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МАЙ СТЭР НЯ 
І АТ МАС ФЕ РА

Сён ня Ак са на Арак чэ е ва 
пра цуе ў той жа май стэр ні, 
дзе шмат га доў пра вёў і яе 
баць ка. Лёс склаў ся так, што 
мас так атры маў гэ тае па мяш-
кан не аку рат у той жа год, ка-
лі на ра дзі ла ся са мая ма лод-
шая дач ка, Ак са на. Гэ та бы ло 
двай ное шчас це для сям'і.

— Спа чат ку ён пра ца ваў 
яшчэ з дву ма сяб ра мі-мас-
та ка мі, а ўжо ў 1970 го дзе 
ад Са ю за мас та коў усе атры-
ма лі свае май стэр ні, а та та 
за стаў ся тут, — дзе ліц ца 
ўспа мі на мі Ак са на Ба ры саў-
на. — Так атры ма ла ся, што 
ўсё на ша з сёст ра мі дзя цін-
ства — у сям'і тры дач кі, і ўсе 
мас тач кі — прай шло тут. Ка-
лі ву чы лі ся, за бя га лі да та ты 
то па фар бы, то па па пе ру ці 
прос та па ра іц ца. Рых та ва лі 
хат нія твор чыя за дан ні. На-
шы дзе ці так са ма тут пра ца-
ва лі. Яны амаль усе мас та-
кі, толь кі мой сын вы ра шыў 
стаць му зы кан там.

Ці ка ва, што ця гам двац ца ці 
га доў та та з дач кой пра ца ва лі 
ра зам у ад ной май стэр ні. Кож-
ны тут меў сваё мес ца, свой 
за ку ток.

— Не ка то рыя мас та кі ка-
жуць, што не мо гуць пра ца-
ваць по бач з ін шы мі, бо ўвесь 
час уз ні ка юць свар кі, але мы з 
та там сяб ра ва лі і ні ко лі не сва-
ры лі ся, — усмі ха ец ца мас тач-
ка. — Праз то нень кую сцен-
ку я чу ла, як та та ма ля ваў, 
шор гаў пэнд злем па па лат не. 
Так утуль на бы ло, як у дзя цін-
стве. Ужо тры га ды прай шло, 
як та та пай шоў у леп шы свет. 
Я пры хо джу сю ды і ад чу ваю, 
як яго не ха пае, але зда ец ца, 
што ён за раз прый дзе. Я яго 
ча каю. Та му тут усё за ста ло ся 
так, як бы ло пры ім.

БАЦЬ КА 
І НА СТАЎ НІК

У пер шай па ло ве дня Ба-
рыс Арак чэ еў вы кла даў у Тэ-
ат раль на-мас тац кім ін сты ту це 
(сён ня Ака дэ мія мас тац тваў), 
по тым да но чы пра ца ваў у 
май стэр ні. А якім на стаў ні кам 
ён быў?

— Гэ та быў вель мі доб ры 
ча ла век, вель мі да лі кат ны. 
Ка лі ха цеў неш та па ра іць, 
заў сё ды пра сіў пра ба чэн ня, — 
рас каз вае Ак са на. — Мне ні я-
кіх за ўваг па тво рах не ра біў, 
толь кі ра іў, ка лі са ма пы та ла-
ся. Але час цей я ка ман да ва ла, 
і та та па га джаў ся з ма і мі пра-
па но ва мі. Баць ка — мой пер-
шы на стаў нік, але не ў тым, 
як і што ма ля ваць: гэ та ра бі-
лі вы клад чы кі ў ву чы лі шчы і 
ін сты ту це. Ён жа быў вы дат-
ным пры кла дам. Заў сё ды ў 
пра цы, ста ран ны і апан та ны 
твор час цю. Ён лі чыў, што пра-
ца — гэ та са мае га лоў нае. У 
та ты час та пы та лі ся, ка лі яго 
на вед вае му за, на тхнен не? 
Ён ад каз ваў: на тхнен не не дзе 
тут, ты пра цуй, та ды яно пад-
ка жа. Ка лі ж бу дзеш прос та 
ча каць — ні чо га не атры ма ец-
ца. Ён быў вель мі сціп лы ча-
ла век, ні я кія па са ды і зван ні 
яго не хва ля ва лі. Толь кі мас-
тац тва, толь кі пра ца. Ма ля ваў 
на ўсім, што трап ля ла ся пад 
ру ку, на ват дзвер цах ад ку-
хон ных ша фак. Да сва іх ра бот 
ён ста віў ся не вель мі піль на, 
але ма ля ван нем быў прос та 
апан та ны.

Маг чы ма, гэ ты яр кі прык-
лад на тхніў і ўсіх да чок Ба ры са 
Ула дзі мі ра ві ча так са ма стаць 
пра ца ві ты мі мас та ка мі. Са мая 
ста рэй шая дач ка, Але на, вы-
кла дае ў мас тац кім ка ле джы 
імя Гле ба ва, а Ма ры на, ся рэд-
няя, — у Мін скім дзяр жаў ным 
ка ле джы мас тац тваў.

— Я лі чу, што Але на — са-
мая та ле на ві тая з нас. Яна 
цу доў ная парт рэ тыст ка. Але 
ця пер пры свя ці ла ся бе вы-
ха ван ню сы на: ён па сту піў у 
Ака дэ мію мас тац тваў, сяст ра 
мае вы дат ны на стаў ніц кі та-
лент, — дзе ліц ца Ак са на. — 
Да рэ чы, Але на спа чат ку ву-
чы ла ся ў му зыч най шко ле і 
збі ра ла ся па сту паць у кан-
сер ва то рыю. Але, гле дзя чы 
на нас, на шу апан та насць 
ма ля ван нем, так са ма вы ра-
шы ла стаць мас тач кай. Цэ лы 
год са ма са бе ста ві ла на цюр-
мор ты, ця га ла на шы фар бы, 
пра ца ва ла. Усё ж та кі ста ла 
мас та ком.

МУ ЗА 
І ПАД ТРЫМ КА

Ка лі пы та ю ся пра ро лю 
ма ці Ак са ны і жон кі Ба ры са 
Ула дзі мі ра ві ча ў яго жыц ці і 
твор час ці, мас тач ка ад ра зу ж 
па каз вае парт рэт на сця не:

— Гэ та парт рэт на шай ма-
мы, Га лі ны Яго раў ны, зроб ле-
ны та там у 1956 го дзе, ка лі 
яны толь кі па жа ні лі ся, — тлу-
ма чыць спа да ры ня Ак са на. — 
Ма ма ро дам з ма лень кай бе-
ла рус кай вё сач кі Га ра, што на 
Чаш ніч чы не. Яна рас па вя да-
ла, што ка лі бы ла ма лень кая, 
то ме ла ма ру жыць у го ра дзе, 
у ква тэ ры, дзе ўсе сце ны бы лі 
б у кар ці нах. Так і атры ма ла-
ся. Ма ма вель мі лю бі ла ву-
чыц ца, ву чы ла ся ў Маск ве, 
пра ца ва ла ў Опер ным тэ ат-
ры за гад чы цай кас цю мер на га 
цэ ха. Але ў 6 га доў я цяж ка 
за хва рэ ла, і ма ма, каб больш 
ча су са мной пра во дзіць, ста-
ла на стаў ні цай пра цы.

Ро ля жон кі ў твор час ці 
Ба ры са Арак чэ е ва, хоць і не 
та кая за ўваж ная звон ку, але 
вель мі знач ная. Яна пры свя ці-
ла ся бе сям'і, бы ла і на тхнен-
нем для му жа, і вы дат най 
гас па ды няй. Шмат аба вяз каў 
вы кон ва ла, каб мас так мог 
спа кой на пра ца ваць.

— Пад трым ка жон кі, сям'і 
вель мі важ ная для твор цы, — 
да дае мас тач ка. — Я ве даю 
шмат пры кла даў, ка лі ад сут-
насць ра зу мен ня з бо ку бліз кіх 
вель мі не га тыў на ад бі ва ла ся 
на твор чым лё се мас та коў.

ГА ЛЕ РЭЯ 
І ПА МЯЦЬ

Сён ня Ак са на шмат сіл і 
пра цы ўкла дае ў тое, каб па-
мяць пра яе баць ку жы ла. Так, 
ле тась у Круп ках ад кры та га-
ле рэя імя Ба ры са Арак чэ е ва. 
Па куль гэ та не вя ліч кае па-
мяш кан не ў мяс цо вым Па ла цы 
куль ту ры, але сям'я спа дзя ец-
ца, што з ця гам ча су пад га ле-
рэю атры мае но вы бу ды нак.

— У на шай май стэр ні — вя-
лі кая скарб ні ца та та вых ра бот. 

Але нель га сцвяр джаць, што іх 
ня ма ў му зе ях кра і ны, — ка жа 
Ак са на. — Кар ці ны та ты за-
хоў ва юц ца ў На цы я наль ным 
мас тац кім му зеі, Му зеі су час-
на га вы яў лен ча га мас тац тва, 
Му зеі гіс то рыі Мін ска. Ва ўсіх 
му зе ях і га ле рэ ях Бе ла ру сі та-
та вы ра бо ты так са ма ёсць. Ён 
шмат пра ца ваў і па кі нуў са-
праў ды вя лі кую спад чы ну.

Та му кож ны раз, пла ну ю-
чы чар го вую вы стаў ку ра бот 
Ба ры са Арак чэ е ва, яго дач ка 
рых туе для па ка зу но выя і но-
выя ра бо ты баць кі, каб упер-
шы ню прад ста віць іх пуб лі цы. 
Вось і на вы стаў цы, што ця пер 
пра хо дзіць у Ку па лаў скім му-

зеі, мож на па ба чыць ра ры тэ-
ты. Гэ та пе рад усім чар ця жы 
мас та ка.

— У той час, ка лі та та за-
кан чваў мас тац кае ву чы лі-
шча, вы пуск ні кі атрым лі ва лі 
дып лом па дзвюх спе цы яль-
нас цях: «чар чэн не» і «жы ва-
піс нае па лат но», — тлу ма-
чыць Ак са на. — Фар мі ра ван-
не та ты як мас та ка па ча ло ся 
ме на ві та з чар ця жа. Пад час 
служ бы ў вой ску ён пі саў пла-
ка ты, чар ціў кар ты. І ў ся мей-
ным ар хі ве за ха ва лі ся яго ра-
бо ты 1952 го да. Гэ та прос та 
ідэа льныя чар ця жы! Час ад 
ча су я вы маю з за па сні каў не-
вя до мыя ра бо ты та ты, аздаб-
ляю іх ра ма мі і вы стаў ляю. Іх 
вель мі-вель мі шмат, та му 
ама та раў твор час ці Ба ры са 
Арак чэ е ва яшчэ ча кае мност-
ва ад крыц цяў.

У юбі лей ны год Ба ры са 
Арак чэ е ва яго сям'я ла дзіць 
мно га вы ста вач ных пра ек таў. 
Ужо прай шла вы стаў ка ў Ма гі-
лё ве, а ў Круп ках гэ ты мі дня мі 
дэ ман стру юц ца пле нэр ныя ра-
бо ты Ба ры са Арак чэ е ва і яго 
вуч няў «Ка лі пры ро да — твой 
на стаў нік». На пе ра дзе яшчэ 
шмат пра ек таў: гэ та і вы стаў-
ка ра бот яра слаў ска га цык ла, 
ка лі Ба рыс Арак чэ еў быў у 
Яра слаў лі пад час свят ка ван ня 
100-год дзя Мак сі ма Баг да но-
ві ча, і пра ект «Мінск Ба ры са 
Арак чэ е ва», што рых ту ец ца 
ў Му зеі го ра да Мін ска.

Але ў пла нах Ак са ны — 
яшчэ ад на за дум ка, кніж ная. 
Яна дзе ліц ца:

— У нас з пісь мен ні цай 
Але най Мас ла ёсць ідэя пад 
ад ной вок лад кай са браць ус-
па мі ны та та вых сяб роў, тых, 
хто яго ве даў, змяс ціць у гэ-
тым вы дан ні ар хіў ныя фо та-
здым кі і вы явы. Мы збі ра ем 
ма тэ ры я лы па му зе ях, па тых 
мяс ці нах, дзе та та бы ваў на 
пле нэ рах, шу ка ем на ву ко выя 
пра цы па яго на стаў ніц ка-пе-
да га гіч най дзей нас ці. Ду ма-
ец ца, атры ма ец ца прос та не-
звы чай нае і ці ка вае вы дан не, 
дзе бу дуць прад стаў ле ны ўсе 
пе ры я ды твор час ці мас та ка.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vesіaluha@zvіazda.by
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Толь кі мас тац тва, Толь кі мас тац тва, 
толь кі пра цатоль кі пра ца

Пра ві лы жыц ця Ба ры са Арак чэ е ваПра ві лы жыц ця Ба ры са Арак чэ е ва

Сё ле та мы ад зна ча ем 90-год дзе з дня на ра джэн ня 
Ба ры са Арак чэ е ва, вы дат на га жы ва піс ца, за слу жа на-
га дзея ча мас тац тваў Бе ла ру сі і ўла даль ні ка ор дэ на 
Фран цыс ка Ска ры ны. Спад чы най мас та ка апя ку ец ца 
яго ма лод шая дач ка Ак са на, так са ма мас тач ка, гра фік. 
І па тра ды цыі што год, аку рат да дня на ра джэн ня баць-
кі, яна ла дзіць іх су поль ны вер ні саж. Так, да 26 кра-
са ві ка ў му зеі Ян кі Ку па лы пра цуе вы стаў ка Ба ры са і 
Ак са ны Арак чэ е вых «Плы вуць ле ты, ні бы рэ кі...».
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» за ві та ла ў май стэр ню Ак са ны 
Ба ры саў ны, дзе мы па гу та ры лі пра лёс твор чай спад-
чы ны Ба ры са Арак чэ е ва, пры га да лі ад мет ныя ры сы 
асо бы мас та ка і рас кры лі не ка то рыя сак рэ ты гэ тай 
не звы чай най твор чай ды нас тыі.

Ак са на АРАК ЧЭ Е ВА 
пад час ад крыц ця 

су мес най з баць кам 
вы стаў кі «Плы вуць ле ты, 

ні бы рэ кі...».

Ба рыс АРАК ЧЭ ЕЎ. «Спа кой. Кры ві чы». 1968 г. Кар дон, алей.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 апреля 2016 г.

Наименование банка: ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (в миллионах белорусских рублей)
№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2016 01.04.2015

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 87 848 53 660

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 44 169 37 740

5 Средства в банках 1104 119 364 178 314

6 Ценные бумаги 1105 97 275 3 205

7 Кредиты клиентам 1106 552 732 250 878

8 Производные финансовые активы 1107  - 5 955

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108  1  1

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 64 348 46 257

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110 28 916  -

12 Отложенные налоговые активы 1111  -  -

13 Прочие активы 1112 24 986 16 637

14 ИТОГО активы 11 1 019 639 592 647

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

16 Средства Национального банка 1201  3 3 165

17 Средства банков 1202 91 843 17 917

18 Средства клиентов 1203 408 330 136 292

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 35 308  -

20
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  -

21
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  -

22 Прочие обязательства 1207 9 608 10 859

23 ВСЕГО обязательства 120 545 092 168 233

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

25 Уставный фонд 1211 373 306 373 306

26 Эмиссионный доход 1212  -  -

27 Резервный фонд 1213 6 478  -

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 29 870 28 490

29 Накопленная прибыль 1215 64 893 22 618

30 ВСЕГО собственный капитал 121 474 547 424 414

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 1 019 639 592 647

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 

на 1 апреля 2016 г.
Наименование банка: ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2016 01.04.2015

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 38 733 37 065

2 Процентные расходы 2012 13 013 4 745

3 Чистые процентные доходы 201 25 720 32 320

4 Комиссионные доходы 2021 2 245 4 185

5 Комиссионные расходы 2022 761 384

6 Чистые комиссионные доходы 202 1 484 3 801

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204  -  -

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 13 653 12 785

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  - 795

11 Чистые отчисления в резервы 207 2 860 4 662

12 Прочие доходы 208 702 2 075

13 Операционные расходы 209 27 331 14 879

14 Прочие расходы 210 532 156

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 10 836 32 079

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 3 068 8 133

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 7 768 23 946

Руководитель В.И.ВашкевичРуководитель В.И.Вашкевич

Главный бухгалтер О.С.ТурбинаГлавный бухгалтер О.С.Турбина

Дата подписания «11» апреля 2016 г.Дата подписания «11» апреля 2016 г.

Отчетность о деятельности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 
в полном объеме размещена на сайте www.absolutbank.by 

Лицензия на осуществление банковской деятельности 
Национального банка Республики Беларусь №9 от 24.06.2015. УНП 100331707

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Солигорский райагросервис» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже 

комбайна зерноуборочного ДОН – 1500 Б,
2006 г. выпуска, заводской № 094682, инвентарный № 4120, 

регистрационный номер БШ 4061. 

Начальная цена с НДС – 143 445 960 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (14 344 000 бел. руб.). 

Имущество расположено по адресу: 
Минская область, Солигорский район, г.п. Красная Слобода.

Задатки перечисляются на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, госу-
дарственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
10 (десяти) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и 
проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 20.05.2016 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
19.05.2016 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.


