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Сяргей Каўрыга. “Прасвятая Б агародзіца”. Святлана Каласкова-Чаплінская. “Цішыня”.

Зараз у залах галерэі ад- 
бываецца групавая вы- 
става. Яе ўдзельнікі — 
чатыры мастакі, якія 
прадстаўляюць Беларускую гі- 

льдыю майстроў і рамеснікаў. 
Утворана гэтая арганізацыя 
ў 2015 годзе. Паводле статута 
мусіць займацца папулярыза- 
цыяй мастацтва ўвогуле і на- 
роднага — пераважна. М яр- 
куючы па біяграфіях аўтараў, 
мастацкая творчасць для іх — 
занятак не асноўны. Пры тым, 
што двое з іх маюць сярэднюю 
спецыяльную мастацкую ад- 
укацыю.

Таццяна Гершгорына скон- 
чыла Г омельскую мастац

кую вучэльню. Мае 
паводле дыплома 
спецыяльнасць вы- 
кладчыка маляван- 
ня. Пэўны час пра- 
цавала па прафесіі. 
Сёння — індывіду- 
альны прадпрыма- 
льнік.

Святлана Калас- 
к о в а - Ч а п л ін с к а я  
скончыла Каўнас- 
кі тэхнікум пры- 
кладнога мастацтва. 
Змяніла шэраг твор- 
чых спецыялізацый. 
Зараз працуе як ві- 
зажыст.

Аляксей Нава- 
жылаў веды пра 
мастацтва і навыкі 
атрымаў у мастац- 
кай школе. На хлеб 
зарабляў будаўніком.

Пётра ВАСІЛЕЎСКІ

чатырох:
пакрысе

Сталічная галерэя “Універсітэт 
культуры” вядомая ў мастацкіх 
і калямастацкіх колах сваім дэ- 
макратызмам. Тут можа выста- 
віцца і студэнт, і дыпламаваны 
прафесіянал, і знаны майстар, і 
той, хто бавіць з алоўкам вольны 
час. Галоўнае, каб аўтару было 
што сказаць.

Выстава
кан’юнктуру. Тым больш, што 
глядзіць ён на свет незамуле- 
ным вокам і звяртае ўвагу на 
тое, што спрактыкаваны адмыс- 
ловец можа і не заўважыць. Гэ- 
тыя акалічнасці і робяць твор
часць аматараў прывабнай для 
даволі шырокай грамады. Пры- 
емныя для вока і душы моманты 
знойдзе глядач і на гэтай выста- 
ве. Ёсць тут і казкі для дарос- 
лых, і своеасаблівае разумение 
“фэнтэзі” , і містыка Усходу, і 
брутальны тэхніцызм Захаду — 
гэта калі ўважліва ўгледзецца. 
Маё ж вока спынілася на іконах 
работы Сяргея Каўрыгі. Рэч у 
тым, што іх аклады зроблены не 
з высакароднага срэбра, а з жа
ле зных дэталяў — ідэал у неса- 
мавітай абалонцы. Пагадзіцеся, 
цікавы вобраз. Бадай, заўжды 
надзённы.
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Таццяна 
Гершгорына. 
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У Сяргея Каў- 
рыгі вышэйшая 
тэхнічная адука- 
цыя. Паралельна 
наведваў мастац
кую студыю. На 
працягу сямі гадоў 
браў удзел у рэ- 
стаўрацыі храмаў.

Апантаны д и 
летант, для якога 
мастацтва не сро- 
дак да існавання, 
а толькі форма 
самавыяўлення і 
пошук душэўнай 
раўнавагі, можа 
калі-нікалі быць 
ш ч а с л і в е й ш ы м  
за прафесіянала, 
які мусіць падпа- 
радкоўвацца гус- 

там публікі і дбаць 
пра рынкавую

Аляксей Наважылаў. “Ко кан ”.
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