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Нядауна падвяпi вынт V м!жнароднага конкурсу-фестывалю мастацтвау 
«Folk Music Festival». Лауреатам I ступем у намшацьн «Дакаратыуна-прыкладная 

творчасць/вырабы народнага промыслу» стала 1рына КАВАЛЁК, старшы выкладчык 
кафедры дэкаратыуна-прыкладнога мастацтва / тэхшчнай графш  

мастацка-граф!чнага факультета ВДУ.
1рына Артурауна адпрауляла 

на конкурс дэве свае работы -  
■Дуэт» I «CALLA LILIES». Кампа- 
з!цыя «Дуэт» зроблена у тэхн1- 
цы ручной лепк1 (скульптурны 
набор) э гл1ны, пакрытай мата- 
вай глазурай. Назва выбрана 
невыпадкова, бо работа прад- 
стаулена дэвюма вазам!, якт 
дапауняюць адна адну. Што 
датычыцца «CALLA LILIES», то

праца над ей заняла капя 2-х 
месяцау. Усяго атрымалася 5 
кампазщый розных ламерау, як!я 
сёння флрыгожваюць канфе- 
рэнц-запу нашага ужверсггэта.

“1дэя, якую я прапанавала, 
спадабалася рэктару, i я заняла- 
ся працай. Заасновуузялакветк! 
-  калы, зробленыя э чырвонай 
rniHbi, пакрытай матавай глаэу- 
рай», -  расказала выкладчык.

1рына Артурауна часцей за 
усё выкарыстоувае чырвоную i 
белую глжу, бо тэта адз1н з 
самых даступных матэрыялау 
Выкладчык люб!ць тэхн1ку руч
ной лепк! I сферычныя мадэл! 
1мкнецца даводзщь да 1дэалу 
формы ф|гуры.

«У тэхнщы ручной лепк! мож- 
на убачыць узровень прафес! 
янал!эму Некаторыя людз) ка

жуць, навошта ты тэта po6iui, 
ёсць жа ганчарнае кола i так 
намнога хутчэй зрабщь тую ц! 
1ншую мадэль. А я каадварот 
люблю праверыць сябе; ц1 магу 
па-1ншаму», - адэнаныла вык
ладчык.

1рына Артурауна -  выпуска 
ца мастацка-граф1чнага фа- 
культэта нашага ун!верс1тэта, 
Працаваць э керам1кай яна ву- 
чылася самастойна I э дапа- 
могай сва1х калег-выкладчыкау 
Уладз!м1ра 1ванав1ча Каваленм 
i Уладз)м1ра Вас1льев1ча Бяляу- 
скага, яюя вучыл! яе не баяцца 
ствараць штосьш новае

Выкладчык расказала, што 
яна актыуны чалавек, як! спра- 
буе паспець усюды. А таксама 
вядзе за сабой студэнтау, пра- 
пануе 1м лрымаць удзел у

шматлшх конкурсах. Бо гэта во- 
пыт, як! спатрэб1цца у будучым.

•Я заусёды прыв1ваю студэн- 
там любоу да мастацтва. На- 
ват сёлета на пс«халаг1чным 
трэжнгу для першакурсн1кау 
мы раб1л1 вусныя падарунк! 
адзш аднаму. Я 1м падарыла 
цярпенне: адзш да аднаго, да 
вучобы, у працы з матэрыялам. 
Кал1 студэнты прыходзяць у 
майстэрню, трэба, каб у ix узн- 
1кала жаданне тварыць, Мала 
проста даць iM кавалак глшы i 
загадаць працаваць. Трэба па- 
казаць, падказаць, якую тэхн)- 
ку лепш выбраць. Адна э галоу- 
ных задач выкладчыка -  даць 
студэнтам веды i уменн1, ямя у 
цябе ёсць», -  падагульнта 
1рына Артурауна.

Алеся МЯДЗШЬ.


