
Выстава ў Паўночных Афінах 

 

Арт-тэрапія ад Галіны СУШКО 
 

Прыхільнікі творчасці маладзечанскай мастачкі Галіны Сушко сцвярджаюць, што 

яе акварэлі сапраўды нармалізуюць ціск, лечаць і натхняюць. Празрыстыя, лѐгкія, 

паветраныя - яны нібы намаляваныя не пэндзалем, а струменьчыкамі дажджу, 

адбіткамі аблокаў ці ніткамі-павуцінкамі, занесенымі гуллівым ветрыкам са 

старажытных дрэў англійскага парку сядзібы М. К. Агінскага. 

 

Персанальная выстава ў галерэі Залескага музея-сядзібы для Галіны Сушко 

пятая. Чатыры папярэднія праходзілі ў Маладзечанскім палацы культуры і 

Маладзечанскім краязнаўчым музеі. Але менавіта з сядзібай М. К. Агінскага 

звязаны самыя прыемныя ўспаміны мастачкі. Тут яна шмат гадоў запар 

шукала натхненне, адпачывала душой пад развесістымі шатамі старажытнага 

парку, слухала пяшчотнае вуркатанне рачулкі і марыла пра вяртанне 

“Паўночных Афінаў”. Як сябра дабрачыннага фонду “Нашчадкі Агінскага” 

яна часта наведвалася ў гэтыя мясціны валанцѐрам і ўдзельніцай шматлікіх 

пленэраў, прывозіла сюды юных навучэнцаў студыі выяўленчага і 

дэкаратыўнага мастацтва, кіраўніком якой з’яўляецца шмат гадоў. Менавіта 

тут падчас аднаго з суботнікаў па добраўпарадкаванні парку 

перакрыжаваліся лѐсы двух творчых людзей і ўспыхнула каханне, якое 

завяршылася шлюбам. Цяпер для Галіны і яе мужа Алега Залеская сядзіба – 

сакральнае месца, куды яны імкнуцца самі і прывозяць сваіх сяброў. 

А на выставе прадстаўлена большасць акварэлей, прысвечаных альбо 

напісаных менавіта ў ваколіцах музея-сядзібы слыннага аўтара паланезаў і 

выдатнага дзяржаўнага дзеяча Міхала Клеафаса Агінскага. 

На прэзентацыю выставы сяброў прыехала вельмі шмат. І не дзіва. 

Большасць з іх яшчэ жыве яркімі ўспамінамі аб экспедыцыі праз усю Еўропу 

да магілы слыннага земляка Леанарда Ходзькі. Падчас падарожжа многія 

ўдзельнікі дзяліліся сваімі краязнаўчымі ведамі і адкрыццямі, а некаторыя 

знайшлі ў сабе новыя таленты. Людзі, злучаныя духоўнай блізкасцю, з 

жартам ставіліся да часовых цяжкасцей паездкі, нейкіх дарожных 

непрыемнасцей і, дзякуючы творчасці, выпраўлялі хібы ды вярталі добры 

настрой. У гэтым падарожжы і Галіна напісала верш, які ўвайшоў у 

самвыдавецкі зборнічак разам з творамі іншых вандроўнікаў, які і падарыла 

“віноўніцы” ўрачыстасці краязнаўца-выдавец Таццяна Кляшчонак. 

Кранальныя вершы прачыталі на імпрэзе паэткі, члены саюза пісьменнікаў 

Беларусі Людміла Кебіч і Таіса Трафімава. Моманты імправізацый падарылі 

мастачкі Таццяна Ласка, Галіна Владыка, Лілія Гудава, аматар творчасці М. 

К. Агінскага Сяргей Верамейчык, мастак Мікола Аўчыннікаў, якога Галіна 

Сушко называе сваім галоўным настаўнікам. 

У цѐплай, нязмушанай, амаль сямейнай атмасферы прайшла сустрэча. 

Падарункі дарылі супрацоўнікі музея-сядзібы М. К. Агінскага і госці з 

Мінска, Маладзечна, Заслаўля, Гродна, Ашмянаў і інш. Выстава будзе 

дзейнічаць да канца ліпеня. Таму кожны, хто мае патрэбу ў арт-тэрапіі ці 

проста любіць мастацтва, можа зазірнуць у аранжарэю “Паўночных Афінаў” 

і атрымаць асалоду ад выдатных твораў. 



 
Песню на верш Габрыэлі Пузыны спяваюць Ала Клемянок і Таццяна Кляшчонак 

 
 

Вершы , прысвечаныя Л. Ходзьку чытае Людміла Кебіч 



  

Удзельнікі імпрэзы ў Залессі М. К. Агінскага 

 

Ала СТРАШЫНСКАЯ. 

Фота аўтара. 

 


