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Safija Sadoŭskaja

About the project

Сафія Садоўская

Аб праекце
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Чалавек і прырода непадзельныя. 
Чалавек ёсць часткаю прыроды 
– ці гэта лес-неруш або зараўна-
ваная пад асфальт і пакрытая 
забудовай зямля. Мастакі ча-
сам выводзілі прыроду на першы 
план у пейзажах, нацюрмортах, 
часам пакідалі ёй ролю фону і 
дэкарацыі. Як мянялася прыро-
да пад уздзеяннем чалавека, 
можна ўбачыць на прыкладах з 
мастацтва – класічныя пейзажы 
пакрысе выцясняліся кубісты-
чнымі, футурыстычнымі, урбані-
стычнымі.

У 60-я гады XX стагоддзя з’явілі-
ся новыя напрамкі ў мастацтве, 
якія даследавалі адносіны чала-
века і прыроды. Гэта ўжо былі 
перфарматыўныя, а не рэпрэзе-
нтатыўныя формы мастацтва: 
увага мастакоў перайшла з выяў-
лення прыроды на працэс ства-
рэння аб’ектаў і перформансаў у 
прыродзе. Гэтыя ідэі праявіліся ў 
кірунках land art, earthworks, side-
-specific art, destination art, eco-art, 
ecological art, recycled art. У захо-
дняй традыцыі ўсе гэтыя напра-
мкі злучыліся пад адной назвай 
– environmental art (асяродкавае 
мастацтва).

У 60-я творцы імкнуліся вызва-
ліць пейзажнае мастацтва ад га-
лерэй і музеяў, ад акрэсленых і 
кантраляваных прастор, вынесці 
мастацкія практыкі па-за сце-
ны будынкаў – у прыроднае або 

A person and nature are inseparable 
– a person is a part of nature – be 
it relict forest or the ground covered 
with asphalt and buildings. One day 
artists brought the nature to the fore 
in their landscapes and still lifes, an-
other day they gave it the role of the 
background and scenery. How the 
nature has changed under the hu-
man influence can be seen in the ex-
amples of art – classical landscapes 
have gradually been replaced by 
cubical, futuristic and urban ones.

In the 1960s there appeared new 
directions in art, exploring the re-
lationship between human and na-
ture. It was performative and not 
representational art: the attention of 
artists shifted from picturing nature 
to the process of creating objects 
and performances in nature. These 
ideas are manifested in such trends 
as land art, earthworks, side-specif-
ic art, destination art, eco-art, eco-
logical art, recycled art. In the West-
ern tradition, all these were united 
under one name – environmental 
art.

In the 1960s artists sought to lib-
erate landscape art from galleries 
and museums, from defined and 
controlled spaces, and to bring ar-
tistic practice beyond the walls of 
buildings to a natural or urban en-
vironment. Art ceased to be a tool 
for depicting reality and began to 
respond to various social problems, 
including environmental. Nearly for 
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гарадское асяроддзе. Маста-
цтва перастала быць прыладай 
выяўлення рэчаіснасці і пачало 
рэагаваць на розныя сацыяль-
ныя праблемы, у тым ліку і на 
экалагічныя. Малой драбніцай 
паўстагоддзя гэтыя ідэі пра-
цягваюць развівацца, аднак у 
Беларусі створаны толькі ліча-
ныя праекты, якія можна аднесці 
да environmental art: напрыклад, 
праект “Экзістэнцыі” і аб’ект “Кні-
га. Адна вельмі старая гісторыя, 
трохрадкоўе” Вольгі Сазыкінай, 
а таксама праекты “Экалагічнае 
жыццё” і “Салодкае саламянае 
жыццё” Артура Клінава.

У 2012 годзе дзякуючы супрацоў-
ніцтву трох арганізацый – галерэі 
сучаснага мастацтва “Ў”, устано-
вы “Агра-Эка-Культура” і грама-
дскага аб’яднання “Экадом” – у 
Беларусі паўстаў праект EVAA 
project (Environmental Visual Audio 
Art project), галоўная мэта якога 
– стварэнне новага рэфлексіўна-
га поля для дыялогу экалагічных 
актывістаў і мастакоў.

EVAA project складаецца з трох 
асноўных блокаў: пленэры, 
выставы і агра-культурныя фэ-
сты. Кожны блок мае розныя 
актыўнасці. 

Пленэры – даследчая частка 
праекта. Пачынаючы з 2013 
года, штолета праходзіць тыднё-
вы пленэр на ўлонні прыроды, 

half a century, these ideas have con-
tinued to develop but in Belarus only 
a few projects that can be attribut-
ed to the direction of environmental 
art were created: for example, the 
project “Existence” and the object 
“The Book. One Very Old Story, Ter-
cet” by Volha Sazykina and projects 
“Ecological Life” and “Sweet Straw 
Life” by Artur Klinau.

In 2012, thanks to the cooperation 
of three organizations – the Ў gal-
lery, institution “Agro-Eco-Culture” 
and public association Ekadom – 
the EVAA project (Environmental 
Audio Visual Art) appeared in Bela-
rus, whose main goal was to create 
a new reflexive field, a dialogue be-
tween environmental activists and 
artists.
 
EVAA project consists of three main 
blocks: plein-air sessions, exhibi-
tions and agro-cultural festivals. 
Each block includes different activ-
ities. The plein-air is a research part 
of the project. Since 2013, every 
summer a week-long plein-air has 
been held in nature, where artists, 
a curatorial team, as well as envi-
ronmental activists and experts in 
different fields related to the envi-
ronment are invited. Throughout 
a week, artists listen to lectures of 
ecologists, biologists, activists; they 
go on trips with ornithologists and 
foresters, communicate with the lo-
cals. Each day, participants discuss 
issues related to the environment 
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куды запрашаюцца мастакі, ку-
ратарская група, а таксама эка-
лагічныя актывісты і эксперты ў 
розных галінах, звязаных з нава-
кольным асяроддзем. Цягам ты-
дня мастакі слухаюць лекцыі 
эколагаў, біёлагаў, актывістаў; 
ходзяць на экскурсіі з арнітолага-
мі і палясоўшчыкамі, дачыняюц-
ца з мясцовымі жыхарамі. Кожны 
дзень удзельнікі абмяркоўваюць 
праблемы, якія тычацца навако-
льнага асяроддзя: ад выкары-
стання пестыцыдаў у сельскай 
гаспадарцы да праблем будаў-
ніцтва атамнай электрастанцыі. 
Мастакі ствараюць арт-аб’екты, 
распрацоўваюць ідэі для выстаў. 
Пленэры дазваляюць набыць 
досвед, дапамагаюць рэфле-
ксаваць і даюць пажыўны матэ-
рыял для ажыццяўлення новых 
праектаў. Па выніках пленэру 
зазвычай ладзіцца выстава. Яна 
доўжыцца месяц і заканчваецца 
агра-культурным фестывалем 
з публічнымі лекцыямі на тэмы 
экалогіі, фермерства, мастацтва, 
а таксама экскурсіі, “фермерскі 
маркет” і канцэрт. Мэта фесты-
валю – прыцягнуць увагу шыро-
кай публікі да праблем экалогіі, 
даць прыкладныя веды аб тым, 
як паменшыць шкодны чалавечы 
ўплыў на навакольнае асярод-
дзе, і пазнаёміць з сучасным ма-
стацтвам.

EVAA project працуе з маста-
цтвам як з іншай формай адказу 

– from the use of pesticides in agri-
culture to the construction of nucle-
ar power plants. Artists create their 
own objects, come up with ideas for 
the exhibition. Plein-airs create the 
opportunity for personal experience, 
help to think and provide material 
for new projects. According to the 
results of the plein-air an exhibition 
opens. It lasts for a month and ends 
in an agro-cultural festival that in-
cludes public lectures on the topics 
of ecology, farming, art, as well as 
guided tours, a farmers market and 
a concert. The aim of the festival is 
to attract attention of wide public to 
the environmental problems, to give 
applied knowledge on how one can 
reduce one’s impact on the environ-
ment and to acquaint with contem-
porary art.

EVAA project works with art as a 
form of respond to questions related 
to the environment. This is neither 
researches nor academic papers, 
which are difficult to understand for a 
common person. Also it is not popu-
list articles on what should or should 
not be done to save the planet. Con-
temporary art and the environmen-
tal art direction is the chance to look 
at environmental problems and to 
experience them emotionally. 
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пытанні, што тычацца наваколь-
нага асяроддзя. Гэта не акадэ-
мічныя даследаванні і не наву-
ковыя працы, якія часам бывае 
складана зразумець абывацелю, 
але і не папулісцкія артыкулы 
пра тое, што трэба ці не трэба 
рабіць, каб выратаваць плане-
ту. Сучаснае мастацтва і кірунак 
environmental art дазваляюць зі-
рнуць на праблемы экалогіі з іна-
кшай перспектывы, эмацыйна іх 
перажыць і пражыць.
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Васіль Сінюхін інтэрв’ю з Ірынай Сухій

Мастак як частка 
экасістэмы

Vasil Siniuchin interview with Iryna Sukhij

The Artist As a Part Of the 
Ecosystem
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Спроба разабрацца з акрэслен-
нем значэння слова “экалогія” – 
складаная і няўдзячная справа. 
У першую чаргу экалогія – гэта 
навука пра сувязі ўнутры экасі-
стэм. Людзі прывыклі казаць: “У 
нас дрэнная экалогія”. Ужыванне 
слова “экалогія” ў гэтым кантэ-
ксце няправільнае. Ясная рэч, ні-
хто не мае на ўвазе навуку. Усе 
кажуць пра навакольны свет. 
Англійскае слова environment 
пасуе сюды значна лепш. Аднак 
традыцыя ёсць традыцыя, і мы не 
будзем яе парушаць.

У абавязковым і грунтоўным апо-
ведзе пра ўсё тое, што ўваходзіць 
у паняцце “environment”, няма не-
абходнасці, ды існуе небяспека 
скаціцца ў маралізатарства. Таму 
на пленэрах няма доўгіх душпа-
старскіх размоў пра прыроду і пра 
ўсю тую шкоду, якую наносіць ёй 
чалавек. Падчас пленэру мастак 
становіцца часткай экасістэмы, а 
праблематыка аховы наваколь-
нага асяроддзя выкладаецца яму 
неўпрыкмет, ён усё гэта, седзячы 
ў прыродзе, няспешна асэнсоў-
вае. Канцавая праца і ёсць выні-
кам гэтага асэнсавання.

Успрыманне экасістэмы праз 
мастацтва

Нам хацелася падняць экалагі-
чныя тэмы і пагаварыць пра іх 
на іншай мове – мове мастацтва. 
Без маралізатарства. Сто сорак 

An attempt to understand the defi-
nition of the meaning of the word 
ecology is a difficult and ungrate-
ful task. First, ecology is a science 
about relationships within ecosys-
tems. People are used to saying: 
“We have bad ecology”. The use of 
the word ecology in this context is 
wrong. Nobody refers to science, it 
is clear. Everyone is talking about 
the world around them. The word 
environment suits here much better. 
However, tradition is tradition, and 
we will not break it. 
There is no need in a long and de-
tailed story about everything that is 
included in the concept of environ-
ment, one can slip into moralism. 
Therefore, at plein-airs there are 
no long soul-winning conversations 
about nature and all that harm peo-
ple cause to it. During the plein-air, 
an artist becomes a part of the eco-
system and the problems of envi-
ronment protection are presented 
to him/her without anxiety, he/she 
interprets all without haste staying 
in nature. The final work is the result 
of this comprehension.
 
Perception of the ecosystem 
through art 

We wanted to raise environmental 
issues and talk about them in anoth-
er language – the language of art. 
Without moralizing. 148 attempts to 
say “sort trash” through brochures, 
slogans or advertising posters are 
doomed to failure. The trash will 
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восьмая спроба сказаць “Я са-
ртую смецце” з дапамогай брашу-
ры, выпуск чарговага лозунгу або 
рэкламнага плаката вырачаныя 
на паразу. Смецце не пачнуць са-
ртаваць. Мова мастацтва – гэта 
спосаб задзейнічаць іншыя кана-
лы ўспрымання. Ён больш дзей-
сны, але ахоплівае меншую публі-
ку. Часам лепш менш, ды лепш. 
Мы не адмаўляемся ад іншых 
каналаў пашырэння інфармацыі, 
выкарыстоўваем максімальна 
розныя падыходы ў дасягненні 
патрэбнага выніку.

Эгаізм як спосаб захавання 
віду

Мастацкія работы, атрыманыя 
за пяць гадоў пленэраў, дзіво-
сныя. Нягледзячы на тое, што 
кожны пленэр меў сваю канкрэ-
тную тэматыку, запрошаныя ма-
стакі рэагавалі на яе па-рознаму 
і выдавалі нетрывіяльны вынік. 
Адначасова цікавы і глыбокі, 
належны абсалютна іншаму по-
люсу, далёкаму ад экалагічных 
лозунгаў.

Мастак заўсёды думае пра сябе 
і сваё месца ў свеце, яго “Я” ата-
чаюць разнастайныя працэсы. 
На пленэры мы задавалі толькі 
кірунак для асэнсавання гэтых 
працэсаў і пошуку свайго месца ў 
глабальнай экасістэме. І гэты эга-
цэнтрычны падыход адпавядае 
таму, чым займаецца экалогія. 

not be sorted. The language of art 
is a way to use other channels of 
perception. It is more effective but 
it covers a smaller audience. Some-
times better less but of higher qual-
ity. We do not refuse other means 
of information dissemination, as we 
use the most different approaches 
in achieving the desired result.
 
Selfishness as a way of preserva-
tion of the species

Artworks that appeared during 5 
years of plein-airs are amazing. De-
spite the fact that every plein-air had 
its specific topic, the visiting artists 
reacted differently at it and produced 
non-trivial results. They are both in-
teresting and deep, they belong to 
the absolutely other pole, being far 
from environmental slogans. 
An artist always thinks about him-
self/herself and his/her place in the 
world, his/her “I” is surrounded by 
all sorts of processes. At the plein-
airs we set only the direction for in-
terpretation of these processes and 
for searching one’s own place in the 
global ecosystem. And this self-cen-
tered approach corresponds to what 
ecology does. Why should we pre-
serve nature? In the first place for 
us to survive. It is egoism at the 
global level.
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Навошта мы захоўваем прыроду? 
Каб у першую чаргу выжыў чала-
вечы род. Эгаізм на глабальным 
узроўні.

Два светы – дзве экасістэмы

Свет прыроды сустракаецца 
са светам мастака на пленэры. 
Жыхары горада робяцца яго мі-
жвольнымі закладнікамі, яны 
пачынаюць баяцца лесу. Страх 
узнікае не без дай прычыны – усё 
незнаёмае і няўцямнае выклікае 
асцярогу. Думаю, што цяпер мо-
жна знайсці чалавека, які не ба-
чыў жывой каровы.

Застаючыся сам-насам са сва-
ім мікракосмам і навакольным 
асяроддзем, мастак адначасова 
пускае ў сябе свет прыроды. На 
мяжы сутыкнення двух светаў 
вымалёўваюцца розныя тэмы: ці 
тое прырода гуку, ці гэта паме-
жныя станы.

За адным заседам таксама 
дастукацца да скептыкаў

Экалагістаў абвінавачваюць 
у алармізме. Песімістычныя 
прагнозы канца ХХ стагоддзя 
прадракалі не надта ружовую 
будучыню. Чакалася, што, калі 
свет і далей будзе развівацца та-
кімі тэмпамі, да 2030 года ўсяму 
настане глабальны капец з кры-
жыкам. Homo Sapiens чакаў не 
тое што ўсеагульны экалагічны 

2 worlds – 2 ecosystems

The world of nature meets the world 
of artists at plein-airs. City residents 
become its unwitting hostage; they 
begin to fear the woods. Fear arises 
not in a vacuum: all that is unknown 
raises concerns. I think now you can 
find someone who hasn’t seen a live 
cow. 

Staying alone with one’s world and 
environment the artist lets the natu-
ral world in. On the border of contact 
of the two worlds different topics ap-
pear: be they of the nature of sound 
or boundary states.
 
And at the same time to reach out 
to the skeptics

Environmentalists are accused of 
alarmism. Pessimistic forecasts of 
the end of the 20th century predict-
ed not the brightest future. It was 
expected that if the world contin-
ues to develop at this rate, by 2030 
all will have gone down in global 
flames. Far from the general envi-
ronmental crisis, the crisis of civili-
zation was ahead of Homo Sapiens. 
Now it is clear that by 2030 the crisis 
will have been unlikely to break out. 
And still, some part of the world’s 
population truly believes: all chang-
es that occur on the planet are in-
evitable, and these changes do not 
depend on a person. The result of 
the plein-airs is an attempt to reach 
out to all unbelievers, not through 
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крызіс – цывілізацыйны. Цяпер 
зразумела, што да трыццатага 
года крызіс наўрад ці выбухне. 
І ўсё роўна нейкая частка насе-
льніцтва планеты па-ранейшаму 
шчыра верыць: усе змены, якія 
адбываюцца на планеце, – няўхі-
льныя і ад чалавека не залежаць.

Вынікі пленэру – гэта спроба да-
стукацца да ўсіх паняверцаў, але 
не праз рацыянальныя тлумачэн-
ні, а праз перадачу досведу, вы-
яўленага ў працы мастака і пака-
занага на выніковай выставе.

У – устойлівасць

У экасістэм ёсць такая асаблі-
васць: яны ўстойлівыя і могуць 
супрацьстаяць уздзеянню звонку 
роўна да таго крытычнага мома-
нту, пачынаючы з якога спыніць 
дэградацыю экасістэмы вельмі 
складана ці наогул немагчыма. 
Месца ўстойлівасці займаюць 
крызісы: экалагічныя, дэмаграфі-
чныя, эканамічныя.

Часцяком чалавек не бачыць той 
мяжы, за якой пачынаецца хаос. 
Асабліва ў Беларусі. У параўнан-
ні з многімі іншымі краінамі, бела-
русы знаходзяцца ў выгадным 
становішчы. Напрыклад, змены 
клімату нас закрануць у меншай 
ступені. І мы не будзем пахава-
ныя пад тоўшчай вод, як некато-
рыя астраўныя дзяржавы.

rational explanation but through the 
transfer of experience expressed in 
the artists’ works shown in the final 
exhibition. 

Resistance
 
Ecosystems have such a feature 
as resistance; they can resist the 
impact from the outside exactly till 
the critical point at which it would be 
very difficult or impossible to stop 
the degradation of the ecosystem. 
The place of stability is taken by cri-
ses: environmental, demographic, 
economic. 

Often a person does not see that 
boundary behind which the chaos 
begins. Especially in Belarus. Com-
pared to many other countries, Be-
larusians are in a good position. For 
example, the climate change will af-
fect us to a lesser degree. And we 
will not be buried under water, as 
island states. 

The efforts of many people in dif-
ferent parts of the world are aimed 
to avoid all these crises. There is a 
downside: an average person takes 
the position of a passive observer, 
entrusting the responsibility to the 
government, the masons, etc. 

The self-centeredness of an artist 
and his/her concentration on his/her 
own feelings is not only a reflection 
on the experience in the plein-air, 
but also another force that can start 
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Намаганні многіх людзей у роз-
ных частках свету скіраваныя 
на тое, каб пазбегнуць усіх гэтых 
крызісаў. Ёсць і адваротны бок 
медаля: звычайны чалавек зай-
мае ролю пасіўнага назіральніка, 
давяраючы адказнасць за свой 
лёс каму заўгодна: ураду, масо-
нам, але толькі не сабе самому.

Эгацэнтрызм мастака і яго за-
сяроджанасць на ўласных адчу-
ваннях – гэта не толькі рэфле-
ксія з нагоды перажытага на 
пленэры, але і яшчэ адна спроба 
запусціць рэфлексію на ўзроўні 
грамадства.

Так – біяразнастайнасці!

Геннамадыфікаваныя прадукты 
небяспечныя не столькі сваім 
змяненнем геннай структуры, 
колькі тым, што яны становяцца 
ўстойлівай монакультурай, якая 
не ўштукоўваецца ў экасістэму. 
Уявіце сабе нашу планету, спрэс 
пакрытую мадыфікаванай куку-
рузай, якая выцесніла астатнія 
культуры. Дыктатура кукурузы 
на адной асобна ўзятай планеце 
атрымліваецца. Усё гэта падобна 
да сітуацыі з таталітарнай куль-
турай, якая ўціскала ўсе астатнія 
праявы культуры. Да чаго гэта 
прывяло, мы ўсе выдатна веда-
ем.

a reflection on the level of society.
 
Yes to biodiversity! 

Genetically modified products are 
terrible not so much because of the 
change in their genetic structure but 
because they become sustainable 
monoculture which is not embedded 
into the ecosystem. Imagine our 
planet entirely covered with mod-
ified maize that has forced other 
plants out. It looks like the dictator-
ship of corn on a single planet. This 
seems like a situation with a totali-
tarian culture which suppresses all 
other manifestations of culture. We 
all know what it led to. 

Instead of conclusion

The artist through the observation 
of nature and attempt to integrate 
the existing laws of ecosystems in a 
gallery space makes the audience a 
part of the ecosystem. 

Life in the forest and the interac-
tion of ecologists, artists, curators 
throughout the plein-air is an expe-
rience of creating of an ecosystem.
 
Ecology is the science on rela-
tions. And everything is connect-
ed to everything else. Each func-
tion of the ecosystem needs to be 
supported by several items: on the 
one hand, there are environmental 
slogans, on the other – plein-airs. 
Each element must perform several 
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Замест высноў

Мастак – праз назіранне за пры-
родай і праз спробу інтэграваць 
існыя законы экасістэм у прасто-
ру мастацкай галерэі – робіць 
гледачоў часткай экасістэмы.

Жыццё ў лесе і ўзаемадзеянне 
эколагаў, мастакоў, куратараў на 
працягу ўсяго пленэру – вось во-
пыт стварэння экасістэмы.

Экалогія – гэта навука пра сувязі. 
І ўсё звязана з усім. Кожную фу-
нкцыю экасістэмы трэба падтры-
мліваць некалькімі элементамі: з 
аднаго боку – ёсць экалагічныя 
лозунгі, з другога – пленэры. Ко-
жны элемент павінен выконваць 
некалькі функцый.
Задачы пленэру – па-першае, 
даць мастакам нагоду для рэ-
флексіі і выказаць яе з дапамо-
гай працы, а па-другое, закла-
сці пэўны падмурак экалагічных 
ідэй, якія будуць транслявацца ў 
іх наступных працах.

Экасістэмы ёсць усюды, варта 
толькі прыкласці намаганні, каб 
гэта зразумець.

functions. The function of a plein-
air is to give to artists an occasion 
for reflection and for expression of 
it through their works, and to lay a 
foundation of ecological ideas which 
will be broadcast in the future. 

Ecosystems are everywhere – all it 
takes is to make an effort to under-
stand it.
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Lana Semenas

Nature - is what unites us.

Лана Семенас

Прырода - тое, што нас 
аб’ядноўвае
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На досвітку гісторыі чалавек не 
адлучаў сябе ад прыроды. Раз-
віццё цывілізацыі прывяло да 
супрацьстаяння, абагаўленне 
прыроды змянілася пачуццём 
перавагі. Цывілізацыя ўяўлялася 
ўвасабленнем боскага, а дзікая 
прырода – жытлом нячысціка. 
Імкненне апанаваць, скарыць 
прыроду, перарабіць яе – гэткай 
падавалася місія чалавецтва. 
Навукова-тэхнічная рэвалюцыя 
нібыта пацвярджала – людзі 
перамаглі прыроду і прымусілі 
служыць сабе.

Толькі нешматлікія філосафы, 
навукоўцы, мастакі, літаратары 
бачылі сітуацыю як яна ёсць. Ча-
лавек – частка прыроды. Нават 
адзін моцны дождж ставіць пад 
сумненне нашу здольнасць кі-
раваць стыхіямі. З іншага боку, 
доказы таго, што дзейнасць 
чалавека расхіствае раўнава-
гу экасістэмы планеты і з’яўля-
ецца фактарам, які ўплывае на 
стан цэлай планеты, у тым ліку 
на клімат, сталі прычынай зме-
ны грамадскай думкі. Тыя, каго 
называюць эколагамі, – людзі, 
якія адчуваюць адказнасць за 
свае ўчынкі, уключаюць прыро-
дныя аб’екты ў вобласць дзеяння 
этыкі, даводзяць, што ўсе жывыя 
істоты маюць права на існаван-
не нароўні з чалавекам, – сталі 
калі не большасцю, то выбітнай 
часткай грамадства. Навукоўцы-
-эколагі, вывучаючы экасістэмы і 

At the dawn of the human history 
people did not separate themselves 
from nature. The development of 
civilization led to the emergence of 
confrontation, the deification of na-
ture by human was replaced by a 
sense of superiority of civilization 
over nature. Civilization was repre-
sented as the embodiment of the 
divine, while the wild nature was 
the place of the devil. The desire 
to dominate, to conquer nature, to 
transform it – seemed to be a mis-
sion of humanity. The technological 
revolution seemed to confirm that 
people had conquered nature and 
put it at the service of humanity.

Only a few philosophers, scientists, 
artists, writers saw the situation as 
it was. A person is a part of nature. 
Even heavy rain questions our abili-
ty to control the forces of nature. On 
the other hand, the evidence that 
human activity undermines the bal-
ance of the ecosystem of the plan-
et and that it is a factor that affects 
the condition of the entire planet, 
including the climate have caused 
changes in public opinion. Those 
who are called environmentalists 
have become a significant part of 
the society. They are those who feel 
responsibility for their actions in-
cluding natural objects in the scope 
of ethics, recognizing that all living 
beings have a right to exist along 
with a person. Environmental scien-
tists studying ecosystems and the 
interrelationship of living organisms 
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ўзаемасувязі жывых арганізмаў, 
убачылі, што экасістэма планеты 
Зямля паводзіць сябе як жывая 
істота.

Цяпер пачаўся новы этап разві-
цця цывілізацыі. Аптымісты ка-
жуць, што пачаўся рух да таго, 
каб чалавек і прырода зноў, на 
больш высокім узроўні, прынялі 
адно аднаго як адзінае цэлае. 
Песімісты бачаць паўставанне 
новага супрацьстаяння – прыро-
ды і новых тэхналогій, расшча-
пленне на два светы – рэальны і 
віртуальны. Магчыма, упершыню 
пазіцыя чалавека не наканава-
ная: можна перайсці на бок пры-
роды або заставацца на пазіцыі, 
якая ўжо прывяла да экалагічнай 
катастрофы.

Такі падзел праходзіць таксама 
ўнутры некаторых галін эканомі-
кі. Сельская гаспадарка падзялі-
лася на прыязную да наваколь-
нага асяроддзя і на інтэнсіўную. 
Інтэнсіўнае сельская гаспада-
рка выкарыстоўвае ядахімікаты, 
імкнецца ўзяць ад прыроды як 
мага больш, не задумваючыся 
аб наступствах, не дбаючы пра 
вычарпанне прыродных крыніц 
урадлівасці. Арганічная, або эка-
лагічная, сельская гаспадарка 
імкнецца да ўстойлівага развіцця. 
Яе паслядоўнікі ўсведамляюць, 
што аснова стабільных ураджаяў 
– руплівае і разумнае ўзаемадзе-
янне з прыродай. Ядахімікаты 

have noticed that the ecosystem of 
the Earth behaves like a living crea-
ture.
 
Now a new stage of civilization has 
begun. Optimists say that there is 
a movement towards a person and 
nature being treated as a single unit 
again but at a higher level. Pessi-
mists see the emergence of a new 
confrontation between nature and 
new technologies, the splitting into 
two worlds – real and virtual. Per-
haps for the first time the position of 
a person is not predetermined: you 
can be on the side of nature or stay 
at the position which has already led 
to environmental disaster.
 
This separation takes place inside 
some sectors of the economy. Agri-
culture was divided into eco-friend-
ly and intensive. Intensive agricul-
ture uses pesticides, tries to take 
as much as possible from nature 
without thinking about the conse-
quences depleting natural sources 
of fertility. Organic or ecological ag-
riculture is committed to sustainabil-
ity. Its followers are aware that the 
basis for stable harvests is careful 
and sensible interaction with nature. 
Pesticides affect not only invaders 
and diseases. They poison all liv-
ing beings that are linked with each 
other and with the planet as a single 
living ecosystem.

Everything is connected to 
everything – it is the law of the 
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дзейнічаюць не толькі на шкодні-
каў і хваробы. Яны атручваюць 
усіх жывых істот, спалучаных 
адно з адным ды з планетай у 
адзіную жывую экасістэму.

Усё звязана з усім – гэткі закон 
экалогіі, а значыць, закон жыцця. 
Што звязвае экалогію, біялогію, 
сельскую гаспадарку, культуру 
і мастацтва? Гэта розныя бакі 
дзейнасці чалавека. Новае разу-
менне месца чалавека ў экасістэ-
ме выклікае спробы асэнсавання 
новай эпохі ў развіцці цывіліза-
цыі. Мастацтва дапамагае пры-
няць новае і трансфармаваць 
парадыгму з вобласці ідэй у во-
бласць пачуццяў.

Прыгадаем, што злучэнне ні-
быта-супрацьлегласцей – высо-
кага мастацтва і празаічнага 
вырошчвання прадуктаў – мае 
даўнюю традыцыю: культура за-
пачаткавалася, калі людзі сталі 
апрацоўваць глебу, а мастацтва 
працягнула традыцыю рамёстваў 
– стварэння артэфактаў. Экала-
гічныя пленэры, выставы і агра-
-культурныя фэсты нагадалі нам 
пра тое, што ўсё звязана з усім, 
што мы – частка прыроды і што 
экалагічны стыль жыцця – гэта 
прыгожа, модна і весела.

environment, so it is the law of life... 
What connects ecology, biology, ag-
riculture, culture and art? It is differ-
ent sides of human activity. A new 
understanding of a person’s place 
in the ecosystem causes attempts 
of understanding the new era in the 
development of civilization. Art helps 
to accept the new and to transform a 
new paradigm from the field of ideas 
into the area of feelings.
 
Let us remember that the connec-
tion of seeming opposites (on the 
one hand – prosaic cultivation, on 
the other – products of high art) has 
a long tradition: culture was born 
when people began to cultivate 
soil, and art continued the tradition 
of crafts – creation of artifacts. En-
vironmental plein-airs, exhibitions 
and agro-cultural festivals reminded 
us that everything is connected to 
everything, that we are a part of na-
ture and that the ecological lifestyle 
is beautiful, fashionable and fun.
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Канстанцін Дарашэнка

Зялёны – гэта проста cool

Kanstancin Darašenka

Green Is Just Cool
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Вынесеная ў назву фраза з 
апалагетычнага спавешчання 
аб нямецкай Партыі зялёных1 
правакуе амбівалентнасць, якую 
экалагічная тэматыка ўсё часцей 
выклікае сёння. Народжаныя як 
“новыя левыя” на хвалі інтэлекту-
альна-этычнай рэвалюцыі 1960-
х, сёння “Зялёныя” шмат у чым 
апрапрыяваныя грамадствам 
спажывання ды ператварыліся ў 
феномен моды, лайфстайлу, ры-
нку.

На паслясавецкі прасторы, пага-
тоў тэрыторыях, пацярпелых ад 
Чарнобыльскай аварыі, экала-
гічная пазіцыя стала ў свой час 
выбарам адметнага супраціву. 
Супраціву сістэме з яе жалезабе-
тоннай абыякавасцю да жывога 
дзеля паказчыкаў індустрыі, у 
першую чаргу – вайсковай. Абы-
якавасцю, якую не мог сабе да-
зволіць самы люты капіталізм. 
Бо ўсе прыродныя рэсурсы, усе 
нацыянальныя багацці кантра-
лявала ў СССР палітычная бюра-
кратыя, “клас, не бачаны яшчэ 
да той пары ў гісторыі”2, як пі-
саў аб ім ужо былы бліжэйшы 
паплечнік Іосіпа Броз Ціта палі-
твязень Мілаван Джылас падчас 

1 Марковиц А. С., Кдэвер Дж. Тридцать лет 
в бундестаге. Влияние Партии зеленых на 
политическую культуру и общественную жизнь 
Федеративной Республики Германия. Москва, 
2016. Ст. 90.

2   Джилас М. Лицо тоталитаризма. Москва, 1992. 
Ст. 198.

The title phrase comes from an 
apologetic report on the German 
Green Party1 and provokes the am-
bivalence which the environmental 
issue increasingly causes today. 
Having emerged as the ‘new left’ in 
the wake of an intellectual and ethi-
cal revolution of the 1960s, now the 
Green are largely appropriated by 
the consumer society turning into 
the phenomenon of fashion, lifestyle 
and market.

On the post-Soviet territories, espe-
cially those affected by the Cherno-
byl catastrophe, the environmental 
position was at the time a particular 
choice to confront the system with its 
rock-solid indifference to the living 
for the sake of the industry, the mil-
itary one in the first place. Even the 
toughest capitalism couldn’t afford 
such indifference. Because all natu-
ral resources, all the national wealth 
was controlled by the Soviet politi-
cal bureaucracy, “the class which 
the history hasn’t yet seen before”2, 
this is how Milovan Djilas, a political 
prisoner and a former close associ-
ate of Josip Broz Tito, wrote about 
it. “Something new that the Commu-
nists brought to the property is not 
its collectivity but the inclusiveness 

1 Марковиц А. С., Кдэвер Дж. Тридцать лет 
в бундестаге. Влияние Партии зеленых на 
политическую культуру и общественную жизнь 
Федеративной Республики Германия. Москва, 
2016. С. 90.

2   Джилас М. Лицо тоталитаризма. Москва, 1992. 
С. 198.
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зняволення. “Тое новае, што ка-
муністы прынеслі ва ўласнасць, 
не ёсць яе калектыўнасцю, а 
ёсць усёахопнасцю такой уласна-
сці. Уласнасць новага класа яны 
зрабілі больш цярплівай і маўклі-
вай, чым ва ўсе ранейшыя эпохі, 
нават у Егіпце пры фараонах”3. 
Асушаць вадаёмы, паварочваць 
рэкі назад, будаваць электраста-
нцыі, выкарчоўваць лясы – такія 
рашэнні прымаліся верхавінай 
палітычнай бюракратыі сваволь-
на, не пакідаючы хоць якую ма-
гчымасць уплыву на гэтыя рашэ-
нні з боку грамадства.

Падобнае стаўленне прывяло 
экалогію, эканоміку ды і грама-
дства да адчайнага стану і за-
вяршылася покрышам СССР. 
Зрэшты, варта адзначыць, што 
бальшавізм з яго прынцыпам ды-
ктатуры, што ляжала ў аснове 
гэтага рэжыму, выявіўся не ўва-
сабленнем левай ідэі, але яе та-
талітарнай вычварэнскай мады-
фікацыяй.

Супрацьстаянне з савецкай сі-
стэмай, якая дзесяцігоддзі дэ-
манстравала жыццяздольнасць 
і ўмела гуляла на сацыяльнай 
прапагандзе, інспіравала рух За-
хаду да ўсё большай сацыяльнай 
справядлівасці. З іншага боку – 
падштурхоўвала інтэлектуалаў 

3   Джилас М. Лицо тоталитаризма. Москва, 1992. 
ст. 215.

of such property. The property of the 
new class was made even more in-
clusive than in all former ages, even 
in Egypt under the pharaohs”3. To 
drain waters, to turn rivers back, to 
build power plants, to uproot forests 
– such decisions were made by the 
political bureaucracy bosses and 
there was not a single possibility for 
the society to influence them. 

This attitude led the environment, 
the economy and the society to the 
desperate condition and ended in 
the collapse of the Soviet Union. 
However, it is worth noting that Bol-
shevism, with its principle of the 
dictatorship that was the basis of 
the regime turned out to be not the 
embodiment of the left idea, but its 
totalitarian perversion.

The confrontation with the Sovi-
et system that had demonstrated 
its vitality for decades and skillfully 
played on social outreach, inspired 
the West to move towards greater 
social justice. On the other hand, it 
encouraged intellectuals to search 
for other ways and meanings in 
the left wing thought and activity 
addressed to the living being and 
the world rather than to the frozen 
doctrine. That is why the ecology, 
understood as environmental pro-
tection, was not the only point in 
the agenda of the Green. Gender 

3   Джилас М. Лицо тоталитаризма. Москва, 1992. 
С. 215.
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да пошуку іншых, звернутых да 
жывога чалавека і свету, а не 
да застылай дактрыны, шляхоў 
і сэнсаў на левым флангу думкі і 
актыўнасці. Таму экалогія, якая 
разумеецца як абарона навако-
льнага асяроддзя, зусім не вычэ-
рпвае павестку “Зялёных”. Ге-
ндарная роўнасць, эмансіпацыя 
розных слаёў грамадства, якія 
адчуваюць сябе ўцісканымі, разу-
менне калектыўнай адказнасці 
за будучыню, антымілітарызм 
– тое, што было звернута да ка-
нкрэтнага «сёння», перафарма-
тавала палітычную мапу Еўропы, 
а следам і свет, прымусіўшы тра-
дыцыйныя партыі і канцэпцыі па-
цясніцца.

Здавалася б, у дылеме “што та-
кое добра і што такое дрэнна” 
экалогія, трактаваная як аба-
рона навакольнага асяроддзя, 
адраджэнне або кансервацыя 
спрадвечнасці, прэтэндуе на ад-
назначнасць. Але само паняцце 
спрадвечнасці тут нацягнута. З 
часоў плейстаценавага выміран-
ня аблічча прыроды мянялася. І 
лічыць вызначальным фактарам 
гэтага працэсу ўплыў чалавека – 
наіўная самаўпэўненасць у духу 
XVIII стагоддзя. Эвалюцыйная 
тэорыя Дарвіна павінна была б 
астудзіць нарцысічны антрапацэ-
нтрызм.

Зрэшты, адкуль нам ведаць, якое 
менавіта месца мы займаем у 

equality, empowering of different 
discriminated groups, the sense of 
collective responsibility for the fu-
ture, anti-militarism, all this was ad-
dressed to a specific ‘today’ and re-
shaped the political map of Europe, 
and then the whole world, forcing 
the traditional parties and concepts 
to make room for others.
 
It may seem that in the dilemma 
“what is good and what is bad” the 
ecology that is interpreted as the 
protection of the environment, the 
revival or preservation of its prime-
valness, claims its position unam-
biguously. But the notion of prime-
valness is a bit far-fetched here. 
Since the Pleistocene extinction the 
face of nature has changed repeat-
edly. And to consider the human 
impact to be the determining factor 
of this process is a naive overconfi-
dence in the spirit of the eighteenth 
century. The evolutionary theory of 
Darwin must have cooled the nar-
cissistic anthropocentrism.
 
In the end, how do we know what 
place we occupy in the planetary 
organism of nature? The joke that 
undecomposed polyethylene can 
give birth to a new life thousands of 
years later, and replace the human-
kind, has already become a truism.

Every society, every economy, 
every mass activism comes down 
to a person and his/her interests 
in the end. The main interest of a 
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планетарным арганізме прыро-
ды? Жарт пра тое, што поліэты-
лен, які практычна не гніе, можа 
праз тысячагоддзі спарадзіць но-
вае жыццё, прыйшоўшы на зме-
ну чалавецтву, ужо робіцца тру-
ізмам.

Усякі соцыум, усякая эканоміка, 
кожны масавы актывізм у выні-
ку зводзіцца да чалавека і яго 
зацікаўленняў. Галоўнае заці-
каўленне чалавека – жыць з як 
мага меншай колькасцю пакут. 
Экалогія палохае нас тым, што, 
разбураючы прыроду, мы стратэ-
гічна прыйдзем да катастрофы. 
Але ці будзе для прыроды ката-
строфай знікненне чалавецтва? 
Сумнеўна. А вось дабро чалаве-
ка па сваёй сутнасці супярэчыць 
прыродзе і натуры.

“Сутнасцю медыцыны, уласна, 
і ёсць яе антыпрыроднасць”4, – 
канстатуе французскі філосаф 
Мішэль Анфрэ. Паводле натура-
льных законаў, зламаныя косткі 
павінны зрастацца, як папала, 
вірусы і бактэрыі – жыць у арга-
нізме і рабіцца часткай яго экасі-
стэмы. Утаймоўваць хіміяй боль і 
хваробы прыродай не прадугле-
джана, ніякія істоты ў ёй, акра-
мя чалавека, не робяць адно на 
адным аперацыі, выкарыстоўва-
ючы механічныя і электрычныя 

4   Онфре М. Сила життя. Гедоністичний маніфест. 
Київ, 2016. Ст. 135.

person is to live with less suffering. 
Ecology scares us with the fact that 
by destroying nature we will strate-
gically come to a disaster. But will 
the extinction of humankind become 
the disaster for nature? It is doubt-
ful. While the good of a person in its 
essence is contrary to nature, it is 
unnatural.
 
“The essence of medicine, in fact, is 
its antinaturalness”4, says a French 
philosopher Michel Onfray. Accord-
ing to the natural laws broken bones 
must grow together anyhow, viruses 
and bacteria are supposed to live in 
the body as an ecosystem. Nature 
does not provide us with chemical 
resources to tame the pain and ail-
ments; no creatures, except for a 
human, perform operations on each 
other using mechanical and electri-
cal devices.
 
As far as we do not want to give up 
the medicine, what should keep us 
from moving further in the direction 
of improving the quality of human 
life? Why is genetic engineering 
or cloning more antinatural than 
chemotherapy, prosthetics, antibiot-
ics?

In the ecological theory, the idea of 
the environment and a human as its 
component often collides with the 
reality of a social person. Millions 

4   Онфре М. Сила життя. Гедоністичний маніфест. 
Київ, 2016. С. 135. 
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прылады.

Паколькі мы не жадаем адмаў-
ляцца ад медыцыны, што паві-
нна стрымліваць нас ад крокаў 
далей, у бок паляпшэння якасці 
чалавечага жыцця? Чым генная 
інжынерыя, кланаванне больш 
антыпрыродныя, чым хіміятэра-
пія, пратэзаванне, антыбіётыкі?

У экалагічнай тэорыі ідэя навако-
льнага асяроддзя і чалавека як 
яго складніка часта ўваходзіць 
у супярэчнасць з рэальнасцю 
чалавека сацыяльнага. Мільёны 
людзей галадаюць. З кожным 
годам чалавецтва галее, разрыў 
паміж беднымі і багатымі расце. 
ГМА ў гэткіх умовах дапамагаюць 
вырашыць харчовую праблему. 
Барацьба з імі нагадвае пазіцыю 
маці Тэрэзы, якая стварыла пры-
тулкі і шпіталі для дапамогі спа-
кутаваным і хворым ды разга-
рнула вельмі актыўную кампанію 
супраць сродкаў кантрацэпцыі ў 
краінах трэцяга свету, што спры-
яла пандэміі СНІДу, павялічвала 
колькасць тых, хто пакутуе, і хво-
рых, якім неабходная дапамога.

Неадназначнае і пытанне эне-
рганосьбітаў. Не столькі патэ-
нцыйная небяспека АЭС, колькі 
развянчання міфа аб таннасці 
атамнай энергіі для спажыўца, 
якая палягчае сітуацыю ма-
лазабяспечанага насельні-
цтва, з’яўляецца вырашальным 

of people suffer from hunger. Every 
year the humanity is impoverished, 
and the gap between the rich and 
the poor is growing. GMO in this 
case help to solve the food prob-
lem. Fighting with them is like being 
mother Teresa who created orphan-
ages and hospitals to help the poor 
and the sick, and who at the same 
time launched an active campaign 
against contraception in the third 
world countries, which facilitated the 
AIDS pandemic and increased the 
number of those who suffered and 
needed help.

The question of energy is also am-
biguous. A decisive argument for 
the rejection of the ‘atom for peace’ 
is not so much the potential danger 
of the plant, as the debunking of the 
myth about the cheapness of the 
nuclear energy for a consumer facil-
itating the situation of the poor. Bas-
ing on the presumption of danger 
of this or that discovery that relies 
on statistics, we should have aban-
doned cars and electricity in the first 
place.
 
Having believed in the naturalness, 
one can come to the idea to illumi-
nate our lives with lights and whale 
oil, as it used to be in the 19th cen-
tury. Although, oh, God, what an 
environmental blasphemy! But the 
danger of playing into the hands of 
the cynicism of the consumer so-
ciety and political speculation be-
came a reality for the environmental 
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довадам для адмовы ад «мірна-
га атаму». Паколькі, зыходзячы 
з прэзумпцыі небяспекі таго ці 
іншага адкрыцця, што абапіра-
ецца на дадзеныя статыстыкі, 
варта было б у першую чаргу 
адмовіцца ад аўтамабіляў і эле-
ктрычнасці.

Паверыўшы ў натуральнасць, 
можна прыйсці да праекта ас-
вятляць наша жытло ліхтара-
мі з кітовым тлушчам, як у XIX 
стагоддзі. Хоць, о божа, гэта ж 
экалагічнае блюзнерства! Але і 
небяспека сыграць на руку цы-
нізму грамадства спажывання і 
палітычных спекуляцый для эка-
лагічнага руху, на жаль, стала рэ-
альнасцю. Нямецкія даследчыкі 
сведчаць: “Незалежна ад рэаль-
най якасці прадукту, дастаткова 
штампіка «зялёны», «устойлівы» 
або «арганічны» – у бясконца 
расплывістай форме, – каб гэта 
выклікала апрыёры станоўчую 
асацыяцыю. Часта незразуме-
ла, што, уласна, гэтыя паняцці 
абазначаюць, як рэалізуюцца на 
практыцы, але ў сучасным няме-
цкім дыскурсе «зялёнасць» адра-
зу надае неацэнную легітымнасць 
і важкасць. Для любой гандлёвай 
маркі гэта вяршыня поспеху.

Такім чынам, «Зялёныя», 
неад’емны элемент самаідэнты-
фікацыі якіх – ратаванне навако-
льнага асяроддзя, маюць сёння ў 
Нямеччыне манаполію на цноту, 

movement. German researchers 
say: “Regardless of the actual qual-
ity of the product it is enough to 
stamp it with ‘green’, ‘sustainable’ or 
‘organic’ in any vague manner – in 
order to evoke a priori positive as-
sociations. Often it is unclear what 
exactly these concepts mean, how 
they are realized in practice, but 
in the contemporary German dis-
course ‘greenness’ initially gives in-
valuable legitimacy and validity. For 
any trademark it is the pinnacle of 
a success. Today the Green, whose 
integral element of identity is the 
salvation of the environment, have 
a monopoly on virtue in Germany 
and they do not allow other views, 
at least on a scale that cannot be 
ignored”5.

The populism of fashion and the 
veiled desire of gain, be it financial, 
political or reputational, around the 
environmental issue, are confront-
ed by local, delicate and personal 
practices and studies. In Belarus, it 
is the organization Ekadom that did 
not turn into opportunistic preacher 
of the Green catechism, but aims at 
the dialogue with the human, reality, 
art.

The format of Agro-Cultural fes-
tivals proposed by Ekadom in 

5 Марковиц А. С., Кдэвер Дж. Тридцать лет 
в бундестаге. Влияние Партии зеленых на 
политическую культуру и общественную жизнь 
Федеративной Республики Германия. Москва, 
2016. С. 38.
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якая не дапускае іншых меркава-
нняў, прынамсі ў тых маштабах, 
якія нельга ігнараваць”5.

Пытанням экалогіі папулізму, 
моды і завуаляванай хцівасці – 
фінансавай, палітычнай ці рэпу-
тацыйнай – супрацьстаяць лака-
льныя, далікатныя і асобасныя 
практыкі і даследаванні. У Бела-
русі да такіх адносіцца дзейнасць 
арганізацыі “Экадом”, якая не 
ператварылася ў кан’юнктурнага 
прапаведніка “Зялёнага катэхізі-
са”, але наладжаная на дыялог з 
чалавекам, рэальнасцю, маста-
цтвам.

Прапанаваны “Экадомам” у су-
працоўніцтве з галерэяй “Ў” фа-
рмат агра-культурных фэстаў, 
якія аб’ядноўваюць, уласна, эка-
лагічнаарыентаваных аграрыяў і 
дзеячаў актуальнай культуры, у 
першую чаргу – візуальнага ма-
стацтва, мяркуе дыскусію, паста-
ноўку пытанняў. Не зводзячы 
тэму да кітча, адметнай рысай 
якога з’яўляецца гатовы адказ 
на пытанне, якое яшчэ не паспелі 
сфармуляваць.

У парадаксальных творах маста-
коў з розных краін – удзельнікаў 
экалагічных пленэраў “Экадому” 

5 Марковиц А. С., Кдэвер Дж. Тридцать лет 
в бундестаге. Влияние Партии зеленых на 
политическую культуру и общественную жизнь 
Федеративной Республики Германия. Москва, 
2016. Ст. 38.

collaboration with the Ў gallery that 
unite, in fact, ecologically-oriented 
farmers and leaders of the contem-
porary culture, first and foremost, 
visual artists suggests the discus-
sion, the formulation of questions, 
without bringing the topic to the 
kitsch, the hallmark of which is a 
ready answer to a question that has 
not yet been posed.
 
In the paradoxical works of artists 
from different countries who are par-
ticipants of the environmental open-
air of Ekadom at the farm of Balduk, 
we see anxiety, contemplation, 
sometimes the hyperbole or absurd, 
but not snobbery of those who im-
agined themselves engineers who 
would repair the environment. Eco-
logical understanding of a person is 
not only the understanding of him\
her as biological beings.
 
A good example here is the program 
of 2016 plein-air “Nature of Sound”, 
which included a free performance 
of the musicians of the Belarusian 
Philharmonic in the provincial town 
of Lyntupy in front of everyone inter-
ested. 
Ecology as art is a strategic direc-
tion indeed. Since art in general has 
a futuristic potential, it anticipates 
the time and opens the future in im-
ages, sounds, its methods of com-
munication long before economists 
or politicians realize it.

 Today one of the main dangers for 
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на хутары Балдук – мы бачым 
трывогу, сузіральнасць, ча-
сам гіпербалу або абсурд, але 
не снабізм тых, хто ўявіў сябе 
інжынерамі сусветнага рамонту 
навакольнага асяроддзя. Экала-
гічнае разуменне чалавека не то-
лькі як біялагічнай істоты.

Паказальная тут праграма пле-
нэру 2016 года “Прырода гуку”, 
якая ўключала бясплатны выступ 
музыкаў Беларускай музы-
чнай філармоніі ў правінцыйным 
мястэчку Лынтупы перад усімі 
ахвочымі. Экалогія як мастацтва 
– кірунак сапраўды стратэгічны. 
Паколькі мастацтва наогул мае 
футурыстычны патэнцыял, дык 
выпярэджвае час у вобразах, гу-
ках, сваіх спосабах камунікацыі 
і адкрывае будучыню раней яе 
ўсведамлення эканамістамі або 
палітыкамі.

На тэрыторыі візуальнага, тым 
часам, знаходзіцца сёння адна з 
галоўных небяспек для чалаве-
цтва як экасістэмы, пра што піша 
ўкраінскі публіцыст Яўген Мінко: 
“Сучасны чалавек на працягу ад-
наго дня не толькі атрымлівае 
візуальных уражанняў больш, 
чым сярэднявечныя кіраўнікі за 
ўсё сваё жыццё, але і сам ства-
рае гэтак жа значныя аб’ёмы 
візуальнай прадукцыі. Працуе 
глабальная машына вытворча-
сці малюнкаў. У яе ўключаны 
ўсе мэдыяхолдынгі, кінастудыі, 

humankind as ecosystem is on the 
site of the visual, meanwhile, as a 
Ukrainian journalist Yevgeny Minko 
writes: “A modern person gets more 
visual impressions during a day than 
medieval rulers in their entire lives, 
also he/she creates a significant 
amount of visual products. A global 
machine of the production of images 
is on. It includes all media holding 
companies, film studios, TV chan-
nels and advertising agencies in the 
world. But the main thing is seven 
billion individual (no matter how 
ironic this definition sounds in this 
case) manufacturers. This machine 
is extremely repressive. It constantly 
demands new forms, new solutions 
and new experiences. So we find 
ourselves at the intersection of two 
logics. The desire to change, pro-
gress, the permanent production of 
the new is self-denial and it means 
the way to destroying of ourselves. 
On the other hand, overproduction 
of images increases the mental load 
on each person, which, with the in-
crease in the number of inhabitants 
of the planet, invariably leads to an 
increase of violence and murders. 
It is no longer possible to stop the 
mechanism of the constant change 
of visual impressions”6.

Like is cured by like is a challenge 
that has been taken in this direction 
by Ekadom and Ў gallery.

6   Минко Е. Я, Анна Чиллаг. Киев, 2016. С. 8–10.
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тэлеканалы і рэкламныя аге-
нцтвы свету. Але галоўнае – сем 
мільярдаў індывідуальных (як ні 
іранічна гучыць у гэтым выпадку 
такое вызначэнне) вытворцаў. 
Створаная машына – дужа рэпрэ-
сіўная. Яна пастаянна патрабуе 
новых формаў, новых рашэнняў і 
новых уражанняў.

Так мы апынаемся на скрыжава-
нні дзвюх логік. Цяга да зменаў, 
прагрэсу, пастаяннага вытворча-
сці новага – гэта самаадмаўлен-
не. А, знакам тым, таксама і шлях 
да знішчэння сябе. З іншага боку, 
перавытворчасць малюнкаў уз-
мацняе псіхічную нагрузку на ко-
жнага чалавека. Што, з улікам 
павелічэння колькасці жыхароў 
планеты, нязменна прыводзіць 
да нарастання аб’ёмаў гвалту і 
забойстваў. Спыніць механізм 
пастаяннай змены візуальных 
уражанняў ужо немагчыма”6.

Хваробу лекаваць хваробай – 
выклік, які ў гэтым кірунку пры-
нялі “Экадом” і галерэя “Ў”.

6   Минко Е. Я, Анна Чиллаг. Киев, 2016. Ст. 8-10.
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Таццяна Новікава

Што прынясе Паазер’ю 
будаўніцтва Астравецкай 
АЭС?

Tatiana Novikova 
What Will Bring the 
Construction of the 
Astraviec NPP to 
Belarusian Paazierje?
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Беларускае Паазер’е – Нарач, 
Швакшты, Сарачанскія і Бла-
кітныя азёры, рака Вілія – тра-
дыцыйнае месца адпачынку 
беларусаў і замежных турыстаў. 
Дзіцячыя санаторыі і прыватныя 
аграсядзібы, гідралагічны зака-
знік “Сарачанскія азёры”, Нацы-
янальны парк “Нарачанскі”, гі-
дралагічны заказнік “Швакшты” 
суседнічаюць тут з унікальнай ку-
льтурнай спадчынай – зграбным 
касцёлам у Гервятах, цэрквамі і 
старадаўняй забудовай у Міхалі-
шках, Варнянах ды іншых нава-
кольных вёсках. Мясцовасць, не 
закранутая індустрыялізацыяй і 
вялікатаварнай сельскай гаспа-
даркай, мае вялізны рэкрэацый-
ны патэнцыял, іншымі словамі 
– прыдатная для развіцця бізне-
су, звязанага з турызмам і ад-
пачынкам. Будаўніцтва Астра-
вецкай АЭС паставіць крыж на 
развіцці аздараўленчых аб’ектаў 
і турызму ды прынясе непрыма-
льна вялікія рызыкі для здароўя 
жыхароў не толькі Беларусі, але 
таксама суседняй Літвы і іншых, 
аддаленых краін Еўропы.

Пагроза здароўю і жыццю

Атамная галіна пасля доўгага 
перапынку ў сваім развіцці, яшчэ 
да выбуху на Фукусіме, пачала 
прасоўванне новых праектаў бу-
даўніцтва АЭС пад падставай 
“тэхнічнай дасканаласці” і “абса-
лютнай бяспекі”. Гэтыя праекты 

The Belarusian Paazierje includes 
Lake Narač, Lake Švakšty, Saračan-
skija Lakes and Blue Lakes, and the 
river Vilija. It is a traditional place 
of recreation for Belarusians and 
tourists. Children’s camps and pri-
vate agro-homesteads, “Saračan-
skija Lakes” hydrological reserve, 
“Naračanski” National Park, “Švakš-
ty” hydrological reserve lie close to 
unique cultural heritage – a most 
beautiful Church of Hierviaty, church-
es and old buildings in Michališki, 
Varniany and other surrounding vil-
lages. The countryside, untouched 
by industrialisation and large-scale 
agriculture has a huge recreational 
potential, in other words, represents 
great opportunities for business de-
velopment associated with tourism 
and recreation. The construction of 
the Astraviec Nuclear Power Plant 
will put an end to rehabilitation and 
tourism and will bring unacceptable 
risks to the health of people in Be-
larus, in neighboring Lithuania and 
other distant countries of Europe.

The threat to health and life

The nuclear industry after a long 
break in its development, even be-
fore Fukushima, started the pro-
motion of new projects of NPP 
construction under the name ‘tech-
nical perfection’ and ‘absolute se-
curity’. These projects including 
those of Rosatom are advertised 
as equipped with the most mod-
ern systems of active and passive 
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рэкламуюцца як нібыта абста-
ляваныя “самымі сучаснымі сістэ-
мамі актыўнай і пасіўнай бяспекі”. 
Расійская дзяржаўная карпара-
цыя “Расатам” (“Расійскі Атам”) 
пераконвае, што нават у выпа-
дку цяжкай пазапраектнай ава-
рыі ніякага ўздзеяння за межамі 
прамысловай пляцоўкі Белару-
скай АЭС не адбудзецца і што 
эвакуяваць насельніцтва не бу-
дзе патрэбы. Аднак грамадская 
экалагічная экспертыза праекта 
Беларускай АЭС і кампетэнтныя 
эксперты з Аўстрыйскага ўні-
версітэта прыродных рэсурсаў і 
прыкладных навук (BOKU-Met), 
а таксама Аўстрыйскі інстытут 
экалогіі абвяргаюць гэта. У сваім 
даследаванні flexRISK у сярэдзі-
не 2012 года аўстрыйскія спецы-
ялісты паказалі, што ў выпадку 
цяжкай пазапраектнай аварыі 
на адным з рэактараў Астра-
вецкай АЭС праз небяспечнае 
забруджванне цэзіем-137 можа 
спатрэбіцца адсяленне жыхароў 
у радыусе прыблізна 300 кіла-
метраў. У патэнцыйную зону ад-
сялення ўваходзяць такія гара-
ды, як Вільня, Каўнас, Шаўляй, 
і могуць быць закранутыя такія 
еўрапейскія краіны, як Польшча, 
Швецыя, Фінляндыя, Нарвегія, 
Чэхія, Нямеччына.

Сумненняў у рэкламаванай бяс-
пецы Беларускай АЭС дадае той 
факт, што будаўніцтва яе рэакта-
рных будынкаў пачалося амаль 

safety. The Russian state Corpora-
tion Rosatom assures that even in 
case of a severe beyond-the-design 
basis accident there will be no im-
pact outside of the industrial site of 
the Belarusian nuclear power plant 
and the evacuation of the popula-
tion will not be necessary. However, 
the public ecological examination of 
the project of the Belarusian NPP, 
competent experts of the Austrian 
University of Natural Resources and 
Applied Sciences (BOKU-Met) and 
the Austrian Institute of Ecology dis-
prove of it. In their study, flexRISK 
in the middle of 2012, the Austrian 
experts showed that in case of a 
severe beyond-the-design basis ac-
cident at one of the reactors at the 
Astraviec NPP the threat of contam-
ination with cesium-137 may require 
relocation of residents within a radi-
us of about 300 km from the dam-
aged reactor. The potential area of 
relocation may include such cities 
as Vilnius, Kaunas, Šiauliai and it 
may affect such European countries 
as Poland, Sweden, Finland, Nor-
way, Czech Republic, Germany.

Doubt in the advertised safety of 
the Belarusian NPP is strengthened 
by the fact that the construction of 
its reactor buildings had begun al-
most a year before the emergence 
of the architectural project and the 
issuance of the license for the con-
struction of this station – on May 31, 
2012. What project documentation 
was used by Belarusian builders 
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за год да паўставання архітэкту-
рнага праекта і выдання ліцэнзіі 
на збудаванне гэтай станцыі – 31 
траўня 2012 года. Паводле якой 
праектнай дакументацыі белару-
скія будаўнікі пачалі выкопваць 
катлаван і бетон якой маркі залі-
валі ў падмурак рэактарнага бу-
дынка першага энергаблока? На 
гэтае пытанне беларуская эка-
лагічная грамадскасць так і не 
атрымала адказу.

Рэкламшчыкі з “Расатама” разам 
з кіраўніцтвам Беларусі, кажучы 
пра бяспеку Астравецкай АЭС, 
не згадваюць таго факта, што 
праект атамнай электрастанцыі 
яшчэ нідзе не быў выпрабаваны 
– АЭС-2006. “Расатам” яшчэ не 
пабудаваў аніводнай такой эле-
ктрастанцыі, а пры будаўніцтве 
ЛАЭС-2 у ліпені 2011 года адбы-
лося абвальванне контаймента – 
ахоўнай абалонкі рэактара, што 
можа паўплываць на далейшыя 
характарыстыкі гэтага будынка. 
У 2010 годзе аўстрыйскія адмы-
слоўцы падверглі крытыцы ацэ-
нку ўздзеяння на навакольнае 
асяроддзе праекта Беларускай 
АЭС – указалі на неабгрунтава-
насць сцвярджэнняў аб яго рэфе-
рэнтнасці і бяспекі.

Калі нават аварыі не будзе

Нават калі на Беларускай АЭС 
не здарыцца сур’ёзнай аварыі, 
яна будзе выкідваць у працоўным 

when they started to dig a founda-
tion pit and what brand of concrete 
was embedded in the foundation of 
the reactor of the first unit? The Be-
larusian ecological community did 
not get answers to these questions.
 
Advertisers of Rosatom togeth-
er with the leadership of Belarus, 
speaking about the safety of the 
Astraviec NPP do not mention the 
fact that this nuclear power station 
is being built under the project of 
NPP-2006 that has never been test-
ed before elsewhere. Rosatom has 
not completed any of such power 
plants, and at the construction of 
LNPP-2 in July 2011 there was a 
collapse of the reactor containment, 
which may affect the future charac-
teristics of the building. In 2010, the 
Austrian experts have criticized the 
Assessment of the impact of the Be-
larusian NPP on the environment, 
pointing out the groundlessness of 
the allegations about its reference 
and security.

Even if accident does not happen

Even if there is no serious accident 
at the Belarusian nuclear power 
plant, it will regularly inject hazard-
ous radionuclides into the atmos-
phere through its vent tubes. The 
quantities of these radionuclides 
are small and the Russian nuclear 
industry calls these emissions as 
licensed, however, biologically ac-
tive radioactive cesium, iodine and 
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рэжыме праз свае вентыляцый-
ныя коміны радыенукліды, не-
бяспечныя для здароўя жыхароў. 
Колькасць гэтых радыенуклідаў 
быццам бы малая, і расійская 
атамная галіна называе такія 
выкіды ліцэнзаванымі, аднак бі-
ялагічна актыўныя радыецэзій, 
ёд і стронцый нават у невялікіх 
дадатковых колькасцях небяспе-
чныя для беларусаў, якія яшчэ 
не ачунялі ад наступстваў Чарно-
быля. Гэтыя выкіды не такія ўжо 
бяскрыўдныя, і ў апошнія дзе-
сяцігоддзі шэраг даследаванняў 
французскіх і нямецкіх навукоў-
цаў паказвае рост анкалагічнай 
захворвання ў дзяцей, якія жы-
вуць паблізу АЭС, на якіх ніколі 
не было аварый.

Акрамя выкідаў у працоўным рэ-
жыме, АЭС нясе ўнікальным пры-
родным комплексам беларускага 
Паазер’я ўсе “выгоды” індустры-
ялізацыі – пракладанне новых да-
рог і камунікацый, патрэбных для 
будаўніцтва прадпрыемстваў, 
пабудова горада-спадарожніка 
для абслуговага персаналу, лініі 
высакавольтнай перадачы. Пры 
гэтым перамяшчаюцца вялікія 
колькасці грунту, высякаюцца 
лясы... Ужо сёння месца будаўні-
цтва АЭС разрастаецца плямай 
на мапе Гродзеншчыны, вакол 
якой выпаленыя і засыпаныя 
пяском закінутыя хутары і вёскі.

Рака Вілія пацяплее, і ў яе 

strontium, even in small amounts 
are dangerous for Belarusians suf-
fering from the effects of the Cher-
nobyl catastrophe. These emis-
sions are, in fact, not as harmless, 
and in recent decades a number of 
studies of French and German sci-
entists show an increase in cancer 
incidence in children who live near 
trouble-free NPP. 

In addition to regular emissions, a 
nuclear power means all the “charm” 
of industrialization to the unique 
natural complexes of the Belaru-
sian Paazierje – the construction of 
new roads, utilities, a satellite town 
for staff, lines of power distribution. 
At the same time large quantities 
of soil are moved, forests are cut 
down... Even today the construction 
site of a nuclear power plant looks 
like a sprawling spot on the map of 
Hrodna region around which there 
are abandoned hamlets and villages 
burned-over and covered with sand. 

The river Vilija will get warmer and 
its tributaries will no longer allow bull 
trout and other fish of the salmoni-
dae family to spawn, commercial 
and industrial development of the 
area will lead to the extermination 
of a number of endangered plants, 
animals and entire ecosystems.

The energy of the Belarusian nu-
clear power plant is too expensive 
for Belarusians, because we will not 
only have to pay money for it but also 
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прытоках больш не будзе нера-
ставаць кумжа ды іншыя рыбы 
сямейства ласосевых. Гаспада-
рчае і індустрыяльнае асваенне 
раёна прывядзе да знішчэння 
шэрага раслін і жывёл, занесе-
ных у Чырвоную Кнігу, і нават цэ-
лых экасістэм.

Энергія беларускай АЭС занадта 
дарагая для беларусаў, бо за яе 
трэба будзе заплаціць не толькі 
грашыма, але і здароўем, прыро-
днымі багаццямі нашай Сіняво-
кай краіны, якімі мы маглі цешы-
цца самі і пакінуць сваім дзецям.

give our health, and the unique na-
ture of our dear country, the beauty 
of which we would be able to enjoy 
and to pass on to our children.



38

2012
ГОД / YEAR

Удзельнікі

Bazinato, Аляксей Губараў, Аляксей Лунеў, Сафія Садоўская

Participants 

Bazinato, Alyaksei Hubarau, Alyaksei Luniou,Safija Sadoŭskaja
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ПЛАДЫ ДАЮЦЬ ПЛАДЫ 

Інсталяцыя “Плады даюць пла-
ды” Аляксея Лунёва, Аляксея 
Губарава і Bazinato адсылае нас 
да часоў, калі сувязь чалаве-
ка з зямлёй была моцнай, калі 
людзі пакланяліся багам урадлі-
васці і ведалі, што ад іх літасці 
залежыць жыццё племені, наро-
да, дзяржавы. Калі яблык быў 
не проста яблыкам і не проста 
ежай, а прадметам, надзеленым 
пэўным сімвалічным і містычным 
сэнсам. Прадметам, з якога пача-
лася адна з гісторый гэтага све-
ту. Але для сучаснага чалавека 
кошт гэтага яблыка часта вылі-
чаецца выключна грошамі.
Мастакі хочуць нагадаць нам 

FRUIT YIELD FRUIT

The installation “Fruit Yield Fruit” by 
Aliaksiej Luniou, Aliaksiej Hubarau 
and Bazinato refers to the time when 
the connection of a person with 
the earth was strong, when people 
worshipped the gods of fertility 
and knew that the life of their tribe, 
nation, state depended on gods’ 
grace. It was the time when the 
apple was not just an apple and not 
just a meal but an object endowed 
with a certain symbolic and mystical 
meaning, an object that started one 
of the stories of this world. But for 
a modern person the value of this 
apple is measured solely by money.

With the help of the “live” still life the 

ВЫСТАВА / EXHIBITION
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“жывым” нацюрмортам аб тым, 
што ежа – не проста неабходны 
рэсурс для арганізма. Садавіна 
і гародніна таксама дыхаюць, 
убіраюць інфармацыю аб свеце. 
Магчыма, нам, перш чым спажы-
ваць, трэба думаць і пра гісторыю 
прадукту, яго жыццё да нашага 
стала.

Гэта гісторыя, процілеглая супу 
“Кэмпбэл” Уорхала, яго тыра-
жнасці і бясконцаму тэрміну 
прыдатнасці. Гэта сапраўдныя 
прадукты, якія загінуць і стануць 
асновай для наступнага цыкла 
– плады дадуць плады і так да 
бясконцасці. У інсталяцыі прысу-
тнічае сімвалізм, характэрны для 
галандскіх нацюрмортаў. 

Тэма Vanitas (з лац. – мітусня), 
якая была папулярная ў XVII 
стагоддзі, раскрываецца тут з 
сакавітай натуралістычнасцю 
– садавіна і гародніна пахнуць і 
пачынаюць страчваць свой “тава-
рны” выгляд. Усё па-сапраўднаму 
жывое не вечнае, рана ці позна 
яно зноў становіцца зямлёй. Жы-
ццё і час знішчаюць плады, іх 
прыгажосць і смак.

Памятай пра Жыццё. Памятай 
пра Смерць. Памятай пра сапраў-
днае.

Куратар: Сафія Садоўская
Мастакі: Bazinato, Аляксей Губараў, 
Аляксей Лунеў

artists want to remind us that food 
is not just a necessary resource 
for the body. Fruit and vegetables 
also breathe absorbing information 
about the world. Perhaps when 
we are going to eat something we 
should think about the history of this 
product and its life before it came to 
our table. 

This story is the opposite of Warhol’s 
Campbell’s Soup Can, its replication 
and an infinite shelf life. These are 
real products that will die and will be 
the basis for the next cycle – fruit 
will yield fruit, and so on forever 
and ever. In the installation there is 
symbolism characteristic of Dutch 
still lifes.

The topic of Vanitas (from Latin 
‘futility’), which was popular in the 
17th century is revealed here with 
juicy naturalisticism – fruit and 
vegetables smell and start to lose 
their marketable condition. All real 
living things are not eternal – sooner 
or later they will become soil again. 
Life and time destroy fruit, their 
beauty and taste.

Remember about Life. Remember 
about Death. Remember about the 
real.

Curator: Safija Sadoŭskaja
Artists: Bazinato, Alyaksei Hubarau, 
Alyaksei Luniou

2012
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2013
ГОД / YEAR

Удзельнікі

Bazinato, Анро, Сяргей Бабарэка, Паўліна Вітушчанка, 
Наталля Гарачая, Міхаіл Гулін, Валянціна Кісялёва, Алесь Кудрашоў,  
Аляксей Лунеў, Антаніна Слабодчыкава,  Алена Гайдук, 
Яўген Шадко, Вікторыя Шчарбакова.

Participants

Bazinato, Anro, Siarhiej Babareka, Paulina Vitushchanka,  
Natallia Harachaya, Mikhail Hulin, Valiancina Kisialiova, Ales Kudrashou, 
Aliaksei Luniou, Antanina Slabodchykava, Alena Haiduk, Jauhien Shadko, 
Viktorya Shcharbakova.
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ПЛЕНЭР / PLEIN-AIR
Сядзіба “Утрына” Farmstead “Utryna”
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ВЫСТАВА / EXHIBITION

*The text is made of quotations of 
the organizers of the Agro-cultural 
festival, and those of the artists’ who 
took part in the exhibition.

“The most important event of the 
Agro-cultural festival is an exhibition 
that includes the works of 11 artists. 
The cooperation of “Ekadom” and 
the “Ў” gallery of contemporary art 
is becoming a tradition and the fes-
tival can be considered an annual 
event. This year the environmental 
institution “Agro-eco-culture” joint 
the organizers.”

“Worldwide artists respond to the 
problem of the fragility of nature one 
way or another – they create pro-
jects that intervene in the usual pic-
ture of the environment and make an 
observer pay attention to the beau-
ty of the world and to the human 

*Тэкст цалкам складзены з цытат 
арганізатараў Агра-культурнага 
фэсту імастакоў, якія ўдзельніча-
лі ў выставе.

“Найважнейшай падзеяй Агра-
-культурнага фэсту з’яўляецца 
выстава, у склад якой увайшлі 
працы 11 беларускіх мастакоў. 
Супрацоўніцтва «Экадома» і га-
лерэі сучаснага мастацтва «Ў» 
ператвараецца ў традыцыю, і 
фестываль можна лічыць штога-
довым. Сёлета да арганізатараў 
далучылася экалагічная ўстано-
ва «Агра-эка-культура»”.

“Па ўсім свеце мастакі так ці інакш 
рэагуюць на праблему крохкасці 
прыроды – яны ствараюць пра-
екты, якія сваім умяшаннем у 
звыклую карціну наваколля пры-
мушаюць назіральніка звярнуць 

Анро Anro

2013
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responsibility for it. Land art (when 
the earth itself serves as a canvas), 
art out of trash (when artists create 
objects from garbage and common 
trash) and environmental art (that 
generalizes many other environ-
mental art movements and unites 
artists who are not indifferent to the 
environment) are widely spread.”

“When the word ecology is uttered 
every mindful person is a bit embar-
rassed because he/she is responsi-
ble for today and for the future. And 
it happens that he/she is not good 
enough at sorting plastic trash or at  

consuming water economically, he/
she does not always know the best 
way to act... The artist addresses di-
rectly this very feeling and tries to 

увагу на прыгажосць свету і ча-
лавечую адказнасць за яе. Вялі-
кі распаўсюд атрымлівае лэнд-
-арт, дзе сама зямля выконвае 
функцыю палатна, мастацтва са 
смецця, дзе мастакі ствараюць 
аб’екты са старых і непатрэбных 
рэчаў, і эка-арт (environmental 
art), што абагульняе шматлікія 
іншыя экалагічныя напрамкі ў 
мастацтве ды згуртоўвае шэрагі 
неабыякавых да наваколля ма-
стакоў”.

“Пачуўшы слова «экалогія» ко-
жны мыслячы чалавек злёгку 

бянтэжыцца, бо на ім ляжыць ад-
казнасць за сёння, за будучыню. І 
не заўжды ён як мае быць сартуе 
пластыкавае смецце, не заўжды 

Антаніна Слабодчыкава Antanina Slabodchykava
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shatter this slight embarrassment 
and to turn it into the state of deter-
mination and a clear choice.”

“I have no other way as to express 
my concerns through my work – it is 
the most effective way of communi-
cation. I have a quiet voice but loud 
feelings.”

“Our society is concentrated only on 
itself and its problems. We need to 
learn, to understand the integrity of 
the environment and to take respon-
sibility for others.”

“Each person choses their own 
means of expression of their per-
sonal stand: the artist chooses the 
one that directly appeals to feelings. 

ашчадна выдаткуе ваду, не заў-
жды ведае, як лепей паступіць… 
Мастак звяраецца наўпрост да 
гэтага пачуцця і намагаецца рас-
хістаць гэтую лёгкую збянтэжа-
насць да стану рашучасці і акрэ-
сленага выбару”.

“У мяне няма іншага спосабу ска-
заць пра тое, што мяне клапоціць, 
апрача як праз маю працу – гэта 
самы эфектыўны варыянт каму-
нікавання. У мяне ціхмяны голас, 
але ў мяне гучныя пачуцці”.

“Наша грамадства замкнутае на 
сабе і сваіх праблемах. Нам трэ-
ба адукоўвацца, разумець цэ-
ласнасць навакольнага свету і 

Міхаіл Гулін Mikhail Hulin

2013
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The reaction of a viewer is beyond 
the competence of the artist, but... ”

“Instead of panicking that we’re all 

going to die from the domination of 
plastic, I advocate life among green-
ery instead of focusing on the ills of 
the world, I dispose people to the 
beauty of details. It is also a means 
of fighting. I don’t want to instill a 
sense of fear. Let it be the sense of 
balance and harmony.”

“I can’t help but react – it hurts, it 
hurts to see, it hurts to realize, it 
hurts to know. Pain is a quality mo-
tor that works from awareness to re-
production.”

“People know about environmen-
tal problems, but they don’t under-
stand that it is not only large facto-
ries and agricultural enterprises but 

браць адказнасць за іншых”.

“Для кожнага сродак выказвання 
сваёй пазіцыі асабісты: мастак 

абірае той, які наўпрост звярта-
ецца да пачуццяў. Рэакцыя гле-
дача не ў кампетэнцыі мастака, 
але…”

“Я не магу не рэагаваць – мне 
баліць, балюча бачыць, балюча 
ўсведамляць, балюча ведаць. 
Боль – якасны рухавік ад усведа-
млення да ўвасаблення”.

“Замест панікі, што мы ўсе памром 
ад засілля пластыка, я прапа-
гандую жыццё сярод зяленіва, 
замест акцэнтаў на балячках 
планеты я схіляю да прыгажосці 
дэталяў. Гэта таксама від зма-
гання Я не хачу прышчапляць 
пачуццё страху. Хай гэта будзе 

 Alena HaidukАлена Гайдук
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пачуццё балансу і суладдзя”.

“Людзі ведаюць пра праблемы 
навакольнага асяроддзя, але 
не разумеюць, што вінаваціць 
трэба не толькі буйныя заводы 
і аграпрадпрыемствы, але сябе 
таксама. Штодзённыя звычкі 
ствараюць вялікія праблемы. Ко-
жны чалавек павінен падумаць, 
колькі часу будзе раскладацца 
пластыкавае смецце, колькі ён 

выкарыстоўвае энергіі, вады. З 
іншага боку, людзі не разумеюць, 
што тыя забруджванні, якія ёсць 
у наваколлі, ёсць і ў целе кожна-
га, нават немаўлят. Пестыцыды з 
палёў шкодзяць не толькі пчолам 
і птушкам, але і тым, хто жыве 
побач. Кожны з нас – частка 
экасістэмы і звязаны з усімі яе 

also people themselves who are 
to be blamed. Daily habits create 
big problems. Every person should 
think how long plastic waste will de-
compose, how he/she will use ener-
gy, water. On the other hand, people 
don’t realize that pollution which is in 
the environment, is also in our bod-
ies, even in babies’ ones. Pesticides 
from fields are harmful not only to 
bees and birds but also to those 
who live close by. Each of us is a 

part of the ecosystem and is related 
to all its segments. And everyone is 
involved in the circuit of substance.”

“Today, the task of civilization is the 
action and the development of emo-
tional intelligence, only then we can 
go further. This is what is awaited 
from a viewer – the understanding 

Міхаіл Гулін Mikhail Hulin

2013
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сегментамі. І кожны ўдзельнічае 
ў кругазвароце рэчываў”.

“За сённяшнім светам задачай 
цывілізацыі ёсць дзеянне і разві-
ццё эмацыйнага інтэлекту, толькі 
тады мы зможам пайсці далей. 
Гэтага і хочацца ад гледача – 
разумення, што дробязей не бы-
вае”.

“Прырода не патрабуе нашай 
дапамогі, яна перажыве экалагі-
чную катастрофу. Ці перажывуць 
людзі? Існаванне экасістэмы – 
умова існавання чалавека, у тым 
ліку культуры і мастацтва. Быць 
экалагічнымі – адзіны метад 

of the fact that there are no little 
things.”

“Nature does not need our help, it 
will survive ecological disaster. The 
question is whether people will? 
The existence of the ecosystem is 
the condition of human existence 
including culture and art. To be 
eco-friendly is the only way to stay 
alive.” 

“It is not a must for an artist to react 
to environmental issues. But he/she 
can do it. It is a free choice of a per-
son, regardless of his/her profes-
sion. You may ignore the problem 
and then – come what may. But you 

Bazinato
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застацца жывымі”.

“Мастак не павінен рэагаваць на 
праблемы экалогіі. Але можа. 
Гэта свабодны выбар чалавека, 
незалежна ад прафесіі. Можна 
не заўважаць праблемы і тады – 
будзь што будзе. А можна паспра-
баваць штосьці змяніць. Гарантыі 
поспеху няма, але з’яўляецца ша-
нец”.

“І не трэба гаварыць, што прыро-
дзе трэба дапамагчы. Трэба да-
памагчы сабе”. 

Куратары: Наталля Гарачая, Валянціна 
Кісялёва
Мастакі: Bazinato, Анро, Сяргей Баба-
рэка, Паўліна Вітушчанка, Міхаіл Гулін, 
Алесь Кудрашоў, Аляксей Лунеў, Анта-
ніна Слабодчыкава, Алена Шадко, Яў-
ген Шадко, Вікторыя Шчарбакова.

can try to change something. There 
is no guarantee of success but there 
is a chance.”

“And do not say that nature needs 
our help. We need to help our-
selves.” 

Curators: Natallia Harachaya, Valiancina 
Kisialiova
Artists: Bazinato, Anro, Siarhiej Babare-
ka, Paulina Vitushchanka, Mikhail Hulin, 
Ales Kudrashou, Aliaksei Luniou, Antanina 
Slabodchykava, Alena Shadko, Jauhien 
Shadko, Viktorya Shcharbakova

Алесь Кудрашоў
Ales Kudrashou

Яўген Шадко
Jauhien Shadko

2013



55

Сяргей Бабарэка 
Siarhiej Babareka

Паўліна Вітушчанка 
Paulina Vitushchanka

Вікторыя Шчарбакова
Viktorya Shcharbakova

Аляксей Лунеў
liaksei Luniou
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АГРА-КУЛЬТУРНЫ ФЭСТ / 
AGRO-CULTURAL FESTIVAL

2013
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2014
ГОД / YEAR

Удзельнікі

Bazinato, Анро, Валянцін Борзды, Наталля Гарачая, 
Мамука Джапарыдзэ(Грузія), Дар’я Заічанка, Валянціна Кісялёва, 
Ігар Корзун, Аляксандра Корзун, Сафія Садоўская, Вольга Сазыкіна, 
Лана Семенас, Ірына Сухій, Вікторыя Шчарбакова.

Participants

Bazinato, Anro, Valiancin Borzdy, Natallia Harachaya, 
Mamuka Japaridze(Georgia), Daria Zaichanka, Valiancina Kisialiova, 
Ihar Korzun, Alyaksandra Korzun, Safija Sadoŭskaja, Volha Sazykina, 
Lana Semenas, Irina Sukhiy, Viktorya Shcharbakova.
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ПЛЕНЭР / PLEIN-AIR
Хутар Балдук Steading Balduk
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МУТУАЛІСТЫЧНЫЯ СТАСУНКІ

Сёлета восем мастакоў завіталі 
на хутар у гушчары лесу, вакол 
якога згуртаваліся лясныя азёры, 
некранутыя балоты і малыя ціхія 
вёскі. У цнатлівым прыродным 
асяроддзі мастакі паглыбляліся ў 
тэмы экалогіі, разумення прыро-
ды, слухалі лекцыі пра небяспеку 
жыццядзейнасці сучаснага чала-
века, вандравалі ў пошуках ад-
крыццяў і саміх сябе.

“Глыбіня” – галоўнае слова мі-
нулага пленэру. Менавіта праз 
прызму кірунку ўніз, да схаваных 

ВЫСТАВА / EXHIBITION

MUTUALISTIC RELATIONSHIP

This year eight artists came to the 
farm in the woods, around which 
there are forest lakes, pristine wet-
lands and small quiet villages. In 
the virgin natural environment, the 
artists delved into ecological top-
ics, into the understanding of na-
ture, they listened to lectures about 
the dangers of contemporary life, 
roamed in search of discoveries and 
in search of themselves.

Depth is the key word of this plein-
air. It is through the prism of the di-
rection down to the hidden layers, 
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пластоў, да малавывучаных тэ-
рыторый, да сіваватых легендаў 
пра азёрнага цмока, што жыве на 
дне, утвараліся мастацкія працы, 
прадстаўленыя на выставе. Стра-
ціўшы звыклую штодзённасць на 
далёкім хутары, каманда маста-
коў пазбавіла сябе неабходнасці 
прывычнага кампрамісу з сумле-
ннем, і паглыбленне ў натура-
льны стан атрымалася поўным і 
ўплывовым.

Безліч творчых людзей ва ўсе 
часы выкарыстоўвала вобразы 
прыроды як галоўны кампанент 
уласнага натхнення, базу для 
пошуку новых вобразаў, фактур, 
канструкцый. Ад верталёта Ле-
анарда, натхнёнага страказой, 
да тэрмітных формаў архітэкту-
ры Гаўдзі, ад арнаментаваных 
лісцем аканту антычных калон 
да “Зорнай ночы” Ван Гога. Бяс-
концасць варыянтаў заходу со-
нца, формаў крышталёў снегу ды 

to lesser known territories, to old 
legends about the dragon who lives 
beneath the lake, that the artistic 
works presented at the exhibition 
were formed. Having lost a familiar 
routine at the far farm the team of 
artists deprived themselves of the 
necessity of the usual compromise 
with conscience, and their deepen-
ing into the natural state was full 
and powerful.

Many creative people at all times 
have used images of nature as a 
main component of inspiration, as a 
basis for the search of new images, 
textures and structures. From the 
Leonardo’s helicopter, inspired by 
a dragonfly to Gaudi’s architecture 
that resembles termitaria, from or-
namentary acanthus leaves of an-
tique columns to van Gogh’s Starry 
Night. Infinite variants of the sunset, 
shapes of snow crystals and veins 
on tree leaves are a multi-faceted 
arsenal of talents of nature. During 

2014
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пражылак на лісці дрэва – шмат-
гранны арсенал талентаў пры-
роды. Падчас пленэру мастакам 
была пастаўлена задача – выка-
рыстоўваць у сваіх працах матэ-
рыялы і тэхналогіі, якія нясуць 
найменшую шкоду для экалогіі. 
Мэтанакіравана мастакі імкну-
цца даць прыродзе тое, што ў іх 
моцы, – увагу да дробязяў, гатоў-
насць гаварыць пра важнае, уме-
нне назіраць ды прыслухоўвацца. 
Васьмі мастакам давялося раз-
гледзець саміх сябе пад лупай 
ляснога возера ды летняга неба. 
Гэты позірк не можа застацца 
без адказу, бо закранае глыбін-
ныя пласты, паказвае саму ма-
тэрыю жыцця. І ў адзін момант 
прыходзіць яснае адчуванне, што 

the plein-air artists had the task to 
use materials and technologies that 
are the least harmful to the environ-
ment. Purposefully, the artists tried 
to give what was in their power to 
the nature: attention to detail, a will-
ingness to talk about the important, 
the ability to observe and to listen. 
Eight artists managed to consider 
themselves under the magnifying 
glass of the forest lake and summer 
sky. This look cannot remain without 
an answer, as it touches deep lay-
ers, shows the very fabric of life. And 
at one point a clear feeling appears 
that each of us is created from na-
ture to the very depths of our core.

Mutualism is mutually beneficial re-
lations between organisms. A more 
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кожны цалкам створаны з яе ж, 
да самай глыбіні сваёй сутнасці. 

Мутуалізм – узаемавыгадныя ад-
носіны паміж арганізмамі. Больш 
агульным паняццем з’яўляец-
ца сімбіёз, які ўяўляе сабой су-
існаванне розных біялагічных  

відаў. Перавагі, што атрымлівае 
арганізм, які ўступае ў мутуалі-
стычныя адносіны, могуць быць 
розныя. Часта прынамсі адзін з 
партнёраў выкарыстоўвае іншага 
ў якасці ежы, тады як другі атры-
млівае абарону ад ворагаў або 
спрыяльныя для росту і размна-
жэння ўмовы. У іншых выпадках 
від, які выйграе ў ежы, вызваляе 

general term is a symbiosis, i.e. 
co-existence of biological species. 
Advantages that an organism gets 
when it enters the mutualism can be 
different. Often one of the partners 
uses the other as food, while the oth-
er gets the defense from enemies or 
friendly conditions for growth and 

reproduction. Each participant of a 
mutualist pair acts in a selfish way 
and beneficial relations appear only 
due to the fact that usefulness out-
weighs expenses which are needed 
to keep the relationship.

                             Natallia Haračaja

2014
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партнёра ад паразітаў, апыляе 
расліны або распаўсюджвае 
насенне. Кожны з удзельнікаў 
мутуалістычнай пары дзейнічае 
эгаістычна, і выгадныя адносі-
ны ўзнікаюць толькі таму, што 
карысць, якая атрымліваецца, 
перавешвае выдаткі, неабходныя 
на падтрыманне ўзаемаадносін.

                            Наталля Гарачая

Прырода ведае лепш

Чалавек любіў прыроду заўсё-
ды. Браў і аддаваў. Усведамляў 
сябе яе часткай. Выкарыстоўваў 
і нязменна вяртаў пазыкі сваім 
уласным целам. Ён быў гарма-
нічна ўбудаваны ў экасістэму і 
разумеў, што ён не гаспадар і не 
госць у гэтым свеце, ён яго ча-
стка. Цяпер імкліва губляецца 
гэты баланс, а адносіны з светам 
руйнуюцца. Руйнуюцца і нашы 
асабістыя адносіны з прыродай і 
зямлёй. 

Нішто не даецца дарма 

Мастацтва стагоддзямі стварала 
вобраз раю. Гэта нязменна быў 
сад ці лес, поўны раслін і жывёл. 
Сучаснасць праз рэкламу дае 
нам новы вобраз Эдэму, спажы-
вецкага раю – гандлёвыя цэнтры 
і дарагія курорты. Сапраўдная 
дзікая прырода агрэсіўна выцяс-
няецца нашым жаданнем мець 
больш. Праўдзівы рай цяпер у 

Nature knows best

A person has always loved nature. 
He/she took it and gave it back, saw 
himself/herself as a part of it. He/
she used and always returned the 
loans by his/her own body. He/she 
was perfectly embedded in the eco-
system and understood that he/she 
is not the owner and not a guest in 
this world, but a part of it. Now this 
balance is rapidly lost and the rela-
tionship with the world is destroyed. 
Our personal relationship with na-
ture and the earth is also destroyed.

There is no such thing as a free 
lunch

Over the centuries art has created 
the image of Paradise. It has always 
been a garden or a forest full of 
plants and animals. Modernity gives 
us a new way of Eden, shopper’s 
Paradise, shopping malls and ex-
pensive resorts through advertising. 
The real wild nature is aggressive-
ly supplanted by our desire to have 
more. A true Paradise is in reserva-
tion, sanctuaries and reserves. 

Working in cities, consuming more 
and more, invading the territory of 
forests for the construction of new 
hypermarkets and large-scale pro-
ductions, a person is separated 
from his/her own nature. We look 
for some rest in a forest to cling to 
a generous but tired and overworn 
body of nature. 
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рэзервацыі, у заказніках і запа-
ведніках. 

Працуючы ў гарадах, спажыва-
ючы ўсё больш, адваёўваючы тэ-
рыторыі ў лесу для будаўніцтва 
новых гіпермаркетаў і буйной 
вытворчасці, чалавек адрыва-
ецца ад уласнай прыроды. Ад-
пачынак мы шукаем у лесе, каб 
прытуліцца да шчодрага, але ўжо 
стомленага і знясіленага цела 
прыроды. 

Руйнуючы экасістэму, чалавек 
разбурае сябе. Губляе сувязь з 
тым светам, які дае яму паветра, 
перастае паважаць і любіць дрэ-
вы, ваду і балоты. 

Усё звязана з усім 

На пленэры мастакі выбудоўвалі 
і пераасэнсоўвалі свае адносіны 
з прыродай. Гэта асабістыя гі-
сторыі любові з лясамі і палямі, з 
балотамі і азёрамі, з дрэвамі і ве-
трам. Асабістыя гісторыі аб гла-
бальных праблемах. Гэта гісторыі 
ўсведамлення таго, які след мы 
пакідаем, як – змяняючы сябе, 
змяняючы прастору – мяняем 
усю экасістэму. Гэта гісторыі пра 
любоў і адказнасць. 

Усё павінна кудысьці дзявацца 

У тым ліку і гэтыя працы. Таму 
мэта пленэру была зрабіць тво-
ры, якія нанясуць найменшую 

Destroying ecosystems a person 
destroys himself/herself, ceases to 
respect and love trees, water and 
swamps, and loses touch with the 
world which gives him/her air.

Everything is connected to 
everything else

At the plein-air the artists lined up 
and rethought their relationship with 
nature. This is a personal story of 
love with forests and fields, marshes 
and lakes, trees and the wind. Per-
sonal stories about global issues. 
These are stories about our under-
standing of what trail we will leave, 
of how we change space and our 
whole ecosystem while changing 
ourselves. These are stories about 
love and responsibility.

Everything must go somewhere

Including these works. Therefore, 
the aim of the plein-air was to make 
works that would have minimal dam-
age to nature.

The headings use Commoner’s 4 
laws of ecology.

       Iryna Sukhij, Safija Sadoŭskaja

Curators: Natallia Harachaya, Valiancina 
Kisialiova, Safija Sadoŭskaja
Artists: har Korzun, Bazinato, Anro, Val-
iancin Borzdy,Mamuka Japaridze(Geor-
gia), Daria Zaichanka, Alyaksandra Korzun, 
Volha Sazykina,Viktorya Shcharbakova
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шкоду прыродзе.

У загалоўках выкарыстаны 4 за-
коны экалогіі Команера. 

       Ірына Сухій, Сафія Садоўская

Куратары:Наталля Гарачая, Валянціна 
Кісялёва, Сафія Садоўская
Мастакі: Bazinato, Анро, Валянцін Бо-
рзды,  Мамука Джапарыдзэ(Грузія), 
Дар’я Заічанка, Ігар Корзун, Алякса-
ндра Корзун,  Вольга Сазыкіна, Вікто-
рыя Шчарбакова

Вікторыя Шчарбакова
Патэрн II
відэа

Стаяць і назіраць.
У які б цнатлівы куток прыроды ні скі-
раваў свой позірк чалавек, яму неабхо-
дна замерці і сачыць. Жыццё рухаец-
ца незаўважна хуткаму воку. Жыццё 
пяшчотнае, жыццё лёгка надламаць 
грубым умяшаннем жыццядзейнасці 
чалавека. Для працы былі выкарыста-
ны віды маляўнічых куткоў вакол хута-
ра, дзе праходзіў пленэр, фотаапарат, 
камп’ютар, тэлевізар, навушнікі.

Viktoryja Kharytonava
Pattern II
video 

To stand and to watch.
A person needs to stand still and watch no 
matter what chaste area of nature he/she 
directed his/her look at. A fast eye cannot 
catch the life that moves slowly around. 
Life is delicate, life is easy to break by a 
gross interference of human activity. The 
materials used in the work: views of the 
picturesque places around the farm which 
hosted the plein-air, a camera, a computer, 
a TV-set, headphones.
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Bazinato
Адчуй маё, лясное
інсталяцыя

Залежнасць кранаць камяні, зале-
жнасць кранаць галінкі, залежнасць 
кранаць лісце, жывёл, жукоў, ваду, 
паветра. Атрымліваць ад гэтай зале-
жнасці энергію метафізічнага лесу. Ад-
чуваць дыханне жыцця, быць з жыццём 
палюбоўнікамі, далікатнымі і клапатлі-
вымі. Разумець ды адчуваць. Бачыць да-
лей. Бачыць усё. Плысці. У працы выка-
рыстаны раздрукоўкі фотаздымкаў на 
паперы, фотаапарат, камп’ютар, ка-
мень і вяроўка. Работы на фотаздымках 
створаны з прыродных матэрыялаў і 
акрылавай фарбы. Яны знаходзяцца ў 
лесе ля хутара, дзе праходзіў пленэр.

Bazinato
Feel Mine, Forestal
installation 

To depend on touching stones, to depend 
on touching branches, to depend on touch-
ing leaves, animals, bugs, water, air. To get 
the metaphysical energy of the forest out of 
this dependence. To feel the breath of life, 
to be life’s lovers, gentle and caring. To un-
derstand and to feel. To see further. To see 
everything. To float. The materials used in 
the work: photo prints on paper, a camera, 
a computer, a stone and a rope. Works on 
the photos are created from natural materi-
als and by acrylic paint. They are located in 
the forest near the farm where the plein-air 
took place.

2014
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Дар’я Заічанка
Месца прычыны
аб’ект 

Сарамлівае, улоннае, інтымнае – акурат 
тое месца, дзе нараджаецца жыццё. 
Шматзначнасць выявы скіроўвае да ко-
кану, жаночага ўлоння, гнязда – сэнсы 
нараджэння, жарсці, цыклічнасці, жа-
дання – ці не якраз тыя, што характа-
рызуюць прыроду. Прычыннае месца, 
ці месца прычыны, часам становіцца 
кропкай капітуляцыі ўласнага эгаізму і 
пачаткам асэнсаванага жыцця для но-
вай істоты. Праца створана па матывах 
аднайменнай інсталяцыі, зробленай ля 
возера Акунёк на хутары, дзе праходзіў 
пленэр. У арыгінальнай рабоце выкары-
станы галіны дрэў, ніткі. У вышываным 
варыянце выкарыстаны тканіна, ніткі і 
пяльцы.

Darja Zaičanka
Private Parts
an object 

The shy, the pubic, the intimate is the place 
where life is born. The ambiguity of the im-
age refers to a cocoon, a female womb, a 
nest. They are the meanings of birth, pas-
sion, cycle, desire that describe nature. The 
private parts sometimes become a point of 
surrender of our own selfishness and the 
beginning of a meaningful life for a new be-
ing. The work is inspired by the homony-
mous installation created by Lake Akuniok 
on the farm where the plein-air was held. In 
the original work tree branches and threads 
are used. In the embroidered version fabric, 
threads and an embroidery hoop are used.
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Мамука Джапарыдзэ (Грузія)
Вочы беларускіх дрэў
відэа, 2:42 хв.

Мы не самотныя на гэтай планеце, ёсць 
каму сачыць за намі. Падсвядома ці не, 
чалавек шукае некага, хто б назіраў за 
ім, – мудрага, як лес, старога, як свет, 
і памяркоўнага, як прырода. Уцелаўле-
нню сваіх жаданняў чалавек імкнецца 
надаць разнастайнасць эмацыйных пра-
яўленняў для кадавання персанальнага 
стаўлення да спраў адказнасці за нава-
кольны свет, а таксама бязмоўе, каб 
не даваць сабе дакладных адказаў на 
пытанні. 3 кожнага дрэва на чалавека 
неадрыўна глядзяць вочы ўласнага су-
млення. У працы выкарыстаны дровы, 
знойдзеныя на тэрыторыі хутара, дзе 
праходзіў пленэр, камп’ютар, праектар, 
аўдыясістэма.

Mamuka Japaridze (Georgia)
The Eyes of Belarusian Trees
video, 2.42 min.

We are not alone on this planet, there is 
someone to watch us. Subconsciously or 
not, a person looks for someone who’d 
watch him/her – someone as wise as a for-
est, as old as the world and as tolerant as 
nature. A person tries to give a variety of 
emotional expressions to his/her desires 
in order to encode the personal attitude to-
wards the responsibility for the environment 
and to give silence not to answer questions 
precisely. From each tree the eyes of one’s 
own conscience look persistently at a hu-
man. The materials used in the work: used 
wood found on the territory of the farm 
which hosted the plein-air, a computer, a 
beamer, an audio system.

2014
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Анро
Ванітас
інсталяцыя 

Напамінак аб хуткаплыннасці жыцця, 
марнасці задавальненняў і непазбежна-
сці смерці – псеўдамузейны нацюрморт 
са “сцежкі смерці” пляцоўкі былога за-
вода, які зараз занядбаны і не выкары-
стоўваецца чалавекам, але на патрэ-
сканых асфальтавых ходніках ідзе сваё 
жыццё. Мурашы пакідаюць там рэшткі 
свайго сняданку – засушаныя цельцы 
жукоў ды муміі жаб, там пражываюць 
поўнае жыццё грыбы ды птушыныя гнё-
зды паспяваюць стаць непатрэбнымі 
сваім гаспадарам. Прырода з непаўто-
рнай грацыяй ды іроніяй выкарыстоў-
вае адмерлыя чалавечыя праекты, каб 
даваць паўнавартасны жыццёвы цыкл 
шматлікім жывым істотам. Праца ство-
рана са знаходак мастака падчас шпа-
цыраў па дарожках ля былога завода 
пад Смаргонню. Усе жывёлы памерлі 
без умяшання чалавека.

Anro
Vanitas
installation 

A reminder of the transience of life, futili-
ty of pleasure and inevitability of death is 
a pseudo-museum still life from the “trail 
of death” of the site of the former factory 
that is now abandoned but on the cracked 
asphalt pavements of which there is life. 
There ants leave remnants of their break-
fast – dried bodies of beetles and mummies 
of frogs, there mushrooms have time to live 
a whole life and birds’ nests survive till the 
time they are not needed anymore. With in-
imitable grace and irony nature uses aban-
doned human projects to give a meaningful 
life cycle to various living beings. The work 
is created from the artist’s pickups which 
he found during his walking along the paths 
near the former plant in Smarhon’. All the 
animals died without human intervention.
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Вольга Сазыкіна 
Аб’ект №883215
інсталяцыя

Чалавечае жыццё – бясконцая даро-
га. Які багаж узяць з сабой, якія знакі 
ды перасцярогі падрыхтавалі для нас 
абставіны? Маленькі жывы свет, які 
можна забраць з сабой супраць свету 
панавання рэчаў. У сваёй валізцы чала-
век усё адно знойдзе толькі шамаценне 
свежых парасткаў ды лагоднае неба, 
нават калі яшчэ зусім нядаўна пакаваў 
туды безліч іншых каштоўнасцяў. Ча-
лавек вяртаецца да вытокаў, чалавек 
увесь час у дарозе. Ці не лепш дазво-
ліць прыродзе валадарыць? У працы 
выкарыстаны стары чамадан, зямля, 
зерне пшаніцы, вада, кавалак шпале-
раў, дарожны знак, святлоадбівальная 
стужка.

Volha Sazykina
Object No. 883215
installation 

Human life is an endless road. What lug-
gage to take, what signs and warnings did 
the circumstances prepare for us? A lit-
tle living world that you can take with you 
against the world dominated by stuff. A per-
son will find only the rustling of sprouts and 
placid sky in the suitcase, even if recently 
he/she has packed lots of other valuable 
things there. A person returns to basics, a 
person is always on the road. Isn’t it better 
to let nature reign? The materials used in 
the work: an old suitcase, soil, wheat grain, 
water, a piece of wallpaper, a road sign, a 
reflective film.

2014
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Валянцін Борзды 
Арнаментальная калона
скульптура, рэдзі-мэйд

Чорны слуп чалавечай вытворчасці 
стаўся сімвалам сацыяльнага пратэсту, 
нязгоды з існым ладам жыцця, спробай 
правакавання кожнага на акт супраць-
стаяння спажывецкай будзённасці. Жа-
данне падпаліць калону, крыкнуць “Хо-
піць!” узнікне ў кожнага, хто ўсведамляе 
чалавечую бестурботнасць у сваім што-
дзённым існаванні. Уражлівы маналіт 
утвораны са штучных элементаў, над-
звычай складаных у перапрацоўцы. У ім 
праглядаюцца прыродныя арнаменты 
на чорных колах – малюнкі лісця, каме-
ньчыкаў, галін. У працы выкарыстаныя 
колы з склада шынамантажу, што зна-
ходзіцца побач з галерэяй.

Valiancin Borzdy
Ornamental Column
sculpture, ready-made

A black pillar of human production became 
a symbol of social protest, discontent with 
the existing life style, an attempt to provoke 
everyone to confront consumer everyday 
routine. The desire to set fire to the pillar 
and to shout: “Enough!” will occur in every-
one who is aware of human carelessness 
in their daily existence. An impressive 
monolith is formed from artificial elements 
which are extremely difficult to recycle. It is 
possible to see some natural ornaments on 
black wheels such as images of leaves, lit-
tle stones, branches. The materials used in 
the work: wheels from the tire assembling 
that is next to the “Ў” gallery.
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Ігар Корзун 
Манхэтэн 
скульптура, дрэва 

Лесвіца жыцця, на якой ніхто не вышэй 
і не ніжэй – кожны ярус паўтарае па-
пярэдні. Прырода не ведае пірамід ула-
ды – усе ядуць адно аднаго, усе паміра-
юць, усе з’яўляюцца асновай для новых 
нараджэнняў. У працы выкарыстаны 
кавалкі струхнелых дрэваў і старыя до-
шкі. Пасля заканчэння выставы аб’ект 
быў адпраўлены на сваё месца ў лес 
для завяршэння цыклу жыцця.

Ihar Korzun 
Manhattan 
sculpture, wood 

The ladder of life where there are no those 
who are above or those who are below – 
each layer is similar to a previous one. Na-
ture does not know pyramids of power – all 
eat each other, all die, all are the basis for 
new births. The materials used in the work: 
pieces of rotten trees and old boards. Af-
ter the end of the exhibition the object was 
sent to its place in the forest to complete 
the life cycle.

Ihar Korzun, Aliaksandr Korzun
Untitled
an object

Unique ornaments of tree cut sections are 
preserved in durable burnt clay. To read 
their age, their character and sufferings 
that fell to the lot of the trees, is possible not 
only by means of sawing. To observe the 
state of nature, to be open for a dialogue 
with it. The board and ceramic elements 
are used in the work.

Ігар Корзун, Аляксандра Корзун
Без назвы
аб’ект

Непаўторныя арнаменты спілаў дрэ-
ва закансерваваныя ў трывалай апа-
ленай гліне. Прачытаць іх узрост, іх 
характар і пакуты, што выпалі на лёс 
дрэваў, магчыма не толькі праз пілава-
нне. Назіраць за станам прыроды, быць 
адкрытым для дыялогу з ёй. У працы 
выкарыстаны дошка і керамічныя эле-
менты.

2014
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Ігар Корзун
Мост праз брод (мост праз раку 
Пярэспу)
аб’ект

Пераход рэчы з бытавой у музейную 
праз страту неабходнасці ёй карыстац-
ца. На жаль, нельга пакінуць у музейнай 
выставачнай прасторы кавалак выса-
хлай ракі, праз якую быў перакінуты 
гэты мост, шыцікаў, якія жылі ў ёй, рас-
ліны і камяні, што высцілалі дно. Ста-
рая струхнелая дошка сімвалізуе адно 
– страту. Ці ёсць магчымасць прыпыніць 
колькасць новых страт на планеце? 
У працы выкарыстана старая дошка 
ад сапраўднага моста праз раку, якая 
высахла.

Ihar Korzun
The Bridge across the Ford (Bridge 
across the River Piarespa)
an object

The transfer of an object from a household 
one into a museum one happens when no 
one uses it anymore. Unfortunately, it is 
impossible to leave in the museum’s exhi-
bition space a piece of the dried-out river, 
over which this bridge was built, brooklets 
that lived in it, plants and stones that littered 
its bottom. An old rotten board symbolizes 
one thing – the loss. Is there a chance to 
stop a number of new losses on the planet?
The materials used in the work: an old 
board that is a part of the genuine bridge 
across the river which ran dry.
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Iгар Корзун
Вавілон
інсталяцыя 

Гэта гісторыя пра той час, калі ў чала-
века з прыродай была ўсе яшчэ адна 
агульная мова. Кварталы старога, як 
свет, горада заселеныя безліччу істот. 
Яны жывуць тут і цяпер, ядуць, каха-
юць, паміраюць. Каб убачыць іх жыццё, 
трэба ўгледзецца, прымусіць сябе не 
спяшацца, правесці час у ціхім назіра-
нні. У працы выкарыстаны драўляныя 
скрыні і кавалкі натуральнага грунту з 
раслінамі і жыўнасцю, якія вярнуліся на 
свае месцы пасля заканчэння выставы. 
Падчас праекта экспанаты атрымлівалі 
дастаткова вільгаці і святла.

Ihar Korzun
Babylon
installation 

This is a story about the time when a per-
son and nature used to have one common 
language. The quarters of the city, as old as 
the world, are inhabited by countless crea-
tures. They live here and now, eat, love, die. 
To see their lives, you need to look narrow-
ly, to make yourself not hurry, to spend time 
in a quiet observation. The materials used 
in the work: wooden boxes and pieces of 
natural soil with plants and living things that 
were sent back home after the end of the 
exhibition. During the project the exhibits 
received enough moisture and light.

2014
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АГРА-КУЛЬТУРНЫ ФЭСТ / 
AGRO-CULTURAL FESTIVAL
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2015
ГОД / YEAR

Удзельнікі

Bazinato, Святлана Гусакова, Валянціна Кісялёва, Ігар Корзун,
Ёзас Лайвіс(Літва), Сафія Садоўская, Лана Семенас, Ірына Сухій, 
Ганна Чыстасердава, Вікторыя Шчарбакова.

Participants

Bazinato, Sviatlana Husakova, Valiancina Kisialiova, Ihar Korzun,
Juozas Laivys (Lithuania), Safija Sadoŭskaja, Lana Semenas, 
Irina Sukhiy, Hanna Chystasierdava, Viktorya Shcharbakova. 
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ПЛЕНЭР / PLEIN-AIR
Хутар Балдук Steading Balduk
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BORDERLINE STATE

Edge effect in nature is the tenden-
cy to the increase of diversity or the 
number of species at the bounda-
ries of ecosystems. In the process 
of collision different environments 
enrich each other in this way and 
create a distinctive and extreme-
ly fertile space. This effect is also 
relevant for human existence and 
consciousness. The boundary here 
is not necessarily a constraint, but 
rather an opportunity to see another 
world, another plane and to create 
new points facing it. Borders of lakes 
and forests give the living space to 
certain species of plants and ani-
mals, the state borders also create 
a unique biodiversity, enriching the 

ВЫСТАВА / EXHIBITION

ПАМЕЖНЫ СТАН

Памежны эфект у прыродзе – 
гэта тэндэнцыя да павелічэння 
разнастайнасці альбо колькасці 
відаў на межах экасістэм. Так 
розныя асяроддзі ў працэсе су-
тыкнення ўзбагачаюць адно ад-
наго і ствараюць адметную, над-
звычай урадлівую прастору. Гэты 
эфект – заканамернасць, акту-
альная таксама для чалавечага 
існавання і свядомасці. Мяжа тут 
– не заўсёды абмежаванне, але 
магчымасць бачыць іншы свет, 
іншую плоскасць і, сутыкаючыся 
з ёй, ствараць новыя грані. Межы 
азёраў і лясоў даюць прастору 
для жыцця пэўных відаў раслін і 
жывёл, межы дзяржаў таксама 

2015
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ствараюць своеасаблівую біяра-
знастайнасць, узбагачаючы тэ-
рыторыі памежнікамі, мытнікамі і 
кантрабандыстамі.

У псіхіятрыі памежны стан часта 
звязваюць з праявай асаблівых 
здольнасцей чалавека ў розных 
галінах – мастацтве, матэма-
тыцы, літаратуры. Такім чынам 
свет становіцца не бязмежжам, а 
прасторай з бясконцай колькас-
цю межаў і граняў.

Гэты эфект мастакі і курата-
ры вывучалі на працягу тыдня ў 
межах пленэру на хутары ля во-
зера Балдук. Хутар схаваны ад 
цывілізацыі глыбока ў лясных гу-
шчарах, надзейна спавіты паго-
ркамі, азярынамі і балотамі, там 

territory with border guards, cus-
toms officers and smugglers. 

In psychiatry, borderline state is of-
ten associated with the manifesta-
tion of special human abilities in dif-
ferent areas – art, math, literature. 
Thus the world becomes rather a 
space with the infinite number of 
edges and points than unlimited-
ness.

This effect was studied by art-
ists and curators during a week of 
the plein-air at the farm near Lake 
Balduk. The farm is hidden from 
the civilization, it is deep in the for-
ests securely wrapped up with hills, 
small lakes and marshes; there is 
no electricity or canalization there 
and it is almost impossible to reach  
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няма электрычнасці, каналіза-
цыі і амаль немагчыма злавіць 
мабільную сувязь. Такая адда-
ленасць ад звыклага гарадскога 
краявіду дазваляе адчуць межы 
сваёй гарадской свядомасці і 
ўбачыць, як прыродныя патэ-
рны зліваюцца з урбаністычнымі 
і шум за вакном выяўляецца ве-
трам, што лашчыць вершаліны 
дрэў. Гэтая мясціна, што знахо-
дзіцца на мяжы двух абласцей – 
Мінскай і Віцебскай, знаходзіцца 
непадалёк ад дзяржаўнай мяжы 
паміж Беларуссю і Літвой ды тра-
пляе ў трыццацікіламетровую 
зону новай АЭС. Увесь тыдзень 
мастакі назіралі за межамі дры-
гвы і празрыстых азярын, густых 
лясоў і ніў, вывучалі тэрыторыі, 
якія прырода адваявала ў чала-
века: як пакрыла мяккім імхом 
рэшткі дамбы, схавала старую 
чыгунку, а копанкі ператварыла 
ў чаротавыя палі. Потым назіралі 
за даляглядам, які прыўлашчыў 
ужо чалавек, пачаўшы будаваць 
АЭС. У адзін з дзён на роварах 
даехалі да літоўскай мяжы, каб 
глянуць на курганы, для якіх не 
існуе нашага часу, дакрануліся да 
зморшчанай кары тысячагадова-
га дуба і намагаліся зазірнуць у 
іншы свет праз паганскі партал. 
І пастаянна спрабавалі адшукаць 
мяжу сваёй свядомасці. Вынікам 
пленэру стала выстава прац, якія 
вывучаюць памежны эфект як 
патэрн, што праяўляецца і ў пры-
родзе, і ў чалавечым жыцці.

you on your mobile phone there. 
This remoteness from the usual ur-
ban landscape allows you to feel 
the limits of one’s own urban con-
sciousness and see how natural 
patterns merge with urban ones, 
and the outside noise appears to be 
the wind that caresses the tops of 
the trees. This place is located on 
the border of Minsk and Viciebsk re-
gions, near the state border of Bela-
rus and Lithuania and is the part of 
a thirty-kilometer zone of a new nu-
clear power plant (NPP). During the 
whole week the artists watched the 
borders of marshes and transparent 
small lakes, thick forests and corn-
fields, studied the territories which 
the nature regained from the human: 
it covered the remains of the dam 
with moss, hid the old railway and 
turned pits into cane fields. Then the 
artists watched the horizon which 
had already been appropriated by 
people who had started to build the 
NPP. One day the artists cycled to 
the Lithuanian border to look at the 
barrows for which there is no our 
time and to touch the wrinkled mil-
lennial oak bark and to try to see 
into another world via pagan portal. 
And they constantly tried to find the 
border of their consciousness. The 
plein-air resulted in the exhibition of 
works that explore the edge effect 
as a pattern that manifests itself in 
nature and in human life.

The leaders to the borderlands 
were: an ecologist Iryna Sukhiy, a 
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Правадырамі ў памежжа былі: 
эколаг Ірына Сухій, краязнаў-
ца Алесь Гарбуль, мастак Артур 
Клінаў, тэатральны крытык Тац-
цяна Арцімовіч, прадпрымальнік 
Эдуард Вайцэховіч, кандыдат 
біялагічных навук Галіна Ры-
гораўна Раманенка, памежнікі 
лынтупскай заставы, мясцовыя 
жыхары, лясныя сцежкі, птушкі, 
слімакі, камары.

Удзельнікамі выставы сталі чаты-
ры беларускія мастакі і мастачкі: 
Святлана Гусакова, Ігар Корзун, 
Вікторыя Шчарбакова, Bazinato, 
а таксама Ёзас Лайвіс з Літвы.

                           Сафія Садоўская

Куратары:Валянціна Кісялёва, Сафія 
Садоўская, Ганна Чыстасердава

local historian Ales’ Harbul, an artist 
Artur Klinau, a theater critic Tatya-
na Arcimovič, an entrepreneur Edu-
ard Vaiciekhovič, a biologist (PhD) 
Halina Ramanienka, the guards of 
Lyntupy outpost, local residents, for-
est trails, birds, snails, mosquitoes. 
Participants of the exhibition were 
four Belarusian artists: Sviatlana 
Husakova, Ihar Korzun, Viktoryja 
Ščarbakova, Bazinato and Juozas 
Laivys from Lithuania.

                            Safija Sadoŭskaja

Curators:Valiancina Kisialiova, Safija 
Sadoŭskaja, Hanna Chystasierdava

2015
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Ёзас Лайвіс (Літва) 
RABOTA 
інсталяцыя
фота: Вікторыя Шчарбакова

У вёсцы Камарова мясцовы жыхар 
прапанаваў мастаку купіць мех цэменту 
за бутэльку “чарніла”. Мастак мяркуе: 
магчыма, гэта цэмент з будоўлі Астраве-
цкай АЭС. Адной часціне станцыі цяпер 
бракуе мяшка цэменту, які, верагодна, 
ляжа ў падмурак аднаго з мясцовых да-
моў. Будаўніцтва АЭС у кароткатэрміно-
вай перспектыве ўзбагачае памежныя з 
ёй тэрыторыі – ствараюцца працоўныя 
месцы, развіваецца інфраструктура ра-
ёна, аднак адначасова станцыя ўспры-
маецца людзьмі як прыхаваная пагроза, 
якая літаральна навісае над усім раёнам 
бачнай на многія кіламетры бетоннай 
пачварай. Мастак змясціў фотаздымак 
станцыі такім чынам, каб гледачу прый-
шлося сагнуцца, пакланіцца гэтаму са-
кральнаму для дзяржавы сімвалу эне-
ргетычнай незалежнасці.

Juozas Laivys (Vilnius, Lithuania) 
RABOTA 
Installation
photo: Viktoryja Kharytonava

In the village of Kamarova a local resident 
asked an artist to buy a bag of cement for a 
bottle of pop wine. The artist thought: “May-
be this is cement from the construction site 
of Astraviec Nuclear Power Station?” One 
part of the station lacks a bag of cement 
now, which probably will form the basement 
of one of the local houses. The construc-
tion of nuclear power plant in the short term 
enriches the border areas – jobs are creat-
ed, infrastructure is developed, but at the 
same time, the station is perceived by peo-
ple as a phantom menace, which literally 
looms over the entire area visible for miles 
in a form of a concrete monster. The artist 
placed a photograph of the station in such 
a way that a viewer has to bend to see it, 
to unbonnet to that symbol of energy inde-
pendence, so sacred to the government.
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Bazinato
Непазбежнасць
вугаль на сцяне

Аснова і базавая форма светабудо-
вы – круг: лічынка, яйка, зерне, асінае 
гняздо, партал і іерыхонская труба АЭС. 
Гэта кропка стабільнасці, але стабіль-
насці ілюзорнай, у наступнае імгненне 
ўсё можа змяніцца. Гэтая карціна – ма-
торнае асэнсаванне далікатнасці све-
ту, вугаль ператвараецца ў попел. Што 
пачынаецца збожжам – скончыцца по-
пелам.

Bazinato
Inevitability
charcoal on the wall

The foundation and a basic form of the uni-
verse is a circle, a larva, an egg, a grain, a 
wasps’ nest, a portal and a trumpet of Jer-
icho of the nuclear power station. This is a 
point of stability, but an illusory one, as next 
moment everything can change. This pic-
ture is a motor understanding of the fragility 
of the world, coal turns into ashes. What 
starts as grain will end in ashes.

2015
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Святлана Гусакова
Балдукская Кухня
інсталяцыя, інгрэдыенты: керамічны 
сервіз, молатыя лішайнікі, драўніна, ву-
галь, пігменты ягад (чарніцы, буякі, ма-
ліна, парэчка), лугавыя травы, падтын-
нік, хлеб, сухое малако

Мастачка запрашае наведнікаў сесці 
за прывабна накрыты стол і пагута-
рыць за кубачкам гарбаты з пірожнымі.
Незвычайныя пачастункі выглядаюць 
апетытна, але яны зусім не ядомыя. 
Імітацыі, прыгатаваныя з прыродных 
матэрыялаў, сабраных у ваколіцах во-
зера Балдук, нагадваюць дзіцячую гу-
льню ў кухню з пяску, лісця і камянёў. 
Яны распавядаюць аб працяглых пленэ-
рных шпацырах і адлюстроўваюць стан 
бінарнасці і супярэчлівасці перажытых 
там эмоцый і думак. З аднаго боку, 
склад, колер і структура інгрэдыентаў, 
якія з’яўляюцца свайго роду эсэнцыямі 
мясцовых лясоў, балот, лугоў, выкліка-
юць апетыт і абяцаюць гастранамічнае 
задавальненне. З іншага – адназначныя 
формы дэсертаў могуць выклікаць не-
прыняцце і страх, заснаваны на нега-
тыўным вопыце. Седзячы за столікам, 
можна пагрузіцца ў гэты канфліктны, 
памежны стан і нават паверыць у ядо-
масць пірожных, якія могуць несці ў 
сабе як наіўную далікатнасць прыроды, 
так і татальную пагрозу для чалавека.

Sviatlana Husakova 
Balduk Cuisine 
installation, ingredients: Ceramic table-
ware, ground lichens, wood, coal, pigments 
of berries (blackberries, blueberries, rasp-
berries, currant), meadow herbs, celan-
dine, bread, milk powder. 2015

The artist invites visitors to sit down at a 
comfortably laid table and chat over a cup 
of tea with cakes. Unusual refreshments 
look appetizing, but they are not edible. Imi-
tations made from natural materials collect-
ed near Lake Balduk remind of a children’s 
play “at the kitchen” where all the food is 
made of sand, leaves and stones. They tell 
us about long plein-air walks, and reflect 
the state of binarity and contradiction of 
emotions and thoughts experienced there. 
On the one hand the composition, color 
and structure of ingredients, which are a 
kind of the essence of local forests, wet-
lands, meadows are tempting and promise 
a gastronomic pleasure. On the other hand 
unambiguous forms of desserts can cause 
rejection and fear based on a negative ex-
perience. Sitting at a table, you can plunge 
into this conflict, borderline state, and even 
believe in the edibility of cakes that can 
mean both a naive fragility of nature and an 
absolute threat to a human.
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Вікторыя Шчарбакова
Патэрн ІІІ
відэа (30 хвілін)
мантаж: Вячаслаў Ляскоўскі

Месяц – нібы памежнік між зямлёй і ко-
смасам, які кантралюе не толькі сваю 
арбіту, але і чалавечую свядомасць. 
Поўня выяўляе межы кантролю чалаве-
ка над уласным целам і стварае няба-
чныя рытмы, якім мы падпарадкоўваем-
ся.

Viktoryja Kharytonava
Pattern III
Video (30 min.)
editing: Viačaslaŭ Liaskoŭski.

A crescent is like a border guard between 
the Earth and the Space who controls not 
only its orbit but also human conscious-
ness. The moon discovers the limits of hu-
man control over his/her own body and cre-
ates invisible rhythms which we obey.

2015
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Гукі возера. Work in progress
Праектная ідэя куратарскай 
групы пленэру 
інтэрактыўная інсталяцыя
фота: Вікторыя Шчарбакова
Ш

Да працы над аб’ектам былі запрошаныя 
аўдыямастакі, музыкі ды ўсе гледачы. 
Аўтары прапануюць наведнікам выста-
вы агучыць лінію на фатаграфіі. Паме-
жнае ўспрыманне гарадскім жыхаром 
прыродных патэрнаў ператварае бера-
жок лесу ў эквалайзер медыяплэера. 
Аўтары звяртаюць нашу ўвагу на тое, 
якім тэхнагенным становіцца ўспрыма-
нне чалавекам прыроды. Базавыя аса-
цыяцыі ідуць менавіта ад жыццёвага 
досведу ў горадзе. Прырода чалавека 
аддаляецца ад, уласна, прыроды – лес 
становіцца пагрозлівым і чужым ме-
сцам, горад – бяспечным прытулкам.

The Sounds of the Lake. Work in 
Progress.
A project idea of the curatorial team 
of the plein-air. 
Interactive installation
photo: Viktoryja Kharytonava

The work is created by audio artists, mu-
sicians and all visitors. The authors invite 
visitors to voice a line in the photo. A city 
dweller percepts natural patterns in a bor-
derline way, which turns the forest edge 
into the equalizer of a media player. The 
authors draw our attention to the fact how 
anthropogenic our perception of nature has 
become. Basic associations come from life 
experience in the city. In fact human nature 
moves away from nature – the forest be-
comes a threatening and alien place, while 
the city is a safe resort.
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Ігар Корзун
γνῶθι σεαυτόν – старажытнагрэ-
чаская (Nosce te ipsum – латынь)
інсталяцыя

Ці вялікія ў страху вочы? Мастак прапа-
нуе нам самім праверыць і паназіраць за 
ўласнай рэакцыяй у люстэрка, аднача-
сова апускаючы рукі ў корабы з нязве-
даным. Што ж там? Страх і цікаўнасць – 
два базавыя чалавечыя інстынкты, якія 
ўзнікаюць адначасова. Яны ствараюць 
сітуацыю пагранічнага стану. У той жа 
час гэтая праца візуалізуе страх чалаве-
ка перад кожным наступным момантам 
жыцця, страх перад невядомым і нема-
гчымасць застацца ў сучаснасці. Ці да-
статкова моцны гэты страх сёння? Калі 
цікаўнасць атрымае перамогу?

har Korzun
γνῶθι σεαυτόν – Greek (Nosce te 
ipsum – Latin)
installation

Does fear have many eyes? The artist in-
vites us to check whether it is so and to 
watch our own reaction in the mirror while 
we plunge our hands into the boxes with 
the unknown. What is there? Fear and cu-
riosity are two basic human instincts which 
arise simultaneously; they create a situ-
ation of the borderline state. At the same 
time, this work visualizes human fear of 
each moment of life, fear of the unknown 
and the inability to stay in the present. Is 
this fear strong enough today or will the cu-
riosity win?

2015
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Ігар Корзун 
Верх
фота, лічбавы друк

Ігар Корзун
Нiз
фота, лічбавы друк

Сучасны чалавек жыве ў абмежаванай 
сценамі невялікай прасторы і аднача-
сова перад вачыма бачыць велізарны 
свет, які немагчыма ўсвядоміць. Зра-
зумелымі робяцца толькі часткі, дэта-
лі, што не збіраюцца ў адзіную карціну. 
Так, пазбаўленым цэльнасці, адчувае 
сябе чалавек у памежным стане.

Ihar Korzun 
Top
photo, digital printing

Ihar Korzun
Bottom
photo, digital printing

A modern person lives in a small room lim-
ited by walls and at the same time he/she 
sees the huge world that is impossible to 
understand. Only some parts and details 
that do not get together into a single picture 
are clear. It is like being dissembled, this 
is how a person feels in a borderline state.
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АГРА-КУЛЬТУРНЫ ФЭСТ / 
AGRO-CULTURAL FESTIVAL

2015
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2016
ГОД / YEAR

Удзельнікі 

Bazinato, Сяргей Белавокі, Алеся Галота, Марыя Гарнак (Літва), 
Валянціна Кісялёва, Сафія Садоўская, Тамара Сакалова, Канстанцін 
Дарашэнка, Лана Семенас, Ірына Сухій, Алена Танкачова (Беларусь, 
Літва), Цолак Тапчан (Арменія), Вікторыя Харытонава, Ганна 
Чыстасердава, Ігар Корзун.
  
Participants

Bazinato, Siarhiej Belavoki, Alesia Halota, Maria Garnak (Lithuania),
 Valiancina Kisialiova, Ihar Korzun, Safija Sadoŭskaja,Tamara Sakalova, 
Lana Semenas, Irina Sukhiy, Alena Tankačova (Belarus,Lithuania), 
Tsolak Topchyan (Armenia), Viktorya Kharytonava, Kanstancin Darašenka,
Hanna Chystasierdava.
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ПЛЕНЭР / PLEIN-AIR
Хутар Балдук Steading Balduk
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ПРЫРОДА ГУКУ

Тое, як мы слухаем, вызначае, 
што мы пачуем.

Шоргат, сычэнне, гыркат, гуд, 
звон і ціша. На некаторыя гукі 
мы звяртаем увагу, іншыя ро-
бяцца тлом. Гарадская ціша гу-
чыць амаль несупынным гудам 
матораў, ціша лесу складаецца 
з гуду інсектаў, гутарак птушак і 
шапацення ветру ў галінах. Ціша 
складаецца з шуму. Нават у аб-
салютнай цішы мы будзем чуць 

THE NATURE OF SOUND

How we listen to determines what 
we will hear. 

Rustling, hissing, growling, roaring, 
ringing and silence. We pay atten-
tion to some sounds, while others 
become background noise. Urban 
silence sounds almost as a contin-
uous buzz of engines, the silence 
of the forest consists of humming 
insects, birds chattering and the 
whisper of the wind in branches. 
Silence consists of noise. Even in 

ВЫСТАВА / EXHIBITION
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грукат сэрца і гук цячэння крыві 
па судзінах. Гук вакол нас.

Гарады поўняцца гукамі гэтакса-
ма, як лясы, але чаму мы адчува-
ем адны гукі як цішу, а іншыя – як 
забруджанне?

У спробе асягнуць прыроду гука 
і знайсці адказ на гэтае пытанне 
восем мастакоў з Літвы, Арменіі 
і Беларусі пражылі восем дзён у 

лесе, у атачэнні азярын з гулкім 
рэхам і балот, якія паглынаюць 
гукі.

Эколагі Лана Сяменас і Ірына Су-
хій распавядалі пра шумавое за-
бруджанне і гукавыя ўзоры (патэ-
рны) у прыродзе, якія разбурае 
антрапагенная нагрузка. Гука-
выя ўзоры – гэта своеасаблівая 

absolute silence we will hear the 
heartbeat and the sound of blood 
flowing through vessels. The sound 
is around us. 

Cities are filled with sounds just like 
the forest, but why do we perceive 
some sounds as silence and others 
as noise pollution? 

In an attempt to understand the na-
ture of sound and to find the answer 

to this question, eight artists from 
Belarus, Lithuania and Armenia 
lived for eight days in the woods, 
surrounded by lakes with an eerie 
echo, and bogs that absorb sounds.

Environmentalists Lana Semenas 
and Iryna Sukhij told about noise pol-
lution and the sound samples (pat-
terns) in nature which are destroyed 

2016
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мова прыроды. Яны паўтараюцца 
на розных узроўнях арганізацыі 
матэрыі і пры іх дапамозе можна 
даследаваць прыроду і чалавека. 
Арнітолаг Вольга Лукшыц уна-
чы паказала кажаноў і дапама-
гла пачуць іх гукі, а раніцой усіх 
правялі праз зіхоткі і спеўны лес. 
Спявачкі і даследчыцы белару-
скага фальклору Руся і Юлія Гі-
бкоўская накіроўвалі грамаду ў 
пошуку свайго адметнага гуку і 
навучылі знаходзіць агульны гук, 
які сцірае межы асабістага. Му-
зыкі Тэатра оперы і балета рас-
павялі, што для іх значыць гук, 
яго аб’ёмнасць, вышыня, шыры-
ня, і паказалі, што Тэлеман на 
верандзе вясковай хаты гучыць 
лепей, чым у любой высокатэ-
хналагічнай канцэртнай зале.

У гэтыя дні мастакі разважалі аб 
гуку ў прыродзе, яго рытме, арна-
менце, функцыі, слухалі мовы 
птушак і людзей, стаялі на беразе 
возера і спявалі вадзе, убачылі і 
пачулі, як квартэт, які грае Моца-
рта, сустрэў на вуліцы ў пасёлку 
Лынтупы гукі жыцця – таргацен-
не трактара, мыканне кароў, рык 
рухавіка старой машыны.

У гэтым і ёсць жыццё гуку.

Мы дзякуем усім, хто зрабіў ма-
гчымым пагружэнне ў гукі: Іры-
не Сухій, Лане Сяменас, Ганне 
Волк, Русі, Юліі Гібкоўскай, Але-
гу Яцыну, Дыяне Гантарэнка, 

by the anthropogenic load. Sound 
samples are a peculiar language of 
nature. They repeat at different lev-
els of organization of the matter and 
one can explore the nature and a 
human being with their help. Orni-
thologist Volha Lukšyc showed bats 
at night and helped to hear their 
sounds, and the next morning she 
led the participants through thes-
parkling and singing forest. Singers 
and researchers of the Belarusian 
folklore Rusya and Julia Hibkoŭska-
ja directed the participants towards 
the search of their distinctive sound 
and taught to find a common sound 
that blurs the boundaries of the per-
sonal. Musicians of the Opera and 
Ballet Theatre said what sound 
meant for them, its volume, height, 
width, and showed that Telemann 
on the veranda of a village house 
sounds better than in any high-tech 
concert hall.

In those days, the artists talked 
about the sound in nature, about its 
rhythm, its ornament and function, 
listened to the bird language and 
the human language, stood on the 
bank of the lake and sang to the wa-
ter, they saw and heard the Quartet, 
playing Mozart, met the sounds of 
life – those of the motorboating of 
a tractor, the mooing of cows, the 
roar of the engine of a jalopy on the 
street in the village of Lyntupy.

This is the life of sound.

2016
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Аляксандры Пацёмінай, Аляксею 
Афанасьеву, Вользе Лукшыц, Ва-
дзіму Глінніку, Лізавеце Загуза-
вай, Аляксандры Дасько, Канста-
нціну Козыраву, Яне Саўчык.

Удзельнікамі выставы сталі: 
Bazinato, Сяргей Белавокі, Але-
ся Галота, Марыя Гарнак (Літва), 
Ігар Корзун, Тамара Сакалова, 
Лена Танкачова (Беларусь–Лі-
тва), Цолак Тапчан (Арменія), Ві-
кторыя Харытонава.

Куратары выставы: Валянціна Кі-
сялёва, Ганна Чыстасердава, Са-
фія Садоўская.

We are thankful to all who made it 
possible to dive into sounds:
Iryna Sukhij, Lana Semenas, Han-
na Voŭk, Rusya, Julia Hibkoŭskaja, 
Aleh Jacyna, Diana Hančarenka, 
Aliaksandra Paciomina,
Aliaksiej Afanasjeu, Volha Lukšyc, 
Vadzim Hlinnik, Lizaveta Zahuza-
va, Aliaksandra Das’ko, Kanstantyn 
Kozyraŭ, Jana Saŭčyk.

Participants of the exhibition are:
Bazinato, Siarhiej Belavoki, Alesia 
Halota, Maria Garnak (Lithuania), 
Ihar Korzun, Tamara Sakalova, 
Lena Tankačova (Belarus,Lithua-
nia), Tsolak Topchyan (Armenia), 
Viktorya Kharytonava.

Curators: Valiancina Kisialiova, 
Hanna Chystasierdava, Safija 
Sadoŭskaja
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Сяргей Белавокі
Штрых дажджу
інсталяцыя
2016

Гук вады, што падае з неба, суправа-
джаў мастакоў на працягу ўсяго пленэ-
ру. У горадзе мы прывыклі глядзець на 
дождж праз акно, у прасторы галерэі 
пабачыць дождж дык і зусім нельга. З 
дапамогай рытму чорных вертыкальных 
ліній мастак стварыў дзённік дажджу. 
У той жа час гэты патэрн з’яўляецца 
штрых-кодам, счытаўшы які з дапа-
могай тэлефона або планшэта, можна 
пачуць запіс гукаў дажджу. Каб пачуць 
гук, запампуйце прыкладанне для 
iphone – QR Code Reader, для android – 
Barcode Scanner, навядзіце тэлефон на 
адно з вокнаў і прайдзіце па спасылцы. 
Слухайце!

Siarhiej Belavoki
Rain Bar 
installation
2016

The sound of the falling water accompanied 
artists throughout the plein-air. In the city 
we are used to looking at the rain outside 
the window, to see the rain in the gallery 
space is altogether impossible. With the 
help of the rhythm of black vertical lines, 
the artist created a diary of the rain. At the 
same time, this pattern is a barcode which 
one can scan with a phone or tablet and 
can listen to the recording of rain sounds.
To do that, please, download the app for 
iphone – QR Code Reader, for android – 
Barcode Scanner, then point your phone at 
one of the windows and click on the link. 
Enjoy!

2016
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Алеся Галота
Кратай! 
скульптура 
2016

Як выглядае гук? Мастачка стварыла 
варыянт першабытнай дакументацыі 
гуку і адначасова пашырыла магчы-
масці яго ўспрымання. Простым гукам 
быў дадзены матэрыяльны, тактыль-
ны пераклад, які ўлічвае працягласць, 
аб’ёмнасць, фактурнасць і глыбіню гуку. 

гудзенне асы 
Ом
цвыркуны 
узмах палкі
цыкады
хруст галінкі
спеў малінаўкі
гуд генератара
закіпанне вады

Alesia Golota
Touch! 
sculpture 
2016

How does the sound look like? The artist 
has created a primitive version of the doc-
umentation of sound and simultaneously 
expanded the possibilities of its perception. 
Simple sounds were given a tangible, tac-
tile translation, which takes into account the 
length, volume, texture and depth of sound. 

buzzing of a wasp
Om
crickets
a flap of the stick
cicadas
the creaking of a branch 
singing Robin
buzzing of the generator
water boiling



118

Тамара Сакалова
Агароджа
гукавая інсталяцыя
2016

Агароджа, паказаная ў ніжняй частцы 
вышыўкі, створанай пацыентам Пухаві-
цкага псіханеўралагічнага дома-інтэрна-
та, падкрэслівае далікатнасць кветак, 
якія маюць патрэбу ў абароне ад чала-
вечага прысутнасці, як і сам чалавек, 
які вышыў гэтую працу, мае патрэбу ў 
абароне. Намаляваныя кветкі аб’ядноў-
ваюць успаміны пацыента і мастачкі. 
Гэта вобраз аднаго амаль забытага і 
далёкага летняга дня, праведзенага на 
лецішчы з палісаднікам, поўным кветак, 
якіх ужо не сустрэнеш на клумбах. Гу-
чны гук іголкі, якія пратыкае тканіну – 
дадатковая агароджа ад свету, – сімвал 
медытацыі і сыходу ў сябе праз манато-
нную дзейнасць. Акрамя таго, людзі з 
асаблівасцямі ўспрымання і гук чуюць 
інакш, больш гучна і востра. Магчыма, 
менавіта такі гук чуў аўтар вышыўкі, 
калі працаваў над ёй. 

Tamara Sakalova
Fence
sound installation
2016

The fence depicted in the lower part of em-
broidery created by a patient of Puchavičy 
psychoneurological residential facility, un-
derlines the fragility of the flowers that need 
protection from human presence, like the 
man himself, who made this work needs 
to be protected. The depicted flowers bring 
together the memories of the patient and 
those of the artist. This is an image of one 
of the forgotten and distant summer days 
spent at the cottage with a front garden 
full of flowers, which are not found in the 
flowerbeds anymore. The loud sound of the 
needle piercing the fabric is an additional 
fence from the world, a symbol of medita-
tion and withdrawal by means of this mo-
notonous activity. In addition, people with 
the peculiarities of perception hear sounds 
differently, more loudly and sharply. Per-
haps this is the sound which the author of 
the embroidery heard when he was work-
ing on it. 

2016
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Алена Танкачова 
неМОЙголос
інсталяцыя
2016

Белы пергамент – гэта візуалізацыя 
гуку, якога няма, адсутнасць гуку – як 
адсутнасць чалавека і ейнага/ягонага 
голасу. Часам немата – гэта не фізі-
ялагічная асаблівасць, а немагчымасць 
гучаць дома. Аўтарка працы – Алена 
Танкачова, беларуская праваабаронца, 
якой забаранілі знаходзіцца ў Белару-
сі на працягу 3-х гадоў. Немагчымасць 
знаходзіцца ў краіне заахвоціла яе на 
гэтае мастацкае выказванне. Недалёка 
ад хутара, дзе праходзіў пленэр, стаіць і 
ейнае анямелае лецішча.

Alena Tankačova 
NotMYvoice (Mute Voice)
installation
2016

White vellum is a visualization of the sound 
which is not present, the absence of sound 
is like the absence of a person and his/her 
voice. Sometimes muteness is not a phys-
iological peculiarity, but the impossibility 
to sound at home. The author of the work 
is Alena Tankačova, a Belarusian human 
rights activist, who was deprived of the right 
to stay in Belarus for 3 years. This situation 
of forced staying out of the country motivat-
ed her to this artistic statement. Near the 
farmstead, where the plein-air took place 
there is her silent village cottage.
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Марыя Гарнак
Рух гуку 
відэа, 3 хв.
2016

Калі вакол нас не застаецца гукаў, мы 
пачынаем чуць сябе – біццё сэрца, хруст 
суставаў. Ці можам мы адчуць сябе то-
еснымі з прыродай? Шум соснаў зыхо-
дзіць з жывата, ад вен – гук бягучай 
вады, гукі ветру – з паверхні скуры. Гэ-
тая праца даследуе магчымасць зліцця 
двух прырод: чалавечай і зямной, а та-
ксама паказвае, як гук змяняе ўспрыма-
нне і маніпулюе ім. 

Maria Garnak
The Movement of Sound 
video, 3 min.
2016

When there are no sounds left around us 
we begin to hear ourselves: heartbeat, the 
crunch of the joints. Can we hear ourselves 
as unified with nature? The sound of pine 
trees comes from the belly, the sound of 
flowing water comes from veins, sounds of 
wind come from the surface of skin. This 
work explores the possibility of merging 
of the two natures: the human one and 
the earthly one and shows how the sound 
changes the perception and manipulates it.

2016
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Вікторыя Харытонава 
Дыханне возера
відэа
2016

Як пачуць гук ранішняга туману? Гэта 
іншая гісторыя гуку, гуку, якога не пачу-
еш вушамі, але які бачны і адчувальны. 
Гэтае відэа без гуку дае магчымасць 
уявіць, якім бы мог быць гэты гук.

Viktoryja Kharytonava 
The Breath of the Lake
video
2016

How to hear the sound of the morning 
mist? This is another story of the sound, the 
sound that is not audible by ear, but visible 
and felt. This video without sound, gives 
you the opportunity to imagine what could 
be that sound.
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Цолак Тапчан
Без назвы
відэа,
2016

Як гук уплывае на прыроду? Ён ёсць 
часткай прыроды, але часам створаныя 
чалавекам гукі парушаюць экасістэму. 
Дыханне – самы натуральны і звыклы 
гук. У гэтым відэа візуалізуецца сіту-
ацыя мінімальнага ўплыву чалавечага 
гуку на прыроду.

Tsolak Topchyan
Untitled
video
2016

How does sound affect nature? It is a part 
of nature, but sometimes human-made 
sounds disrupt the ecosystem. Breathing 
is the most natural and familiar sound. The 
video shows the situation of the minimal im-
pact of a human sound on nature.

2016
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Тамара Сакалова
Не названы
гукавая інсталяцыя
2016

Тэкст складаецца з пытанняў і адказаў 
і ўяўляе з сябе каталагізацыю гукаў і 
назваў жывёл. Гэтая праца – рэфлексія 
на галасавыя практыкі, якія былі ча-
сткай праграмы пленэру, але таксама 
тут можна пабачыць зварот да моманту 
стварэння пра-мовы. Аднак не ўсё пад-
даецца называнню. Не на кожнае пыта-
нне можна даць адказ.

Tamara Sakalova
Not named
sound installation
2016

The text consists of questions and an-
swers, and represents the cataloging of 
sounds and names of animals. This work 
is a reflection on the voice practices that 
were a part of the program of the plein-air, 
but also here you can see the appeal to the 
time of the creation of language. However, 
not everything can be named. Not every 
question can be answered.
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Bazinato
Аўдыявізуальная паэзія 
відэа, 14 хв.
2016

У працы пераасэнсоўваецца сутнасць 
прыроды гуку як устойлівага патэрна, 
які нясе ў сабе інфармацыю. Выкары-
стоўваючы адсылкі да першаснай гука-
вой паэзіі (гэта неабсяжная вобласць 
архаічнай прамовы, рознага кшталту 
рытуальных спеваў, шаманскіх замоў, 
мармытанняў), гукавая інфармацыя 
мадыфікуецца і скажаецца. Голас за-
павольваецца і амаль спыняецца, каб 
пракрасціся ў да-моўную зону – да ды-
хання, энергіі, эмоцый. Гэта спроба асэ-
нсавання вытокаў, прымітыўных і ўніве-
рсальных. Аб’яднанне гуку і візуальнага 
шэрага дазваляе даследаваць самыя 
далёкія межы эстэтычнага.

Bazinato
Audio-visual poetry 
video, 14 min.
2016

The work rethinks the nature of sound as 
a stable pattern that carries information. 
Using references to the primary sound 
poetry (this is a vast area of the archaic 
speech, various ritual chants, shamanic 
incantations) the audio information is mod-
ified and distorted. The voice slows down 
and almost stops to get into pre-language 
area – into breath, energy, emotions. This 
is an attempt of understanding the primitive 
and universal origins. Merging of sound 
and visual imagery let explore the farthest 
boundaries of the aesthetic.

2016
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Ігар Корзун
Дакраніся да гуку!
інсталяцыя
2016

Мы прывыклі бачыць гук як хвалі на 
экране манітора, але больш ён падобны 
да колаў на вадзе ці гадавыя кольцы на 
спіле дрэва. Гэтыя аб’екты паказваюць 
нам гук часу скрозь гады. Гадавая цы-
клічнасць – гэта таксама хвалі, і, як і гук, 
яны захоўваюць інфармацыю аб розных 
абставінах. Датыкаючыся да гэтай фа-
ктуры, мы можам адчуць жыццё дрэва 
як жыццё гуку і ўсвядоміць смерць дрэ-
ва як заціханне гуку.

Спілоўка №1 – ліпа з бульвара Мулявіна, 
узрост 60 гадоў, спілаваная ў красавіку 
2016 года
Спілоўка №2 – чарэшня з вуліцы Шча-
дрына, узрост 57 гадоў, спілаваная 
вясной 2015 года
Спілоўка №3 – ясень з хутара Балдук, 
узрост 137 гадоў, спілаваны вясной 
2005 года

Ihar Korzun
Touch the Sound!
installation
2016

We are used to seeing sound as a wave on 
the monitor screen, but it looks more like 
ripples on water or growth rings on the cut 
surface of a tree. These objects show us 
the sound of time through the years. The 
annual cyclicity is also a wave and like 
sound, it stores information about different 
circumstances. Touching this texture we 
can feel the life of the tree, as the life of the 
sound, and realize the death of the tree, as 
the dying out of the sound.

Saw cut No. 1 – the linden from Muliavin 
Boulevard, 60 years old, felled in April 2016
Saw cut No. 2 – the sweet cherry tree 
from Ščadryn street, 57 years old, felled in 
spring 2015
Saw cut No. 3 – the ash tree from Balduk 
farmstead, 137 years old, felled in spring 
2005 



126

Ігар Корзун
Нарадзі гук!
інсталяцыя 
2016

Як нараджаецца гук і ў якіх вымярэннях 
ён жыве? Гук можна пачуць, але такса-
ма яго можна адчуць і нават убачыць. 
Мастак запрашае гледачоў стварыць і 
адчуць гук рознымі спосабамі. 

har Korzun
Give birth to sound!
installation 
2016

How is the sound born and in what dimen-
sion does it live? Sound can be heard, but 
it can also be felt and even seen. The art-
ist invites viewers to create and to feel the 
sound in different ways. 

2016
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АГРА-КУЛЬТУРНЫ ФЭСТ / 
AGRO-CULTURAL FESTIVAL



«Вось што мы ведаем: не зямля 
належыць чалавеку, а чалавек 
належыць зямлі. Вось што мы ве-
даем: усё ў свеце ўзаемазвяза-
на, як кроў, якая аб’ядноўвае 
цэлы род. Што б ні здаралася з 
зямлёй, здараецца з яе дзецьмі. 
Не чалавек пляце павуцінне жы-
цця, ён толькі адна нітка ў ім. Калі 
ён робіць нешта з павуціннем, то 
робіць гэта і з самім сабой.» Гэ-
тыя словы прыпісваюць індзей-
скаму правадыру Сіэтлу

“The Earth does not belong to man; 
Man belongs to the Earth. This we 
know. All things are connected like 
the blood which unites one family. 
Whatever befalls the Earth befalls 
the sons of the Earth. Man did not 
weave the web of life, he is merely 
a strand in it. Whatever he does to 
the web, he does to himself.” These 
words attributed to the Indian chief 
Seattle


