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Гліна, вада і агонь... Тры адвечныя і нязменныя 
складнікі традыцыйнага беларускага промыслу 
і традыцыйнага нацыянальнага мастацтва.
Гліна, вада і агонь — тры стаўпы, жыццёвая 
аснова спрадвечнага для многіх народаў 
ганчарнага рамяства і сучаснай мастацкай ке- 
рамікі. Ды ёсць яшчэ і няўгледны творчы склад- 
нік. Наколькі ён уплывовы? Вядома, 
да пачатку XXI стагоддзя “абагульненае аблічча" 
традыцыйнай беларускай керамікі мянялася, 
фантазіі мастакоў і развіццё новых тэхналогій

пакідалі на ім гэтак званы крэатыўны адоігак.
Але ці мажліва ў старажытнай галіне творчасці 
сказаць нешта прынцыпова новае сёння, ці 
здатны сучасны кераміст здзівіць спанагранага 
знаўцу мастацтва нейкім адкрыццём?
Такое пытанне страчвае ўсялякі сэнс, калі 
гаворка ідзе пра мастакоў-керамістаў 
Калтыгіных: знакамітага бацьку, лаўрэата 
спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэснублікі 
Беларусь за 2009 год Валерыя Калтыгіна і яго 
паспяховага сына Максіма.

ШіЁВд&ІЁа

Біблейская мудрасць 
мастацкай керамікі

Валерий Калпгыгін —  з керамічных 
I  ссрый "3 правінцыйнага быцця" 
і У кожнага свой крыж ;
Максім Калтыгін "Ной і тры сыны "

«Арт-Жыжаль»
Жыжаль, паводле беларускай міфалогіі, 

— бог anuo ў хатняй иечы, у горнах кавадя 
ды ганчара, сімвад творчага пслымя. Гэтая 
няўгледная ісгота з'яўляецца юталета ў маляў- 
пічым кутку па Бабруйшчыне, паблізу ціхай 
Бярэзіны, і збірае вакол сябе масгакоў-керамі- 
стаў. Япы едуць сюды з Балгарыі, Латвіі, Мал- 
довы, Польшчы, Padi, Румыніі, Украіны... Пра- 
цуіоць поруч з беларускімі калегамі амаль ме
сяц, апантаныя ідэяй яднання масгака з пры- 
родай, захопленыя мажлівасцю папрацаваць з 
глінай на адкрытым паветры, у магічным коле 
жывога аіню. Lx таорчыя пошукі звязаныя з 
іохналогіяй г. зв. перарванага абпалу, дзе ўсё 
трымаецца на невытлумачальным "ледзь- 
лодзь", urro дае непаўторныя дэкаратыўныя 
эфекты. А пагым лепшыя з іэтых мноііх дзе- 
сяткаў унікальных рукатворных цудаў напаў- 
няюць прыгажосцю і вобразнасцю, цеплынёй 
і магугнай энергіяй прасгару пысгавачпай за
лы. I здзіўляюць невычэрпнасцю фаіггазіі, ді- 
сціпнасцю, майсгорсгвам керамісгаў.

"Арт-Жыжаль", міжнародны пленэр па 
кераміцы, праводзіцца з 2003 г. даякуючы 
ініцыятыве сгаршыні Бабруйскай гарадской 
арганізацыі Беларускага саіоза масіакоў Вале
рия Калтыгіна, пад яго кіраўніітгвам, пры яго 
чьшным удзеле. Калі пяць гадоў таму с т а ч 
ная масгацкая галерэя "Універсітагг культуры" 
зладкавала высгаўку работ удзельнікаў П між- 
народнага пленэру "Арг-Жыжаль" (з наказам 
ілюсграванай насценгазегы — захапляльнай 
хронікі гарачага жыцця і амаль беспералын- 
нага, цяжкага фізічна, мастацкаі'а працэсу ля 
полымя), імя іэгага выдагнага майсіра, педа
гога, арганізатара было вядомае пераважна ў 
асяроддзі калег. Уражаныя прафесійным уз- 
роўнем і вынікамі тюрчых акцый на Бабруй
шчыне наведнікі выстаўкі загаварылі пра тое, 
што ў масгацгвае не бывае перыферыі, што 
бабруйчанін Валерий Калтыгін вызначыўся як 
таленавіты і аўгарытэтны лідэр у сваёй сферы 
далёка за межамі Беларусі, што яго майсгэр- 
ства перасягнула еўрапейскую вышыню...

Вынікі такіх пленэраў цяпер штогод экша- 
нуіоцца ў розных высгавачных залах сгаліцы. 
Пры канцы 2009-га былі яны прадсшўленыя і 
на Першай трыенале беларускага дэкаратьгў- 
на-прыкладнога масгацгва, падчас абмерка- 
вання якой В. Калтыгін пераканана гаварыў. 
"Пленэр пад Бабруйскам — гэта адхланне для 
керамісгаў. Эгаісгам і тым, хто асабліва не 
рызыкуе, прытрымліваецца аднасгайных на- 
працовак (а значыць, паціху сгарэе), няма ча- 
го рабіць на пленэры. "Арт-Жыжаль" — гэта 
эксгрым, экспромт, эксперимент і экскліозіў... 
Мы не прэгэцлуем на высокі ўзровень, rrpa- 
цуем у палявых умовах, бьтае — пад залевай, 
у процісгаянні мносгву іншых праблем, дз 
знясілення. Але ўсё масгацгва і развіваецца на 
аснове эксперименту калі няма аіроб, памы- 
лак, рызыкі — нічога не будзе".

Ііарадзіўся Валерый Калтыгін у мясіэчку Антопаль Драгічынскага раёна. Скончыў 
аддзяленне керамікі масгацкага ПТГВ № 15 г. Бабруйска, Беларуси дзяржаўны 
тэатральна-масгацкі інстытут (цяпер Беларуская дзяржаўная акадэмія масгацтваў). 
Больш як 30 гадоў выстаўляецца ў краіне і за мяжой. Удзелыгік міжнародных 
сімпозіумаў па кераміцы на Украіне, арганізатар і кіраўнік плейэраў па кераміцы 
ў Беларусі Работы захоўваюцца ў айчынных і замежных музеях, у приватных 
калекцыях. Яго творчасць прадсгаўлена ў югізе I. Елатомцавай "Шэдэўры сусвегнай 
керамікі". Сгіецыяльнан прэміяй Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь выкладчык 
Бабруйскай дзіцячай мастацкай школы імя У. Дама рада В. Калтыгін адзначаны 
за захаванне і развіццё традыцый народнага дэкаратыўна-прыкладнога масгацгва, 
арганізацыю міжнародных пленэраў і актыўную высгавачную дзейнасць.
Максім Калтыгін у 1993 г. набьгў спецыяльнасць мастака-дэкаратара ў Бабруйскім 
нучылішчы, затым скончьгў масгацка-графічны факультэт Віцебскага дзяржаўнага 
універсітэта і Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў.
Член Беларускага саюза мастакоў. Жыве ў Мінску.

С вой кры ж  
В алери я  Калты гіна

Падумаць толькі, якія метамарфозй чкеда- 
ла мяккая і крохкая гліна з таго часу, як ад- 
нойчы апынулася ў руках чалавека кемлівага 
і творчаш! Міналі сгагомзі, тысячагодл,зі, а 
падоучны і паслухмяны прыродны магэрыял 
быў, як і раней, запатрабаваны ў вытворчасці 
функцыянальных рэчаў. Нават у нашага су- 
часніка словазлучэнне "мастацкая кераміка" 
выклікае асацыяцыі найперш з нейкай пасу- 
дзінай — гляком, дэкаратыўі іай талсркай ці 
вазачкай. Або цацкай-сувенірам. Але бачьпп 
теоры Валерыя Калтыгіна — і забывается на 
сгэрэатыны і ўмоўнасці відавых ці жанравых 
азначэішяў. Гэта Высокае МасгаціБа. як<»> 
захапляе не толькі бясконца разнасгайнай і 
віртуознай фарматворчасцю, вынахпддівай 
варыятыўнасцю дэкору, пазнавалыіасцн) аў- 
тарскага почырку, алс — найперш! — глы 
бінёй шматіраннай індывідуалыіасці самом 
творцы, спакроўленага з [хіднай глеоай.

Кераміка можа быць інтэлектуалыіай. Фі- 
ласофскай. Вытанчана пачуццёвай. Леген
дарны міфатворца В. Калтыгін яшчэ раз по- 
раканаў у ітпым, прадставіўшы на нядсіўняй 
высгаўцы ў галерэі "Універсітэт культуры", 
сярод іншага, тэматычныя серьп "У кожна
га свой крыж", “3 правінцыйнага быцця", 
"Ню", “Скрыжаванні". Побач з гэтымі глі- 
напіснымі карцінамі, якія ўражваюць пазі- 
ралыіасцю і гумарам, глыбінёй абагульнення, 
трапнасцю псіхалагічных характарыстык, пс- 
раканальным увасабленнем жыццёвых п.ша- 
жоў, экспанаваліся мудрыя, "незямныя", але 
чалавечныя, дасціітныя сюжэ'п,! з графічнай 
серьгі "Анёлы ў горадзе".

3 разваг В. Калтыгіна пра канцэпцьпо гэ
тага выставачнага праекта: "У кожнага свой 
крыж. У кожнага свае жыццёвыя скрьгжа- 
вамп. Той, х:го нешта хоча выказаць у ма- 
сгацгве, заўсёды імкнеода асэнсаваць працэс 
сваёй творчай працы, а зна'ПіШ .̂, здзейсніць 
аналітычны аіляд зразумець самога сябе як 
пачатак і канец суб'ектыўнага свету, тага 
спектакля, дзе ты і сіБаральнік, і дзсйная асо- 
ба адначасова... Скрыжаванні. Мы аплеце- 
ныя і праі^і гыя струменямі і рухамі сваіх і чу- 
жых жарсцяў, памкнеішяў, думак, начуццяў, 
дзеянняў... Мы заўсіу\ы на скрыжаваннях і 
ў спалучэішях роздуму нра жыццё сваё і чу
жое. Мы заўсёды перад прыняццем рашэн- 
няў, перад выбарам напрамкаў іпляху, змен, 
пераўтварэнтіяў... Крыж. Класічны прьпщып 
скрыжавання, вось к а а р д ь ш а т ,  сімвал у зроў- 
ню еднасці хрысціяніна з Богам. Крыж — як 
сімвал чалавечага жыцця: гарызаіпаль наша
га фізічнага існавання перасекнуга веріыкал- 
лю памкненішў душы да спасціжэння с.энсу 
быцця, асэнсаваішя наіпага зямноі а існаван- 
ня... Скрыжаванне — повязь з навакольным 
светам, з прыро/'іэй, з жьпАіёвым асяроддзем, 
аднаго з адным, ^ryжчыны з жанчыпай, су- 
часнага з мінулым і будучыняй, з памяццю 
пра продкаў і гісгорыю; іэта мы і наша су- 
мленне.... Прааналізаваўшы неяк сваю пюр- 
часць, я прыйшоў да высновы, што ўвесь час 
знаходжуся на скрыжаваннях..."

Запаветы  п ав одл е М аксім а
Як ні дзіўна, нраект Калтьптна-старэшиага 

"Скрыжаванні" быў прадстаўлены ў межах 
першага вернісажа яго сына. Высгаўка дэка- 
ратыўій.іх скулыпур маладога к(![>іміста Мак- 
ома Калтыгіна. “Teslamentum" (сідланДнскага 
"запавсл") выклікала ў наведнікаў галг>рэі не 
меншае захапленне, чым рабсгп.у шч пгака- 
мітага бацькі. Паію,,\ле слоў М .Каліі.ігша,

яіх) мэтай бьло сгварэнне серыі керамічнай 
дэкаратыўнай пласгыкі мальгх формаў пад 
назвай "Біблія: Стары і Новы Запаветы" з на- 
ступнай перадачай часгкі работ Рэсггублікан- 
скай псіхіятрычнай бальніцы, дому-інтэрнату 
для дзшіей-інвалідаў, праваслаўнаму Свята- 
Елізавецінскаму манастьфу. Прйцуючы над 
праектам, ён вывучаў літаратурныя крыніцы, 
глумачэшгі Cnsrrora Пісання; новая оіфар- 
мацыя пашьфыла ранейшыя веды. Досвед 
маладога масгака ўвасобіўся ў серыю работ , 
натхнёных паглыбленнем у падзеі Старога і 
Новага Запаветаў, у хрысідянскую сімволіку, 
вывучэннем жьацй святых. Сярод такіх тво- 
раў — "Дрэва", "Ной і трое сьшоў", "Плод", 
"Сгоўнаіііарэнне", "Гранат", "Св. Юрый — 
змеяборца". А побач — іншыя раб<ггы апош- 
ніх сямі гадоў...

Старэйшыя калегі шчыра вішпавалі Мак- 
сьма Калтыгіна з высгаўкай і прызнаваліся. 
што дасканаласці работ маладога мастака мо- 
іуць па:іайздросціць сгалыя майстры, бо ен 
узняўся на творчую вышыню, дасягнуў ма- 
нументальнасці ў стварэнні сваіх незвычай- 
ных скулытіурных вобразаў. Мастацгвазнаў- 
цы віталі М. Калтыпна за тое, ішхэ ён, следам 
:іа бацькам, вьтеў на першы план менавіта 
эстэгычігую функцьпо керамікі, але прытым 
здолеў спраўдзіцца як ні да кога не подобны, 
самасгойны, самакаштоўны творца...

Днямі Нацыяналыйя бібліятэка Беларусі 
нллддаіла міжнародны вернісаж наіцормор- 
га "Ціхае жыццё". 3 масгацкімі фога, жы- 
вапісам, ірафічнымі аркушамі тут арганіч- 
на спдлучыліся творы Валерыя ды Максіма 
Ксілтыііных, іх замежных калег. "Як малеча 
пачьшае спасцігаць свет праз тыя пра,ідісты, 
шго знаходзяцца побач, так і кожны мастак 
пачынае спасцігаць свет свайго рамяства 
праз просгыя прадметы. Прынамсі, керамі- 
сгы пачынаюць з таго, шго лепяць сасуды. 
А потым пераходзяць да ўвасаблеішя нейкіх 
значных тэм і вобразаў, звяргаючы ўвагу на 
філасофскі аспект прадмеггнага свету, на маг- 
чымасць перадащ> свае адносіны да існага, 
асэнсоўваючы "ціхае жыццё" навакольшж 
рэчаў — з іх стасункангі, дыялогамі, дамінан- 
тамі. Коліікі розных выяў у жьй^4, і праз Lx, 
іграз гап.і прадметны свет мы выходзім на 
бясконцы шлях пазнання", — так мяркуе Ва
лерый IvuTbiriH.

Святлана БЕРЛС‘ЦЕІП» 
Фота аўтара
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