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Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе
Офис в Минске
Офіс АБСЕ ў Мінску пры падтрымцы Інстытута Гётэ арганізуе выставу графікі і
фатаграфіі беларускіх мастакоў. Выстава пачнецца 13 чэрвеня (уваход на адкрыццё толькі
па запрашэннях) і скончыцца 31 ліпеня. Выстава будзе адчынена ў працоўныя дні: 10:0012:00 і 14:00-16:00. Адрас: пр. Газеты Праўда 11, Офіс АБСЕ.
На выставе будуць прадстаўлены працы наступных мастакоў:
Юры Алісевіч нарадзіўся ў Мінску у 1970 годзе. Скончыў Рэспубліканскую школуінтэрнат па музыцы і выяўленчаму мастацтву імя Ахрэмчыка (1989), Беларускую
дзяржаўную акадэмію мастацтваў (1995). Працуе ў станкавай і кніжнай графіцы. За
поспехі ў афармленні кніг атрымаў дыпломы Рэспубліканскай выставы-конкурсу “Мастак
і кніга” (1997, 2001-Гран-пры, 2003), дыплом I ступені выставы “Кнігі Беларусі-2006” і
інш.
Міхаіл Баразна нарадзіўся ў 1962 годзе ў Магілеўскай вобласці. Скончыў Беларускую
дзяржаўную акадэмію мастацтваў (1985). Прымаў удзел у выставах на Беларусі і за
мяжой. Кандыдат мастацтвазнаўства. Не кліча сябе фатографам ці мастаком. Мяркуе, што
фотакамера проста найбольш даступны і шматфункцыянальны інтрумент графіка, хаця
зусім і не ідэальны для ўвасаблення творчых ідэй. Асабліва для тых людзей, жыццевы
рытм якіх не супадае з грувасткімі тэхналогіямі. У афорце з натуры нельга зрабіць шмат
эскізаў. Свае выставы часта называе мастацтвазнаўчымі праектамі, дзе аналізу падлягае
толькі тэкст інтерв’ю. Фатаграфіямі ілюструе эмацыянальна-лагічныя характарыстыкі
наваколля. Мяркуе, што важнай якасцю з’яўляецца ўмельства заўважаць іх, але не
першапачаткова будаваць у сваей свядомасці. Тэкст нараджаецца на падставе таго, што
ўбачана. Большасць праектаў мае значную працягласць. Адна з мэтаў мастацтва міжнародны абмен паміж прадстаўнікамі культуры еўрапейскага Захаду і Усходу.
Юры Пеўнеў нарадзіўся ў 1982 годзе. Скончыў каледж мастацтваў імя Ахрэмчыка.
Выпускнік Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (2007). Прымаў удзел у выставах
навучальнікаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі матацтваў у 2001, 2004 і 2005 гадах, на
выставе прац удзельнікаў міжнароднага дабрачыннага плэнера ў Магілеве (2001-2004), у
выставе фотаграфікі творчай групы “Арт-пошук” (Мінск, 2007 і Навагрудак, 2008), у
Фестывале беларускай фатаграфіі “Трансляцыя” (Паланга, Літва, 2007). Займаецца
графікай і фатаграфіяй.
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