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МІХАІЛ КІКОІН

Букет кветак, каля 1920. Палатно, алей, 34,9 × 27 см
Букет цветов, около 1920. Холст, масло, 34,9 × 27 см
Bouquet of Flowers, about 1920. Oil on canvas, 34,9 × 27 см                                                                                             
З карпаратыўнай калекцыі ААТ «Белгазпрамбанк»   

© ADAGP, Paris 2015
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ДЗМІТРЫЙ СЦЯЛЕЦКІ

Ноч святога Іаана, 1932. Палатно, алей, 60,5 × 126 см
Ночь святого Иоанна, 1932. Холст, масло, 60,5 × 126 см
The Night of St. John, 1932. Oil on canvas, 60,5 × 126 см
З карпаратыўнай калекцыі ААТ «Белгазпрамбанк»             
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ЯЎГЕН  ЗАК

Малады італьянец, 1902. Папера, аловак, 21,5 × 17,0 см
Молодой итальянец, 1902. Бумага, карандаш, 21,5 × 17,0 см
Young Italian, 1902. Pencil on paper, 21,5 × 17,0 см
З карпаратыўнай калекцыі ААТ «Белгазпрамбанк»                                                                                                        
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ЯЎГЕН  ЗАК

Жанчына ў доўгай сукенцы, 1902. Папера, аловак, 21,5 × 17,0 см
Женщина в длинном платье, 1902. Бумага, карандаш, 21,5 × 17,0 см

Woman in A Long Dress, 1902. Pencil on paper, 21,5 × 17,0 см
З карпаратыўнай калекцыі ААТ «Белгазпрамбанк»             
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ЛЕОН  ІНДЭНБАЎМ

Бюст маладой дзяўчыны, 1930. Бронза, ліццё, h – 41,5 см
Бюст молодой девушки, 1930. Бронза, литье, h – 41,5 см
Bust of a Young Girl, 1930. Bronze, casting, h – 41,5  см
З карпаратыўнай калекцыі ААТ «Белгазпрамбанк»             

© ADAGP, Paris 2015
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ПАЛІНА ХЕНТАВА

Аголеная, 1920―1930  -я. Пяшчанік, ручная рубка, h – 63,5 см
Обнаженная, 1920―1930  -е. Песчаник, ручная рубка, h – 63,5 см

Nude, 1920―1930  s. Sandstone, hand cutting, h – 63,5 см
З карпаратыўнай калекцыі ААТ «Белгазпрамбанк»             
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 На першы погляд можа здацца, што звернуты ў бок сучасна-
сці арт-праект «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам» выбіваецца 
з шэрагу нашых папярэдніх культурных ініцыятыў. Аднак, улічва-
ючы сістэмны характар   спонсарскай дзейнасці Белгазпрамбанка, 
становіцца відавочным, што «Восеньскі салон» з'яўляецца лагічным 
працягам той канцэпцыі, якая была сфармулявана ў рамках нацы-
янальнага гісторыка-культуралагічнага праекта «Арт-Беларусь»: 
абапірацца на мінулае беларускага мастацтва, працаваць з сучас-
насцю і імкнуцца ў будучыню. У глабальным плане нашы намаганні 
накіраваны на выбудоўванне доўгатэрміновай сістэмы, здольнай да 
самаразвіцця, гэта значыць, на фарміраванне ў нашай краіне паўна-
вартаснай арт-індустрыі, якая адпавядае сусветным стандартам.
 Праект «Арт-Беларусь» пачаўся са збірання карпаратыўнай 
калекцыі Белгазпрамбанка. Важнай вяхой на шляху яго рэаліза-
цыі стала правядзенне ў 2014 годзе выставы «Дзесяць стагоддзяў 
мастацтва Беларусі» ў Нацыянальным мастацкім музеі. Дадзеная 
экспазіцыя прадэманстравала, якая каласальная мастацкая спад-
чына пакінута нашымі суайчыннікамі як на роднай зямлі, так і ў 
іншых кропках зямнога шара і які велізарны патэнцыял захоўвае ў 
сабе беларуская культура з яе тысячагадовай мастацкай традыцы-
яй. Прыступаючы да арганізацыі «Восеньскага салона з Белгазпрам-
банкам», мы кіраваліся намерам раскрыць гэты патэнцыял у твор-
часці нашых сучаснікаў. «Восеньскі салон» з'яўляецца тым мостам, 
які звязвае вопыт нашых папярэдніх ініцыятыў і актуальны мастацкі 
дыскурс, падобна таму, як у экспазіцыі ў Палацы мастацтваў сусед-
нічаюць творы вядомых майстроў Парыжскай школы першай пало-
вы ХХ стагоддзя і маладых айчынных аўтараў.
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 Мы імкнёмся паказаць лепшае са створанага беларускімі 
мастакамі ў пачатку ХХI стагоддзя. Сучасная частка экспазіцыі скла-
даецца больш чым з 200 твораў 90 аўтараў, адабраных экспертным 
журы на конкурснай аснове. Узрост удзельнікаў быў спецыяльна аб-
межаваны 18–40 гадамі, каб вызначыць найбольш перспектыўных з 
айчынных майстроў, тых, каму можа быць аказана падтрымка ў пра-
фесійным развіцці.
 На базе «Восеньскага салона» мы маем намер апрабаваць, як 
на айчыннай глебе будуць працаваць асноўныя інструменты сучаснай 
арт-індустрыі, такія як арт-рынак, інстытут экспертызы, сістэма гран-
тавай падтрымкі і г. д. Так, арганізатары прыцягнулі шэраг айчынных і 
замежных экспертаў для ацэнкі мастацкай якасці выстаўленых твораў. 
Заснаваная да 25-годдзя Белгазпрамбанка прэмія «Арт-Беларусь», па 
сутнасці, з'яўляецца разнавіднасцю грантавай падтрымкі маладых та-
лентаў, бо яе прызавы фонд разлічаны на адукацыйныя стажыроўкі і 
рэалізацыю будучых арт-праектаў удзельнікаў. Заяўлены фармат па-
дзеі, вызначаны як выстаўка-продаж, дазволіць ацаніць перспектывы 
пабудовы айчыннага арт-рынку. У суправаджальную праграму выстаўкі 
ўключаны мерапрыемствы як забаўляльнага, так і адукацыйнага пла-
на, накіраваныя на папулярызацыю сучаснага мастацтва. Такім чынам, 
«Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам» закліканы стаць жывой экспе-
рыментальнай пляцоўкай камунікацыі паміж светам мастацтва і шы-
рокімі пластамі грамадскасці.
 Спадзяёмся, што ўнікальная ініцыятыва Белгазпрамбанка, 
якая не мае аналагаў у нашай краіне, будзе запатрабавана публікай 
і актывізуе мастацкую прастору Беларусі і што правядзенне «Восень-
скіх салонаў» стане добрай традыцыяй у культурным жыцці сталіцы.

Віктар Бабарыка,

старшыня праўлення ААТ «Белгазпрамбанк»
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 Мы стремимся показать лучшее из созданного белорусскими 
художниками в начале ХХI столетия. Современная часть экспозиции 
состоит из более чем 200 произведений 90 авторов, отобранных 
экспертным жюри на конкурсной основе.  Возраст участников был 
специально ограничен 18–40 годами, чтобы определить наиболее 
перспективных отечественных мастеров, тех, кому может быть оказа-
на поддержка в профессиональном развитии.
 На базе «Осеннего салона» мы намерены опробовать, как на 
отечественной почве будут работать основные инструменты совре-
менной  арт-индустрии, такие как арт-рынок, институт экспертизы, 
система грантовой поддержки и т. д. Так, организаторы привлекли 
круг отечественных и зарубежных экспертов для оценки художествен-
ного качества выставленных произведений. Учрежденная к 25-летию 
Белгазпромбанка премия «Арт-Беларусь», по сути, является разно-
видностью грантовой поддержки молодых талантов, ведь ее призо-
вой фонд рассчитан на образовательные стажировки и реализацию 
будущих арт-проектов участников. Заявленный формат события, 
определенный как выставка-продажа, позволит оценить перспективы 
построения отечественного арт-рынка. В сопроводительную програм-
му выставки включены мероприятия как развлекательного, так и об-
разовательного плана, направленные на популяризацию современно-
го искусства. Таким образом,  «Осенний салон с Белгазпромбанком» 
призван стать живой экспериментальной площадкой коммуникации 
между миром искусства и широкими слоями общественности.
 Надеемся, что уникальная инициатива Белгазпромбанка, не 
имеющая аналогов в нашей стране, окажется востребованной у пу-
блики и активизирует  художественное пространство Беларуси и про-
ведение «Осенних салонов» станет хорошей традицией в культурной 
жизни столицы.

Виктор Бабарико,

председатель правления ОАО «Белгазпромбанк»

 На первый взгляд может показаться, что обращенный в 
сторону современности арт-проект «Осенний салон с Белгазпром-
банком» выбивается из ряда наших предыдущих культурных ини-
циатив. Однако, учитывая системный характер спонсорской дея-
тельности Белгазпромбанка, становится очевидным, что «Осенний 
салон» является логичным продолжением той концепции, которая 
была сформулирована в рамках  национального историко-культу-
рологического проекта «Арт-Беларусь»: опираться на прошлое бе-
лорусского искусства, работать с современностью и стремиться в 
будущее. В глобальном плане наши усилия направлены на выстраи-
вание долгосрочной системы, способной к саморазвитию, – то есть 
на формирование в нашей стране полноценной арт-индустрии, со-
ответствующей мировым стандартам.
 Проект «Арт-Беларусь» начался с собирания корпоративной 
коллекции Белгазпромбанка.  Важной вехой на пути его реализа-
ции стало проведение в 2014 году выставки «Десять веков искусства 
Беларуси» в Национальном художественном музее. Данная экспо-
зиция продемонстрировала, какое колоссальное художественное 
наследие оставлено нашими соотечественниками как на родной 
земле, так и в других точках земного шара и какой огромный потен-
циал хранит в себе белорусская культура с ее тысячелетней художе-
ственной традицией. Приступая к организации «Осеннего салона с 
Белгазпромбанком», мы руководствовались намерением раскрыть 
этот потенциал в творчестве наших современников.  «Осенний са-
лон» является тем мостом, который связывает опыт наших преды-
дущих инициатив и актуальный художественный дискурс – подобно 
тому, как в экспозиции во Дворце искусства соседствуют произве-
дения известных мастеров Парижской школы первой половины ХХ 
века и молодых отечественных авторов.
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 At first sight you may think that our project “Salon D'AUTOMNE 
with Belgazprombank” which turns towards contemporary art  is differ-
ent  from our previous cultural initiatives. However, given the systemic 
nature of sponsorship by BGPB, it becomes apparent that the "Salon 
D'AUTOMNE" is a logical continuation of the concept, which has been 
formulated within the framework of the national historical and cultural 
project "Art - Belarus": to build on the past of  Belarusian art, to work 
with modernity, and  to seek the future. Globally, our focus is on build-
ing a long-term system capable of self-development, that is, the for-
mation of our country's full-fledged art industry, meeting international 
standards.
 "Art - Belarus" began with the gathering of the corporate col-
lection of BGPB. An important milestone in its implementation was the 
2014 exhibition "Ten centuries of Art in Belarus" at the National Art 
Museum. This exhibition demonstrated the huge artistic heritage left 
by our compatriots both on home soil, and in other parts of the globe, 
and the huge potential stored within Belarusian culture with its thou-
sands of years of artistic tradition. Turning to the organization of “Sa-
lon D'AUTOMNE with Belgazprombank", we were guided by the inten-
tion to reveal the potential in the work of our contemporaries. "Salon 
D'AUTOMNE" is the bridge that connects the experience of our previous 
initiatives and current artistic discourse, just as the exhibition in the 
Palace of Arts joins the works of famous artists of the Paris school of 
the first half of the twentieth century and young local painters.
 We strive to show the best works created by Belarusian artists 
at the beginning of the twenty-first century. The modern part of the 
exhibition consists of more than 200 works by 90 authors, selected 
by an expert jury on a competitive basis. The age of participants was 
specifically limited to18-40 years, to determine the most promising local 
artists who can be supported in professional development.

 Based on the "Salon D'AUTOMNE" we are going to try out how  
the basic tools of modern art industry, such as the art market, the pro-
cess of expertise, the system of grant support, will work on domestic 
soil.  So, the organizers have attracted a circle of domestic and foreign 
experts to assess the artistic quality of the exhibited works. Having been 
established by the 25th anniversary of BGPB, Award "Art - Belarus", in 
fact, is a form of grant support of young talents, because its prize fund 
is designed for educational training and implementation of future art 
projects. The stated event format, defined as an exhibition and sale, 
will help assess the prospects for the construction of the domestic art 
market. The accompanying program of the exhibition includes activities 
both recreational and educational, which aims at the popularization of 
contemporary art. Thus, the "Salon D'AUTOMNE with Belgazprombank" 
is intended to be a living experimental platform for communication be-
tween the art world and the general public.
 We hope that the unique initiative of  BGPB, which has no ana-
logues in our country, will be demanded by the public and activate the 
artistic space of Belarus, and that "Salon D'AUTOMNE" will become a 
good tradition in the cultural life of the capital.

Victor Babariko,

Chairman of the Board OJSC "Belgazprombank"
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ВОСІП  ЛЮБІЧ

Гарадскі пейзаж. Папера, літаграфія, 43 × 54,5 см
Городской пейзаж. Бумага, литография, 43 × 54,5 см

Cityscape. Paper, lithography, 43 × 54,5 см
З карпаратыўнай калекцыі ААТ «Белгазпрамбанк»             

© ADAGP, Paris 2015
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МАРК ШАГАЛ

Лунацік, 1911―1912. Папера, гуаш, аловак, 33,5 × 22 см
Лунатик, 1911―1912. Бумага, гуашь, карандаш, 33,5 × 22 см
Sleepwalker, 1911―1912. Paper, gouache, pencil, 33,5 × 22 см

З карпаратыўнай калекцыі ААТ «Белгазпрамбанк»             
© ADAGP, Paris 2015
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 Ад імя шматлікага калектыву ГА «Беларускі саюз мастакоў» 
я з вялікай прыемнасцю шчыра вітаю мастацкі праект «Восеньскі 
салон з Белгазпрамбанкам» і выданне каталога гэтай яскравай 
імпрэзы.
 Новая арт-ініцыятыва, запачаткаваная паслядоўнымі ру-
пліўцамі нацыянальнай мастацкай спадчыны, з’яўляецца дужа яс-
кравым сведчаннем пільнага клопату гэтай паважанай установы 
пра перспектывы развіцця нашага нацыянальнага мастацтва як 
неад’емнага складніка агульнаеўрапейскага культурнага кантэксту.
 Творчы даробак маладых беларускіх мастакоў, гэтак дых-
тоўна падтрыманы бізнесовай элітай, пакідае абгрунтаваныя спа- 
дзяванні на вялікі плён, які ў наступнасці, спадзяюся, стане гонарам 
нашай нацыі. Дык няхай жа гэтыя надзеі спраўдзяцца.
 Шчыра радуючыся прыгожай і годнай падзеі, выказваю аса-
бістую падзяку кіраўніцтву Белгазпрамбанка ды ўсім добрым лю- 
дзям, хто спрычыніўся да арганізацыі і здзяйснення гэтага праекта.

З павагаю,
Прэзідэнт Міжнароднай

канфедэрацыі саюзаў мастакоў,
Старшыня грамадскага аб’яднання 

«Беларускі саюз мастакоў» Р. С. Сітніца



25

 От имени многочисленного коллектива ОО «Белорусский 
союз художников» я с большим удовольствием приветствую худо-
жественный проект «Осенний салон с Белгазпромбанком» и изда-
ние каталога этого яркого события.
 Новая арт-инициатива, начатая радетелями сохранения ху-
дожественного наследия Беларуси, является ярчайшим свидетель-
ством пристального внимания и заботы этого уважаемого учреж-
дения о перспективах развития нашего национального искусства 
как неотъемлемого компонента общеевропейского культурного 
контекста.
 Творческий вклад молодых белорусских художников, так 
достойно поддержанный предпринимательской элитой, оставля-
ет обоснованные надежды на великие свершения, которые в бу-
дущем, надеюсь, станут гордостью нашей нации. Так пусть же эти 
надежды сбудутся.
 Искренне радуясь красивому и знаковому событию, выра-
жаю личную благодарность руководству Белгазпромбанка и всем 
добрым людям, кто содействовал реализации этого проекта.

С уважением,
Президент Международной

конфедерации союзов художников,
Председатель общественного объединения

«Белорусский союз художников» Р. С. Ситница

 On behalf of the numerous staff of the PA «Belarusian Union 
of Artists» I am sincerely pleased to welcome the art project «Salon 
D'AUTOMNE with Belgazprombank» and the publication of the catalogue 
of this vibrant event.
 The new art initiative, started by the guardians of the preservation 
of the artistic heritage of Belarus, is a striking testimony of the close at-
tention and care this distinguished institution takes concerning the future 
development of our national art as an integral component of the European 
cultural context.
 I hope that the creative contribution of young Belarusian artists, 
worthily supported by the business elite, will become the pride of our na-
tion. So let these hopes come true.
 I sincerely rejoice in this beautiful and worthy event and express 
personal gratitude to the BGPB leadership and to all good people who have 
joined the project.

Sincerely,
President of the International 

Confederation of Unions of Artists,
Chairman of Public Association  

«Belarusian Union of Artists» R. S. Sitnitsa



ВОСЕНЬСКІ САЛОН З БЕЛГАЗПРАМБАНКАМ
ОСЕННИЙ САЛОН С БЕЛГАЗПРОМБАНКОМ
SALON D'AUTOMNE WITH BELGAZPROMBANK

Каталог выстаўкі 
08.10.2015 – 08.11.2015

На беларускай, рускай і англійскай мовах

Аўтар ідэі
Шчасны Уладзімір Рыгоравіч

Аўтары ўступных слоў:
Бабарыка Віктар Дзмітрыевіч
Сітніца Рыгор Сямёнавіч

Укладальнік біяграфій мастакоў
Зінкевіч Аляксандр Уладзіміравіч

Кіраўнік выдавецкага праекта 
Анцух Ліліяна Фёдараўна

Дызайн каталога і вёрстка:
А. Пашкевіч,  
А. Зінкевіч

Рэдактары: 
Л. Анцух (беларуская, руская мовы)
М. Кроўлі, А. Машкарова (англійская мова)

Карэктар 
А. Лахай (беларуская, руская мовы)

Здымкі работ прадстаўлены аўтарамі –  
удзельнікамі выстаўкі

На с. 5 – карціна Хаіма Суціна «Ева»  
(з карпаратыўнай калекцыі ААТ «Белгазпрамбанк»)
 
На с. 6–7, 10–11, 14–15 – паказальнік імёнаў  
удзельнікаў выстаўкі

Падпісана ў друк 15.09.2015.
Фармат 84×60/8. Папера афсетная. Друк афсетны.
Ум. друк. арк. 24,18. Ул.-выд. арк. 18,12.
Наклад 500 паас. Заказ 3426.

ТДА «ВЫДАВЕЦТВА «ЧАТЫРЫ ЧВЭРЦІ».

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі  
выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка  
друкаваных выданняў  
№ 1/139 ад 08.01.2014, № 3/219 ад 21.12.2013.
Вул. Б. Хмяльніцкага, 8-215, 220013, г. Мінск.
Тэл./факс: (+375 17) 331 25 42. E-mail: info@4-4.by

Надрукавана ў тыпаграфіі ТАА «Палікрафт».
Вул. Кнорына, 50, корп. 4, к. 401а, 220103, Мінск.
ЛП № 02330/466 ад 21.04.2014 г.
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