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Гэ тым ра зам ён ста не «Мас тач-

ка мі і го ра дам». Ужо вось мы раз 

ста лі ца рых ту ец ца ўпры го жыць 

ся бе ад кры тай вы стаў кай на пло-

шчы Яку ба Ко ла са, якая так са ма 

бу дзе па ка за на ў Брэс це ў го нар 

яго ты ся ча год дзя. Ка лі да гэ туль 

пло шча па каз ва ла скрозь муж-

чын скае мас тац тва — Мар ка Ша-

га ла, Ка зі мі ра Ма ле ві ча, Мі ка лая 

Се ля шчу ка, Ва лян ці на Гу ба ра ва, 

Ге ор гія Скрып ні чэн ку, то на рэш це 

за пра сі ла на шых над звы чай ных 

твор цаў-жан чын — Зою Літ ві на ву 

і Зою Лу цэ віч. «Зоі» ма юць свя точ-

на ад крыц ца ў Мін ску 16 мая.

Я на ват па мя таю, як гэ та па чы-

на ла ся во сем га доў та му: як не-

стан дарт ная ці ка він ка, хоць мас-

тац тва на ву лі цы для бе ла рус кай 

куль ту ры — дзя ку ю чы Ві цеб ску 

20-х га доў мі ну ла га ста год дзя — 

ледзь не на ту раль нае. Тым не 

менш праз пэў ную паў зу ў пе ра да-

вым раз віц ці ай чын на га мас тац тва 

ў рэш це рэшт мы ака за лі ся пас-

ля доў ні ка мі еў ра пей скіх трэн даў, 

дзе ву лі ца даў но ста ла звы чай най 

вы ста вач най пра сто рай і кан цэрт-

най пля цоў кай.

Але і ў нас яно вер ціц ца: што га-

до вае му зыч нае ажыў лен не Верх-

ня га го ра да ар кест ра мі і ка лек ты-

ва мі, якія вы кон ва юць кла січ ную і 

джа за вую му зы ку, ву ліч ныя тэ ат-

ры на пе ша ход най ву лі цы стрыт-арт 

фес ты ва ль Vulіса Brаsіl (ча ка ец ца ў 

лі пе ні) і на рэш це ўжо тра ды цый ная 

вы стаў ка «Мас так і го рад» (і яна та-

кая не адзі ная) ажыў ля юць куль ту ру, 

на да юць ёй но выя ры сы і, ка неш не, 

змян ша юць дыс тан цыю па між мас-

тац твам і за кла по ча ным па рад кам 

дня ча ла ве кам.

Та му і ар га ні за та ры та ко га 

кштал ту ме ра пры ем стваў час та 

з на дзе яй ка жуць, што іх івэн ты 

мо гуць стаць не прос та ка рот кай 

паў зай у што дзён най мі тус ні, але 

і ім пуль сам пай сці па мас тац тва ў 

ін шыя мес цы — праз не ары гі на лы 

на пло шчы Яку ба Ко ла са да ары-

гі на лаў на вы стаў ках у за кры тых 

му зей ных пра сто рах.

Усё яшчэ апроч асвет ніц кай 

функ цыі вы стаў ка «Мас так і го-

рад» ро біць доб рую служ бу ўлас на 

го ра ду, кры ху па ды ма ю чы яго над 

«зям ны мі» на ме ра мі. Ар га ні за та ры 

па дзя лі лі ся, што рэд ка зда ра ец ца, 

каб вы стаў ка пус та ва ла, а не ка то-

рыя ту ра генц твы ў свае эк скур сіі 

па Мін ску ўклю ча юць на вед ван-

не «Мас та ка і го ра да». Да рэ чы, і 

ак ты ван да ліз му больш амаль не 

зда ра юц ца — ле тась не вя до мыя 

толь кі адзін раз пе ра ку лі лі куб з 

рэ пра дук цы я мі.

Па ка заль на, што ад па вед на 

так са ма пэў ным трэн дам, хоць 

рэ ак цыя і за поз не ная, экс па зі цыя 

гэ тым ра зам прад ставіць мас та-

чак-жан чын. Вы стаў ка бу дзе скла-

дац ца з дзвюх час так і мя няцца лі-

та раль на на ва чах. 16 мая на пло-

шчы ад крыецца экс па зі цыя «Зоя 

Літ ві на ва. Вы бра нае», а 11 лі пе-

ня — «Пе ра вер ну тая рэ аль насць» 

Зоі Лу цэ віч. У Брэс це з 7 ве рас ня 

за пра цуе вы стаў ка зноў жа Зоі 

Луцэ віч.

«Я з вя лі кім за хап лен нем ус пры-

ня ла за пра шэн не да ўдзе лу, якое 

атры ма ла аб са лют на не ча ка на. 

Для мя не гэ та го нар, ад каз насць і 

вя лі кая па дзея ў жыц ці, ня гле дзя-

чы на тое, што я да стат ко ва шмат 

вы стаў ля ю ся і ў Бе ла ру сі, і на За-

ха дзе. Гэ ты пра ект на пло шчы — 

над звы чай ны, ней кая асаб лі вая 

ка му ні ка цыя з усёй Бе ла рус сю, 

а так са ма гас ця мі кра і ны, вы пад-

ко вы мі мі на ка мі аль бо людзь мі, 

якія са праў ды за ці каў ле ны ў мас-

тац тве. Я га то вая да ўся го — як да 

ра зу мен ня, так і да не ра зу мен ня, 

і ма гу толь кі ска заць дзя куй за да-

лу чэн не на ро да да куль ту ры, якое 

му зей здзейс ніць, мо жа быць, і не 

ў ста не. Ка лі гэ та бу дзе ці ка ва, я з 

за да валь нен нем рас ка жу, ча му я 

та кая і які шлях прай шла», — ка жа 

Зоя Літ ві на ва, ад сы ла ю чы да сва ёй 

ад кры тай эк скур сіі па экс па зі цыі.

Сё ле та «Мас так і го рад» кры ху 

змя ніў сваю на чын ку і апроч са мой 

вы стаў кі пад рых та ваў шэ раг ме-

ра пры ем стваў. 18 мая на пло шчы 

ў так зва най Ад кры тай май стэр ні 

прой дзе аў тар ская эк скур сія Зоі 

Літ ві на вай, а Зоя Лу цэ віч пра-

вя дзе май стар-клас «Сва бод ны 

маль берт». 21 чэр ве ня, у Між на-

род ны дзень му зы кі, у твор чай 

ак цыі «Саўнд Мінск» пад ад кры-

тым не бам зай грае ка лек тыў Fіvе-

stоrеу еnsеmblе, а кож ны слу хач 

бу дзе за бяс пе ча ны на вуш ні ка мі, 

то-бок сва ім пер са наль ным гу кам. 

У дзень пе ра экс па зі цыі і ад крыц-

ця вы стаў кі Зоі Лу цэ віч 11 лі пе ня 

тут бу дзе па ка за на кі на пра гра-

ма «Мас так і го рад» ад пра ек та 

Сіnеmаsсоре.

«Мне па да ба ец ца, ка лі мас тац-

тва вы хо дзіць за ме жы му зе яў, та-

му што не ка то рыя лю дзі ні ко лі ў іх 

не бы ва лі і не ад чу ва юць па трэ бы 

там бы ваць, — дзе ліц ца Зоя Лу-

цэ віч. — А пас ля та кой вы стаў кі, 

як на пло шчы Яку ба Ко ла са, маг-

чы ма, больш лю дзей за хо ча на-

вед ваць му зей, бу дзе па-ін ша му 

ста віц ца да мас та коў і зра зу мее, 

што мас так — гэ та вель мі важ на. 

На пло шчы і без та го да во лі пры-

го жа, але ка лі яна пры ха ро ша на 

яшчэ і кар ці на мі, мне па да ец ца, 

па він на быць асаб лі ва пры ем на і 

каш тоў на, у не ка га па ды мец ца на-

строй, а нех та на ват па леп шыц ца 

ду шэў на. Я вель мі ра да, што та кое 

іс нуе».

Зоя Літ ві на ва і Зоя Лу цэ віч вя-

до мыя не толь кі ў Бе ла ру сі, але 

і за мя жой, іх тво ры пе ры я дыч на 

вы стаў ля юц ца, а так са ма на бы ва-

юц ца для пры ват ных ка лек цый у 

роз ныя кра і ны. Зоя Літ ві на ва з'яў-

ля ец ца ўла даль ні цай фран цуз ска-

га ор дэ на «За за слу гі ў га лі не лі-

та ра ту ры і мас тац тва» і ай чын на га 

Ор дэ на Фран цыс ка Ска ры ны. Зоя 

Лу цэ віч ся род ін шых за меж ных га-

ра доў вы стаў ля ла ся, на прык лад, 

у штаб-ква тэ ры ААН у Нью-Ёр-

ку. Мас та чак звяз ва юць ста сун кі 

на стаў ні цы і ву ча ні цы, а так са ма 

хрос най ма ці і хрос ні цы.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Не ары гі на лы, 
але шлях да ары гі на лаў

Та кое азна чэн не вы най шлі ар га ні за та ры што га до ва му пра ек ту «Мас так і го рад»

Па дзея ме ся цаПа дзея ме ся ца

«Вяртанне з храма» Зоі ЛІТВІНАВАЙ.


