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Калекцыя дэкаратыўна-прыкладнога мастацт-
ва ў зборы Магілёўскага абласнога мастацкага 
музея імя П. В. Масленікава даволі цікавая і раз-
настайная.

Асобна трэба вылучыць калекцыю мастацкай 
керамікі, якая папаўняецца дзякуючы В. А. Калтыгі-
ну – вядомаму прафесійнаму мастаку, арганізата-
ру і кіраўніку Міжнародных пленэраў па кераміцы 
«Арт-Жыжаль», старшыні Бабруйскай гарадской 
арганізацыі грамадскага аб’яднання «Беларускі 
саюз мастакоў», лаўрэату Спецыяльнай прэміі 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры 
і мастацтва, лаўрэату Дзяржаўнай прэміі Рэспуб- 
лікі Беларусь. У 2015 годзе Валерый Аркадзьевіч 
атрымаў дзве дзяржаўныя ўзнагароды – медаль 
Францыска Скарыны і нагрудны знак Міністэрства 
культуры Рэспублікі Беларусь «За ўклад у развіццё 
культуры Беларусі».

Калекцыя налічвае 134 адзінкі захавання ас-
ноўнага фонду і складае два раздзелы: творы са-
мога Калтыгіна В. А. (33) і творы ўдзельнікаў Між-
народных пленэраў па кераміцы «Арт-Жыжаль», 
падараваныя музею кіраўніком пленэра (101).

Калтыгін В. А. – прафесійны кераміст. Больш за 
45 гадоў ён працуе ў кераміцы, без стомы дамага-
ючыся ў гэтага старажытнага рамяства і мастацтва 
ўзаемнай любові і разумення. Часам яму гэта ўда-
ецца, – і ён сціпла радуецца, як дзіця, і весяліцца ду-
шой… Сваімі працамі мастак расказвае пра сябе, 
пра кераміку і паказвае вынікі ўзаемнай любові, 
нярэдка эратычнай, часам вельмі адкрытай, але та-
кой жывой і чалавечнай, нешматлікім дапытлівым да 
мастацтва homo-ствараючых…

У дадзеным кантэксце гаворка ідзе не аб прад-
меце як фізічным целе, а аб прадмеце або прад-
метах цікавасці мастака, пра рэчы, якія з’яўляюцца 
аб’ектам яго захаплення, страсці, вывучэння, спас-
ціжэння і раскрыцця ў пластычным мастацтве ке- 
рамікі. 

Паколькі Валерый Аркадзьевіч любіць ства- 
раць цыклы і серыі твораў, прысвечаных пэўнай 
тэме або накірунку, то ў зборы Магілёўскага ма-
стацкага музея імя П. В. Масленікава прадстаўле-
на кераміка некалькіх творчых цыклаў і кірункаў, 
створаных у розныя гады.

Самыя раннія творы ў зборы музея – 1980–
1985 гг.: «Коннік» з серыі «Аблокі», «Бабіна восень», 

«Кацюша», «Імбрычак». Пры іх стварэнні мастак вы-
карыстоўвае ганчарнае кола і ручную лепку. Ад-
нак ужо ў гэтых творах адчуваецца глыбокі аналіз 
аб’екта, пошук такіх рытмічных хадоў, якія могуць 
уключаць у сябе і бачны вобраз, і больш складаную 
структуру зместу гэтага вобраза, і гратэскавасць.

Шмат зроблена Калтыгіным В. А. у пошуку 
складанага ўзаемадзеяння кампазіцыі, рытму, ко-
леру. А галоўнае – ён значна наблізіўся да сучас-
най перадачы жывых адчуванняў сённяшняга дня.

Мастак нярэдка адмаўляецца ад фігуратыў-
насці, а потым звяртаецца зноў да абстракцыі, су-
прэматызму, вызваляючы ад літаратурнага зместу 
кампазіцыю. Ім зроблены некалькі твораў, што па-
будаваны на ўзаемаадносінах вертыкалі і гарызан-
талі («Бязветранасць» і «Вецер» 2008 г.).

У творчых работах Валерыя Калтыгіна бачны 
пэўныя цікавыя ідэі, якія даведзены да скончанай 
пластычнай думкі. Рытм, колер, прастора – гэтыя 
элементы выяўленчага мастацтва самадастатко-
выя для выражэння любых пачуццяў і думак. Такімі 
з’яўляюцца пласты з серыі «Правінцыяльнае жыццё» 
(2006 г.): «Разважанне», «Арэлі», «Бабіна лета», 
«Сябры», «Бульба».

Па творах можна вызначыць высокі ўзровень 
падрыхтоўкі і глыбіню мыслення мастака. Пра гэта 
красамоўна сведчыць серыя «Анёлы».

Архітэктоніка керамікі Калтыгіна В. А. набывае 
новую структуру. Канструкцыі вар’іруюцца. Ма-
стак атрымлівае асалоду ад магчымасці стварыць 
кампазіцыі, кожны раз адчуваючы новую музыку. Га-
лоўная думка ў яго працах – найменшымі выдаткамі 
выяўленчых сродкаў стварыць найбольшае гучанне 
(уздзеянне). Адсюль ідэі інвенцыі (алегарычнай кам-
пазіцыі) – паўтарэнне адной выяўленчай канструк-
цыі з рознымі варыяцыямі (прыклад – дэкаратыўная 
кампазіцыя «Вазы»).

Другая частка калекцыі – творы ўдзельнікаў 
пленэраў.

Менавіта з 2003 года ў горадзе Бабруйску, дзя-
куючы падтрымцы Упраўлення культуры Магілёўска-
га абласнога выканаўчага камітэта, Бабруйскага 
гарадскога выканаўчага камітэта, праводзяцца 
Міжнародныя пленэры па кераміцы. Арганізатары 
іх – аддзел культуры Бабруйскага гарвыканкама 
і Бабруйская гарадская арганізацыя грамадскага 
аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў».
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Пленэры па кераміцы «АРТ-ЖЫЖАЛЬ» унікаль-
ныя не толькі для Магілёўшчыны, для Рэспублікі Бе-
ларусь. Аналагаў ім няма ў краінах СНД.

Творчая планка штогадовых пленэраў вельмі 
высокая. Узровень вырабаў мастакоў не саступае 
лепшым еўрапейскім дасягненням у галіне дэкара-
тыўнай керамікі, бывае, нават і пераўзыходзіць іх.

Пленэр па кераміцы – гэта праца творчай гру-
пы прафесійных мастакоў-керамістаў над стварэн-
нем твораў мастацтва на адкрытым паветры, у ляс-
ным масіве. 

Некалькі Міжнародных пленэраў па кераміцы 
«Арт-Жыжаль» прайшлі на базе адпачынку «Дом 
рыбака» СПК «Світанак» імя К. П. Арлоўскага, на 
маляўнічым беразе Чыгірынскага вадасховішча. 
Аднак амаль штогод пленэры праводзяцца непа-
далёк ад Бабруйска (звычайна на базе адпачынку 
«Вербкі» ГАА «ФанДОК»), на жывапісным беразе 
ракі Бярэзіна. Тры тыдні мастакі з розных краін 
свету (больш як 20 чалавек) працуюць пры любым 
надвор’і. 

У даволі складаных умовах праходзяць усе эта-
пы стварэння керамічных вырабаў – ад падрыхтоўкі 
матэрыялаў да абпальвання: мастакі самі складва-
юць печы, колюць дровы, падтрымліваюць агонь, 
рыхтуюць творы да абпалу, сушаць іх, глазуруюць... 

З 3–7-га дня пленэру кожны вечар і ноччу, 
часам да світання, працуюць адначасова 2–3 
печы рознай канструкцыі, каля якіх «варожаць» 
10–15 мастакоў з рознымі прыстасаваннямі, ін-
струментамі, вырабамі і дровамі... Печы практыч-
на не астываюць. Удзень «вялікая» – традыцыйная 
двух’ярусная – печ (тыповая для народнай керамікі 
Беларусі, Польшчы, Украіны, Прыбалтыкі і Расіі)  
пасля дымлення пры тэмпературы 300–350 граду-
саў адкрываецца, разгружаецца – і зноў на пра-
цягу 2–3 гадзін загружаецца: пачынаецца чарговы 
абпал. Усяго за час пленэру адбываецца больш як 
20 абпалаў. Напрыклад, за час III пленэру (2005 
год) адбылося 13 абпалаў у двух’ярусным горне 
прамога агню і 14 – у так званай «ракушачнай» 
печы – двух’ярусным горне гарызантальнага зава-
ротнага руху полымя, дзе ідуць абпалы па тэхнало-
гіі «раку», абварныя і г.д.

Пленэры, якіх на сённяшні дзень ужо праве- 
дзена трынаццаць, маюць свае характэрныя аса-
блівасці і рысы. У чым яны праяўляюцца, можна 

зразумець, назіраючы за працэсам развіцця пле-
нэра па кераміцы ад пачатку да канца, ва ўсіх яго 
вытворчых і творчых аспектах.

Дэвіз пленэраў да 2014 года: «Традыцыі і су-
часнасць», пазней – «Ад традыцыі да сучаснасці 
праз вопыт майстэрства». Ён прадугледжвае вы-
карыстанне і развіццё на сучасным узроўні тра-
дыцыйных тэхналогій, прыёмаў і спосабаў працы 
з вопыту айчыннай і замежнай народнай керамікі 
пры вырабе ўнікальных аўтарскіх твораў розных 
накірункаў.

У аснове пленэра закладзены: ідэя яднання 
мастака з прыродай, уменне кераміста працаваць 
з глінай на адкрытым паветры, абпальваць вырабы 
ў «жывым агні», творча эксперыментаваць, жыць і су-
месна працаваць у часовым калектыве. Пленэр – 
іспыт на камунікабельнасць, хуткую адаптацыю да 
мясцовых спецыфічных, складаных умоў, пры гэтым 
не проста праца, а выраб у вельмі кароткі тэрмін 
твораў на даволі высокім мастацкім узроўні.

Кожны пленэр раскрывае вызначаную тэму.
Першы, тады яшчэ неафіцыйны, пленэр ке-

рамікі «раку» прайшоў у 1992 годзе. Яго зрабіў 
Уладзімір Угрыновіч – тагачасны загадчык кафедры 
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Ён сабраў маста-
коў-керамістаў, вучняў, зацікаўленых традыцыйны-
мі народнымі тэхналогіямі ганчарства. 

Зараз, як і ўжо шмат гадоў запар, падрых-
тоўкай і правядзеннем афіцыйных пленэраў зай-
маецца вучань Ул. Угрыновіча – высокапрафесійны 
мастак-кераміст Валерый Калтыгін, добра вядомы 
не толькі ў Беларусі, але далёка за яе межамі.

«Раку» – гэта старажытнаяпонскі іерогліф, што 
абазначае, між іншым, «радасць», «асалоду душы». 

Лічыцца, што кераміка «раку» ўзнікла ў Японіі 
ў першай палове ХVI стагоддзя, калі вялікую папу-
лярнасць набылі чайныя цырымоніі. Па тэхналогіі 
«раку» выраблялі непаўторныя кубкі для чая. 

Доўгі час спосаб вырабу «раку-керамікі» за-
хоўваўся ў сакрэце. Аднак у пачатку ХХ стагоддзя 
англічанін Бернард Ліч (Leach Bernard, 1887–
1979) даведаўся тэхналогіі, адкрыў у г. Лондан 
у 20-я гады ХХ стагоддзя керамічную майстэрню 
і стаў перадаваць сакрэты «раку» ў краіны Еўропы. 
І зараз, у рэчышчы тэхналогіі амерыка-еўрапейскіх 
распрацовак, кераміка «раку» даволі распаўсю- 
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джаная і высока ацэненая. У кожнай краіне майс-
тры ўносяць у яе свае традыцыі.

Тэхналогія «раку» (або тэхналогія «перапы-
ненага абпалу») у сучаснай еўрапейскай інтэр-
прэтацыі мае свае асаблівасці і ўяўляе сабой 
абпал керамікі на адкрытым агні. Выраб, абпале-
ны пры высокай тэмпературы, дастаецца з печы 
гарачым і астуджваецца або акунаецца ў халод-
ную ваду, або хутка змяшчаецца ў аднаўленчае 
асяроддзе, дзе адбываецца частковае ці поўнае 
дымленне чарапка і рэдукцыя паліванага слою. 
З дапамогай гэтай тэхналогіі можна дасягнуць пэў-
ных дэкаратыўных колеравых і фактурных эфектаў 
з мінімальнымі выдаткамі. Сам працэс стварэння 
раку-керамікі, яе багатая палітра, унікальнасць 
захапляюць.

З 2004 года пленэры па кераміцы атрымалі 
назву «АРТ-ЖЫЖАЛЬ». І гэта не выпадкова: яна 
больш сугучная тэндэнцыям і своеасаблівасці на-
шых пленэраў па кераміцы. 

Жыжаль (Жыжа) – беларускі міфалагічны бог 
падземнага агню, агню ў хатнім ачагу, печы, ган-
чарным і кавальскім горне. 

Язычнікі верылі, што ганчар і каваль ствара- 
юць свае вырабы па таемнай згодзе з боскімі сіла-
мі, дзякуючы ўменню працаваць з агнём. Агонь – не 
сапернік чалавека, а сааўтар у творчасці, партнёр 
у любві да рамяства. Жыжаль патрабуе асаблівых, 
паважлівых адносін. І той, хто да яго ставіцца як 
трэба, мае шанец стаць сапраўдным Творцай.

Сакрэты абварнай керамікі доўгі час лічыліся 
страчанымі. А сёння, дзякуючы пленэрам, гэтая тэх-
налогія і іншыя занялі пачэснае месца ў арсенале 
тэхналагічных прыёмаў керамістаў многіх краін.

У спалучэнні з сучаснымі напрацоўкамі ў пла-
стычным і вобразным рашэнні гэтая тэхналогія 
дазваляе атрымаць арыгінальныя вынікі. Гара-
чы керамічны выраб вымаецца з печы і акунаецца 
ў так званую «абвару» (мучную баўтушку з кіслай 
вадкасцю), а затым у ваду. Пры вонкавай праста-
це тэхналогія даволі складаная. Выраб такой ке-
рамікі, як і раку-керамікі, заснаваны на прынцыпах 
«перапыненага абпалу», што дазваляе, зыходзячы 
з вынікаў пленэраў «АРТ-Жыжаль», лічыць тэхнало-
гію абварнай керамікі своеасаблівай тэхналогіяй 
«раку-керамікі па-беларуску». Аналагаў гэтаму 
ў сусветным прафесійным мастацтве не існуе!

У аснове тэм пленэраў «АРТ-Жыжаль», па сло-
вах В. А. Калтыгіна, «ляжыць перадача стану мета-
марфознасці вобраза любой прыроднай формы 
або цела, пластычная арганізацыя патоку мастац-
кіх фантазій, трансфармацыя формаў, аб’ёмаў, 
колеру, стварэнне парадаксальных кампазіцыйных 
сітуацый і рашэнняў».

Фармоўка вырабаў выконваецца ў гліне і ша-
мотнай масе толькі спосабамі ручной лепкі і на 
ганчарным крузе. 

Пленэрысты працуюць з малымі і вялікімі фор-
мамі, фактурай (гладкімі, матавымі паверхнямі), 
колерам, імкнуцца перадаць першародную энер-
гетыку агню і зямлі. Яны напружана працуюць: інды-
відуальна – над сваімі творамі і калектыўна – пры 
абпалах.

«Керамікай пошуку і адкрыццяў» называюць 
мастацтвазнаўцы створаныя падчас пленэру творы.

Важная падзея адбылася на апошніх двух 
пленэрах – феерычнае шоу абпалу манументаль-
най вогненнай скульптуры. Першае адбылося 
24.07.2013 года. Керамісты для шоу на працягу 
некалькіх дзён робяць з гліны сумесна вялікі твор 
мастацтва (1,7 метра або вышэй) з некалькіх 
разборных частак. Пад ім усталёўваюць індывіду-
альную аднаразовую печ. «Сыры» твор мастацт-
ва абкладаюць спецыяльнай каалінавай ватай, 
затым – будаўнічай фольгай (бляхай). Так ён «га-
туецца» на цэгле да таго часу, пакуль тэрмометр 
пакажа 1000 градусаў па Цэльсію. Тады печ пе-
растаюць падтапліваць, скульптуру «вызваляюць» 
ад «адзення», ствараючы гледачам сапраўдны цуд, 
феерыю: полымя імкнецца вызваліцца знутры, ляціць 
уверх і ў розныя бакі шматлікімі іскрамі. Эфектна 
завяршаецца працэс абпалу: падкідваюцца палкі 
ўнутр, сыпецца пілавінне.

Такі твор можа быць усталяваны ў любым месцы 
і выкарыстоўвацца неаднаразова. Падараваная 
В. А. Калтыгіным «Палымяная кветка», зробленая на 
пленэры ў 2014 годзе, утульна абжывае музейную 
прастору на ўваходнай групе.

Па выніках Міжнародных пленэраў па кера-
міцы «АРТ-ЖЫЖАЛЬ» у гарадах Беларусі штогод 
праходзяць выставы «Кола агню», на якіх экспану-
ецца большасць твораў удзельнікаў. Назва выстаў 
сімвалізуе аб’яднанне вакол керамічнай мастац-
кай дзейнасці мастакоў з яе вынікамі, дзе агонь – 
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Строгіна С. В.,
намеснік дырэктара па навуковай рабоце  

Магілёўскага абласнога мастацкага музея імя П. В. Масленікава

заўсёды памочнік майстра ў творчасці, і шматлі-
касць людзей-гледачоў, спецыялістаў і аматараў 
мастацтва, што дае кожнаму магчымасць знайсці 
суразмоўніка і адчуць узаемаразуменне.

Пленэры і выніковыя выставы сведчаць пра па-
шырэнне і ўмацаванне культурных сувязей белару-
скіх мастакоў-керамістаў за мяжой, пра актыўнае 
развіццё беларускага мастацтва.

За трынаццаць год правядзення пленэраў па іх 
выніках праведзена 50 выстаў «Кола агню»: у Баб-
руйску, Магілёве, Гомелі, Віцебску, Мінску.

Большасць твораў мастакоў-удзельнікаў пле-
нэру авангарднага напрамку. Яны шукаюць выра-
зы нябачнага. Ды яшчэ і ў невербальнай форме.  

Формула разумення заклікае ісці за імі ў нябачны 
свет, кіруючыся пры гэтым не толькі словамі, але 
і пачуццямі.

Арыгінальнасць ідэі – адзін з галоўных кры-
тэрыяў мастацкасці ў наш час. Для твораў важна 
ўвасабленне ў матэрыяле, канцэптуальны падыход, 
важна, якія яны самі, якой эмацыянальнай выразнай 
сілай валодаюць, якія вобразы здольныя нара- 
джаць. Да прыкладу можна назваць творы: «Готыка» 
Дабравольскага Алега, «Метамарфозы» Шчас-
най Ірыны, «Чараўніца-восень» Угрыновіч Вольгі, 
«Ладдзя» Каваленка Ірыны, «Дэкаратыўныя формы» 
Трацэўскага Лявона.
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ВАЛЕРЫЙ  КАЛТЫГІН

1947 (16.09) – нарадзіўся ў г.п. Антопаль Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці (Беларусь).
1974 – закончыў МДПТВ №15, г. Бабруйск. 
  Спецыяльнасць – «спецыяліст па мастацкай кераміцы».
1979 – закончыў БДТМІ, г. Мінск, аддзяленне ДПМ (мастацкая кераміка).
1976 – пачатак удзелу ў гарадскіх, рэспубліканскіх і міжнародных выставах.
1981 – сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў».
1983 – прысвоена званне «Выдатнік прафесійна-тэхнічнай адукацыі БССР».
1994–1996 – удзельнік міжнародных сімпозіумаў па кераміцы на Украіне.
1997–1999 – арганізатар і кіраўнік пленэраў па кераміцы ў Беларусі.
З 2003 – арганізатар і кіраўнік штогадовых Міжнародных пленэраў 
  па кераміцы «Арт-Жыжаль» у Бабруйску.
З 2003 – выкладчык мастацкай керамікі ў Бабруйскай дзіцячай мастацкай школе.
2003 – персанальная выстава «Гульня, альбо Па вобразу і падабенству». 
  Магілёўскі абласны мастацкі музей імя П. В. Масленікава. 
2003–2010 – удзельнік Міжнародных біенале керамікі таварыства «КЕRАМОS», 
  г. Варшава (Польшча).
2005 – узнагароджаны Ганаровай граматай Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь.
2007 – узнагароджаны медалём «За заслугі ў выяўленчым мастацтве» 
  Грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў».
2007 – выстава керамікі Валерыя Калтыгіна і Максіма Калтыгіна «Tet-a-tet». 
  Магілёўскі абласны мастацкі музей імя П. В. Масленікава.
2010 – лаўрэат Спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры 
  і мастацтва за захаванне і развіццё традыцый народнага ДПМ.
2011 – персанальная выстава «Скрыжаванні». 
  Магілёўскі абласны мастацкі музей імя П. В. Масленікава.
2013 – персанальная выстава «У прасторы прадмета». 
  Магілёўскі абласны мастацкі музей імя П. В. Масленікава.
2015 – «Эксперымент» – выстава твораў дзяцей народнай студыі «Эксперымент» 
  сямейнага дома Сянцовых, кіраўнікі: Валерый і Наталля Калтыгіны. 
  Магілёўскі абласны мастацкі музей імя П. В. Масленікава.
2015 – узнагароджаны медалём Францыска Скарыны, 
  нагрудны знак Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь 
  «За ўклад у развіццё культуры Беларусі».
2015 – персанальная выстава «Керамапластыка В. Калтыгіна». 
  Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь.

Творы мастака захоўваюцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь, Музеі сучаснага 
выяўленчага мастацтва (г. Мінск), Магілёўскім абласным мастацкім музеі імя П. В. Масленікава,  
Бабруйскім мастацкім музеі, Карціннай галерэі Г. Х. Вашчанкі (г. Гомель).
В. А. Калтыгін жыве і творча працуе ў Бабруйску.



8

БІБЛІЯГРАФІЯ
(спіс асноўных публікацый  

пра Валерыя Калтыгіна)

1. Ананнеў, А. Песня асалоды : [Выстава твораў В. Калтыгіна ў Гомельскай галерэі мастацтваў] / 
А. Ананнеў // Культура. – 2003. – 14–20 чэрвеня (№24). – С. 9.

2. Булова, Е. Три плюс три : на пятерку : [о работе художника В. Колтыгина] / Е. Булова //  
Магілёўскія ведамасці. – 2000. – 14 кастрычніка. – С. 4.

3. Бунцэвіч, Н. Жыжаль знутры засвяціўся : [у Бабруйскім мастацкім музеі праходзіць выстаўка работ 
XI Міжнароднага пленэру па кераміцы «Арт-Жыжаль»] / Надзея Бунцэвіч // Культура. – 2013. – 
17 жніўня. – С. 9.

4. Валерый Аркадзьевіч Калтыгін // Беларускі саюз мастакоў : энцыклапедычны даведнік. – Мінск, 
1998. – С. 241.

5. Валерый Аркадзьевіч Калтыгін  // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. – 1985. –  
Т.2. – С. 636.

6. Васілеўскі, П. Вабіць абстрактная форма... : [пра XІI Міжнародны пленэр па кераміцы  
«Арт-Жыжаль» у Бабруйску] / Пётра Васілеўскі // Культура. – 2015. – 10 студзеня (№ 2). – С. 8.

7. Васюк, Т. І зноў «Арт-Жыжаль!» / Т. Васюк // Культура. – 2008. – №6. –С. 9.
8. Гліняны «Арт...» : [завяршыўся XIІI Міжнародны пленэр па кераміцы «Арт-Жыжаль» у Бабруйску] // 

Культура. – 2015. – 8 жніўня. – С. 3.
9. Давидович, Н. Дайте ваш адресок : [выставка изделий из керамики участников фестиваля  

«Арт-Жыжаль» в Областном художественном музее им. П. В. Масленикова] / Николай  
Давидович // Рэспубліка. – 2012. – 13 кастрычніка. – С. 16. 

10. Дзерыглазава, А. З плеяды вечных шукальнікаў / А. Дзерыглазава // Культура. – 2000. –  
28 кастрычніка – 3 лістапада (№ 43). – С. 10.

11. Іванова, І. Займальная кераміка, альбо Скрыжаванні вечнага : [выстава мастака Валерыя  
Калтыгіна з Бабруйска] / Ілона Іванова // Звязда. – 2011. – 4 чэрвеня. – С. 11.

12. Калтыгін, В. Дзея ў коле агню : «Арт-Жыжаль». Міжнародны пленэр па мастацкай кераміцы /  
Валерый Калтыгін // Мастацтва. – 2013. – №8. – С. 8.

13. Калтыгiн, В. Чароўнае кола агню / В. Калтыгін // Культура. – 2003. – №50. – С. 9. 
14. Калтыгін, В. Што можна выявіць у кераміцы? : [пра бабруйскі Міжнародны пленэр па кераміцы 

«Арт-Жыжаль»] / Валерый Калтыгін // Культура. – 2015. – 17 студзеня. – С. 5.
15. Калтыгін, В. Эксперымент, эксклюзіў, экстрым / Валерый Калтыгін // Мастацтва. – 2008. –  

№5. – С. 16–17. 
16. Калтыгін, В. «Я перажыў высокія хвіліны» / гутарыў Аляксандр Багдановіч // Народная газета. – 

2010. – 12 студзеня. – С. 1, 8.
17. Корчажкина, Т. «Я пробую создавать мир» : [о юбилейной выставке художника-керамиста  

Валерия Колтыгина] // Коммерческий курьер. – 1998. – 25 апр. – С. 3.
18. Крэпак, Б. Вобразы і імправізацыі Валерыя Калтыгіна / Барыс Крэпак // Культура. – 1999. –  

6–12 сакавіка (№ 9). – С. 7.
19. Крэпак, Б. «Імправізацыя на тэму...» / Б.Крэпак // Культура. – 2008. – №49. – С. 7. 
20. Крэпак, Б. Паводле вобраза і падабенства (Валерый Калтыгін – скульптар) // Культура. –  

2002. – 10–16 жніўня (№ 31). – С. 8.
21. Марчук, Р. Паслухаем... кераміку : [пра ХІ міжнародны пленэр па кераміцы «Арт-Жыжаль»  

у Бабруйску] / Раіса Марчук // Літаратура і Мастацтва. – 2013. – 15 лістапада. – С. 15.
22. Палякова, Г. Цуды керамічныя : [пленэр па кераміцы «Арт-Жыжаль»] / Ганна Палякова //  

Літаратура і мастацтва. – 2015. – 16 кастрычніка (№41). – С. 15.



9

23. Писарева, Л. Их сплачивает любовь к искусству и... глина : [о Х Междунар. пленэре по керамике 
«Арт-Жыжаль» в Бобруйске] / Людмила Писарева // Трыбуна працы (Бабруйск). – 2012. –  
11 августа. – С. 5.

24. Пунанс, Т. И вечные странники : [о Междунар. пленэре по керамике «Арт-Жыжаль» в Бобруйске] / 
Татьяна Пунанс // Декоративное искусство Москвы. – 2014. – Октябрь (№4 (4)). – С.1–2.

25. Строгіна, С. Калтыгін Валерый Аркадзьевіч // Строгіна, С. Сучаснае выяўленчае мастацтва Магі-
лёўшчыны / Святлана Строгіна. – Мінск, 2009. – С. 75–76.

26. Строгіна, С. Коні ў яблыках : [у Бабруйскім раёне адбыўся XII Міжнародны пленэр «Арт-Жыжаль»] / 
Святлана Строгіна // Літаратура і Мастацтва. – 2014. – 29 жніўня (№34). – С.15.

27. Строгіна, С. Пластыка агнём : [пра Міжнародны пленэр «Арт-Жыжаль» (г. Бабруйск), прысвечаны 
беларускай кераміцы] / Святлана Строгіна // Культура. – 2014. – №32 (9 жніўня). – С. 9.

28. Строгіна, С. Фіеста ў «Коле агню» : [ІХ Міжнар. пленэр па кераміцы «Арт-Жыжаль» у Бабруйску] / 
Святлана Строгіна // Культура. – 2011. – 27 жніўня. – С. 10.

29. Угрыновіч, В. Рукі мастака [Валерый Калтыгін] / В. Угрыновіч // Мастацтва. – 2001. – № 10. – 
С. 35–37.

30. Фартух, Ю. «Арт-Жыжаль» : тайны больше нет! : [о Х Междунар. пленэре по керамике  
в Бобруйске] / Юлия Фартух // Магілёўскія ведамасці. – 2012. – 7 жніўня. – С. 16.

31. Хитрикова, Г. С. Бобруйским почерком : [в Могилевском областном художественном музее имени 
Павла Масленикова открылась выставка по итогам XIII Международного пленэра «АРТ-Жыжаль», 
который проходил в Бобруйске] / Галина Хитрикова // Магілёўскія ведамасці. – 2015. –  
17 лістапада. – С. 16.

32. Шаранговіч, Н. Глінамес-імпрэсіяніст / Н. Шаранговіч // Мастацтва. – 2006. – №7. – С. 44–47.
33. Явіч, Я. «Арт-Жыжаль» : жывы агонь : [XІI Міжнародны пленэр па кераміцы «Арт-Жыжаль» у Бабруйс-

ку] / Яна Явіч // Літаратура і мастацтва. – 2015. – 23 студзеня (№3). – С. 16.



10

Калтыгін Валерый
Анёлы. №1  
1993 г.
Кат. 3




