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ВВЕДЕНИЕ

 Первая поездка осенней порой в Пушкиногорье в далеком 2005 
году глубоко поразила меня тихими заповедными уголками усадеб и 
парков, в которых слились воедино поэтические строки и пейзажные 
виды. Эта земля имела другие краски и другой характер, но именно 
здесь все легко и красиво соединилось: моя любовь к осенней поре года, 
к поэзии А.С. Пушкина и к этим красивейшим местам с их деревенской 
простотой и необъятной широтой панорамных видов. Поэзия практи-
чески зримо присутствовала в красках, оттенках, ритмах осенней при-
роды Пушкинских гор, что и сподвигло сделать свои первые работы 
с видами Михайловского и Тригорского. Хотелось писать так, чтобы 
можно было почувствовать под тончайшим, почти прозрачным слоем 
краски биение сердца самой природы, и я старалась использовать для 
этого все возможности. Это был очень интересный опыт с множеством 
экспериментов в условиях пленэра!
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 Широта и динамичность живописных видов под необъятным 
небом, теплота и душевность тихих аллей – все притягивало меня с не-
обычайной силой, поэтому я вновь и вновь приезжала сюда! Приезжала, 
работала и открывала в этой загадочной природе и в себе самой каж-
дый раз что-то новое, неизвестное ранее.
 Невозможно передать словами все то, что чувствуешь в Пуш-
кинских горах! Именно поэтому, работая над созданием альбома, хо-
телось оставить у зрителя ощущение бесконечного многовариантного 
пространства, которое живет и постоянно меняется здесь. Укромные 
места этих заповедных усадеб и парков имеют сотни оттенков, которые, 
словно в зеркале, отражают нас самих, наши собственные чувства, по-
нимание жизни.
 Эта книга – мои встречи с  Пушкиногорьем. Наши с ним беседы. 
Но каждый зритель может быть в них вовлечен, может стать нашим со-
беседником.
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 Работы расположены в определенном порядке, создавая индиви-
дуальный маршрут, виртуальную прогулку. 
 Страницы, на которых размещены картины с разными видами, 
представляют собой небольшие истории, связывающие пейзажи и объ-
екты. Можно попытаться прочесть авторский замысел или же просто 
мысленно перенестись в это настроение и получить эмоциональный от-
клик. 
 В отдельных работах дополнительно сделан акцент на деталях, 
а не только на общей композиции, чтобы поделиться любимыми фраг-
ментами. 
 Некоторые развороты альбома представляют собой два изобра-
жения одного вида. Они созданы в одном и том же месте в разные годы, 
периоды осени, время суток и при разной погоде. Такие повторения 
сюжетов, документирующие мимолетные состояния и неуловимые из-
менения усадеб заповедника, появились сами собой…  Разбирая мате-
риалы и просматривая работы предыдущих лет, я наткнулась на очень 
знакомую работу и даже не поняла сразу как она оказалась в той папке. 
Вроде бы я ее недавно сделала, а не два года назад. Сравнила и искренне 
удивилась. Оказалось, обе работы – новая и двухлетней давности – вы-
полнены с одного и того же ракурса. Правда, на первой изображена Ге-
оргиевская церковь поздней осенью, а на второй – Георгиевская церковь 
в лучах сентябрьского солнца, в пейзаже, залитом мягким теплым све-
том. Так и появилась эта прекрасная идея – показать некоторые виды в 
двух состояниях: золотой осени и задумчивой грусти последних осен-
них дней.

 Интересно, что мне самой оказался ближе как раз задумчивый 
минорный пейзаж в этой серии, чего я от себя никак не ожидала. Пола-
гаю, многое зависит от того настроения, в котором пребываешь, выходя 
на прогулку. Тем интереснее будет обращаться к этой книге в разных 
эмоциональных состояниях, ведь можно будет заметить совершенно 
разные акценты и видеть знакомое каждый раз по-новому. Важно не 
забывать, что обращение к природе гармонизирует нас, вдохновляет, 
наполняет силами и новыми идеями.

 
От всей души желаю вам приятного путешествия 

в осенний мир Пушкиногорья! 



УВОДЗІНЫ

 Першае наведванне восеньскай парой Пушкінагор’я ў далёкім 
2005 годзе глыбока ўразіла мяне ціхімі пракаветнымі куткамі сядзіб і 
паркаў, у якіх уз’ядналіся паэтычныя радкі і краявіды. Гэтая зямля мела 
іншыя фарбы і іншы характар, але менавіта тут усё лёгка і прыгожа 
злучылася: мая любоў да восеньскай пары, да паэзіі А.С. Пушкіна і да 
гэтых найпрыгажэйшых мясцін з іх вясковай простасцю і неабсяжнай 
шырынёй панарамных відаў. Паэзія відавочна прысутнічала ў фарбах, 
адценнях, рытмах восеньскай прыроды Пушкінагор’я. Менавіта гэта 
натхніла мяне на першыя працы з відамі Міхайлаўскага і Трыгорскага. 
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Хацелася пісаць так, каб можна было адчуць пад найтанчэйшым, амаль 
празрыстым пластом фарбы біццё сэрца самой прыроды, і я старалася 
выкарыстоўваць для гэтага ўсе магчымасці. Гэта быў вельмі цікавы дос-
вед з мноствам эксперыментаў у палявых умовах пленэра!
 Шырыня і дынамічнасць маляўнічых краявідаў пад неабсяж-
ным небам, цеплыня і душэўнасць ціхіх алей – усё прыцягвала мяне з 
незвычайнай сілай, і таму я зноў і зноў прыязджала сюды! Прыязджала, 
працавала і адкрывала ў гэтай загадкавай прыродзе і ў сабе самой кож-
ны раз нешта новае, не вядомае раней.
 Немагчыма перадаць словамі ўсё тое, што адчуваеш у Пушкіна-
гор’і! Менавіта таму, працуючы над стварэннем альбома, было жаданне 
пакінуць у гледача адчуванне бясконцай шматварыянтнасці прасторы, 
якая жыве і ўвесь час змяняецца тут. Зацішныя пракаветныя куткі ся-
дзіб і паркаў маюць сотні адценняў, у якіх, як у люстэрку, адбіваемся мы 
самі, нашы ўласныя пачуцці, разуменне жыцця.
 Гэтая кніга – мае сустрэчы з Пушкінагор’ем. Мая з ім гутарка. 
Але кожны глядач можа далучыцца, стаць нашым суразмоўцам.
 Працы размеркаваны ў пэўным парадку, ствараючы індывіду-
альны маршрут, віртуальны шпацыр.
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 Старонкі, на якіх размешчаны карціны з рознымі відамі, уяўля-
юць сабой невялікія гісторыі, што яднаюць пейзажы і аб’екты. Можна 
паспрабаваць прачытаць аўтарскую задуму ці проста ў думках перанес-
ціся ў гэты настрой і атрымаць эмацыйны водгук.
 У асобных работах дадаткова зроблены акцэнт на дэталях, а не 
толькі на агульнай кампазіцыі, каб падзяліцца любімымі фрагментамі.
 Некаторыя развароты альбома ўяўляюць сабой дзве выявы ад-
наго віду. Яны створаны ў адным і тым жа месцы ў розныя гады, перыя-
ды восені, час сутак і пры розным надвор’і. Такія паўтарэнні сюжэтаў, 
якія дакументуюць мімалётныя станы і няўлоўныя змены сядзіб запа-
ведніка, з’явіліся самі па сабе... Разбіраючы матэрыялы ў папках і пра-
глядаючы працы папярэдніх гадоў, я натыкнулася на вельмі знаёмую 
выяву і нават не зразумела адразу, як яна там апынулася. Быццам бы 
я яе нядаўна зрабіла, а не два гады таму! Параўнала і шчыра здзівілася. 
Аказалася, абедзве працы – новая і двухгадовай даўніны – выкананы 
дакладна з аднаго і таго ж ракурсу. Праўда, на першай намалявана Ге-
оргіеўская царква позняй восенню, а на другой – яна ж у промнях ве-
раснёўскага сонца, у пейзажы, залітым мяккім цёплым святлом. Так і 
пабачыла свет выдатная ідэя – паказаць некаторыя куткі ў двух станах: 
залатой восені і задуменнага суму апошніх восеньскіх дзён.

 Цікава, што мне самой у гэтай серыі аказаўся бліжэй якраз заду-
менны мінорны пейзаж, чаго я ад сябе ніяк не чакала. Мяркую, многае 
залежыць ад таго настрою, у якім знаходзішся, выходзячы на шпацыр. 
Тым цікавей будзе звяртацца да гэтай кнігі ў розных эмацыйных ста-
нах, бо можна будзе заўважыць зусім розныя акцэнты і пабачыць знаё-
мае кожны раз па-новаму. Важна не забываць, што зварот да прыроды 
гарманізуе нас, натхняе, напаўняе сіламі і новымі ідэямі.

Ад усёй душы жадаю вам прыемнага падарожжа 
ў восеньскі свет Пушкінагор’я!
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INTRODUCTION

 During my first trip to Pushkinskie Gory in the fall season of distant 
2005, I was deeply impressed by the quiet places, cherished estates and parks, 
which merged poetic lines and landscape views. This land had other colours 
and a different character, but this is where everything was easily and nicely 
blended: my love of autumn, of Pushkin’s poetry and of those beautiful places 
with their rustic simplicity and vast wide panoramic views. Poetry was so 
evident in the colours and rhythms of Pushkinskie Gory’s autumn nature, 
that allowed me to make my first artworks with views of Mikhailovskoye and 
Trigorskoye. I wanted to work in such a way so that you can feel under a very 
thin, almost transparent layer of paint, the beating heart of nature, and I tried 
to use the full range of my capacities. It was a very interesting experience with 
a variety of experiments in the field of the plein air!
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 The width and dynamism of scenic landscapes in the vast sky, the 
warmth and peace of the quiet alleys – all that attracted me with some 
magical force, and I found myself coming back there again and again. Every 
visit, working, I was able to discover something new, previously unknown, 
not only in this mysterious nature, but also in myself.
 It is impossible to enumerate everything that one may feel in the 
Pushkinskie Gory. Maybe that is why one of the tasks of this book was to 
leave the viewer with a sense of infinite multi-variant space, which is alive 
and constantly changing in the Pushkinskie Gory. Secluded estates and parks 
have hundreds of shades that as if like a mirror, reflect ourselves, our own 
feelings, our understanding of life.
 This book is my encounters with Pushkinskie Gory, our conversations.  
However, viewers can join us to become our companions.

 The works in the book are collected in a particular way, creating an 
individual route, a virtual walk.
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 Double-page spreads on which there are paintings with different views 
are small stories that connect landscapes and objects. You can try to read the 
author’s intent or merely transport yourself to the mood on the pages.
In the pastel section I wanted to focus further on details and share my favorite 
pieces.
 Some spreads of the book show two views of one scene, images of the 
same place at different times, various periods of fall, time of the day as well as 
different weather conditions. These repeated scenes, documenting the passing 
states and subtle changes of Reserve’s estates, somehow seemed to appear 
in a series of pastels by themselves ...  One day, looking through materials 
and works of previous years, I came across a very familiar piece, and did not 
even realise how it had happened to end up in the folder of old paintings. It 
looked like a recent work, not of two years ago. I was genuinely astonished 
after having compared them. It turned out that both works, recent and old, 
were made from exactly the same place. However, the first work depicted St. 
George’s Church in the late autumn while the second  showed St. George’s 
Church in the rays of the September sun, the landscape bathed in a soft warm 
light. That is how the idea to show the same places in two different states was 
born, e.g. the golden fall and pensive sadness of the last autumn days.
 It is quite surprising that the thoughtful minor landscapes in this 
series turned out to be closer to me, which I didn’t expect from myself at all. 
I believe one’s perception of the surrounding nature may significantly differ 
due to their emotional state. That is why that would make it more interesting 
for you as a reader to refer to this book while being in different emotional 
states which will enable you to notice absolutely distinct highlights and see 
familiar things in a new way every time. It is important not to forget that the 
appeal to nature harmonizes us, inspires and fills us with strength and new 
ideas.

I sincerely wish you a pleasant journey in the autumn world 
of Pushkinskie Gory.





Михайловское
Міхайлаўскае  |  Mikhailovskoye
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Синее око Михайловского
The blue eye of Mikhailovskoye
42х60 сm, 2014
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Солнечный день у воды
Сонечны дзень ля вады
A sunny day by the water

60х42 сm, 2013
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Синее око Михайловского
Сіняе вока Міхайлаўскага
The blue eye of Mikhailovskoye 
60х42 сm, 2014



23

Сквозь ветви октября
Скрозь галіны кастрычніка

Through the branches of October
30х42 сm, 2012
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Вид на мостик под ивами
Від на масток пад вербамі
View of the bridge under the willows
42х60 см, 2012 
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На дорожке парка в Михайловском
На сцежцы парку ў Міхайлаўскім

On a path in the Mikhailovskoye park 
42х30 сm, 2014
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О ХУДОЖНИЦЕ
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 Галина Худницкая – белорусская художница. Родилась в 1968 г. 
в г. Полоцке. В 1992 г. окончила художественно-графический факультет 
ВГПИ им. С.М. Кирова. 

 С 1996 г. профессионально занимается живописью на ткани и 
батиком, создает произведения в различных техниках росписи ткани, 
в том числе смешанных и авторских. Пишет на ткани в жанрах пейза-
жа, натюрморта, создает абстрактные произведения. Отдельное направ-
ление росписи по ткани – создание уникальных аксессуаров (платков, 
шарфов, палантинов), по сложности исполнения не уступающих карти-
нам. 
 С 2012 г. много работает в технике сухой пастели, в которой па-
раллельно развивает несколько серий. Самой крупной является «пуш-
кинская серия», включающая более 70 работ. В нее вошли осенние зари-
совки, пейзажи-иллюстрации, сюжетные работы, изображающие виды 
парков и усадеб в Пушкинских горах, охраняемых музеем-заповедником 
А.С. Пушкина «Михайловское». Другие важные серии связаны с тема-
тикой ботанических садов и городского пейзажа, а также абстрактным 
направлением. 

 Галина ведет активную выставочную деятельность.
 С 1999 г. участвует в региональных, республиканских и междуна-
родных художественных выставках и пленэрах. 
 Регулярно представляет новые художественные проекты и серии 
в рамках персональных выставок, в том числе тематических. В настоя-
щее время состоялось уже более 15 персональных выставок художницы 
в городах Беларуси, России, Германии. 
 Работы находятся в собраниях Государственного музея-заповед-
ника А.С. Пушкина «Михайловское» (Россия), историко-культурного 
музея-заповедника «Заславль» (Беларусь), посольства Республики Бела-
русь в Берлине (Германия), ботанических садов Каунаса (Литва) и Мо-
сквы (Россия), а также в частных коллекциях (Беларусь, Россия, Литва, 
Германия, Греция, Франция, Финляндия). 



ПРА МАСТАЧКУ

 Галіна Худніцкая – беларуская мастачка. Нарадзілася ў 1968 г. у 
г. Полацку. У 1992 г. скончыла мастацка-графічны факультэт ВДПІ ім. 
С.М. Кірава.

 З 1996 г. прафесійна займаецца жывапісам па тканіне і батыкам, 
стварае працы ў розных тэхніках роспісу тканіны, у тым ліку змяша-
ных і аўтарскіх. Піша па тканіне ў жанрах пейзажу, нацюрморта, ства-
рае абстрактныя работы. Асобны кірунак роспісу тканіны – стварэнне 
ўнікальных аксесуараў (хустак, шалікаў, палантынаў), якія па складана-
сці выканання не саступаюць карцінам.
 З 2012 г. шмат працуе ў тэхніцы сухой пастэлі, у якой паралель-
на распрацоўвае некалькі серый. Самай буйной з’яўляецца «пушкінская 
серыя», якая ўключае больш за 70 работ. У яе ўвайшлі восеньскія за-
малёўкі, пейзажы-ілюстрацыі, сюжэтныя работы, якія паказваюць віды 
паркаў і сядзіб у Пушкінагор’і, што ахоўваюцца музеем-запаведнікам 
А.С. Пушкіна «Міхайлаўскае». Іншыя важныя серыі звязаны з тэматы-
кай батанічных садоў і гарадскога пейзажу, а таксама абстрактным на-
прамкам.

 Галіна вядзе актыўную выставачную дзейнасць.
 З 1999 г. удзельнічае ў рэгіянальных, рэспубліканскіх і міжнарод-
ных мастацкіх выставах і пленэрах.
 Рэгулярна прадстаўляе новыя мастацкія праекты і серыі ў межах 
персанальных выстаў, у тым ліку тэматычных. На дадзены момант ад-
былося ўжо больш за 15 персанальных выстаў мастачкі ў гарадах Бела-
русі, Расіі, Германіі.
 Работы знаходзяцца ў калекцыях Дзяржаўнага музея-запавед-
ніка А.С. Пушкіна «Міхайлаўскае» (Расія), гісторыка-культурнага му-
зея-запаведніка «Заслаўе» (Беларусь), Пасольства Рэспублікі Беларусь у 
Берліне (Германія), батанічных садоў Каўнаса (Літва) і Масквы (Расія), 
а таксама ў прыватных калекцыях (Беларусь, Расія, Літва, Германія, Грэ-
цыя, Францыя, Фінляндыя).
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