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Час пост ма дэр ну скі нуў пом ні кі і 
іда лы з п'е дэс та ла. У су час ным 
мас тац тве, лі та ра ту ры, куль ту-
ры ўвогуле кож ны мае пра ва на 
са ма вы яў лен не і мо жа ска заць 
сваё сло ва ў той ма не ры, у якой 
яму зруч ней. Гэ та кеп ска? Ду-
маю, зу сім не. Ра зам з раз бу-
рэн нем пан тэ о наў да твор цаў 
прый шло разуменне бліз ка сці 
і ча ла веч нас ці тых, хто ра ней 
лічыўся толь кі брон за вай фі гу-
рай. Ду ма ец ца, ме на ві та гэ тую 
ідэю яшчэ раз за свед чы ла Між-
на род ная вы стаў ка су час най 
ві зу аль най твор час ці сту дэн таў 
«Гра ні твор час ці», што ад кры ла-
ся ў га ле рэі «Ла бі рынт» На цы -
я наль най біб лі я тэ кі. Яна пры све ча на 500-
год дзю бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня 
і мае сва ім дэ ві зам сло вы «Фран цыск 
Ска ры на. Ча ла век дас ка на лы». У якас ці 
ар га ні за та раў пра ек та вы сту пі лі Мі ніс тэр-
ства аду ка цыі, На цы я наль ная біб лі я тэ ка і 
На цы я наль ны цэнтр мас тац кай твор час ці 
дзя цей і мо ла дзі.

На ма ля ваць парт рэт пер ша дру ка ра лі та-
ра мі ў су час най тэх ні цы лэ тэ рын гу — лёг-
ка. Паэ кспе ры мен та ваць з бук ві цай — ка лі 
лас ка. Да стаць з па лі цы са мую ста рую кні гу 
і ўпі саць яе ў су час ны кан тэкст — з за да валь-
нен нем. Знай сці ў су час нас ці по вязь з мі ну-
лым і па-мас тац ку яе абы граць — што мо жа 
быць пра сцей. Зда ец ца, сту дэн ты, чые ра бо ты 
прад стаў ле ны на экс па зі цыі, са праў ды на тхні-
лі ся воб ра зам пер ша дру ка ра і яго спад чы най, 
та му і вод гу кі, што пра гу ча лі пад час ад крыц ця 
вы стаў кі, бы лі ў боль шас ці ста ноў чы мі. Так, 
на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду па аду-
ка цыі, куль ту ры і на ву цы Тац ця на ЯКУ БО ВІЧ 
за зна чы ла:

— Пяць ста год дзяў та му наш асвет нік Фран-
цыск Ска ры на сва і мі спра ва мі на ўсю Еў ро пу за-
явіў, што ёсць та кі на род — бе ла ру сы. І на ша 
за да ча раз ві ваць, за хоў ваць спад чы ну. На гэ-

тай вы стаў цы прад стаў ле ны ра бо ты сту дэн таў 
32 ВНУ кра і ны. Ад мет на, што не ўсе з іх на ву-
ча юц ца па спе цы яль нас цях, звя за ных з мас тац-
кай твор час цю і ды зай нам, але змаг лі пра явіць 
крэ а тыў насць. 

А вось на мес нік ды рэк та ра На цы я наль най 
біб лі я тэ кі, кан ды дат куль ту ра ло гіі Алесь СУ ША 
раз ва жаў так:

— Я ба чу са праўд ную куль тур ную рэ ва лю цыю, 
якая ад бы ва ец ца сён ня ў стаў лен ні да на шай 
спад чы ны і на шых най важ ней шых пер сон. Быў 
пе ры яд, ка лі мы ўзвя лі вы со кія пом ні кі вы дат ным 
дзея чам; быў час, ка лі бы лі на пі са ныя грун тоў-
ныя ма на гра фіі, пры све ча ныя ім; быў час, ка лі 
твор часць апя ва ла ся ў вы со кай паэ зіі. Але сён-
ня ўсё змя ня ец ца, і мы ма ем спра ву з но вым 
пе ра асэн са ва ем мі нуў шчы ны, спро ба мі звя заць 
ся бе са спад чы най, тра ды цы я мі, пе ра ства рыць і 
пе ра ад крыць іх для ся бе, па ка заць, што ў іх ёсць 
па тэн цы ял для раз віц ця. Сён няш няя вы стаў ка — 
най леп шы до каз гэ та му.

У На цы я наль най біб лі я тэ цы вы стаў ка «Гра ні 
твор час ці» гас цюе да 10 жніў ня, за тым яна вы-
пра віц ца ў ванд роў ку па кра і не. Абя ца юць, што 
экс па зі цыя на не ка то ры час пры пы ніц ца ў кожнай 
вобласці Бе ла ру сі.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА. 
vesіaluha@zvіazda.by

— Вы ста ва Дэ м'е на Хёрс та не 
з'яў ля ец ца част кай Ве не цы ян ска-
га бі е на ле, але аў тар рых та ваў 
свой пра ект спе цы яль на на час 
яго пра вя дзен ня і зра зу ме ла ча му: 
за сем ме ся цаў ра бо ты бі е на ле 
па ве не цы ян скіх арт-марш ру тах 
пра хо дзіць ве лі зар ная коль касць 
лю дзей (так зва ны арт-ту рызм). 
Ды рэк цыя вы ста вы рых туе бяс-
плат ныя ка та ло гі і кар ты, з які мі 
ляг чэй ары ен та вац ца і зна хо дзіць 
на цы я наль ныя па віль ё ны, бо 
шмат кра ін вы стаў ля ец ца па-за 
ме жа мі са доў Джар дзі ні. Зды-
маць па мяш кан ні — нар маль ная 
прак ты ка, якая ста ла асаб лі ва 
рас паў сю джа най са з'яў лен нем 
но вых удзель ні каў. На прык лад, 
бы лы па віль ён Са вец ка га Са ю за 
ў са дах Джар дзі ні стаў па віль ё нам 
Ра сіі, а Укра і на, Азер бай джан, Ар-
ме нія, Бе ла русь што год шу ка юць 
пля цоў кі.

Маё га лоў нае ўра жан не ад 
сё лет ня га бі е на ле звя за на з раз-
на стай нас цю по гля даў і трак то-
вак дэ ві зу («Ня хай жы ве жы вое 
мас тац тва»), якое ака за ла ся, ві-
даць, най буй ней шым за ўсе ча сы, 
што я сю ды пры яз джаю. Сё ле та 
тут мож на ўба чыць вост ра са цы-
яль ныя рэ чы, як, на прык лад, ва 
ўла даль ні ку За ла то га льва па віль-
ё не Гер ма ніі, які быў пе ра тво ра-
ны ў свое асаб лі вы аква ры ум з 
двай ным дном, шкля ны мі сце-
на мі і пад ло гай. Прад стаў лен не 
«Фа уст» доў жыц ца ка ля пя ці га-
дзін: пад тва і мі на га мі з'яў ля юц ца 
лю дзі ў цём ным адзен ні і ску ра-
ных на ка лен ні ках, якія не ма юць 
маг чы мас ці ўстаць у поў ны рост 
і вы брац ца на ву лі цу — да ро гу ім 
пе ра га родж ва юць ахоў ні кі і са ба-
кі. У па віль ё не, які ў 1933 го дзе 
ад кры ваў Гіт лер, ство ра на за-
мкнё ная пра сто ра, квін тэ сэн цыя 
не сва бо ды ча ла ве ка, та кі ім пра ві-
за ва ны канц ла гер. Фін скі па віль ён 
па ка заў гра тэск ную ві дэа ін ста ля-
цыю, дзе спа лу ча юц ца са ты ра на 
су час ныя ра са выя стэ рэа ты пы і 
бю ра кра тыю. Мне аса біс та больш 
за ўсё спа да баў ся па віль ён Япо ніі, 
якая кож ны раз па каз вае аб са-
лют на фан тас тыч ныя рэ чы. Гэ тым 
ра зам аў та ры ад люст ра ва лі, што 
ад бы ло ся з кра і най пас ля тра ге-
дыі ў Фу ку сі ме, але вель мі не ча-

ка на: кі ру ю чы ся зна ка мі ты ідзеш 
не ў па рад ныя дзве ры, а на кі роў-
ва еш ся да лес ві цы, стаіш у чар зе, 
па ды ма еш ся і гля дзіш на па віль ён 
зні зу, праз дзір ку ў пад ло зе. Ты 
вы соў ва еш га ла ву — ва кол ця бе 
ве лі зар ная коль касць рас кі да ных 
тка нін і пер шае ўра жан не, ні бы-
та ты зна хо дзіш ся ў эпі цэнт ры 
ка та стро фы, але ка лі яно пра хо-
дзіць, ты ра зу ме еш, што вы су нуў 
га ла ву з да ху па віль ё на і ін шыя 
на вед валь ні кі ба чаць твой здзіў-
ле ны твар. По тым ты за хо дзіш у 
па віль ён з ін ша га ўва хо да і апы на-
еш ся ся род тых, хто ба чыць гэ тыя 
вы су ну тыя га ло вы. З ад на го бо-
ку, ты ў эпі цэнт ры ін ста ля цыі з яе 
сэн сам, з дру го га, атрым лі ва ец ца 
вель мі ці ка вая гуль ня, ня зму ша ны 
пер фор манс.

Гле дзя чы на пра ек ты, што 
па каз ва юц ца на Ве не цы ян скім 
бі е на ле ў апош нія га ды, мож на 
ска заць, што су час нае мас тац тва 
па тра буе вы со кіх тэх на ло гій, яно 
іс нуе на сты ку з на ву кай, ады хо-
дзя чы ад тра ды цый ных жан раў 
мас тац тва. Дру гая асаб лі васць, 
якая вы яў ля ец ца на бі е на ле, 
у тым, што су час нае мас тац тва 
ідзе ад жа дан ня ўраж ваць — ве-
лі зар нас цю, ко ле рам, тэх на ло гі-
я мі (сё ле та не ка то рыя ўдзель ні кі 
на ват раз бі ра лі да хі сва іх па віль-
ё наў, каб умяс ціць ін ста ля цыі). 
Наш па віль ён не вы клю чэн не, бо 
мы так са ма вы ка рыс тоў ваем тэх-
на ло гіі, а ма ляў ні часць і яр касць 
вы дат на зроб ле на га ві дэа ар та 
Ра ма на За сло на ва спы няе на 
са бе по гляд.

— У ней кай раз мо ве вы ска-
за лі, што гэ ты пра ект «вель-

мі бе ла рус кі». Што вы ме лі на 
ўва зе?

— Фільм уяў ляе са бой на бор 
вя лі кай коль кас ці мі ні-сцэн, якія 
ад бы ва юц ца за ад ным вя лі кім 
ста лом. Ка ме ра ні бы та ру ха ец ца 
ўздоўж ста ла, і гэ та пра цяг ва ец ца 
бяс кон ца. Па-пер шае, Ра ман За-
сло наў за пра сіў зды мац ца вя до-
мых бе ла рус кіх ак цё раў. Па-дру-
гое, мы ба чым бы та выя мо ман ты 
з на шымі, бе ла рус кімі, ад чу ван-
нем жыц ця і мен та лі тэ там, якія 
ў рэаль ным жыц ці не за ўва жа-
ем, — як ча ла век зран ку п'е ка-
ву, як ся дзіць за ста лом з на цюр-
мор там з пра дук таў, як дык тар 
чы тае пра гноз на двор'я, як лю дзі 
раз маў ля юць ад но з ад ным, як 
пе ра жы ва юць не ка то рыя рэ чы, 
як слу ха юць ра дыё. Гэ тыя сцэ ны 
для нас бліз кія, цёп лыя і зна ё мыя, 
бо тут на шы ат мас фе ра, жыц цё, 
паў ся дзён насць. Ра ман За сло наў 
жы ве ў Па ры жы, але вель мі час та 
бы вае ў Бе ла ру сі, і яму ўда ло ся 
за ўва жыць ха рак тэр ныя ры сы 
бе ла рус ка га ася род дзя як бы з 
бо ку. Ка лі гля дзіш гэ тыя сцэ ны, 
з'яў ля ец ца ад чу ван не, што ты 
зай шоў у род ны дом і за раз ты ў 
ім жы веш. Да Ве не цыі фільм быў 
па ка за ны за меж ным кры ты кам 
і мас тацт ва знаў цам, каб зра зу-
мець, на коль кі ад люст ра ван не 
бе ла рус ка га мен та лі тэ ту ці ка ва 
за меж ні ку, і аў та ры ўпэў ні лі ся, 
што гэ та звяр тае ўва гу. Важ на, 

што ві дэа арт як жанр да зва ляе 
гле да чу да лу чыц ца да пра гля ду ў 
лю бы мо мант: сцэ ны не звя за ны 
па між са бой сю жэ там. Бо які б вы-
дат ны ні быў пра ект, на вед валь нік 
пад час бі е на ле звы чай на не за-
трым лі ва ец ца ў па віль ё не больш 
за дзе сяць-пят нац цаць хві лін. Та-
му бы ло важ на знай сці фор му, 
якая б за ча пі ла ўва гу гле да ча хай 
са бе на ват на пяць хві лін, і Ра ма-
ну За сло на ву гэ та ўда ло ся. Ка лі 
між на род нае жу ры прый шло ў 
наш па віль ён, гэ та бы ло на ма-
іх ва чах, яно зра бі ла ка рот кую, 
але пры ем ную ад зна ку. Ра ма ну 
як ку ра та ру бы ло ска за на, што 
яго пра ект вель мі эма цы я наль ны. 
Жу ры да лё ка не заў сё ды агуч вае 
ка мен та рыі, а зна чыць, пра ект 
«Стол» іх за ча піў.

— Бе ла русь не мае свай-
го па віль ё на на Ве не цы ян скім 

бі е на ле. Што гэ та зна чыць у 
ар га ні за цый ным пла не і якіх 
вы сіл каў нам каш туе ўдзел у 
фо ру ме?

— Гэ та каш туе вя лі кіх вы сіл каў 
пры пад рых тоў цы і вя лі кіх фі нан-
са вых вы дат каў. Удзел у бі е на ле 
фі нан суе Мі ніс тэр ства куль ту ры, 
ад гук нуў ся і «Бел эк сім га рант» 
у якас ці спон са ра. Мін культ за-
бяс печ вае арэн ду па мяш кан ня і 
цэ лы цыкл пра цэ дур, не аб ход ных 
для ра бо ты па віль ё на. Не да стат-
ко ва прос та знай сці пля цоў ку: 
трэ ба да вез ці тво ры да Ве не цыі 
і вяр нуць іх на зад, сем ме ся цаў 
да гля даць па віль ён, ад кры ваць 
і за кры ваць дзве ры, са чыць за 
тэх ні кай, пры бі раць па мяш кан не, 
за бяс печ ваць рэ кла му. Да рэ чы, 
за яў ляць На цы я наль ны па віль-
ён мае пра ва толь кі Мі ніс тэр ства 
куль ту ры кра і ны і больш ні хто. 
Ды рэк цыя бі е на ле пас ля та го, 
як кра і на за яві ла На цы я наль ны 
па віль ён, дае до ступ да кар та тэ-
кі, дзе са бра ны па мяш кан ні, рэ-
ка мен да ва ныя для арэн ды. Па 
прось бе За сло на ва мы знай шлі 
па мяш кан не ў пя ці хві лі нах ха ды 

ад са доў Джар дзі ні — мас тац кую 

га ле рэю ў до ме 1640 го да па бу-

до вы, які ў свой час ма ля ваў зна-

ка мі ты італь ян скі пей за жыст Ка-

на ле та. Наш па віль ён вы хо дзіць 

на ка нал, а з дру го га бо ку — на 

са ды Джар дзі ні. Нам трэ ба бы-

ло зра біць знеш няе аздаб лен-

не, і Ра ман За сло наў знай шоў 

спо саб вы лу чыц ца і ад на ча со ва 

на ту раль на ўпі сац ца ў ве не цы-

ян скае ася род дзе. Спра ва ў тым, 

што італь ян цы бе раж лі ва за хоў-

ва юць ста ра жыт ную на паў раз-

бу ра насць, а наш па віль ён зна-

хо дзіц ца ў вель мі ста рым до ме, 
і Ра ман гэ та вы ка рыс таў. Вок ны 
ў нас за кры ты бач ны мі зда лёк 
пла ка та мі з кад ра мі з філь ма, а 
на драў ля ным пор ці ку над ува-
хо дам ве лі зар ны мі кі ры ліч ны мі 
лі та ра мі сты лі за ва на на пі са на 
сло ва «стол». Ка лі ідзеш па ву-
лі цы, у пер шы мо мант на ват не 
ра зу ме еш, як не ла цін скае сло ва 
з'я ві ла ся ў гэ тым ася ро дзі.

— Пра ект, што бу дзе прад-
стаў ляць кра і ну на Ве не цы ян-
скім бі е на ле, ад бі рае спе цы-
яль ная ка мі сія. На коль кі яна 
ўліч вае кры тэ рый, звя за ны са 
скла да най сіс тэ май тэн дэн цый 

су час на га мас тац тва, каб бе ла-
рус кі павільён не быў аўтсай-
да рам, а ўліў ся ў агуль ную 
плынь?

— Звы чай на ме на ві та гэ та 
і ўліч ва ец ца. Ка мі сія ацэнь вае, 
на коль кі су час ны, кан цэп ту аль ны 
па ды ход у ку ра та ра, ці ёсць тут 
еў ра пей ская афар боў ка і на коль кі 
пра ект пра чы та ец ца за меж ным 
гле да чом (пад час ра бо ты ка мі сіі 
ім ёны аў та раў за шыф ра ва ны). 
Уліч ва ец ца, на коль кі моц ная ку-
ра тар ская кан цэп цыя, важ на, 
каб пра ект быў пад па рад ка ва ны 
ад ной ідэі і зна хо дзіў ся ў су лад-
дзі з дэ ві зам вы ста вы. У гэ тым 
сэн се «Стол» Ра ма на За сло на ва 
быў абра ны амаль ад на га лос на, 
бо ка мі сія ўба чы ла ў ім за вер ша-
ную еў ра пей скасць і ў той жа час 
вы раз ную бе ла рус касць. Сё ле та 
не маг чы ма бы ло на ват ад га даць 
аў та ра, той жа За сло наў, вя до мы 
да во лі тра ды цый ным жы ва пі сам, 
не ча ка на пра па на ваў ві дэа арт.

— Бе ла русь прад стаў ляе На-
цы я наль ны па віль ён на Ве не-
цы ян скім бі е на ле чац вёр ты раз, 
ча му нам важ на пра цяг ваць 
удзел у фо ру ме?

— Нель га аб мя жоў вац ца сва ёй 
тэ ры то ры яй. Нам важ на звяр нуць 
на ся бе ўва гу (пры чым на па чат-
ку да ця бе ста вяц ца кры тыч на) і 
пры му сіць вы ка зац ца між на род-
ную кры ты ку, а ёй ці ка ва па раў-
на нне, якое яна мо жа зра біць ме-
на ві та на Ве не цы ян скім бі е на ле. 
Фо ру маў, дзе кра і на мо жа прад-
ста віць сваё мас тац тва, вель мі 
ма ла, і звы чай на яны ўключаюць 
пра ек ты, абра ныя га лоў ным ку-
ра та рам, як на вы ста ве су час на га 
мас тац тва «Да ку мен та» ці Стам-
буль скім бі е на ле. На цы я наль ныя 
па віль ё ны мож на арганізаваць 
толь кі ў Ве не цыі, гэ та са мы ста ры 
і зна ка мі ты фо рум. Га лоў нае, што 
кра і на па каз вае сваё мас тац тва і 
атрым лі вае маг чы масць стаць ці-
ка вай на між на род най пра сто ры. 
Да рэ чы, пра бе ла рус кае мас тац-
тва па чы на юць пі саць: у мі ну лыя 
два га ды ў ар ты ку лах вель мі важ-
ных вы дан няў згад ваў ся бе ла рус-
кі па віль ён. Гэ та зна чыць, што мы 
ўлі лі ся ў гэ ты мэй нстрым і на ша 
мас тац тва ста ла ад кры тым.

Гу та ры ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. 
katsyalovich@zviazda.by



Ад бы ла ся доў га ча ка ная 
па дзея: у Дзень му зе яў, 
18 мая, Дзяр жаў ны му зей 
гіс то рыі бе ла рус кай 
лі та ра ту ры пас ля доў га га 
пе ра пын ку ад чы ніў дзве ры 
для на вед валь ні каў. 
Ка пі таль ны ра монт 
бу дын ка, ад нак, не стаў ся 
пры чы най поў най іза ля цыі: 
увесь час уста но ва ла дзі ла 
ме ра пры ем ствы на ін шых 
сва іх пля цоў ках, ся род 
якіх най перш вы лу ча ец ца 
му зей Мак сі ма Баг да но ві ча. 
Гэ так са ма пра цяг ваў ся 
пра ект «Лі та ра тур ныя 
па да рож жы».

На са мрэч гэ тае ад крыц цё ста ла ся не-
ча ка ным. Ра ней ды рэк тар му зея Змі цер 
Яц ке віч па ве дам ляў СМІ, што яно му сіць 
ад быц ца да 30-год дзя му зея, то-бок, сё-
ле та уво сень. «Ад нак бу ды нак пра стой-
вае, у той час як столь кі пра сто ры га то ва 
да ак тыў най вы ста вач най ра бо ты. І мы 
вы ра шы лі па чаць ра ней», — тлу ма чыць 
Змі цер Ля вонць е віч. «За раз вяр та ец ца 
ў ак тыў ны рэ жым ка ля 90% му зей най 
пра сто ры. Што да поў на га вяр тан ня, гэ-
та пра цэс пра ца ём кі і доў гі... Між тым 
мож на лі чыць, што му зей цал кам вяр-
нуў ся ў ра бо чы стан. На шы су пра цоў ні кі 
пра вя лі ве лі зар ную ра бо ту, чым я вель мі 
ўсце ша ны».

За па тра ба ва насць му зея па цвяр джаец-
ца пос пе хам яго вы ста вак за мя жой. Спа-
дар Змі цер рас па вёў, што ня даў на ён вяр-
нуў ся з Эс то ніі, дзе прай шло ад крыц цё 
вы стаў кі, пры све ча най Ва сі лю Бы ка ву. 
І для мно гіх бе ла ру саў Эс то ніі, не толь кі 
ка рэн на га на сель ніц тва, яна ста ла ся на ві-
ной, рас каз вае пра ўсім вя до ма га аў та ра 
не вя до мае.

«Ча сам на ват про сяць пра цяг нуць тэр-
мін дзе ян ня вы яз ной вы стаў кі, — ка жа Змі-
цер Яц ке віч. — Бо для лю дзей, ада рва ных 
ад Ра дзі мы, гэ та маг чы масць вяр нуц ца да-
до му, па чуць бе ла рус кую мо ву, уба чыць, 

што яны не ад ны на гэ тым све це. З той 

жа на го ды, да рэ чы, про сяць, каб вы стаў кі 

ад кры ва лі на шы су пра цоў ні кі».

Пад рых тоў ка да ад крыц ця су па ла 
з пад рых тоў кай да Но чы му зе яў. Ця-
пер на вед валь ні каў не прос та за пра-
ша юць у свет рэ лік вій і за шклё ных 
скар баў: гас цей ча кае за ла экс ліб-
ры саў з маг чы мас цю са мім ства рыць 
па мят ны ад бі так, ча кае ба га тая му-
зыч ная пра гра ма, а так са ма квэст, 
пры мер ка ва ны да 500-год дзя бе ла-
рус ка га кні га дру ка ван ня. Ён уклю-
чыць за дан ні па ўсіх ад кры тых за лах, 
а гэ та — зга да ныя ўжо экс ліб ры сы, 
экс па зі цыя па твор час ці Кан дра та 
Кра пі вы, вы стаў ка «Ад мат чы на га 
па ро га», пры све ча ная Ры го ру Ба ра-
ду лі ну, вы стаў ка «За ла тая ра ні ца», 
у ме жах якой прад стаў лены парт-
рэ ты рэ прэ са ва ных пісь мен ні каў, 
ство ра ныя на ву чэн ца мі мас тац ка га 

ка ле джа імя Гле ба ва. Яр кім ак цэн там ста-
ла ся і экс па зі цыя «Бя лее вет разь адзі но кі» 
з фон даў мас коў ска га Дзяр жаў на га лі та ра-

тур на га му зея, пры све ча ная жыц цю і твор-
час ці Мі ха і ла Лер ман та ва.

Азна ча на мас тац твам і са мое вяр тан-
не му зея: пер шая ім прэ за ў яго сце нах — 
ад крыц цё аква рэль най вы стаў кі Фё да ра 
Кі сялё ва. Наз ва яе — «У глы бі нях зям лі 
на шых душ ка ра ні...» — і ёсць клю ч ра-
зу мен ня ін ста ля цыі, у якой спа лу ча ныя 
мас тац тва і лі та ра ту ра. Фё дар Кі ся лёў 
пра па нуе для агля ду ра бо ты, на пі са ныя 
ў ме жах «лі та ра тур ных» цык лаў: кож ная 
аква рэль — мас тац кае пе ра ўва саб лен-
не мяс цін, што па да ры лі нам Ула дзі мі ра 
Карат ке ві ча, Ян ку Ку па лу, Ва сі ля Бы ка ва, 
Ада ма Міц ке ві ча. Асаб лі ва бліз кія мас та ку 
пісь мен ні кі род на га Па сож жа: Вік тар Ка ра-
ма заў (да рэ чы, удзель нік ім прэ зы), Аляк-
сей Пы сін і Мі хась Страль цоў.

Акра мя лі та ра тур ных ма ты ваў, гу чаць 
гіс та рыч ныя, зноў жа, праз ад люст ра ван не 
зна ка вых для Бе ла ру сі мяс цін: На ва гру-
дак, Сын ка ві чы, Вар шаў ская ша ша — сім-
вал ты сяч зла ма ных лё саў, бе ла рус ка га 
раз да рож жа, на якім раз га ра лі ся ва ен ныя 
ві ху ры. 

Не раз ад зна ча ла ся, што гэ тая ім прэ-
за — трой чы свя точ ная: ад крыц цё ўлас на 
му зея гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры, між-
на род ны Дзень му зей ных су пра цоў ні каў 
і прэ зен та цыя вы стаў кі (да рэ чы, асоб ныя 
ра бо ты ні дзе ра ней не вы стаў ля лі ся).

«Гэ та са праў ды вя лі кае свя та, — вы-
ка заў ся стар шы ня Са ю за мас та коў Бе ла-
ру сі Ры гор Сіт ні ца. — Ка лі ёсць у кра і ны 
му зей — зна чыць, ёсць на цыя, якая мае 
скар бы, і іх трэ ба збе ра гаць для на шчад-
каў. За ха ван не скар баў на цыі ў веч нас ці — 
гэ та яд нае мас та коў і му зеі. Мы пра цу ем, 
сцвяр джа ю чы свой дар і сплоч ва ю чы доўг 
пе рад Выш нім. Та кі мі Ён нас ства рыў, і ме-
на ві та на гэ тай зям лі, і мас так — та кі, як 
Фё дар Кі ся лёў — не прос та ро біць пры-
го жую рэч: ён та лен там сва ім сцвяр джае 
бе ла рус касць».

Вя до ма, «дзень на ра джэн ня» не за стаў-
ся без па да рун ка: Фё дар Кі ся лёў пе ра даў у 
дар му зею ра бо ту «Зі ма ў На ва груд ку».

Ула дзі мір ГО РЫНЬ



Фёдар КІСЯЛЁЎ падчас адкрыцця выстаўкі на фоне сваіх 
акварэляў, прысвечаных знакавым беларускім мясцінам.

Та кія ча сы: мас тац тва ад зна ча ец ца прык-
мет ны мі ру ха мі ў бок ву лі цы, воль ных пра-
сто раў, звы чай на га ча ла ве ка. Тэн дэн цыя на 
ска ра чэн не раз ры ву па між «ака дэ міч най» 
куль ту рай і да лё кім ад вы со кіх ма тэ рый 
прос тым спа жыў цом зна хо дзіць шля хі для 
са ма рэа лі за цыі і ад па вед на но выя фор мы 
ўва саб лен ня. Бе ла рус кая пра сто ра тут да-
лё ка не на ві чок, бо «Сцвяр джаль ні кі но ва га 
мас тац тва» (УНОВИС) у Ві цеб ску рас па чы-
на лі гэ ты рух яшчэ ста год дзе та му. Пэў ныя 
па дзеі ад кі ну лі нас ад аздаб лен ня паў ся-
дзён нас ці мас тац твам і пры му сі лі рэ флек-
са ваць на ка та стро фы. І вось, на рэш це, 
кра і на вяр та ец ца да свай го на ту раль на га, 
па воль на ўцяг ва ец ца ў су свет ную плынь, 
рас слаб ля ец ца, раз мы вае ме жы, мас тац-
тва ця пер — не элі тар ная не да ся галь ная, 
а да ступ ная кож на му рэч. І сён няш няя Ноч 
му зе яў, да якой вар та пры чы ніц ца, — адзін 
з най яр чэй шых гэ та му до ка заў.

Дзіў на, му зей ная пра сто ра мо жа вы ка рыс тоў-
вац ца як ме та фа ра ака дэ міч на га, вы са ка род на-
га, пер ша га тун ко ва га і ў гэ ты ж час мо жа стаць 
пля цоў кай гуч най нач ной ту соў кі. Мож на прый сці 
ў на віс лую ці шы ню, ка лі па між за ла мі мер на пра-
ходж ва ец ца па ра стом ле ных ві зі цё раў, а мож на 
тра піць у гу шчу па дзей — амаль у кар на вал з 
му зы ка мі, тан цо ра мі, кас цю мі ра ва ным шоу. Праў-
да, сён ня кож ны пра па нуе неш та сваё, ад мет нае 
і не аба вяз ко ва кар на валь нае — му зеі ста лі цы, 
аб лас ных і ма лень кіх га ра доў імк нуц ца пад тры-
маць су свет ную ак цыю «Ноч му зе яў».

Пер шая ад бы ла ся ў Бер лі не ў 1997 го дзе, сё-
ле та Бе ла русь ста но віц ца ўдзель ні кам ак цыі ўжо 
тры нац ца ты раз. Не ка то рыя ўста но вы, на прык-
лад Мір скі за мак, пра па на ва лі свае пра гра мы 
не па срэд на ў Між на род ны дзень му зе яў, то-бок 
18 мая, асноў ная ж ма са пе ра нес ла свят ка ван не 
на вы хад ныя, зна чыць, на сён ня. І яшчэ: наз ва 
ак цыі гу чыць пры го жа, але пра вес ці ў му зе ях 
цэ лую ноч на ўрад ці атры ма ец ца, ка лі толь кі вы 
не за ста ня це ся тут да ра ні цы вы пад ко ва. Боль-
шасць мяр куе скон чыць свя та ўжо ў адзі нац цаць 
ці два нац цаць га дзін но чы, та ды мож на пе ра на-
кі ра вац ца ў ін шае мес ца, якое пла нуе сваю пра-
гра му даў жэй шай.

Са мі му зеі па тра ды цыі пра па ну юць на вед валь-
ні кам шмат гуль няў, квэс таў, тан цаў, філь маў, кан-
цэр таў, май стар-кла саў. Як звы чай на, ар га ні за-
та ры скла да юць цэ лыя кан цэп цыі ці аба пі ра юц ца 
на куль тур ныя зда быт кі мі ну ла га, як, на прык лад, 
На цы я наль ны мас тац кі му зей, які пры га даў Ху ліа 

Кар та са ра з яго тво рам «Гуль ня ў кла сі кі». Асаб лі-
васць ра ма на ў тым, што яго част кі мож на чы таць 
у лю бой пас ля доў нас ці, так і му зей пад рых та ваў 
для на вед валь ні каў тры шля хі. Мож на па гля дзець 
па ста ян ную экс па зі цыю і вы стаў кі, што пра хо дзяць 
за раз у На цы я наль ным мас тац кім (а гэ та зна чыць, 
уба чыць бе ла рус кае мас тац тва XІІ—XX ста год-
дзяў, Рус кае мас тац тва XVІІІ — па чат ку XX, мас-
тац тва Еў ро пы XVІ—XX, мас тац тва кра ін Ус хо ду 
XІV—XX, вы стаў ку гра вюр Рэ мбран та і ін шае). 
Мож на скан цэнт ра вац ца на ад мыс ло вых ме ра-
пры ем ствах Но чы му зе яў і атры маць маг чы масць 
ра біць рэ чы, якія, маг чы ма, не да вя дзец ца паў та-
рыць ні ко лі ў жыц ці, на прык лад, па гля дзець экс па-
зі цыю ў цём ных за лах з да па мо гай толь кі ліх та ра. 
Трэ цім маг чы мым ва ры ян там бу дзе су мя шчэн не 
гэ тых двух шля хоў.

Пра гра ма На цы я наль на га цэнт ра су час на га 
мас тац тва звяр та ец ца да ву ліч на га мас тац тва, 
якое за свой вае му зей ную пра сто ру, — тут прой-
дзе кон курс скет чаў ад ву ліч ных мас та коў, шэ раг 
пер фор ман саў (а гэ та, на пэў на, ад на з са мых 
пры ця галь ных для абы ва це ля фор маў мас тац-
тва), май стар-клас па ства рэн ні арт-работ са 
смец ця, ін ста ля цыя ня мец ка га мас та ка Ма ну э ля 
Шрэ дэ ра, DJ-сэ ты і ін шае. Што да ты чыц ца кор пу-
са НЦСМ, што на пра спек це Не за леж нас ці, то ён 
у Ноч му зе яў ста не кі на пля цоў кай, дзе два кі на-
фес ты ва лі — Cіnema Perpetuum Mobіle і Vagrant 
Fіlm Fest — па ка жуць свае пра гра мы.

Не менш ці ка вую кі на пра гра му пра па нуе Му-
зей гіс то рыі бе ла рус ка га кі но — ай чын ныя ка рот-
ка мет раж ныя філь мы ў пад бор цы «DІY. Ар хіў за 
10 га доў». Тут жа ад бу дзец ца кон курс-дэ фі ле на 
ад па вед ную тэ ма ты ку і шэ раг лек цый.

Да Но чы му зе яў да лу ча юц ца так са ма му зей 
«Кра і на мі ні», Му зей зай маль ных на вук «Кван-
тум», Му зей Яку ба Ко ла са, Лі та ра тур ны му зей 
Мак сі ма Баг да но ві ча, му зей ма ро жа на га «Бе лы 
по люс», Ло шыц кая ся дзі ба, Лі нія Ста лі на — ка-
ра цей, у гэ тую ноч для на вед валь ні ка са праў ды 
ад чы не ныя дзве ры на лю бы густ.

Да рэ чы, ка лі ўжо пай шоў «за мут» на су час ныя 
пра явы мас тац тва, якое вы хо дзіць на ву лі цы, то 
пра цяг нуць ноч куль тур на мож на за ві таў шы на 
Каст рыч ніц кую ву лі цу з яе гран ды ёз ны мі гра фі ці 
ці на пло шчу Яку ба Ко ла са, дзе ця пер вы стаў ляец-
ца трыц цаць пяць су час ных мас та коў з ка лек цыі 
На цы я наль на га цэнт ра су час на га мас тац тва. Ка-
ра цей, гу ляць мож на «ўсю ноч да ра ні цы».

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. katsyalovich@zviazda.by



СКА РЫ НА — 
ЧА ЛА ВЕК 

ДАС КА НА ЛЫ
Воб раз пер ша дру ка ра, 
на ма ля ва ны сту дэн та мі
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Мож на прый сці ў на віс лую ці шы ню, 
ка лі па між за ла мі мер на пра ходж ва ец ца 
па ра стом ле ных ві зі цё раў, а мож на 
тра піць у гу шчу па дзей — амаль 
у кар на вал з му зы ка мі, тан цо ра мі, 
кас цю мі ра ва ным шоу.

Нач ное жыц цёНач ное жыц цё  

Цём ныя за лы 
па ста ян ных экс па зі цый
Пара святкаваць Су свет ны дзень му зе яў

Што да ты чыц ца кор пу са НЦСМ, 
што на пра спек це Не за леж нас ці, 
то ён у Ноч му зе яў ста не кі на пля цоў кай, 
дзе два кі на фес ты ва лі — 
Cіnema Perpetuum Mobіle 
і Vagrant Fіlm Fest — па ка жуць 
свае пра гра мы.

Між на род ны кан тэкстМіж на род ны кан тэкст  На тал ля ША РАН ГО ВІЧ:

«Мы ўлі лі ся ў мэй нстрым, 
і на ша мас тац тва ста ла ад кры тым»
Ве не цы ян скае бі е на ле і На цы я наль ны па віль ён Бе ла ру сі рас па ча лі сваю ра бо ту для на вед валь ні каў

На 57-е Ве не цы ян скае бі е на ле, што ад кры ла ся 13 мая ў зна ка-
мі тых са дах Джар дзі ні, Ар се на ле і па-за іх ме жа мі, Бе ла русь 
пры вез ла «Стол». Чац вёр ты раз мы прад ста ві лі на са мым 
зна ка мі тым і прэ стыж ным фо ру ме су час на га мас тац тва На-
цы я наль ны па віль ён і гэ тым ра зам яго ўва со біў пра ект Ра ма на 
За сло на ва ў жан ры ві дэа ар та. Мас так ства раў кан цэп цыю 
і пра ма лёў ваў эпі зо ды, Сяр гей Та лы баў стаў рэ жы сё рам філь-
ма, а Вік тар Лаб ко віч — прад зю са рам пра ек та. «Стол» быў 
абра ны спе цы яль най ка мі сі яй з ва сям нац ца ці ва ры ян таў, 
і з гэ та га ўсё за кру ці ла ся — по шук пля цоў кі, сот ні пра цэ дур 
пад рых тоў кі да вы ста вы, рэ кла ма, аздаб лен не па віль ё на, 
улас на ад крыц цё. Ку ра тар па віль ё на і ды рэк тар На цы я наль-
на га цэнт ра су час ных мас тац тваў На тал ля Ша ран го віч ужо 
вяр ну ла ся з Ве не цыі і ў пер шую чар гу мы ў яе за пы та лі ся 
ўлас на аб ура жан нях, у тым лі ку ад вы ста вы най вя до мей ша га 
су час на га мас та ка Дэ м'е на Хёрс та.

За гэтым сталом Кандрат Крапіва вырашаў свае складаныя партыі — 
шахматныя і літаратурныя.

Вяр тан неВяр тан не  

СО НЕЧ НЫЯ ФАР БЫ АД КРЫЦ ЦЯ
Га лоў ны лі та ра тур ны му зей кра і ны зноў пра цуе
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