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Паролі да
Гісторыі пра Беларусь: жаночы

нення канцэпцыі: 
было прынята ра- 
шэнне жывапіс раз- 
настаіць акварэллю 
і графікай.

Наведвальнікі га- 
лерэі засталіся ўра- 
жаныя ад пейзажаў 
Марыны Канавала- 
вай, нацюрмортаў 
Наталлі Каржыц- 
кай. Публіка падоў- 
гу затрымлівалася 
каля партрэтаў Юліі 
Нявейкі, разгадва- 
ючы ў намаляваных 
вобразах аўтарскую 
задуму. Сапраўды, спатрэбяцца гадзіны, 
каб зразумець, наколькі ўважліва мастач- 
кі выбудоўваюць кампазіцыі, наколькі ад- 
казна ставяцца да слова, якое адгукаецца 
ў фарбах і адценнях.

— Нашы аўтары — выхаванцы розных 
не толькі ўстаноў адукацыі, але і розных 
школ, — адзначае Павел Сапоцька. — 
Усё ж такі віцебскі мастграф, педага- 
гічны ўніверсітэт і кафедра народнага 
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 
Універсітэта культуры і мастацтваў — 
абсалютна не падобныя адна на адну 
школы. У кожнай — свае методыкі вы- 
кладання. У нашых мастачак прагляда- 
ецца адметнае бачанне прыроды, фарбаў, 
структуры жывапісу. На цырымоніі ад- 
крыцця праекта мастацтвазнаўцы адзна- 
чылі, што кожная з гэтых жанчын можа 
пахваліцца сапраўдным майстэрствам, 
паколькі кожная ведае, як паказаць
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сваю культуру, як захаваць традыцыі і 
не страціць іх унікальнасць. Пераважа- 
юць на выстаўцы матывы прыроды. У 
Юліі Нявейкі, напрыклад, — вобразы з 
беларускай міфалогіі. Ёсць выявы стара- 
жытных беларускіх храмаў. Для галерэі 
важна, што экспазіцыя высгаўкі закра- 
нае гісторыка-культурныя аспекты.

Самі мастачкі задаволеныя, што атры- 
малася ўпісацца ў агульную прастору і 
не перашкаджаць адна адной у сэнсавым 
спалучэнні.

Праект стаў стартам для арганізацыі 
іншых сумесных выставак, мерапрыем- 
стваў, звязаных з пытаннямі папуляры- 
зацыі айчыннай гісторыі. Хутка лета, а 
гэта значыць, што магчымасцяў выяз- 
джаць у розныя мястэчкі Беларусі будзе 
больш.

Вікторыя АСКЕРА

Мастацтвазнаўцы адзначаюць, што 
жанчыны-мастачкі прэтэндуюць 

на асобную пазіцыю ў сучаснай твор- 
часці. Яны па-асабліваму адчуваюць 
навакольны свет, таксама як і адлюстроў- 
ваюць яго. Бывае, складана ўявіць, якім
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чынам яны змаглі ўлавіць настолькі тон- 
кія рысы прыроды альбо скрозь хмурныя 
тоны ўбачылі лініі святла. На мінулым 
тыдні ў Мастацкай галерэі «Універсітэт 
культуры» адбылося адкрыццё сумеснай 
выстаўкі жывапісу і графікі «Паралель-

ныя гісторыі» мастачак Алы Кушнер, На- 
таллі Каржыцкай, Наталлі Шанавалавай, 
Марыны Канавалавай, Юліі Нявейкі. 
Творцы заклікаюць гледача падабраць 
правільныя паролі да іх творчасці і рас- 
крыць свет вобразаў.

Назва выстаўкі перша- 
пачаткова дае зразумець, 
што ў экспазіцыі прад- 
стаўлена некалькі гісто- 
рый. Сапраўды, кожная 
жанчына робіць акцэнт 
на розныя складнікі на- 
цыянальнай культуры. 
Адной цікава паказаць 
гісторыю, другой — пера- 
даць дух малой радзімы. 
Мастачкі с-упрацоўніча- 
юць шмат гадоў. Яны ра
зам ездзяць на пленэры, 
удзельнічаюць у экспазі- 
цыях. Усе яны розныя, 
аднак паспелі стаць згур- 
таваным калектывам.

— Пачалося з таго, што 
мы пазнаёміліся з адным 
з аўтараў выстаўкі — мас- 
тачкай Наталляй Шапа- 
валавай — і дамовіліся 
правесці яе персаналь- 
ную выстаўку, — рас- 
казвае дырэктар галерэі 
«Універсітэт культуры» 
Павел Сапоцька. — Але 
выстаўка доўга адкла- 
далася. Як мы жартуем 
сёння, напэўна, яна чака- 

ла свайго часу. Ідэя персанальнага пра
екта трансфармавалася ў калектыўны. 
У выніку выстаўка атрымалася менавіта 
такой: характарызуе мастачак. Па-пер- 
шае, яна энергетычна жаночая, а па- 
другое, вельмі цёплая, а гэтага нам так

не хапае ў мароз- 
ным сакавіку. Вы- 
стаўка, безумоўна, 
набыла іншае гу- 
чанне за кошт змя-
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