
Вочы ў воны 
са святымі

Соцыум_________

КАШ I БАЛКОН 
КОЛАСА — 
ТАКСАМА ВЫЙСЦЕ 
3 ФОРС-МАЖОРУ...

— Каб пісаць іконы, 
трэба мець смеласць.
I вялізнае жаданне. Тады 
сам Гасподзь будзе табе 
дапамагаць, — перакананы 
сучасны беларускі іканапі- 
сец Віктар Доўнар. —
А без малітвы нічога 
не атрымаецца. Вось у чым 
справа: наша свабода 
ў тым, каб мы мелі 
прагненне!

Іна НАРКЕВІЧ /
Фота Сяргея ЖДАН0В1ЧА

Міжнародная выстава “Абожанае 
цела” , якая працуе ў велікодны пе- 
рыяд у мінскай галерэі “Універсітэт 
культуры”, дэманструе, як развіва- 
ецца іканапіснае мастацтва ў XXI ста- 
годдзі, спалучаючы канон і эксперы- 
менты. I дае магчымасць пазнаёміцца 
з тымі людзьмі, якія сваей працай 
перадаюць светлую вестку аб Хрысто- 
вым Уваскрэсенні.

Віктар Доўнар больш за 20 гадоў 
прапрацаваў на кінастудыі “Бела- 
русьфільм” у якасці рэжысёра і му- 
льтыплікатара. Але раптам — яшчэ 
ў пачатку 1990-х — адкрыў для сябе 
новае пакліканне.

— Вучоба ў тэатральна-мастацкім, 
праца на кінастудыі — тэта былі вель- 
мі цікавыя гады, — згадвае ён. — Але 
вось жа ўзнікла тая смеласць — су- 
тыкнуцца твар у твар са святасцю!

Першыя храмы былі распісаны ім 
у Падляшшы, на Беласточчыне. Там і 
пачынаецца гісторыя Мінскай ікана- 
піснай майстэрні Ikonique. Ёю былі 
выкананы іканастасы ў многіх храмах 
Беларусі, Чарнагорыі, нават Швейца- 
рыі.

Як часта бывала і ў старадаўнія ча
сы, арцель іканапісцаў — справа ся- 
мейная. Разам са спадаром Віктарам 
працуюць яго жонка Наталля Лось, 
сыны Аляксей і Мікалай.

Ikonique ладзіць майстар-класы, 
іканапісныя пленэры, удзельнічае ў 
міжнародных канферэнцыях і шчы- 
ра дзеліцца з усімі ахвотнымі сваімі 
сакрэтамі работы. Па словах Віктара 
Доўнара, цікавасць да ўсходнехрыс- 
ціянскай іканапіснай традыцыі ў наш 
час несупынна расце.

— Людзі ўжо стаміліся ад прыго- 
жых малюнкаў на рэлігійную тэму, 
аджывапісу “а-ля Рэнесанс” , — кажа 
ён. — Балазе, у музеях усё гэта мож- 
на ўбачыць. А вось калі ікона дазва- 
ляе хаця б трохі прыадкрыць таямні- 
цу святасці — гэта ўжо зусім іншая 
справа. Працяг тэмы —  на старонках 2 —  3.

Тысяча вогнетушыцеляў 
у бібліятэцы: многа ці мала?
“К” шукала эвакуацыйныя 
выхады ва ўстановах 
культуры.

_________ст. 4 — 5

Э к с п е р т ы з а  "К"

ТАЙМІНГ
АНІМАЦЫЙНАГА
САЎНДТРЭКА

Алена ТУРАВА збірае 
“Зоркі сёмага неба” — 
за працай над першым 
мультыплікацыйным 
мюзіклам у краіне 
назірала “К”. g

Дзяўчаты
з нашага двара

ЖЫЦЦЁ
ПАСЛЯ “ВЕРАСОЎ”

“К” сустрэлася з салісткай- 
інструменталісткай 
Юліяй СКАРАХОД. с т

ПРАЦЯГВАЕЦЦА ПАДПІСКА НА ГАЗЕТУ "КУЛЬТУРА" ПРАЗ 

ІНДЫВІДУАЛЬНЫ (63875) I ВЕДАМАСНЫ (638752) ІНДЭКСЫ.

3 дапамогай банкаўскай карткі газету можна выпісаць праз 
інтэрнэт-сэрвіс на сайце "Белпошты" (пункт "Афармленне 

падпіскі на друкаваныя сродкі масавай інфармацыі").
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Ужо дзявяты раз 
невялікае польскае 
мястэчка Навіцы 
сабрала больш за 40 
мастакоў з Польшчы, 
Беларусі, Украіны, 
Літвы і, упершыню, 
з Румыніі. Два тыдні 
яны працавалі ў тым 
экалагічна чыстым 
рэгіёне і, як пажарта- 
валі куратары праекта 
Катажына Якубоўска 
і Матэвуш Сора, яшчэ 
і культурна чыстым. 
“Абожанае цела” — 
выстава па выніках 
пленэру, якая трады- 
цыйна ездзіць потым 
па розных краінах. У 
Мінску яна завершыц- 
ца пасля велікодных 
святаў.

Іна НАРКЕВІЧ /
Фота
Паліны КАСМАЧОВАЙ

Пленэр у Навіцы вы- 
яўляе іканапісныя трады- 
цыі памежных дзяржаў 
і новыя тэндэнцыі, што 
прасочваюцца ў розных 
краінах. Кожны з удзель- 
нікаў малюе па-свойму. 
Абавязковая ўмова — то- 
лькі прафесіяналізм і вы- 
сокі мастацкі ўзровень.

— Часам іконы з экс- 
пазіцыі адразу накіроўва- 
юцца ў храм, — распавёў 
на той час дырэктар гале- 
рэі “Універсітэт культу
ры” Павел Сапоцька. — А 
сам пленэр — не столькі 
творчы праект, колькі па- 
ўнацэнны дыялог аўтараў. 
Яны адлюстроўваюць у 
рэчышчы рэлігійнай ку
льтуры тое, што лічаць 
важным і патрэбным. 
Многія творы наватарскія 
і смелыя. I што яшчэ важ
на — поліканфесійнасць. 
Наша выстава праходзіць 
пры падтрымцы як Бе- 
ларускай праваслаўнай 
царквы, так і Мінска-Ма- 
гілёўскай архідыяцэзіі 
Рымска-каталіцкага кас- 
цёла Беларусі.

Некаторыя іконы з вы- 
ставы зроблены ў вельмі 
сучаснай манеры, і зако
ны пленэру тэта дазваля- 
юць. Аднак, як сведчаць
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Канстанцін Марковіч 
прапануе графічны стыль. 
Яго абраз намаляваны на 
кавалку дрэва тэмпернай 
фарбай — і зусім не па тэх- 
налогіі іконы. Але ён на- 
тхняе і абліччам Хрыста, 
і адносінамі паміж Ісусам 
і дзецьмі, і дасканалым 
мазком. Раман Зілінко дэ- 
манструе тэхніку народ- 
най іконы, яго абраз — H i -  

бы батлейка, тэатральнае 
дзейства. Аляксей Доўнар 
змяшчае кананічныя воб- 
разы на музычны інстру- 
мент у выглядзе рыбы — 
старажытнага сімвала 
хрысціянства. Музыка ў 
такой падачы — гармонія, 
сродак арганізацыі Сусве- 
ту.

Не застанецца па-за ўва- 
гай і твор Міхая Комана з 
Румыніі. Сучасная трак- 
тоўка яго вобраза “Хрыстос 
Пантакратар” вылучаецца 
лёгкасцю малюнка, нават 
нейкай размытасцю. Тэ
та румынская іканапісная 
традыцыя, засвоеная на на
родных прынцыпах, якую 
адраджаюць сучасныя май- 
стры. Сярод адметнасцей 
іконы — нязвыклы зялёны 
колер, які ўвасабляе ад- 
раджэнне, і шрыфт, што 
ўтварае арнамент. У Румы- 
ніі ў трох універсітэтах ёсць 
іканапісныя факультэты, і 
патрабаванні да іх выпус- 
кнікоў вельмі высокія: аб- 
араніць дыплом трэба яшчэ 
і ў царкве, а потым рас- 
пісаць пэўную колькасць 
храмаў, каб атрымаць па- 
трэбны сертыфікат.

Магчыма, далёка не 
кожны з прадстаўленых на 
выставе твораў я б асмелі- 
лася назваць іконай. Але 
літаральна кожны з іх — 
прадуманы, абгрунтава- 
ны і зроблены на высокім 
узроўні. Тым, каму бліз- 
кае духоўнае мастацтва, 
будзе цікава прачытаць 
адлюстраваныя ў іх апове- 
ды, прасачыць за тым, як 
развіваецца сёння к а н а 
т е ,  у якіх напрамках ад- 
бываецца мастацкі пошук. 
Выстава дэманструе, што 
старадаўні феномен жы- 
ве і змяняецца, каб данес- 
ці да сучаснага чалавека 
сакральную гісторыю.

К

Нябеснае ў зямным
самі іканапісцы, пэўныя 
межы ўсё ж ёсць, і мастакі 
іх усведамляюць самі.

— Гэта відаць нават па 
экспазіцыі, — гаворыць 
кіраўнік Мінскай ікана- 
піснай майстэрні Ikonique 
і ўдзельнік пленэру ў Наві- 
цы Віктар Доўнар. — Калі 
даць волю фантазіі маста
ка, яна можа прывесці на
ват да адмаўлення галоўнай 
функцыі іконы — сакраль- 
най. Мы адлюстроўваем 
вобраз, які прадугледжвае 
першавобраз, мы выяўля- 
ем пазамежны свет. А які 
ён — ніхто не ведае. Таму 
мастакі разам з багасло- 
вамі вызначылі пэўныя 
законы. Калі выйсці за іх 
межы, то атрымліваецца 
фантазія.

Ікона прадугледжвае 
спалучэнне зямнога і ня- 
беснага, непазнавальнага. 
Для Віктара Доўнара гэтая 
задача складаная і простая 
адначасова:

— Мяркую, ікона павін- 
на быць зразумелай і пра- 
фесару, і бабулі, якая пры- 
йшла памаліцца. А як гэта 
зрабіць? Што такое вобраз 
і як мы павінны да яго ста- 
віцца? Іўдзеі кажуць, што 
Бога адлюстроўваць нель- 
га. Але Бог Ісус Хрыстос 
прыйшоў да нас у вобразе 
чалавека, і таму ён на к о 

не. У Беларусі ёсць шмат 
абразоў непрафесійных, 
але вельмі шчырых, ду- 
шэўных, і нельга не на
зваць іх іконамі. Або ўзга- 
даем пскоўскія народныя 
абразы, вельмі спрошча- 
ныя, наіўныя, калі май- 
стар адлюстроўваў святых, 
не маючы прафесійных 
навыкаў: ён маляваў так, 
як распісваў калаўроты ці 
іншыя побытавыя рэчы. 
Свет іконы вельмі шыро- 
кі, і я думаю, што кожны 
мусіць у ім знайсці нешта 
сваё. Але для гэтага трэба 
навучыцца разумець ікону.

Як сведчыць выстава, 
сёння вельмі актыўна раз- 
віваецца іканапіс ва Укра- 
іне. I кожны шукае ў сваім 
рэчышчы: нехта ў графіч- 
най манеры, ствараючы 
нібы ілюстрацыі да кніг, 
нехта ў сучаснай стыліс- 
тыцы рубленых форм і ко- 
леравых плям. На іконах 
львоўскага аўтара Святас- 
лава Уладыкі няма нічо- 
га некананічнага, але... 
выглядаюць яны ўсё адно 
вельмі сучасна. Уражваюць 
тонкі дасканалы малюнак 
абліччаў і постацей, перед
ача адзінства цела і духа.

Розныя канфесіі дапус- 
каюць розныя трактоўкі 
іконы і яе стылі. Мастак 
з Літвы Кшыштаф Са-

калоўскі ва ўласнай тэх- 
ніцы адлюстраваў на 
дошцы ўражанне ад ма- 
літвы. Вялікая колькасць 
аднолькавых па форме 
элементаў і серабрысты 
цэнтр як прасвятленне 
чалавека нагадваюць пра 
будысцкія мантры ці пра 
хрысціянскую духоўную 
практыку ісіхазму. Твор 
пад назвай “Паглядзі на 
мяне. Калі ласка, пагля- 
дзі на мяне” — пра Бога 
і Кос мае. На паверку яго 
цяжка назваць іконай.

А побач — “Сакраль
ная размова” на дошцы 
ў выглядзе крыжа мас- 
тачкі з Полыпчы Ганны 
Макаць. I новая сучасная 
трактоўка кананічных 
вобразаў. Вельмі цёмны 
фон, як на фрэсках, у су- 
працьлегласць яму белы 
німб, шмат дэкаратыўных 
упрыгожанняў. Ці кана- 
нічны, традыцыйны абраз 
беларускага іканапісца 
Антона Дайнэкі “Укры- 
жаванне” — Ісус Хрыстос 
на крыжы ў чырвоным хі-

тоне. Гэта адпавядае тра- 
дыцыям першых стагод- 
дзяў хрысціянства.

— Мая работа “Няве- 
р ’е Фамы” — цалкам ка- 
нанічная, — кажа Віктар 
Доўнар. — Нават кампа- 
зіцыйна. Але ёсць і новыя 
элементы. Гэта задні план 
іконы, напісаны ў рым- 
скай манеры. I адзенне — 
у апосталаў яно белае, як 
колер чысціні. Толькі Фа- 
ма ў звычайным адзенні. 
Той, хто ведае традыцыю, 
заўважыць мае пошукі.
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