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СУЧАСНАЕ МАСТАЦТВА НА "ХІПСТЭР-ШТРАСЭ" МЕНСКА: Размова 

з арт-дарэктаркай 

Галерэя «Ў» носіць назву адной з беларускіх літар і знаходзіцца на адной з так 
званых «хіпстэр-штрасэ». Галерэя гэта, пасрэдніцтва паміж мастакамі і 
гледачамі. 

Што тычыцца сучаснага беларускага мастацтва і таго, як усё гэта працуе, мы 
пагаварылі станоўча з Ганнай і выявілі захапляльную тэндэнцыю. 

Ганна Чыстасердава - мастацкі кіраўнік, сузаснавальнік галерэі Ў.  

Ідэнтічнасць і літара Ў 

Галерэя размешчана ў адным з самых вядомых раёнаў Мінска і мае годную 
назву "галерэя Ў". 

Што хаваецца за назвай галерэі? 

Галерэя існуе амаль 10 гадоў. Ідэя ўзнікла раней і існавала па-іншаму. Тады 
гэта была крама адзення "Падземка", потым мы пачалі выстаўляць карціны. 
Выставы былі на адну сценачку. На гэты момант у нас ёсць вялікая прастора, 
але падчас пандэміі гэта склад для руху #bycovid19. 

Назва - кананічная Ў, зверху як усмешка, пазітыўны настрой. Гэта адрознівае 
нас ад усіх астатніх. Галерэю Ў можна ахарактарызаваць як сімвал беларускай 
нацыянальнай ідэнтычнасці. 

Калі людзі наведваюць нас, яны заўсёды пытаюцца, што гэта за літара, і 
адкрываюць для сябе Беларусь і беларускую культуру такім чынам. 

Мастацтва і мова 

Паводле многіх статыстычных дадзеных, палова насельніцтва лічыць 
беларускую мову - роднай, але пераважная большасць грамадзян размаўляе 
на рускай мове. Галерэя стаіць за якаснае мастацтва і беларускую мову (але не 
толькі). Аднак неабходна зрабіць некаторыя крокі, каб зразумець беларускае 
сучаснае мастацтва і жыць у гарманічным працэсе.  

Усе, хто ўваходзіць у каманду Ў, размаўляюць па-беларуску. 

Амаль усе наведвальнікі размаўляюць па-беларуску. Ці 

з'яўляецца беларуская мова прыкметай высокага ўзроўню 

сацыяльнай і грамадзянскай актыўнасці? 

Я, асабіста размаўляю па-беларуску толькі 10 гадоў пасля заснавання галерэі. 
А дома размаўляю па-руску. Беларуская мова гэта цудоўная мова. Але я за 
натуральныя, сучасныя і гарманічныя працэсы. Калі вы хочаце нешта змяніць, 
пачніце з сябе. Па-беларуску амаль не размаўляюць, але ёсць усё больш 
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людзей, якія размаўляюць толькі па-беларуску. Заўсёды прыемна чуць сваю 
ўласную мову на вуліцах. 

Што думаюць беларусы пра сучаснае мастацтва? 

Не ўсе зразумеюць сучаснае мастацтва. Перш за ўсё, гэта двухбаковы дыялог. 
Мы ствараем даведнікі па нашых экспазіцыях, таму што кожны мае свае 
патрэбы. Бо ўсё пачынаецца з дзяцінства. Напрыклад, у школах практычна не 
вывучаецца гісторыя мастацтва. 

Галерэя - незалежная прыватная ўстанова і не падтрымліваецца дзяржавай. 
Таму мы прадаем карціны зацікаўленым людзям. У нас ёсць вінны бар і 
кнігарня. Такім чынам мы існуем і развіваем сучаснае мастацтва ў Беларусі. 

Што здзіўляе наведвальнікаў і мастакоў у галерэі? 

Галерэя-свабодная. Месца для эксперыментаў, дзе маладыя галасы не баяцца 
жыць і быць творчымі. 

Галерэя-гібкая. Вы можаце прыйсці, каб набыць кнігу, і ў той жа час вы ўбачыце 
выставу альбо можаце выпіць кавы. 

Усе пакаленні наведваюць. Гэта месца для ўсіх, у тым ліку  для дзяцей. Кожны 
знаходзіць нешта для сябе: мы працуем з мастакамі розных пакаленняў. Я 
люблю людзей, якія цікавяцца жыццём. Як мы і нашы наведвальнікі. 

Сацыяльныя і адданыя 

У Беларусі ёсць шмат тэм, якія не заўважаюць. Але ў людзей ёсць жаданне 
гаварыць пра сацыяльныя і палітычныя пытанні. Галерэя прапануе магчымасць 
усім, каму ёсць што сказаць і, безумоўна, можна ахарактарызаваць як месца 
для эксперыментаў 

Якія вострыя сацыяльныя праблемы вырашае беларускае 

сучаснае мастацтва ў Беларусі? 

Наша мэта - вызначыць адпаведныя тэмы і трансфармаваць і навучаць іх з 
дапамогай мастацтва і розных інструментаў. 

Часта падкрэсліваецца ўключэнне і ўсе формы дыскрымінацыі. Культура і 
экалогія краіны таксама вельмі важныя ў наш час, а таксама гісторыя і 
самабытнасць. 

Калі мы падзяляем погляды з грамадскімі арганізацыямі ці актывістамі, мы 
нават прапануем нашу платформу для праектаў бясплатна. Самае галоўнае - 
спланаваць час, бо кожная выстава і праект - як маленькае жыццё. 

Як працуе экасістэма каманды? 

Наш калектыў невялікі, але складаецца з моцных і цікавых людзей. Калі мы 
праводзім выставы, ёсць валанцёры. Моладзь і студэнты зарабляюць 
дадатковыя грошы разам з намі на міні-працы. Вядома, яны не зарабляюць 
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шмат грошай. Гаворка ідзе не толькі пра грошы, гэта пра тое, каб навучыцца 
чамусьці. 

Якіх беларускіх мастакоў трэба глядзець?  

Мне не падабаюцца водгукі і ацэнкі. Так што цяжка казаць пра мастакоў. Вы 
можаце паглядзець у нашай інтэрнэт-галерэі. 

 

За апошнія гады ў галерэі зроблена шмат. Цяпер галерэя вялікая, прыгожая і 
даступная. У галерэі праходзяць не толькі выставы, але і розныя культурныя 
мерапрыемствы, прэзентацыі і канферэнцыі. Сучаснае мастацтва ў Беларусі 
займаецца далікатнымі пытаннямі. Гэта добрая прастора для актыўных людзей, 
якія заўсёды ў руху. 

 

 

 

http://www.ostraum.com/

