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Творчыя аб’яднаннi мастакоў на Вiцебшчыне
ў ХХ стагоддзi

© Цыбульскi М.Л.
Установа адукацыi «Вiцебскi дзяржаўны ўнiверсiтэт iмя П.М. Машэрава», Вiцебск

На Вiцебшчыне рух па аб’яднаннi мастакоў у творчыя суполкi ў ХХ стагоддзi мае сваю ўласную гiсторыю. У
артыкуле разглядаецца гiсторыя стварэння падобных аб’яднанняў: ад арганiзаванага Казiмiрам Малевiчам у
1919 годзе УНОВИСа, вiцебскiх фiлiй Усебеларускага аб’яднання мастакоў, Рэвалюцыйнага аб’яднання маста-
коў Беларусi, аб’яднання РАМБ, што iснавалi ў даваенны час, да з’яўлення рэгiянальнай арганiзацыi Саюза
мастакоў БССР (сёння ператворанай у Вiцебскую абласную арганiзацыю Беларускага саюза мастакоў) i нара-
джэння шэрагу творчых аб’яднанняў мастакоў, такiх, як «Квадрат», аб’яднанне полацкiх мастакоў «4–83»,
«Аршыца», суполка «Вiцебская акварэль», аб’яднаннi «Белае кола», УБИКУС i iншыя.
Праналiзаваны асноўныя прычыны з’яўлення, прынцыпы i накiраванасць дзейнасцi творчых аб’яднанняў, этапы
iх развiцця, асноўныя дасягненнi, разглядаюцца творчыя прыярытэты мастакоў, што ўваходзiлi ў iх склад.
Ключавыя словы: Вiцебск, творчыя аб’яднаннi, суполкi, мастацкая школа.
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Creative affiliations of artists in Vitebsk region

in the 20th century
© Tsybulsky M. L.

Educational establishment ”Vitebsk State University named after P. M. Masherov”, Vitebsk

The movement to unite artists into creative affiliations in the 20th century has its own history in Vitebsk region. The
article considers the history of setting up such affiliations: from UNOVIS, organized by Kazymir Malevitch in 1919,
Vitebsk affiliation of all-Belarusian union of artists, Revolutionary Union of Belarusian Artists, ”RAMB” affiliation,
which existed in prewar period, to the appearance of the regional organization of the Artists Union of BSSR (today
turned into Vitebsk regional organization of Belarusian union of artists) as well as setting up a number of creative
artists unions such as ”Kvadrat” (”Square”), the affiliation of Polotsk artists ”4–83”, ”Arshytsa”, affiliation ”Vitebsk
water colour”, affiliations ”White Wheel”, ”UBYKUS” and others.
Main reasons of the appearance, principles and direction of the activity of creative affiliations, stages of their develop-
ment, main findings are analyzed; creative priorities of the artists who participated in them are considered.
Key words: Vitebsk, creative affiliations, unions, art school.

(Art and Culture. — 2011. — No. 3(3). — P. 43–51)

А гульнавядома, што ў цудоўным i не-
спасцiгальным свеце мастацтва асоба

творцы — адзiнокая па прызначэннi. Адзiно-
та з’яўляецца своеасаблiвай «формулай» iсна-
вання мастака, прыкметай яго iндывiдуаль-
най самабытнасцi, важнай умовай рэалiзацыi
творчай свабоды. Нягледзячы на гэта, на пра-
цягу ўсёй шматвекавой гiсторыi развiцця ма-
стацтва творцы, нiбы планеты адной галакты-

кi, iмкнулiся i iмкнуцца адзiн да аднога, ства-
раючы цэхi i карпарацыi, брацтвы i арцелi,
асацыяцыi i таварыствы, гурткi i студыi, са-
юзы i суполкi.

На вiцебскай зямлi падобныя працэ-
сы былi пашыраны таксама, як i ў iншых
гарадах Беларусi, дзе цэхi ўзнiкалi ўжо ў
ХV стагоддзi, услед за ўвядзеннем магдэ-
бургскага права. У лiтаратуры прыгадваец-
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Мал. 1. У майстэрнi УНОВИСа. Злева направа: Л. Юдзiн, I. Чашнiк,
В. Ермалаева, Н. Суецiн, Л. Хiдэкель, Н. Коган, Г. Наскоў, М. Векслер (малюе),
Я. Рояк, Н. Фейгельсон, I. Чэрвiнка, ля дошкi — К. Малевiч.

ца, напрыклад, Брацтва Святога Лукi, якое
аб’ядноўвала мастакоў, скульптараў ды друка-
роў. У Вялiкiм княстве Лiтоўскiм, звяртаючы-
ся непасрэдна да вялiкага князя, цэхi iмкнулi-
ся атрымаць пацверджанне сваiх статутаў.
Звернутыя ў першую чаргу да рамеснiкаў,
яны, тым не менш, былi накiраваны не толь-
кi на вырашэнне арганiзацыйных ды фiнан-
савых пытанняў. Цэхi спрыялi развiццю пра-
фесiйнай адукацыi, клапацiлiся пра якасць вы-
рабаў. Асобныя цэхi, напрыклад, злотнiцкiя,
былi настолькi эканамiчна магутнымi, што ма-
глi фундаваць мастацтва, падтрымлiваць вы-
данне кнiг.

Але калi ў Заходняй Еўропе цэхавы
лад быў скасаваны ў канцы ХVIII — сярэд-

зiне ХIХ стагоддзя, на расiйскiх i беларускiх
землях ён захаваўся амаль што да першага
дзесяцiгоддзя ХХ стагоддзя. Роля падобных
аб’яднанняў заўжды неадназначна ацэньваец-
ца гiсторыкамi i мастацтвазнаўцамi. Але трэ-
ба прызнаць, што творцы самi трымалiся за
цэхавую арганiзацыю, i ў канцы ХIХ — па-
чатку ХХ ст. рамеснiкi вучылiся выкарыстоў-
ваць цэхi ў новых умовах дзеля абароны сваiх
прафесiйных i эканамiчных iнтарэсаў. Цэхi ў
той цi iншай ступенi ператваралiся ў сучасныя
прафсаюзы. Паводле царскага ўказу 1902 г.
усе цэхi на тэрыторыi Расiйскай iмперыi лiквi-
давалiся, а iх маёмасць перадавалася органам
гарадскога кiравання. Знiкла цэхавая арганi-
зацыя i ў Вiцебску. Функцыi цэхаў бралi на
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сябе прафсаюзы, дабрачынныя таварыствы,
прафесiйныя творчыя саюзы, iншыя грамад-
скiя i дзяржаўныя арганiзацыi [1].

Мэта артыкула — аналiз формаў i струк-
туры творчых аб’яднанняў мастакоў Вiцеб-
скай вобласцi.

Творчыя суполкi на Вiцебшчыне.
Велiзарную шматграннасць арганiзацыйных
формаў яднання мастакоў прадэманстрава-
ла бурапеннае ХХ стагоддзе. Нямала пра-
фесiйных аб’яднанняў жывапiсцаў, скульпта-
раў, майстроў дэкаратыўна-прыкладнога ма-
стацтва iснавала ў гэты час i ў Беларусi. Мэты
падобных творчых аб’яднанняў былi разна-
стайныя: ад правядзення дыспутаў i творчых
вечарын, арганiзацыi выстаў i выдання ма-
стацтвазнаўчай лiтаратуры да мастацка-педа-
гагiчнай i музейнай дзейнасцi. Адны арганiза-
цыi iснавалi як афiцыйна зацверджаныя, iн-
шыя — не мелi такога статуса i часцей за ўсё
ўяўлялi выставачныя суполкi, згуртаваныя ад-
зiнай эстэтычнай платформай. Але i тыя i iн-
шыя шырока спрыялi развiццю выяўленчага
мастацтва ў Беларусi i пакiнулi ў iм свой ад-
метны след.

На Вiцебшчыне рух па аб’яднаннi маста-
коў у творчыя суполкi мае сваю ўласную гiсто-
рыю. А пачыналася яна ў Вiцебску ярка i гуч-
на ў першай палове ХХ стагоддзя — у час най-
вышэйшага росквiту творчых аб’яднанняў ва
ўсiм мастацкiм свеце. У 1919 годзе Казiмiрам
Малевiчам i яго вучнямi ў Вiцебскiх воль-
ных дзяржаўных мастацкiх майстэрнях было
створана аб’яднанне, якое першапачаткова ат-
рымала назву ПОСНОВИС (ПАСНОМАС —
паслядоўнiкi новага мастацтва), але ў лютым
1920 года было перайменавана ва УНОВИС
Дзейнасць гэтай сусветна вядомай арганiза-
цыi мастакоў у Вiцебску працягвалася да
ад’езду К. Малевiча ў Петраград у канцы
1922 года i засталася у гiсторыi як выдатны
ўзор творчага яднання аднадумцаў, што ары-
ентавалi дзейнасць свайго аб’яднання на твор-
чы эксперымент, на пошукi новых шляхоў у
мастацтве.

УНОВИС. Аб’яднанне УНОВИС уяў-
ляла раннi прыклад арт-групоўкi новага
кшталту, створанай на базе дзяржустановы.
Падобная з’ява была характэрна для пострэ-
валюцыйнага дзесяцiгоддзя. Мастакi, што ўва-
ходзiлi ў дадзенае аб’яднанне, займалiся ар-
ганiзацыяй выстаў, фiласофскiх дыспутаў, дзе
да таго ж абмяркоўвалiся творы мастацтва,
актыўна ўдзельнiчалi ў афармленнi горада да
рэвалюцыйных святаў. Безумоўна, УНОВИС
быў арганiзаваны i пабудаваны на прынцыпах
бясспрэчнага аўтарытэту К. Малевiча, выка-
наннi калектыўных заданняў i распрацоўцы
сюжэтаў, прадыктаваных майстрам, на сiстэм-
насцi як агульным прынцыпе i сцвярджэннi
стылю майстра ў якасцi канона.

У межах УНОВИСа нарадзiлiся i бы-
лi ўпершыню рэалiзаваны новыя iдэi пера-
ўтварэння прадметнага i сацыяльнага ася-
роддзяў. Яскравым сведчаннем актыўнай
творчай дзейнасцi былi справаздачная мастац-
кiя выставы, першая з якiх праходзiла ў
чэрвенi–лiпенi 1919 года, а другая была ар-
ганiзаваная ў 1920 годзе. Музей i збiранне ка-
лекцыi твораў сучаснага мастацтва з’яўлялiся
важнымi пунктамi ў планах групы УНОВИС
амаль з самага моманту яе стварэння. 28 са-
кавiка 1921 года адбылася аднадзённая выста-
ва УНОВИСа ў Вiцебску, а ў снежнi 1921 года
яшчэ адна выстава УНОВИСа была правед-
зена ў маскоўскiм ИнХуКу. У маi 1922 года
была арганiзавана трэцяя выстава аб’яднання
УНОВИС [2].

Дзейнасць УНОВИСа прадугледжвала
папулярызацыю супрэматычных iдэй, сiстэм-
ную i планавую грамадскую працу. УНОВИС
у нечым быў падобны на даследчую лабара-
торыю, дзе, абапiраючыся на фiласофска-тэа-
рэтычныя працы i погляды Малевiча, займалi-
ся праблемамi вывучэння развiцця мастацтва,
мастацкай формы, сцвярджэннем новай эстэ-
тыкi ў асяроддзi. Сутнасць падобнага твор-
чага аб’яднання выдатна характарызуе i той
факт, што сябры УНОВИСа свядома iмкнулi-
ся да ананiмнасцi i таму за рэдкiм выклю-
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Мал. 2. Члены УНОВИСа на чале з К. Малевiчам накiроўваюцца ў Маскву на 1-ю
ўсерасiйскую канферэнцыю настаўнiкаў i навучэнцаў мастацтва. 5 чэрвеня 1920 г.
Вiцебск.

чэннем не падпiсвалi сваiх прац, не давалi
аўтарскiх этыкетак, падкрэслiваючы тым са-
мым дух адзiнства, якi панаваў у майстэрнях
гэтай арганiзацыi. Разам з тым, праз вiцеб-
скiя майстэрнi ў 1918–1922 гадах, па сведчан-
нi даследчыкаў, прайшло звыш 600 студэнтаў,
але толькi невялiкая згуртаваная група стала
сапраўдным УНОВИСам i паслядоўна развi-
вала ўласцiвыя гэтай арганiзацыi перадавыя
формы мастацкай творчасцi.

На ролю творчага аб’яднання УНОВИС
i школы Малевiча ў гiсторыi мастацтва iсну-
юць розныя пункты гледжання: адны лiчаць
iх вельмi плённым педагагiчным вопытам,
«школай-стылем» (Д. Сараб’янаў), а другiя
называюць партыяй (А. Шацкiх, Т. Гарача-

ва) цi лiчаць нават мастацкай сектай, бессэн-
соўным i бязлiтасным дыктатам, якi знiшчаў
творчую iндывiдуальнасць [3, с. 14].

Усебеларускае аб’яднанне мастакоў
i РАМБ. Прыкладам iншай iдэйнай плат-
формы ў яднаннi творцаў стала створанае
24 лютага 1927 года пры мастацкай секцыi Iн-
стытута беларускай культуры Усебеларускае
аб’яднанне мастакоў, фiлiял якога iснаваў у
Вiцебску. Мэтай мастацкiх сiл у гэтай арганi-
зацыi было садзейнiчанне развiццю «нацыя-
нальнага па форме i пралетарскага па зме-
сту» беларускага мастацтва. Важнай задачай
аб’яднання стала канкрэтная дапамога Нар-
кампрасу БССР у арганiзацыi выстаў i ма-
стацкай адукацыi ў Беларусi. Але творцы,
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Мал. 3. УНОВИС. Стаяць (злева направа): I. Чэрвiнка, К. Малевiч, Я. Рояк,
А. Каган, М. Суецiн, Л. Юдзiн, Я. Магарыл; сядзяць (злева направа): М. Векслер,
В. Ермалаева, I. Чашнiк, Л. Хiдэкель.

што ўвайшлi ва Усебеларускае аб’яднанне ма-
стакоў, прытрымлiвалiся розных сацыяльных
пазiцый i эстэтычных прынцыпаў, што i стала
прычынай выхаду з яго складу часткi маста-
коў у 1930 годзе. Менавiта iх намаганнямi бы-
ло створана новае аб’яднанне — РАМБ — Рэ-
валюцыйнае аб’яднанне мастакоў Беларусi, вi-
цебская фiлiя якога неўзабаве таксама пачала
сваю дзейнасць. Але, жорстка раскрытыкава-
нае ўжо ў 1931 годзе на Усебеларускай канфер-
энцыi мастакоў за «скатванне на рэйкi буржу-
азнага мастацтва i недаацэнку рэалiстычных
традыцый», гэтае творчае аб’яднанне, як i ўсе
астатнiя аб’яднаннi, што iснавалi на прасто-
ры Савецкага Саюза, вымушана спынiла сваю
дзейнасць у адпаведнасцi з пастановай ЦК
УКП(б) ад 23 красавiка 1932 года.

Варта адзначыць, што матэрыялы аб ма-
стацкiх аб’яднаннях Беларусi тых часоў, на
жаль, захавалiся часткова, урыўкамi. I калi б
гэтыя арганiзацыi не рэгiстравалiся ў Камiтэ-
це ўнутраных спраў, то, магчыма, да нас дай-
шлi б толькi каталогi выставак i ўспамiны аб
iх [4, с. 125–132].

Гэтая надзвычай сумная старонка ўсёй
гiсторыi развiцця савецкага, у тым лiку i бела-
рускага, мастацтва стала пралогам стварэння
творчай арганiзацыi мастакоў, статус, функ-
цыi i мэты дзейнасцi якой былi даволi выразна
акрэслены дзяржавай. Пасведчанне аб прына-
лежнасцi да афiцыйнага (дзяржаўнага) твор-
чага аб’яднання легалiзавала дзейнасць твор-
цы, далучала яго да прафесiйнай элiты i «ад-
чыняла дзверы» да кар’ернага росту. Безумоў-
на, новае ўтварэнне было неад’емнай част-
кай сiстэмы па размеркаваннi матэрыяльных
каштоўнасцей i атрыманнi заказаў ад дзяржа-
вы i адначасова кантралявала сваiх членаў i
скiроўвала iх творчыя памкненнi ў патрэбнае
для таталiтарнай улады рэчышча. Але, ство-
раны таталiтарнай сiстэмай у мэтах больш
зручнага кiравання мастацтвам, Саюз савец-
кiх мастакоў БССР здолеў усё ж такi напiсаць
уласную гiсторыю свайго iснавання, шмат у
чым вольную ад задуманага iдэолагамi. Хоць
вiдавочна, што пакладзеныя некалi ў аснову
дзейнасцi Саюза прынцыпы «класавасцi, пар-
тыйнасцi, народнасцi» шмат у чым негатыў-
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на адбiлiся на лёсах i творчасцi многiх членаў
аб’яднання.

Саюз мастакоў БССР. Прыемна ад-
значыць, што ў стварэннi Саюза мастакоў у
Беларусi (Саюза савецкiх мастакоў БССР) ак-
тыўны ўдзел прынялi былыя выхаванцы ле-
гендарнай Вiцебскай мастацкай школы. Дзя-
куючы iх актыўнай арганiзатарскай i творчай
дзейнасцi закладвалiся асновы творчага саюза
мастакоў у нашай краiне, стваралiся яго аблас-
ныя арганiзацыi. Пытанне аб стварэннi рэгiя-
нальных арганiзацый абмяркоўвалася ўжо на
I з’ездзе мастакоў БССР у снежнi 1938 года.
Але вайна, якая пачалася праз некалькi год,
спынiла развiццё гэтай iнiцыятывы. Вiцебскi
фiлiял Саюза мастакоў БССР быў створаны
толькi ў 1944 годзе, а ў 1949 годзе мастак Пётр
Явiч атрымаў паўнамоцтвы на арганiзацыю ў
Вiцебскай вобласцi самастойнага аддзялення,
якое ў 1970-м годзе ператварылася ў Вiцеб-
скую абласную арганiзацыю Саюза мастакоў
БССР [5].

Больш чым паўвекавая гiсторыя аддзя-
ляе нас ад тых часоў, калi гэта адбывалася i
калi колькасць мастакоў у Вiцебску вызнача-
лася адзiнкамi. За гэтыя гады творчым саю-
зам пройдзены шлях, якi наўрад цi магчыма
ўкласцi ў некалькi сцiплых старонак тэксту.
Гэта сапраўды слынная гiсторыя развiцця вы-
яўленчага мастацтва на Вiцебшчыне. I галоў-
ныя ў ёй не толькi значныя падзеi, выдатныя
мастацкiя выставы, творчыя вечарыны, пленэ-
ры, але перш за ўсё iмёны творцаў, якiя сваёй
самаадданай працай вызначалi шляхi развiц-
ця выяўленчага мастацтва, у той цi iншай сту-
пенi развiвалi мастацкiя традыцыi мiнулага i
закладвалi новыя. Многiя з гэтых мастакоў i
сёння, дзякуй Богу, жывыя i сваёй апантана-
сцю, адданасцю справе, ладам свайго жыцця ў
мастацтве падаюць цудоўны прыклад наступ-
ным пакаленням. Таму мы можам ганарыц-
ца не толькi спадчынай прызнаных майстроў
вiцебскай мастацкай школы пачатку ХХ ста-
годдзя, але таксама i творчымi набыткамi на-
шых сучаснiкаў.

Сёння, у параўнаннi нават з нядаўнiм мi-
нулым, многае змянiлася ў дзейнасцi Саюза
мастакоў. Статус грамадскага аб’яднання, iс-
наванне ва ўмовах рынку значна ўскладнiлi
рэалiзацыю многiх творчых iнiцыятыў Бела-
рускага саюза мастакоў. Але мы не можам не
заўважаць i таго пазiтыўнага, што прынёс з
сабой новы час. Знiк цiск, якi, у той цi iн-
шай ступенi, аказваў Саюз на творчую асо-
бу, ды i сяброўства ў Саюзе перастала грунта-
вацца на пэўным пералiку iльготаў i даброт.
Больш натуральны выгляд стала набываць i
творчая канкурэнцыя ў асяроддзi сяброў Саю-
за. Аднак нiякiя змены не змаглi знiвеляваць
той мiнiмум каштоўнага, якi прынесла з сабой
дзейнасць Саюза мастакоў краiне на працягу
шасцi дзесяцiгоддзяў свайго iснавання.

Сёння Беларускi саюз мастакоў уяў-
ляе добраахвотную грамадскую арганiзацыю,
якая аб’ядноўвае мастакоў i мастацтвазнаўцаў
Беларусi. Менавiта дзякуючы актыўнай дзей-
насцi яго сяброў вiзуальнае мастацтва на Вi-
цебшчыне стала адным з асаблiва папулярных
вiдаў у агульнай сiстэме мастацтваў. Менавiта
на гэтай зямлi ладзяцца шматлiкiя пленэры
(Шагалаўскi, Малевiчаўскi, iмя Я. Драздовi-
ча, I. Хруцкага, I. Рэпiна), адбываюцца разна-
стайныя акцыi i фестывалi, праводзяцца што-
гадовыя Шагалаўскiя чытаннi.

У параўнаннi з большасцю абласцей Бе-
ларусi ў вiцебскай абласной арганiзацыi БСМ
сёння найбольшая колькасць сяброў, сярод
якiх мастакi Вiцебска, Полацка, Наваполац-
ка, Оршы, Шаркаўшчыны, Глыбокага i г. д.
У яе складзе ёсць прадстаўнiкi розных на-
цыянальнасцяў — беларусы i ўкраiнцы, рус-
кiя i яўрэi, армяне i азербайджанцы, выха-
ванцы самых розных мастацкiх устаноў. Але,
напэўна, найбольшую частку сяброў творча-
га Саюза складаюць выпускнiкi мастацка-гра-
фiчнага факультэта Вiцебскага дзяржаўнага
ўнiверсiтэта, Беларускай акадэмii мастацтваў
i аддзялення дызайну Вiцебскага дзяржаўна-
га тэхналагiчнага ўнiверсiтэта. Сферы дзей-
насцi вiцебскiх сяброў БСМ самыя разнастай-
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ныя: ад традыцыйных форм жывапiсу, гра-
фiкi, скульптуры i дэкаратыўна-прыкладно-
га мастацтва да самых неверагодных форм
прапаганды мастацтва, эстэтычнага пераўтва-
рэння асяроддзя, афармлення iнтэр’ераў, вы-
стаў, грамадскiх мерапрыемстваў, стварэння
асобных мастацкiх аб’ектаў, правядзення ма-
стацкiх акцый, хэпенiнгаў, перформансаў...
Прастору выяўленчага мастацтва Вiцебшчы-
ны дакладнымi межамi сёння акрэслiць про-
ста немагчыма.

Аб’яднанне мастакоў «Квадрат».
Адметнай з’явай для вiцебскай абласной ар-
ганiзацыi Саюза мастакоў стала ўзнiкненне ў
1987 годзе першага ў беларускiм мастацтве
нефармальнага творчага аб’яднання мастакоў
«Квадрат» [6, с. 205]. У яго склад увайшлi
мастакi аднаго пакалення, якiя працуюць у
розных вiдах i жанрах мастацтва (жывапiс,
графiка, скульптура, дэкаратыўна-прыклад-
ное мастацтва), разнастайных творчых на-
кiрунках (ад беспрадметнага мастацтва да фi-
гуратыўнага жывапiсу). Сярод iх А. Малей,
М. Дундзiн, А. Дасужаў, А. Слепаў, В. Мiхай-
лоўскi, Т. i Ю. Рудэнкi, В. Чукiн. В. Шылко,
В. Шчасны. У якасцi канцэптуальнай асновы
аб’яднання былi выкарыстаны iдэi К. Малевi-
ча i яго УНОВИСа, але галоўнай мэтай ста-
ла арганiзацыя альтэрнатыўнага афiцыйнаму
мастацтву сацрэалiзму руху, якi прапагандуе
права на эксперымент, на незалежны погляд
на задачы мастацтва.

Мастакi выступiлi супраць вузкай трак-
тоўкi паняцця рэалiзму, супраць пампезнай
урачыстасцi, беспраблемнасцi афiцыйнага ма-
стацтва, супраць адмiнiстравання ў вызначэн-
нi шляхоў яго развiцця. Адно з цэнтральных
месцаў у творах мастакоў аб’яднання занялi
праблемы духоўнасцi. Дзейнасць аб’яднання
ўключала правядзенне акцый i выстаў, най-
больш значнымi сярод якiх былi: першая вы-
става аб’яднання «Эксперымент» (1988), пры-
свечаная 100-годдзю К. Малевiча, выставы-
акцыi «Прырода i культура», «Кветкi i жы-
вапiс», «Чалавек i Сусвет», выставы ў Мас-

кве, Ленiнградзе, Берлiне (Германiя), Варша-
ве, Гданьску, Зялёнай Гуры (Польшча), Тэ-
руэле (Iспанiя). Удзельнiкi аб’днання правод-
зiлi сумесныя выставы з мастакамi Мiнска,
Масквы, Ленiнграда, экспанавалi свае творы
ў Iталii, Фiнляндыi, Паўднёвай Карэi, Канад-
зе, ЗША, Iзраiлi, Аўстрыi. Аб’яднанне прыня-
ло ўдзел у I i II Мiжнародных пленэрах «Ма-
левiч. УНОВIС. Сучаснасць». Нягледзячы на
тое, што ў 1994 годзе аб’яднанне афiцыйна
спынiла сваю дзейнасць, пошукi i эксперымен-
ты яго ўдзельнiкаў засталiся яркай старон-
кай у развiццi беларускага выяўленчага ма-
стацтва.

Творчае аб’яднанне «Аршыца». У
1990 годзе полацкi мастак Аляксандр Кана-
валаў адкрывае прыватную галерэю «Рыса»,
вакол якой аб’ядноўваюцца мастакi Полац-
ка. З’яўляецца аб’яднанне «4–83». Прыклад-
на ў гэты ж час з удзелам сяброў Вiцеб-
скай абласной арганiзацыi БСМ ствараецца
яшчэ адно творчае аб’яднанне — «Аршыца»
[7, с. 25–26], якое яднае мастакоў з Вiцебска,
Оршы, Мiнска i Баранавiчаў. Сярод удзель-
нiкаў выстаў «Аршыцы», першая з якiх ад-
былася ў 1991 годзе, — В. Шылко, Антанiна
Фалей, Аляксандр Фалей, Г. Фалей, Б. Iва-
ноў, А. Жураўлёў, А. Марышаў, У. Федарэц,
У. Макаркоў, I. Хадзянок i Г. Васiльева. Да
ўдзелу ў праектах часам запрашаюцца i iн-
шыя мастакi. Сябры «Аршыцы» працуюць у
розных тэхнiках i напрамках, i кожны з iх мае
свой непаўторны твар. Але яднае iх прыхiль-
насць да эксперыментаў з формай i рознымi
матэрыяламi, пошук нетрадыцыйных, альтэр-
натыўных шляхоў у развiццi мастацтва, цiка-
васць да нефiгуратыўнага жывапiсу з выка-
рыстаннем калажу, асамбляжу, iнсталяцый i
г. д., стварэннем асацыятыўных знакавых во-
бразаў.

Суполка «Вiцебская акварэль». У
1995 годзе прадстаўнiкамi секцыi графiкi бы-
ла створана суполка «Вiцебская акварэль» [8].
Асноўнымi задачамi аб‘яднання сталi клопат
аб захаваннi творчай спадчыны вiцебскiх аква-
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рэлiстаў, шырокая прапаганда гiсторыi i тра-
дыцый Вiцебскай школы акварэлi, аказанне
дапамогi маладым талентам. У склад супол-
кi ўвайшлi мастакi, якiя стала працуюць у ак-
варэлi ў розных манерах i напрамках. Аўта-
рытэт i прызнанне вiцебскай акварэлi прынес-
ла актыўная творчая i экспазiцыйная дзей-
насць такiх майстроў, як Ф. Гумен, I. Ста-
ляроў, В. Ральцэвiч, Г. Шутаў, В. Лук’янаў,
В. Ляховiч, Л. Воранава, М. Ляўковiч, А. Кар-
пан, I. Шкуратаў, М. Драненка, У. Напрэен-
ка, Я. Панамарэнка, У. Iваноў, А. Шыёнак,
У. Шапо, А. Кастагрыз, А. Фалей i шэрагу iн-
шых. Суполка «Вiцебская акварэль» выступi-
ла арганiзатарам i ўдзельнiкам мастацкiх вы-
стаў у шэрагу гарадоў Беларусi i за яе ме-
жамi, у Германii, Расii, Францыi, Латвii. Ла-
гiчным працягам актыўнай дзейнасцi супол-
кi стала ўтварэнне сапраўднага фестывалю
акварэлi — бiенале «Акварэльная сябрына»,
якое перыядычна прадстаўдяе цудоўную маг-
чымасць для акварэлiстаў рэспублiкi i замеж-
жа экспанаваць свае новыя творы.

Сябры суполкi «Вiцебская акварэль» не
iмкнулiся схавацца за гучнай назвай цi аўта-
рытэтам сусветнавядомай мастацкай школы.
У кожнага з iх акрэсленыя прыярытэты ў ма-
стацтае. Вiцебскiя акварэлiсты пазбаўлены за-
дадзеных агульных творчых установак, аба-
вязковых мастацкiх прынцыпаў. У творчасцi
мастакоў суполкi панавалi духоўная i творчая
разняволенасць, пошук. Адметная рыса супол-
кi — яе сканцэнтраванасць на пэўных трады-
цыях вiцебскай акварэльнай школы. Цiкава,
што побач працуюць тыя, хто распачынаў тра-
дыцыю, стаяў ля яе вытокаў, i тыя, хто сёння
абапiраецца на гэтую спадчыну, шукае ў ёй но-
вых актуальных рысаў мастацкай выразнасцi.

За перыяд iснавання суполкi, канешне
ж, нямала змянiлася. Пайшла з жыцця цi-
кавая акварэлiстка Л. Воранава, нехта з ма-
стакоў па тых цi iншых меркаваннях пакi-
нуў суполку, нехта неаднойчы сыходзiў i зноў
вяртаўся ў «Вiцебскую акварэль». Далёка не
ўсе апантана на працягу гэтых дзесяцi гадоў

iмкнулiся ўздымаць творчы iмiдж наваство-
ранай арганiзацыi. Былi i тыя, хто цiха на-
зiраў за тым, што адбывалася вакол «Вiцеб-
скай акварэлi», i толькi зрэдку выказваў цi-
кавасць да агульных творчых акцый i праек-
таў. Даваў аб сабе знаць i розны ўзрост твор-
цаў, што аб’ядналiся ў суполку, i часам ды-
яметральна супрацьлеглыя творчыя арыенцi-
ры. I тым не менш суполка iснуе ўжо больш
дзесяцi год. Сябрамi аб’яднання рэалiзаваны
сапраўды глабальныя па сваiх маштабах твор-
чыя планы.

Творчыя аб’яднаннi маладых ма-
стакоў. У 1999 годзе ў Полацку было ство-
рана творчае аб’яднанне маладых мастакоў,
выпускнiкоў мастацка-графiчнага факультэта
Вiцебскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта «Белае
кола» [9, с. 49]. Адзiн з прынцыпаў гэтага
аб’яднання — арыентацыя на шматгранную
творчасць, сучаснае мастацтва, не салоннае i
не камерцыйнае. У назве аб’яднання заклад-
зена сiмволiка: белы — гэта «першапачатко-
вы колер, з якога нараджаюцца ўсе астатнiя»,
кола — «адно цэлае блiзкiх па духу людзей».
Сярод першага складу сяброў аб’яднання —
А. Пракарына, А. Мiхайлаў, А. Елiзараў,
А. i Т. Пiскуны, З. Мшар, Э. Лавiнскi, С. Чар-
цiлiн. На выставах «Белага кола» арганiзу-
юцца перформансы, у экспазiцыях звычайна
прадстаўлены творы жывапiсу, графiкi, пла-
стыкi, а таксама канцэптуальныя аб’екты.

Магчыма, калi-небудзь час прапануе i
iншыя ўзоры арганiзацыi i аб’яднання твор-
цаў. Аб’яднаннi мастакоў, як сведчыць айчын-
ная i замежная гiсторыя, не жывуць вель-
мi доўга. Але пакуль што i сёння маладыя
мастакi цягнуцца да Беларускага саюза ма-
стакоў, iншых прафесiйных аб’яднанняў, цiка-
вяцца iх дзейнасцю. Напэўна, галоўнае, што
прыцягвае ў дзейнасцi любога творчага саю-
за, — гэта прыярытэт прафесiйнага майстэр-
ства, якое было i застанецца самым даскана-
лым барометрам мастацкiх вартасцяў твора,
самым аб’ектыўным арбiтрам у гiсторыi ма-
стацтва.

50

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



Искусство и культура. — 2011. — №3(3)

За перыяд iснавання абласной арганi-
зацыi Беларускага саюза мастакоў многае
змянiлася ў яе дзейнасцi. Яна атрымалi ста-
тус грамадскай арганiзацыi, набыла самастой-
насць i незалежнасць, крыху змянiла назву,
пачала жыць ва ўмовах рынку. Шматлiкiя
праблемы, магчыма, у нечым раз’ядналi ма-
стакоў. Але яны ж прымусiлi творцаў тры-
мацца разам. . . А галоўнае, шлях, пройдзены
арганiзацыяй, здаецца, пераканаў усiх у тым,
што мы можам ганарыцца не толькi гiсторы-
яй Вiцебскай мастацкай школы, але i творчы-
мi набыткамi нашых сучаснiкаў. Менавiта дзя-
куючы актыўнай дзейнасцi вiцебскiх сяброў
Беларускага саюза мастакоў выяўленчае ма-
стацтва на гэтай зямлi стала адным з асаблiва
папулярных вiдаў.

Заключэнне. I сёння творчыя
аб’яднаннi мастакоў — гэта добраахвотныя
грамадскiя арганiзацыi (творчыя групы,
аб’яднаннi, саюзы), якiя аб’ядноўваюць ма-
стакоў, мастацтвазнаўцаў i заснаваны на
вызначаных творчых прынцыпах, прыяры-
тэце прафесiяналiзму, рэгiянальных асаб-
лiвасцях развiцця мастацтва, адлюстроўва-
юць спецыфiчныя iнтарэсы групы. Многiя
мастакi — сябры наваствораных творчых
аб’яднанняў — з’ўляюцца адначасова сябрамi
Вiцебскай абласной арганiзацыi Беларускага
саюза мастакоў (у тым лiку i яго моладзевага
аб’яднання). У нешматлiкiх праграмных ста-
тутах аб’днанняў Вiцебшчыны звычайна ад-
люстравана арыентацыя на пэўныя творчыя
iдэi, пластычныя канцэпцыi i г. д., галоўнай з
якiх з’яўляецца стварэнне твораў высокага ма-
стацкага ўзроўню. А самым яскравым паказ-
чыкам жыццяздольнасцi такiх аб’яднанняў
з’яўляюцца актыўны ўдзел у мастацкiм жыц-
цi рэгiёна, грамадскае прызнанне, рэгулярныя
выставы ў Беларусi i за мяжой.

Новае тысячагоддзе пакуль што не
прынесла нам новых прыкладаў творчага
аб’яднання мастакоў, ды i згаданыя вышэй
аб’яднаннi i суполкi не заўжды вылучаюцца
асаблiвай актыўнасцю. Сёння ў творчых супо-
лак больш праблем, чым iнiцыятыў i дасяг-
ненняў. I тым не менш творчыя саюзы ма-
стакоў, суполкi па-ранейшаму на Вiцебшчыне
працягваюць аб’ядноўваюць апантаных i тале-
навiтых творцаў, у цэнтры ўвагi якiх найперш
былi i застаюцца творчыя памкненнi i пытаннi
высокага прафесiяналiзму ў мастацтве.
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