
Мова джаза настолыа своеад- 
метная, што для яе, здаецца, не- 
магчыма знайсці асацыятыўныя 
паралелі ў вербальных ці візу- 
алыгых відах творчасці. Джаз 
можна параўнаць з музыкай лі- 
рычнага верша, з темперамен
там ліпій віртуознага графічна- 
га молюнка, з імправізацыйнай 
экспрэсіяй абстрактнага жыва- 
пісу або разняволенаіі пласгы- 
кай авангарднай скульптурнай 
кампазіцыі, але... Але джаз 
ёсць джаз. I якой жа нечакана- 
сцю (нечаканасцю прыемнай!) 
сталася для яго прыхільнікаў 
і знаўцаў перажыванне зна- 
ёмага, ні з чым не параўналь- 
нага, нрыўзнята-ўзрушанага 
стану пад уражаннем чыста 
візуальных вобразаў. Прычым, 
вобразаў, створаных не з дапа- 
моган найноўшых фота-лазер- 
на-камп'ютарпых тэхналогій, 
а сродкамі традыцыйнага для 
беларусаў дэкаратыўна-пры- 
кладнога мастацтва.

Высгаўку серыі габслсііаў 
Марыі Барысенкі пад на- 

зваю "Джаз" паладзіла сталічная 
галерэя "Універсітэт культуры" ў 
межах машхабнага рэспублікан- 
скага праекта "Зямля пад белымі 
крыламі". Прэм'ера незвычайнай 
джазавай сюіты, падірымаііая 
падчас uepi-гісажу гучаннем жы- 
вой музыкі, ьыкика/ча цікавасі_(ь 
да творчасці аўтаркі. Марыя Ба- 
рысепка — выпускніца кафед
ры дэкаратыўна-гірыкладнога 
мастацтва BAYKilvl, сгьшендьшт 
сгіецыяльнаіа фонду Прэзідэнта 
Беларусі па падтрь^щы талена- 
вітай моладчі, псраможца Рэс- 
публіканскай высіаўкі-конкурсу 
ў памінацыі "Ткаішіы. Габелен. 
N4aA3b\HBaHHe". Творы маладой 
масгачкі зна\одзяцца ў дзяржаў- 
ных і прыватных калекцыях Бе
ларуси Расіі.

Нізкай сваіх новых творігіў, 
натхпёных любоўю да джаза, 
Марыя Барысенка пераканальна 
раскрыла неверагодную роднас- 
насць свайго такога, ^ш алася б, 
канкрэгтнага, матэрыялізаванага 
мастацгва і надзямнога палёту 
эмоцый, спароджаных высока- 
арганізаванай музычнай імпра- 
візацыяй. "Сінкопы", "рыфы", 
"квадраты", "свінг", "драйв", 
"блюзавыя ншы" — многае з та-

Музыка габелена
го, шго есць у джазе, аказваецца, 
можна перадаць рьп'.мжай муд- 
рагелісгых спляцешшў тканкі. 
стракатым каскадам ніцін, коле- 
равымі акцэнтамі, супастаўлен- 
нем геамеірычных выяў. какгра- 
стам фактур. Апроч традыцый- 
ных ' і з х і і ж  габелена, мастачка 
скарыстоўвае і сваіо, аўтарскую, 
спалучаіочы розныя віды трады- 
цыйнай натуральнай і сучаснай 
сінтэтычнай пражы з абрэзкамі 
тканіны і футра.

"Марыя не абмінае ніводнага 
канцэрга джазавых выканаўцаў, 
нгго ладзяцца ў Мінску, — рас- 
казвае дырэктар галерэі "Універ- 
сітэт кулыуры" Дзяніс Барсукоў. 
— I хоць у саміх назвах работ 
няма канкрэтных імёнаў, музыка 
Луі Армсіранга, Рэя Чарлза, Ба
д а  Гая і наніага суайчынніка Ар- 
кадзя Эскіна гірысугнічае ў яркіх 
колерах і пластычных вобразах 
яе габеленаў. Мастачка наўмыс- 
на не закранае гісгорыю джаза, 
не робідь намёкаў на культавыя 
персоны, каб мы васгрэй адчулі 
пластычнае выяўленне музыкі

ды тых эмоцый, якія ўзнжаюць 
пад яе ўздзеяннем".

Кажуць, вучоныя вызначылі, 
што ў джазмена падчас імправі- 
зацьгі працуе тая ж  частка галаў- 
нога мозга, якая актывізуецца 
ў чалавека, калі ён распавядае 
ўласную біяірафію. Такім чы- 
нам, джаз — аўтабіяграфічная 
з'ява, своеасаблівая музычная

споведзь. Дык значыць, ствара- 
ючы свой бязгучна красамоўнь 
“Джаз", Марыя Барысенка рас 
павяддла і пра сябе...

Святлана БЕРАСЦЕНІ

На здымках: тбелены Ма 
рыі Барысенкі з серыі “Джаз".
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