
g ТЗРЫТОРЫЯ МАСТАЦТВЛ «МАСТАК I МАДЭЛЬ»
Лад такой назвай у пачатку л/стапада у зале мастацка-граф/’чнага факультета нашага ун!версгтэта 

адкрылася выстава вядомага беларускага мастака Аляксандра Фёдарав/ча КАРП АН А (1953 -  2016). 
Выпускшк МГФ ВДП1 /мя С. М. Kipaea на працягу 35 гадоу працавау у роднай альма-матэр.

Як мастак Аляксандр Карпан 
сфарм!равауся капачатку 80-х 
гадоу м!нулага стагоддзя, аб- 
раушы у якасц1 асноуных таор- 
чых арыенц1рау прынцыпы рэа- 
лк;тычнага, ф!гуратыунага жы- 
eanicy i пачуццё гармонИ. За 
гады сваёй працы на кафедры 
выяуленчага мастацтеа ён пад- 
рыхтавау вял!кую колькасць 
вучняу, мног!я з як!х стал! ярк!м! 
творчым! ждыв!дуальнасцям1 I 
сёння вядомыя не тольк! у Бе- 
ларус!, але i за яе межам!.

-  Характэрная асабл!васць 
гэтай выставы -  тое, што 9 
экспазщьп прадстаулены ра
боты мастака, выкананыя у 
розныя гады на занятках сту- 
дэнцкага гуртка «Малюнак аго- 
ленай натуры», 1х нам прадас- 
тав!ла жонка А.Ф. Карпана 
Святлана Аляксандрауна, -  
расказау Генадзь 1сакау, за- 
гадчык кафедры выяуленчага 
мастацтва

Па словах Святланы Карпан, 
тыя малюнк!, як!я pa6iy Аляк
сандр Фёдарав1ч на занятках 
гуртка, ён паказвау вельм1 рэд- 
ка. А сёння кватэра сямЧ Кар

пан ператварылася у майстэр- 
ню, дзе захоуваюцца шматл!к!я 
карц!ны майстра, як!я яшчэ 
н!дэе не экспан!равал1ся.

-  ё н  за^сёды  лраводз)? 
шмат часу за працай. 3 ран!цы 

* -  кава, а затым -  у майстэр- 
ню. Вельм1 люб|у факультзт 
Творчасць I праца са студэн- 
там! был! сэнсам яго жыцця, -  
падагульшла Святлана Аляк- 
сандрауна 

На мерапрыемстве словы 
удзячнасШ творцы выказала

Алена Сакалова, дэкан МГФ:
-  Аляксандр Фёдарав!ч быу 

цудоуным чалавекам з выдат- 
ным пачуццём гумару Асноу- 
ныя моманты жыцця знакам! - 
тага мастака был! прысвечаны 
нашаму факультэту, I таму ха- 
целася б ладзякаваць за тое, 
што ён стольк! с!л i энергн уклау 
у ceaix студэнтау

-  Аляксандр Карпан -  адз!н з 
буйнейшых i знакавых акварэ- 
лкггау канца XX -  пачатку XXI 
стагоддзяу, -  адзначыу кура-

тар выставы Mixacb Цыбульск!.
-  Праца з аголенай мадэллю -  
гэта давол! спецыф!чная эстэ- 
тыка форм, сапра?дная фЫа- 
соф!я чалавечага цела Кожны 
малюнак Аляксандра Фёдара- 
в1ча -  самадастатковая твор- 
чая работа з канкрэтным! твор
чым! задачам!. Таму я перака- 
наны, што, нягледзячы на ла- 
кальнасць размяшчэння, гэтая 
выстава Jнжальная для нашага 
горада.

В1кторыя ЧАКУШКА.


