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...Жы выя ча ла ве чыя скульп-
ту ры пры цяг ва лі ўва гу, але і ды-
са ні ра ва лі з ахоў ні ка мі ў кас-
цю мах ко ле ру ха кі, якія ста я лі 
на ўва хо дзе ў Му зей су час на га 
вы яў лен ча га мас тац тва. Ту ды-
сю ды сноў да лі мі мы з бе ла-
снеж ны мі тва ра мі, тан ца валь-
ны ка лек тыў па каз ваў клас у 
су час ным ад ры віс тым тан цы, 
на дру гім па вер се іг ра ла жы вая 
ін стру мен таль ная му зы ка. 
Але га лоў ным у гэ ты час бы-
ло імк нен не блі жэй па ды сці 
да па лот наў і раз гля дзець на 
іх тлус тыя маз кі.

Дру гая част ка пра ек та 
«Аvаnt-gАRTе. Ад квад ра та 
да аб' ек та», прад стаў ле ная 
ў Му зеі су час на га вы яў лен-
ча га мас тац тва, па каз вае 
гле да чу пер ша кры ні цу, 
пер ша асно ву ця пе раш-
ніх по шу каў у бе ла рус кай 
вы яў лен чай куль ту ры. Вы-
ста ва прад стаў ляе на вед-
валь ні ку цэ лае ста год дзе, 
ува соб ле нае ў воб ра зах 
мас та коў. У экс па зі цыі са-
бра ны не прос та па лот ны, 
але зна ка выя ім ёны, твор-
чыя аб' яд нан ні, тэн дэн цыі і 
плы ні бе ла рус ка га аван гар-
да ХХ ста год дзя.

Ка лі за хо дзіш у му зей, раз-
бя га юц ца во чы, бо адзін твор 
пры цяг вае ўва гу спа лу чэн нем 
ко ле раў, дру гі — муд ра ге ліс тай 
фор май, трэ ці — і тым, і дру гім. 
У му зеі зной дзец ца шмат ці-
ка ві нак на кшталт ін ста ля цый 

Воль гі Са зы кі най, ство ра ных 
аў та ркай спе цы яль на для вы-
ста вы. Яна ж, якая вый шла 
з твор ча га ася род дзя бе ла-
рус ка га аван гар да кан ца ХХ 
ста год дзя, так ха рак та ры зуе 
пра цы сва іх ка лег-мас та коў: 
«Тут пры сут ні чае вель мі шмат 
ін тым на га». Пас ля ча го на вед-
валь ні кам за ста ец ца гэ тае ін-
тым нае раз гля даць.

Каб глы бей аку нуц ца ў час 
аван гар да 1980-х, мы ба чым ві-
дэа прэ зен та цыю з за ха ва ных 
здым каў пер фор ман су Іга ра 
Каш ку рэ ві ча і Люд мі лы Ру са вай 
«Спа лен не Ка зі мі ра» і «Уваск-
ра шэн не Ка зі мі ра», не ка лі 
ажыц цёў лё на га ў Ві цеб ску.

Наз ва вы ста вы «Сто га доў 
бе ла рус ка га аван гар да» мае 
два іс ты сэнс. Па-пер шае, год 
та му на ша пе ра да вое мас тац-
тва ад зна чы ла ўмоў нае ста-
год дзе: у 1913 го дзе Ка зі мір 
Ма ле віч на пі саў свой пер шы 
«Чор ны квад рат» (як за ду ма 
су прэ ма тыз му). Па-дру гое, 
вы ста ва ахоп лі вае ўвесь гэ ты 
пе ры яд раз віц ця не тра ды цый-

на га мас тац тва ў Бе ла ру сі, 
па чы на ю чы з 1910-х га доў. 
Са мы мі ста рэй шы мі вы стаў-
ле ны мі пра ца мі з'яў ля юц ца 
па лот ны Ро бер та Ге ні на 
«Ка ля ва да ёма» ды «Кол-
ка дроў», да та ва ныя 1912 
го дам, са май ма ла дой — 
скульп ту ра Ула дзі мі ра Ла по 
«Tvаr» 2012-га.

Пра ект гуч на за яў ляе: 
«Бе ла рус кае мас тац тва ХХ 
ста год дзя, ды і мас тац тва 
кра і ны на огул, ма гут нае і 
знач нае».

Маг чы ма, вы ста ва каш-
тоў ная не столь кі ў якас-
ці на гляд на га ін стру мен та 
для гас цей кра і ны, коль кі ў 
якас ці знач най куль тур най 
па дзеі для са міх бе ла ру саў. 
Аван гард у мас тац тве, ка лі 

спро шча на, — гэ та рэ ак цыя на 
«са цы ял ку», знеш ні свет і звод-
кі на він; гэ та ўра жан не, спо саб 
зра зу мець, усвя до міць, вы зна-
чыць сваё мес ца ў знеш нім, гла-
баль ным. Па нуе не агуль нае — 
ін ды ві ду аль нае. Асо бу двац ца-
та га ста год дзя, якая за ста ла ся 

ў на шай ге не тыч най ці прос тай 
па мя ці, сён ня мож на знай сці і 
вы зна чыць, зра зу мець як бліз-
кую ў ча са вым і геа гра фіч ным 
пла нах. Экс па зі цыя для гэ та га 
скла дзе на най больш поў на. 
Ства раль ні кі вы ста вы шу ка лі 
пра цы не толь кі ў за па сні ках му-
зе яў (На цы я наль на га мас тац-
ка га му зея і Му зея су час на га 
вы яў лен ча га мас тац тва), а так-
са ма ў пры ват ных ка лек цы я не-
раў, у сва я коў і сяб роў жа да ных 
аў та раў, у са міх мас та коў. Вы-
ста ва сіс тэ ма ты за ва ла ста год-
дзе бе ла рус ка га мас тац тва.

Сло вам, за лы му зея ва ўла-
дзе аван гар дыс таў. Па чы наць 
пра гляд вар та з кла січ на га 

аван гар да 1910-20-х га доў — 
Ві цеб скай шко лы і мас та коў Па-
рыж скай шко лы — гэ та Марк 
Ша гал, прад стаў ляць яко га 
ня ма па трэ бы, фран цуз скі жы-
ва пі сец Фер нан Ле жэ, Ро берт 
Ге нін, Аляк сандр Ахо ла-Ва ло.

Пра цяг ва ец ца гіс то рыя 
знач на паз ней, пе ра важ на ў 
1960-70-я га ды, у пе ры яд, ка лі 
мас тац тва рэз ка вы ры ва ец ца 

з ра мак і су праць пас таў ляе 
ся бе сац рэ а ліз му, які па на ваў 
да гэ та га. З'яў ля юц ца но выя 
мас та кі, якія імк нуц ца ады сці 
ад афі цый най мо вы: фар ма ліст 
Із ра іль Ба саў, сюр рэа ліст Ге-
ор гій Скрып ні чэн ка, су прэ ма-
тыст ка На дзея Ха да се віч-Ле жэ 
(жон ка Фер на на Ле жэ), Ры чард 
Май, Яфім Ра як.

Са мым на сы ча ным бу-
дзе зна ём ства з мас тац твам 
1980-90-х. Ма гут ныя, усю ды-
іс ныя пе ра ме ны ў гра мад стве, 
свя до мас ці ча соў пе ра бу до вы 
пры вя лі да роск ві ту бе ла рус-
ка га аван гар да. Гэ та «за ла ты 
пе ры яд» пе ра да во га мас тац-
тва ў на шай кра і не.

На вы ста ве прад стаў ле ны 
не фар маль ныя аб' яд нан ні гэ-
та га ча су: «КВАД РАТ» з яго 
лі да рам Аляк санд рам Ма ле-
ем; Аса цы я цыя твор чай ін тэ-
лі ген цыі «Фор ма»; «Ня мі га-
17», вя до мая ім ёна мі Сяр гея 
Кі ру шчан кі, Ле а ні да Хо ба та ва, 
Ана то ля Куз ня цо ва; «БЛО», 
«4-63», «Га лі на», «Плю ра ліс», 
«Ко мі-кон» ды ін шыя аб' яд нан-
ні. Пе ра лі чыць усіх удзель ні каў 
экс па зі цыі не ўяў ля ец ца маг чы-
мым, лепш іх уба чыць.

Но выя фор мы са ма вы яў лен-
ня 1980-х га доў так са ма знай-
шлі сваё мес ца ў экс па зі цыі: 
той жа сла ву ты пер фор манс 
Іга ра Каш ку рэ ві ча і Люд мі лы 
Ру са вай прад стаў ле ны ў якас ці 

ві дэа прэ зен та цыі з за ха ва ных 
фо та здым каў. Мас тач ка Воль-
га Са зы кі на свае ін ста ля цыі 
«Адзін ка пер са наль на га вы мя-
рэн ня» і «Дыя лог, або Аб рус з 
кве так» на са мрэч паў та ры ла, 
бо ўпер шы ню яна ства ры ла іх 
ў 1997 го дзе.

Дзя ку ю чы та му, што ў 1980-
90-я га ды ў Бе ла ру сі з'я ві лі ся 
ка лек цы я не ры, ка нец ста год-
дзя прад стаў ле ны ў му зеі най-
больш поў на. Тыя ж Анд рэй 
Пля са наў, Ар тур Клі наў у гэ ты 
час па ча лі збі раць пра цы бе ла-
рус кіх твор цаў і на сён няш няй 
вы ста ве па ка за лі шмат ці ка ва-
га. У му зеі вы стаў ле ны мас та-
кі, пра цы якіх цяж ка знай сці: 
на прык лад, спад чы на Аляк сея 
Жда на ва ёсць толь кі ў сям'і ды 
ў пры ват ных ка лек цы ях.

Не ка то рыя вы стаў ле ныя 
аў та ры, маг чы ма, не вя до мыя 
або ма ла зна ё мыя на вед валь-
ні ку му зея. Мно гія з мас та коў 
вы стаў ля юц ца вель мі рэд ка 
або вы стаў ля лі ся даў но і ў не-
вя лі кіх маш та бах. Экс па зі цыя 
— уні каль ны шанц уба чыць за-
кры тае ў схо ві шчах ка лек цы я-
не раў ды му зе яў мас тац тва на 
свае во чы. Уба чыць не прос та 
«сход» па лот наў, а транс фар-
ма цыю не фар маль на га мас-
тац тва на шай кра і ны.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ
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На ву лі цы мож на ма ля ваць!.. 
Мож на на ва чах ці каў ных ства-
раць кар ці ну — на стэн дзе, 
ся род тых тво раў, якія ця пер 
за хоў ва юц ца ў му зеі, але іх 
мож на ба чыць прос та на ву лі цы 
(на ту раль на, што не ары гі на лы 
— бо каш тоў нас ці ж, за гэ тым 
усё ж прый дзец ца сха дзіць у 
му зей). Але тут жа по бач са 
стэн да мі вя до мых аў та раў — 
ма ла дыя лю дзі з фар ба мі, якія 
не прос та ўно сяць жы він ку сва-
ёй пра цай на лю дзях, яны імк-
нуц ца ўпі саць свае ім ёны ў лік 
пры зна ных май строў. І хто ска-
заў, што нель га ці не маг чы ма? 
Трэ ба! І гэ та част ка га рад ско га 
жыц ця.

На прык лад, ма ла ды мас так 
Ма рат Мі хай лаў, які па кі нуў 
свой све жы след на вы ста вач-
ным стэн дзе на пло шчы Яку ба 
Ко ла са, сваю кар ці ну па тлу ма-
чыў так: «Гэ та пра ца пра мой 
па зі тыў ны по гляд у бу ду чы ню 

го ра да Мін ска, які ства рае 
кож ны з нас з дня ў дзень».

Яў ген Ко век з Лі ды ўба чыў 
«Мінск у ку бе»: у та кім го ра дзе 
ён за ха цеў на га даць пра пры-
га жосць не кра ну тай пры ро ды. 
З ад кры та га акна па нэль на га 
шмат па вяр хо ві ка ні бы та па-
гля дзеў на ста лі цу PREDOK з 
Ві цеб ска. Коль кі бу дзе гас цей, 
для кож на га Мінск ад люст ру-
ец ца ў ней кім асаб лі вым воб-
ра зе. На са мрэч, ці ка вы той 
го рад, які воб ра зы на ра джае. 
Але ёсць лю дзі, якія іх не прос-
та но сяць у са бе, а ад люст роў-
ва юць у тво рах. Чым больш 
воб ра заў для ад люст ра ван ня, 
тым больш скла да ны мі і, ад-
па вед на, ці ка вы мі паў ста юць 
тво ры. Ну па гля дзі це ж!

Ад «На ра джэн ня ідэі» Мі-
ка лая Бу шчы ка кро чым мі-
ма стэн даў і ра зу ме ем, як 
рэ ча іс насць у тво рах на паў-
ня ец ца та кі мі па зна валь ны-

мі (на шы мі!) сім ва ла мі (як у 
тво ры «Крыж пры да ро зе» 
Ула дзі мі ра Клі муш кі), на ра-
джае ілю зіі («Бурш ты на вы 
шлях» Аляк санд ра Сіль ва но-
ві ча) ці на огул пе ра тва ра ец ца 
ледзь не ў каз ку (па доб на на 
«Дрэ вы-це ні» Та цця ны Ра дзі-
віл кі). І ўсё гэ та тут, на ад ной 
пля цоў цы, у ад ным го ра дзе. 

У гэ тай вы ста ве мож на па-
ба чыць тво ры мас та коў, якія 
бы лі ад зна ча ны прэ стыж ны мі 
між на род ны мі ўз на га ро да мі. 
Гро дзен скі мас так Юрый Яка-
вен ка ад зна ча ны пер шай прэ-
мі яй ІІ Між на род най бі е на ле 
гра фі кі «Josep de Rіbera» (Іс-
па нія). Тац ця на Кан дра цен ка 
атры ма ла спе цы яль ны прыз 
гру пы сва бод най экс пе ры-
мен таль най ке ра мі кі шко лы 
Р. Рань е ры (Іта лія) на ІІІ-м Між-
на род ным тэ ат раль на-мас-
тац кім фес ты ва лі Zdarzenіa 
(Поль шча), Ган на Сі лі вон чык 

бы ла ўзна га ро джа на ме да лём 
«Та лент і пры зван не» Між на-
род на га аль ян су «Мі ра тво-
рац» у Маск ве...

На са мрэч пра ек ту «Мас так 
і го рад» ужо тры га ды. Пер шы 
раз ён быў пры све ча ны Мар ку 
Ша га лу, дру гі — Ка зі мі ру Ма ле-
ві чу. Але сё ле та за да ча вель мі 
ам біт ная: па ка заць су час ных 

бе ла рус кіх твор цаў — гра фі каў, 
жы ва піс цаў. Іх тво ры за хоў ва-
юц ца ў ка лек цыі Му зея су час на-
га вы яў лен ча га мас тац тва, але 
не зна чыць жа, што яны па він ны 
быць у схо ві шчах. Яны ство ра-
ныя для лю дзей — і да іх пры-
хо дзяць. Сён ня — праз стэн ды 
на пло шчы. А заўт ра са мі лю дзі, 
упа да баў шы адзін твор ней ка га 
аў та ра, за хо чуць па гля дзець на 
ін шыя — і прый дуць у му зей.

Пер шы на мес нік мі ніст ра 
куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ула дзі мір Ка ра чэў скі ад зна-
чыў:

— Тут прад стаў ле ны пра цы 
су час ных бе ла рус кіх мас та коў. 
Што ад мет на, што гэ ты пра-
ект мо гуць па ба чыць не толь кі 
ама та ры мас тац тва, якія за ві-
та юць у му зей, але і лю дзі, якія 
пра хо дзяць мі ма, і та кім чы нам 
да лу ча юц ца да бе ла рус ка га 
мас тац тва. Гэ та маг чы масць 
да вед вац ца пра яго глы бей і 
га на рыц ца ім. А ў Год гас цін-
нас ці гэ ты пра ект атрым лі вае 
і да дат ко вае зна чэн не.

Ар га ні за та ра мі пра ек та 
«Мас так і го рад» з'яў ля юц ца 
Му зей су час на га вы яў лен ча-
га мас тац тва і Мін скі га рад скі 
вы ка наў чы ка мі тэт, сё ле та ак-
цыю пад тры маў Банк ВТБ.

На мес нік стар шы ні Мінс-
к ага га рад ско га вы ка наў ча га 
ка мі тэ та Ігар Кар пен ка ўдак-
лад ніў за да чу гэ тай і ін шых 
ак цый, якія сё ле та бу дуць ад-
бы вац ца на ву лі цах Мін ска:

— Мож на ска заць, што ў го-
ра дзе з'я ві ла ся пры кме та: ка лі 
мы са бра лі ся на пло шчы Яку-
ба Ко ла са, ад кры ва ем чар го вы 
пра ект «Мас так і го рад», — зна-
чыць, на сту піў вя сен не-лет ні 
ту рыс тыч ны се зон. Мы вель мі 

ра ды гас цям, якія пры яз джа-
юць у на шу ста лі цу у тым лі ку 
і дзе ля та го, каб да лу чыц ца да 
пры го жа га, да куль тур ных ад-
мет нас цяў, якія ёсць у на шым 
го ра дзе. Гэ та не адзін ка вы 
пра ект дзяр жаў на-пры ват на га 
парт нёр ства ў го ра дзе. У блі-
жэй шы час ад кры ец ца яшчэ 
не каль кі пра ек таў, на кі ра ва ных 
на па пу ля ры за цыю роз ных ві-
даў мас тац тва. 1 мая ад кры ва-
ец ца се зон фан та наў. 3 мая ля 
га рад ской ра ту шы пач не пра-
ца ваць му зыч ны бал кон (кож-
ную су бо ту). Стаў па пу ляр ным 
арт-пра ект Zabor, сё ле та ў ім 
прад ста вім пра цы су час ных 
бе ла рус кіх фо та мас та коў. З 
10 мая пла ну ем джа за выя су-
бо ты, якія бу дуць пра хо дзіць на 
пля цоў цы ля Па ла ца спор ту ў 
зо не гас цін нас ці. Сён ня і го рад, 
і на шы парт нё ры, якія вый шлі з 
ці ка вы мі іні цы я ты ва мі, пад рых-
та ва лі ся да та го, каб як ма га 
лепш пры няць гас цей ста лі цы. 
Зда ец ца, вяс на па чы на ец ца 
ня дрэн на: мас тац тва на ву лі-
цы вый шла.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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ЛЮ ДЗІ ХХ
Част ка 2. ГА НА РО ВАЯ 

Част ка 3. ДЭ МА КРА ТЫЧ НАЯ 

«Мас так і го рад. BelART.by»«Мас так і го рад. BelART.by»  ��

«100 га доў бе ла рус ка га аван гар да»«100 га доў бе ла рус ка га аван гар да»  ��

ТВО РЫ — НА ВУ ЛІ ЦЫ!ТВО РЫ — НА ВУ ЛІ ЦЫ!

Вы ста ва каш тоў ная 
не столь кі ў якас ці 
на гляд на га ін стру мен та 
для гас цей кра і ны, 
коль кі ў якас ці знач най 
куль тур най па дзеі 
для са міх бе ла ру саў.
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