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У апошні час рынак твораў выяўленчага мастацтва значна пашырыўся.
Толькі ў Мінску налічваецца некалькі дзесяткаў мастацкіх галерэй і вы-
ставачных залаў. Ніхто не дыктуе мастакам, як і што ўвасабляць. Кожны
творца мае магчымасць экспанаваць і прадаваць свае творы, кожны па-
тэнцыяльны спажывец пры жаданні можа знайсці карціну, графічны ар-
куш або скульптуру па душы. Хаця, як пацвярджаюць сацыялагічныя да-
следаванні, найбольшай папулярнасцю ў сучасных спажыўцоў карыста-
юцца творы невыяўленчых відаў прасторавага мастацтва (дэкаратыўна-
прыкладное мастацтва, дызайн і г. д.). І, як сцвярджаюць некаторыя да-
следчыкі, гэта абумоўлена тым, што ў лепшых творах дэкаратыўна-пры-
кладнога мастацтва заўсёды захоўваецца ўстойлівая традыцыйная, архе-
тыповая структура. Архетып, як камертон гармоніі, выяўляецца і ў нават
вельмі сучасных дызайнерскіх вынаходніцтвах.

Сярод патэнцыяльных спажыўцоў мастацтва шмат тых, хто не давя-
рае ўласнаму густу, гатовы прыслухацца да парадаў спецыялістаў – мас-
тацтвазнаўцаў, якія выконваюць ролю лоцманаў у бурлівай стыхіі сучас-
нага мастацтва.

Гады два таму мастацтвазнаўцы і дасведчаныя ў мастацтве журналі-
сты спрабавалі даць правільны накірунак пошукам тых, хто жадае набыць
карціну або іншы мастацкі твор (публікацыі Алеся Тумара на старонках
газеты «Беларусь сегодня», Барыса Крапака на старонках газеты «Культу-
ра» і іншых), тактоўна раілі часцей наведваць не вулічныя рынкі, а мастац-
кія галерэі, выстаўкі і майстэрні мастакоў. Сёння відавочнае імкненне са-
мых розных выданняў не толькі інфармаваць, але і выхоўваць густ патэн-
цыяльных спажыўцоў мастацтва. Але пакуль што аналіз і асобных твораў
і агульных тэндэнцый у выяўленчым мастацтве вядзецца пераважна на
старонках спецыялізаваных выданняў (газета «Культура», часопіс «Мас-
тацтва»). На жаль, яшчэ адно спецыялізаванае выданне – «Літаратура і
мастацтва» не сістэматычна асвятляе праблемы выяўленчага мастацтва,
хаця каляровы друк мог бы даць дадатковую эфектнасць такім публіка-
цыям. Практычна не асвятляецца, нават інфармацыйна, выяўленчае мас-
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Такім чынам, у выніку канцэптуальнага выставачнага зрэзу, а пасля
асэнсавання ў друку абраных аўтарам канцэпцый твораў сучаснага бела-
рускага жывапісу было знойдзена новае тэрміналагічнае вызначэнне –
посттрадыцыя, якое можа даць звычайнаму гледачу і патэнцыяльнаму
спажыўцу твораў выяўленчага мастацтва ключ для разумення сучаснага
мастацтва. На гэтым прыкладзе можна сцвярджаць, што мастацтвазнаўчая
мова не абавязкова павінна быць прымітыўна простай. Некаторыя тэрмі-
ны не ўскладняюць, а наадварот, спрашчаюць разуменне мастацкіх тво-
раў. А спецыялізаваныя выданні, прапануючы гэтыя тэрміны, дапамага-
юць журналістам уводзіць выстаўкі і творчасць асобных мастакоў у кан-
тэкст мастацкага працэсу ў цэлым.
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Крытэрыі ацэнкі мастацкіх твораў сучасных пісьменнікаў залежаць у пер-
шую чаргу ад кірунку прааналізаванага тэксту (традыцыйная ці авангард-
ная літаратура) і асабістых прэферэнцый крытыкаў. Мастацкі тэкст праз
крытычныя тэксты (за выключэннем артыкулаў-«пераказаў») змяшчаец-
ца ў пэўную сістэму каардынат, выбар якой залежыць ад даследчыка. У
1936 годзе М. Танк пісаў у дзённіку пра дзве магчымыя меры ацэнкі:
беларускую і еўрапейскую. (Паводле першай – усе выдатныя, усе класікі.
Паводле другой... Другой пакуль што няма каго і мераць.) [5]. У 1991
годзе крытык (а пазней драматург і літаратуразнаўца) С. Кавалёў, аналізу-
ючы творчасць сваіх калег, адзначаў: У аднаго крытыка слушныя патра-
баванні да пісьменніка на ўзроўні класікі, у другога – на ўзроўні рэгіяналь-
ных падгруп, у трэцяга – на ўзроўні ранейшай творчасці самога пісьмен-
ніка, у чацвёртага – увогуле ніякіх патрабаванняў... [2, 64]. Да гэтай шмат-
ступеневай класіфікацыі паступова дадаецца новая апазіцыя, якую ўмоў-
на можна назваць: беларускі/сучасны. Хацела б адзначыць, што на сён-
няшні момант яна не заўсёды тоесная апазіцыі традыцыйны/авангардны,
таму што ў яе ўключаюцца пазалітаратурныя фактары, якія непазбежна
адзначаюцца ў крытычных артыкулах.

тацтва на старонках агульнаграмадскіх выданняў. Хаця кіназнаўцы і тэатра-
знаўцы змаглі даказаць, што чытачы з вялікай цікавасцю ставяцца да іх
публікацый.

Мастацтвазнаўцы пайшлі іншым шляхам: арганізуюць альбо дапама-
гаюць мастакам арганізавоўваць канцэптуальныя выстаўкі, пасля право-
дзяць на іх экскурсіі, пішуць пра іх у друку. Такім чынам, журналіст, які
бярэцца асвятляць сучаснае выяўленчае мастацтва, мусіць ацэньваць і
прапагандаваць не толькі асобныя мастацкія творы, але і канцэпцыю ма-
стацтвазнаўцы, які быў куратарам той або іншай выстаўкі.

Дастаткова згадаць усяго некалькі экспазіцый 2007 года (В. Герасіма-
ва і А. Бараноўскай у галерэі «Мастацтва» і Музеі сучаснага выяўленчага
мастацтва, Ул. Мехавіча ў Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва, М. Се-
ляшчука ў Нацыянальнай мастацкай галерэі, выстаўку «Посттрадыцыя»
ў Палацы мастацтва і іншыя).

Канцэпцыю мастацтвазнаўцы можна ацэньваць, як і канцэпцыю рэ-
жысёра. Знакавай у гэтых адносінах з’яўляецца выстаўка «Посттрады-
цыя», куратарам якой была загадчыца аддзела выяўленчага мастацтва
часопіса «Мастацтва» Наталля Шаранговіч. Яшчэ да адкрыцця выстаўкі
на старонках часопіса «Мастацтва» (2007, № 4) былі апублікаваныя мно-
гія змешчаныя ў экспазіцыі творы, давалася ацэнка з’явы, якая яшчэ толькі
мусіла адбыцца. У такіх умовах журналісты не маглі не ўлічваць той на-
кірунак вобразатворчасці, які акцэнтаваўся аўтарам канцэпцыі выстаўкі.
У анонсе выстаўкі адразу закладалася і яе канцэптуальная ацэнка. У аўта-
ра гэтых радкоў была магчымасць асэнсаваць выстаўку, як і іншыя з на-
званых вышэй, разам са студэнтамі 4 курса факультэта журналістыкі БДУ.
Студэнты, многія з якіх ужо шмат друкаваліся і працавалі ў розных выдан-
нях, даволі дакладна і свежа ўспрынялі экспанаваныя творы і выстаўку ў
цэлым. Іх думкі ў многім былі сугучныя з думкамі аўтара канцэпцыі вы-
стаўкі, які, дарэчы, таксама па адукацыі журналіст. А сам тэрмін «посттра-
дыцыя» ў дачыненні да авангарду сучаснага беларускага мастацтва па-
даўся ім больш дакладным, чым постмадэрнізм (адзін з асноўных накірун-
каў сучаснага выяўленчага мастацтва, прадстаўнікі якога спрабуюць
аб’яднаць у сваіх творах самыя розныя прыёмы, стылі і вобразы). У дачы-
ненні да твораў мастакоў, што бралі ўдзел у выстаўцы «Посттрадыцыя»,
як пацвердзілі маладыя журналісты, можна было гаварыць пра пераасэн-
саванне не асобных элементаў таго або іншага стылю або субкультуры, а
пра плённы сучасны вобразны працяг той або іншай традыцыі пры заха-
ванні таго ці іншага першаснага архетыпу беларускай культуры.


