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 Выставы

Як рыхтуюцца да спектакляў
у Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы

СУМАВАЦЬ
ПА НОВЫМ ГОДЗЕ
Да 2 лютага ў сталічнай галерэі сучаснага мастацтва «Ў»
будуць сумаваць па Новым годзе. Сумаванне адбудзецца ў
рамках выставы інсталяцый мастака Юрыя Шуста «Рэквіем
па Новым годзе». На выставе можна будзе пераасэнсаваць
розныя звыклыя атрыбуты свята Новага года, якое з язычніцтва перайшло ў хрысціянства, а сёння, наогул, мае дадатковыя прыкметы ІT- і Hі-tech-рэчаіснасці. Так, напрыклад,
ёлку мастак прадстаўляе ў вобразе ёршыка, такім чынам
цалкам разбураючы ўсе існуючыя стэрэатыпы пра навагоднія ёлкі. Справа ў тым, што і навагоднія ёлкі, і ёршыкі,
і нават некаторыя пахавальныя атрыбуты ствараюцца з
аднаго і таго ж матэрыялу. Мастак Юрый Шуст узяў на сябе смеласць паставіць усе гэтыя рэчы, якія маюць розны
рытуальны сэнс, у адзін шэраг. Ну, і, зразумела, прымусіць
нас у чарговы раз задумацца пра адноснасць усяго існага,
параўнальнасць непараўнальнага ды іншыя ўзаемавыключальныя паняцці суровай сучаснасці.

і буду чага і азнача на стрэлам
фе ер вер ку, што спа ра джае
но вае жыц цё ка лек тыў на га
це ла. Но вы год з'яўля ец ца
най больш знач ным ры ту алам, су мес ным пе ра жы ваннем у сучас най права слаўнаатэ іс тычнай Бе ла русі. Свя та,
якое прый шло з языч ніц ка га
мі нула га, транс фар ма ва лася хрыс ці ян ствам і ма дэр ніза ва ла ся са вец кай сіс тэ май.
Свя та, якое сумя шчае ў сабе
гра мад скае і пер са наль нае,
зды мае на рас та ю чае на пружан не ў соцыу ме і прагра муе
яго буду чы ню. Па дзея, што
ад сы лае да транс цэн дэнт нага і на бывае ўнікальнае значэн не ў сённяш ніх бела рускіх
умо вах як тры умф па рад ку і
дыс цып лі ны».

Новы год сам
па сабе можа
быць толькі
штуршком для
пераасэнсавання,
а ніяк не
вырашэннем
праблем...
На са мрэч упер шы ню выста ва «Рэ кві ем па Но вым
го дзе», толькі пад наз вай
Repetіtіon/«Паў тор», прайшла ў кастрычніку 2012 года
ў бель гій скім го ра дзе Гент у
памяшканні, якое цяпер не выкарыс тоўва ецца. Гэ та адзін з
самых старых атэляў Еўро пы
— St. Jorіs, гіс торыя якога пачалася ў XІV стагоддзі. А ў прастору гале рэі «Ў» інсталяцыі
Юрыя Шус та ўпі са лі ся зу сім
не горш. «Рэквіем па Новым
годзе» — даніна адышоўшаму
году і вітанне новага. І нездарма мас так звярнуўся менавіта
да гэ та га ві ду ту гі. Зда ец ца,

бе лару сы, будучы нацы яй абса лют на тале рантнай, ус кладаюць на гэтае свята шмат надзей: а раптам само ўсё неяк
вырашыцца, «рассмокчацца»,
стане на свае месцы — шчыра, па справядлі васці, па заслу гах і па трэ бах. Ды по тым
не, аказваецца, што Новы год
сам па сабе можа быць толькі штуршком для пераасэн савання, а ніяк не выра шэн нем
праб лем...
У апі сан ні вы ста вы безапе ля цый на сцвяр джа ец ца:
«Свята Новага года — мес ца
склейкі экзіс тэнцыяльнай пятлі, якое існуе на су тыку былога

Гучыць трэці званок — знак таго,
што спектакль пачынаецца. Зараз
выйдуць акцёры, гледачы будуць сачыць за іх жэстамі і мімікай. Пройдзе
час — загучаць апладысменты... Гэта і ёсць тэатральны свет? Вядома,
не толькі! Колькі ўсяго цікавага ў
тэатры схавана ад вачэй гледача.
Менавіта «закуліссе» дазваляе ўбачыць тэатр пад іншым вуглом. Што і
захацелася зрабіць — праз падрыхтоўку да аднаго спектакля.
...Набліжаюся да тэатра. На гэты раз
заходжу ўнутр праз службовы ўваход. Да
пачатку спектакля «Сымон-музыка» застаецца гадзіна. Іду па звілістых калідорах. Першыя дзверы вядуць у касцюмерную. Тут амаль усю прастору займаюць
касцюмы. У галаву адразу прыйшлі словы
пра тое, што тэатр пачынаецца з вешалкі.
І не паспрачаешся!
Калі спектакль пачынаецца ў 19:00, то
ў 16:00 касцюмеры ўжо працуюць з касцюмамі: іх прасуюць, разносяць па грымёрках
ці выносяць бліжэй да сцэны, за кулісамі.
Калі казаць менавіта пра спектакль «Сымон-музыка», то тут рыхтаваць адзенне да
паказу даводзіцца не вельмі доўга. Справа
ў тым, што ў часы, у якія развіваюцца падзеі
спектакля, яе шылі з лёну, а кажухі выраблялі з натуральнай поўсці. Іх не прасавалі.
У некаторых спектаклях бывае дастаткова
апрануць акцёра толькі напачатку. У гэтым
жа ў акцёраў шмат вобразаў, і касцюмеры

Зда ец ца, як раз пе ра асэнса ваць, ці такі ў нас парадак
і ці не аб ход ная та кая жорсткая дыс цып лі на, і за клі кае
нас мас так Юрый Шуст. Магчы ма, яму збоку сталі больш
віда воч ны мі не като рыя ры сы
бе ла ру саў, якія мы са мі ўжо
раз ву чы лі ся ў са бе за ўважаць. Юрый хоць і нара дзіўся
ў Ма ла дзечне, але вучыўся і
вось ужо коль кі га доў жы ве
ў Бру се лі, ста лі цы Бель гіі. У
яго на Беларусь адтуль свой
адметны погляд. Але гэта ўжо
зу сім ін шая гіс то рыя...
Вольга ЧАЙКОЎСКАЯ



дапамагаюць іх ствараць на працягу ўсёй
пастаноўкі. Усё павінна быць прадумана:
кожная дробязь, дэталь, гузік.
Наступны пакой — рэквізітарская. У памяшканні ляжыць шкура мядзведзя на падлозе, драўляныя кубкі стаяць каля хрустальных фужэраў, у вочы кідаюцца ліхтар і свечкі.
Рэквізітам называюць як сапраўдныя, так і
бутафорскія прадметы, якія выкарыстоўваюцца ў спектаклі. Мастакі і пастаноўшчыкі
абдумваюць усе дэталі, каб стварыць адпаведны вобраз часу. Бутафорыю купляюць
ці спецыяльна вырабляюць. Напрыклад, у
спектаклі «Сымон-музыка» задзейнічаны
драўляныя крыжы, колы, лодка, незвычайнай формы фартэпіяна і сейф, музычныя
прылады, крылы. За дзве гадзіны да пачатку
дзейства ўсё разносяць па месцах. Менавіта
ў гэтым памяшканні мне распавялі рэцэпт
«тэатральнай самагонкі»: акцёры насамрэч
п'юць на сцэне ваду, афарбаваную малаком,
ці напітак «Швепс».
У пакоі грымёраў — люстэркі, парыкі,
касметыка. Мастакі па грыме распавялі,
што іх праца таксама звычайна пачынаецца за дзве гадзіны да спектакля. На
працягу пастаноўкі сюды па чарзе прыходзяць акцёры — у залежнасці ад часу іх
выхаду на сцэну. Напрыклад, у спектаклі
«Сымон-музыка» грым спачатку накладваюць вяскоўцам, потым галоўнаму персанажу Сымону, затым — бацьку і г.д.
Сёння працуюць два прафесіяналы, для
якіх у гэтым спектаклі асаблівых цяжкасцяў няма: трэба хіба што наклеіць вусы, бародку.
Да свай го вы ха ду ак цё ры
рыхтуюцца ў невялікім памяшканні за сцэнай, якое завуць
арт-фае: вісяць касцюмы, ёсць
шырма, за якой можна пераапрануцца, стаяць крэслы. Тут
увесь час знаходзіцца хтосьці з
акцёраў, паўтарае свае рэплікі,
уваходзіць у вобраз. У спектаклі
«Сымон-музыка» галоўны герой
— не проста натхнёны рамантык,
ён улюбёны ў паэзію жыцця, музыку і музу, «дзівак», які задае
пытанні і не чакае на іх адказаў.
Ён ведае ўсе таямніцы свету і пакутуе пад іх цяжарам. Усе вобразы ў спектаклі яркія і глыбокія,
таму і патрабуюць ад акцёраў
стараннай працы над сабой.
Мае роздумы перапыняе гукарэжысёр: «Перад пачаткам
спектакля адключыце, калі ласка,
свае мабільныя тэлефоны...». Так
наладжваюць гук. Бліжэй да сцэны заўважаю жанчыну з рацыяй
у руцэ. Гэта Нэлі Самонава — памочнік рэжысёра. Пра сваю працу
ў пастаноўцы яна кажа так:

— У мае абавязкі ўваходзіць праверка
ўсіх дэкарацый, агульны кантроль за прыходам артыстаў на сцэну, падача сігналу
асвятляльнікам, манціроўшчыкам на змену
дэкарацый, якія могуць пачынаць ставіць
ужо раніцай. Праз навушнікі і мікрафон
звязваюся з гукарэжысёрамі, якім даю сігнал, каб яны выключылі святло. Гэтак жа
аб'яўляем закулісную частку — напрыклад,
калі трэба рыхтавацца да антракту. Дарэчы, суфлёраў у спектаклі «Сымон-музыка»
няма. Перад яго пачаткам акцёры сядзяць
у грымёрных ці арт-фае. Дзякуючы трансляцыі гуку яны ўсё чуюць і самі ведаюць,
куды і калі ім выходзіць, але на ўсялякі
выпадак я іх папярэджваю. Ёсць непрадбачаныя здарэнні, калі акцёры могуць пера-

У ЧАКАННІ «ПАНА»
Думкі Адама Міцкевіча загучаць з Купалаўскай сцэны
Паэму «Пан Тадэвуш» вырашыў увасобіць на тэатральных падмостках галоўны рэжысёр і мастацкі кіраўнік Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага
тэатра імя Янкі Купалы Мікалай Пінігін. Спектакль, які даўно чакалі: Купалаўскі тэатр пасля рэканструкцыі павінен быў парадаваць гледачоў новай
маштабнай і сур'ёзнай пастаноўкай на нацыянальную тэму.
Словы Міцкевіча ў Купалаўскім тэатры загучаць па-беларуску: пераклад з польскай
мовы зроблены Язэпам Семяжонам. Мікалай Пінігін лічыць, што «Пан Тадэвуш» — менавіта той твор, які зверне гледачоў да айчыннай гісторыі, тым больш, што падзеі паэмы
адбываюцца на Наваградчыне. Але сваю краіну Міцкевіч называе Літвой. Чаму? Трэба
тлумачыць сучасным грамадзянам Беларусі, і гэтую задачу таксама паставіў перад сабой
рэжысёр. Яму дапамагаў у гэтым Сяргей Кавалёў, які зрабіў інсцэніроўку паэмы для тэатра. Ствараць вобраз часу на сцэне прыцягнуты мастак-пастаноўшчык Зіновій Марголін і
мастак па касцюмах Алена Ігруша. Музыку да спектакля стварыў Андрэй Зубрыч.
Гэты паэтычны твор Міцкевіча ўпершыню ўвасабляецца на драматычнай сцэне
ў Беларусі. Таму прэм'ера, прызначаная на сярэдзіну студзеня, чакаецца з заміраннем сэрца.
Ларыса ЦІМОШЫК.

 Сцежкамі мастака

 Запрашальнік

ПАД ГУКІ ПАЛАНЭЗА

ЦІМОХАВА ЦІШЫНЯ
У Выдавецкім доме «Звязда» выйшаў альбом рэпрадукцый мастака
Сержука Цімохава. Творца пайшоў
з жыцця пасля цяжкай хваробы
9 кастрычніка 2012 года... Але калі разглядаеш карціны Цімохава,
гартаеш альбом з яго творамі,
знаходзіш у тэлефонным нататніку яго нумар (па якім цяпер можна патэлефанаваць хіба што тузе
ды смутку, напэўна...), разумееш,
што кожны чалавек непазбежна
нешта пакідае на гэтай зямлі пасля сябе. Сяржук Цімохаў пакінуў
цэлы свет.
Персанальны свет кожнага чалавека, як правіла, вельмі спрэчны для вонкавага асяроддзя. Проста таму, што ён
— іншы. Таму што кожны ўнутры сябе
но сіць свой свет. Такса ма ад роз ны.
І як тут знайсці паразуменне?.. Гэта
са праўды амаль не маг чы ма. Ча сам
толь кі мо ва мас тац тва яд нае, да памагае. Але нават яна можа быць недасканалай...
Сяржук Цімохаў з тых прадстаўнікоў
беларускага мастацтва, якіх натхнілі 1970
— 1980-я гг. У гэтыя «постадлігаўскія»
часы было нейкае асаблівае стаўленне
да ўсяго беларускага, усе беларускамоўныя ведалі адно аднаго, усе прагнулі нешта змяніць, усе адчувалі нястачу
нацыянальнага і гэты прагал трэба было
нечым запоўніць. Запаўнялі хто чым мог.
Сяржук Цімохаў запаўняў сваёй роднай
беларускай мовай, натуральным, вясковым адчуваннем беларускасці.
Мас так нарадзіўся ў 1960 годзе ў
вёсцы Кротаў Калінкавіцкага раёна Гомельскай вобласці. Ён часта прыгадваў, як цяжка яму было перавучыцца
размаўляць па-руску, калі паступіў у
Мінскае мас тацкае вучылішча. Голад
па на цы я наль ным, па бе ла ру шчы не
Сяржук Цімохаў таксама запаўняў гісторыяй. На яго карцінах «Золак Купальскае ночы», «Гуканне вясны», «Стод»,
«Рытуальнае шэсце», «Спас», «Каляды», «Грунвальд», «Світанак», «Цень
Вялеса» — успаміны пра пракаветнае.
Ва ўсіх гэтых карцінах ёсць нешта аўтэн тыч нае, ка ра нё вае. Баць коўская
хата, асобы беларускай даўніны, без

хвалявацца на прэм'еры ці калі спектакль
доўга не ішоў. Напрыклад, прэм'ера «Сымона-музыкі» адбылася яшчэ ў 2005-м,
але яго не ставілі каля двух гадоў. Цяпер
абнавілі, змяніўся і склад акцёраў: новыя
твары і новая падача вобразаў. Рэпетыцыя
прайшла днём, яе правёў рэжысёр. А мы
выконваем арганізацыйную працу. Ператвараем «хаос закулісся» ў той стан, у якім
спектакль выходзіць да гледачоў.
19:00. У зале людзі занялі свае месцы.
Для іх уся гэтая вялікая праца за сцэнай застанецца непрыкметнай. У тэатры ўсё зладжана, як у гадзіннікавым механізме. Бо
тэатр — гэта больш, чым проста сцэна!
Алена ЛЯЎШЭНЯ.
Фота аўтара.

му рак, мыс ляр ства бы лі пра ця гам
візуальнай творчасці. Ён мог доўга
распавядаць пра архетып яйка ў сваіх
карцінах, пра вобраз стодаў альбо пра
тое, чаму на яго карцінах шмат жанчын
і птушак. А насамрэч — чаму? Звярніцеся да альбома, пераасэнсуйце!
Альбом складаецца з трох асноўных
раздзелаў — «Графіка», «Жывапіс», «З
нізкі «Ню» — і дае ўяўленне пра асноўныя кірункі творчасці мас така-манументаліста. Укладаннем альбома займалася ўдава мастака, кніжны графік
Маргарыта Цімохава. Дызайн альбома
рабіла дачка Вольга Арцюхова. Наогул,
сям'я Цімохавых вельмі творчая. 15-гадовы сын мастакоў Глеб цяпер вучыцца
ў гімназіі-каледжы мастацтва ў Мінску.
Спалучаць творчасць з сямейным жыццём не было складана. Чаму — распавядае Рыта Міхайлаўна:

З нізкі «Ню».

якіх не захавалася б нават тое, што
засталося нам сёння ад беларушчыны, старадаўнія абрады, звычкі нашых
дзядоў, вобраз жанчыны... Па настроі,
па нейкай экзістэнцыяльнай тузе, якая
сёння ўжо амаль зусім выйшла з моды і перастала ўспрымацца як нешта
глыбокае, некаторыя карціны Цімохава
нагадваюць «Гумно» Барыса Заборава.
Дарэчы, цікава, што сам мас так таксама гэта адзначаў. З агаворкай, што
пабачыў карціну Заборава ўпершыню
даволі позна. І хаця Забораў наогул з'ехаў з краіны, а Цімохаў толькі пераехаў
з вёскі ў горад, было ў іх, відаць, нешта
агульнае — нейкая настальгія, прадчуванне незваротнасці, невяртання ў
родныя мясціны, дзе адчуваеш сябе
найбольш утульна і абаронена.
Карціны Сержука Цімохава такія мінімалістычныя, што часам здаецца, што
расказаць пра іх ён мог значна больш,
чым намаляваць. Яго філасофскі пад-

яго каштоўнасці. Наноў адкрываліся
імёны класікаў — такіх, як Уладзімір
Караткевіч; віталіся маладыя эксперыментатары — такія, як паэт Алесь Разанаў і кампазітар Ларыса Сімаковіч.
Сябры Майстроўні не забываліся пра
беларускія абрады, хадзілі калядаваць,
гукаць вясну, праводзілі абрады Купалля і «Пахаванне стралы». Тады яшчэ
здаралася, што за ўдзел у такіх акцыях маглі з інстыту та выключыць, таму
справа гэтая была досыць рызыкоўная,
ідэйная. А беларускамоўных мастакоў
можна было пералічыць па пальцах. І
Сяржук Цімохаў быў сярод іх. На адраджэнскай хвалі 1990-х мастака запрасілі ў суполку «Пагоня» пры Саюзе беларускіх мастакоў. Але пазней мастак быў
вымушаны з яе выйсці. Бо ў апошнія
гады жыцця Цімохаў быў яшчэ і пры

Сяржук Цімохаў з тых
прадстаўнікоў беларускага
мастацтва, якіх натхнілі
1970 — 1980-я гг. У гэтыя
«постадлігаўскія» часы ўсе
беларускамоўныя ведалі адно
аднаго, усе прагнулі нешта
змяніць...
— Мы ўсе працуем у розных кірунках
мастацтва. Муж займаўся манументальным мастацтвам, я — кніжнай графікай,
дачка — дызайнам і фотамастацтвам,
а сын, наогул, нядаўна заявіў, што хоча
быць мадэльерам, дызайнерам адзення.
Таму мы ніколі не перасякаліся ў творчасці і не спаборнічалі паміж сабой.
Калі гаварыць пра тое, што натхняла Сержука Цімохава, то нельга не
прыгадаць, напрыклад, і Беларускую
спеўна-драматычную майстроўню, якая
існавала ў Мінску з 1979-га па 1984 год.
Тады ён быў студэнтам Беларускага тэатральна-мастацкага інстытута. Тады ж
назіраўся і ўздым нацыянальнага руху,
пра які ўзгадвалася вышэй. Майстроўня
стварала пэўны асяродак, фарміравала
новае пакаленне, выкрышталізоўвала

Фотаздымак
Сержука Цімохава
з альбома рэпрадукцый.

Баль як згадка пра былое і цікавінка сучаснасці
пасадзе, як той казаў, і яго маглі абвінаваціць у лабіраванні інтарэсаў суполкі.
Сяржук Цімохаў працаваў намеснікам
старшыні Саюза мастакоў па выставачнай дзейнасці. І шмат у яго пыталіся пра
тое, ці цяжка яму было спалучаць творчасць з функцыянерствам. Здаецца, на
цяжкі лёс мастак ніколі не скардзіўся,
але адзначаў, што часу на творчасць,
вядома, стала менш, быццам бы зацішша нейкае наступіла. Сярод добрых сяброў мастака быў, дарэчы, і новы
старшыня Саюза беларускіх мастакоў
Рыгор Сітніца. У альбоме рэпрадукцый
Цімохава змешчаны таксама верш Рыгора Сямёнавіча ў памяць пра сябра.
Сапраўды, што наканавана людзям,
якія застаюцца тут, на зямлі, — хіба
што прыслухоўвацца да цішыні, якую
пакінуў пасля сябе той, хто сышоў. Ціхі, павольны і добразычлівы свет
Сержука Цімохава супакойвае.
Ёсць у ім нешта стваральна-станоўчае, без чаго немагчыма ўявіць мастацтва.
За вяр шае аль бом раз дзел
пад назвай «З нізкі «Ню». Гэта
манументальныя графічныя творы, аб'яднаныя адной канцэпцыяй. На кожнай карціне мы бачым
аголеную жанчыну — вытанчаную
і таямнічую. Менавіта гэтая нізка
мастака сталася найбольш вядомай за свой вытанчаны лірызм
і паэтычнасць. Сам Сяржук Цімохаў тлумачыў гэтую нізку роздумамі аб прыродзе язычніцтва
— рэлігіі простых вясковых людзей. Усё, што тычылася прыроды
наогул і прыроды чалавека і яго
адчуванняў заўжды цікавіла мастака. За сваю шчырасць, талент
і адданасць «родным матывам»
Сяржук Цімохаў быў прызнаным
і запатрабаваным як на радзіме,
так і за мяжой — на жаль, даволі
рэдкі выпадак для Беларусі. Мастак меў вялікую колькасць персанальных замежных выстаў, шмат
яго твораў захоўваецца ў іншых
краінах.
Вольга ЧАЙКОЎСКАЯ



Новы год па старым стылі прапануюць сустрэць у Вялікім
тэатры. Пяты год дзякуючы гэтай тэатральнай ініцыятыве
Мінск мае свае бальныя традыцыі, адноўленыя сёння.
З мінуўшчыны вяртаюцца танцы, у якіх пары праходзяць уздоўж доўгага фае тэатра — дамы ў доўгіх святочных сукенках і
кавалеры ва ўрачыстых строях. З сучаснасці — самі ўдзельнікі,
якія да балю спецыяльна рыхтуюцца: наведваюць урокі танцаў і
падбіраюць строі. За адну ноч можна наведаць адразу некалькі
баляў: княжы (у беларускай традыцыі), рускі і венскі. За гады правядзення баляў у оперным тэатры іх аматары ўжо ведаюць, у чым
адрозненні кожнага. Танцмайстрам сёлета прызначана Наталля
Фурман, якая будзе задаваць тон шматлікім парам.
Але Новы год па старым стылі ў Нацыянальным тэатры оперы
і балета — гэта яшчэ магчымасць атрымаць адчуванне свята
сустрэч з творчасцю і творцамі: у гэты вечар у тэатры працуюць
салоны, музычныя гасцёўні, праводзяцца конкурсы. Але самае
галоўнае адбываецца ўсё ж такі на вялікай сцэне — святочны
гала-канцэрт з удзелам салістаў оперы і балета. Галіна Галкоўская, якая з'яўляецца рэжысёрам-пастаноўшчыкам пятага па
ліку балю ў оперным тэатры, абяцае, што ён пройдзе з асаблівым размахам і з сюрпрызамі. Які ж Новы год без нечаканых
падарункаў?
Ларыса ЦІМОШЫК



«ЗІМА-2014. АНЁЛЫ»
У Віцебскім абласным краязнаўчым
му зеі ад кры лі ся
выставы дзіцячага
малюнка, папяровай плас ты кі «Зіма-2014. Анёлы» і
самаробнай цацкі.
Аў тары экспанатаў
пер шай з вы стаў —
вучні дзіцячай мастацкай школы г. Віцебска. Экспанаты з выставы.
Творчыя работы перадаюць дзіцячыя ўяўленні аб навагоднім чараўніцтве, усяляюць
надзею на ажыццяўленне мары чалавека, які верыць у цуд. Здаецца, што анёлы ахоўваюць нас ад мітусні і смутку, абсыпаюць
зорачкамі шчасця і радасці.
А смачныя ўпрыгажэнні зрабілі выхаванцы віцебскага Палаца
дзяцей і моладзі, гарадскога цэнтра дадатковай адукацыі, Палаца
творчасці. На ёлцы — больш як 60 цацак: саламяныя конікі і зоркі,
сняжынкі з бісеру, казачныя домікі і снегавікі, кацяняты і вожык,
розныя кветкі, і зноў жа... анёлы.
Экспанаты можна ўбачыць у будынку ратушы (гэта сімвал
старажытнага Віцебска) да старога Новага года, прычым бясплатна.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

