
Прафесіянал 
 

 

Віцебскага мастака Леаніда Анцімонава з вялікім гонарам называюць сваім 

настаўнікам многія вядомыя беларускія графікі, што ў розныя часы скончылі 

мастацка-графічны факультэт Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. Амаль 

40 гадоў выкладаючы тут жывапіс, малюнак і кампазіцыю, Анцімонаў, тым не 

менш, не ўсіх вучыў асабіста. Аднак апантаныя мастацтвам студэнты 

заўжды цянуліся ў графічную майстэрню Леаніда Анцімонава. Бо ведалі — 

там працуе  прафесіянал.  

                                                                                                                                           

Яго вялікай асабістай заслугай можна 

лічыць арганізаваную ім на факультэце 

графічную майстэрню. Тут ѐн вывучаў 

магчымасці традыцыйных графічных тэх- 

нік, адкрываў новыя. У гэтай майстэрні 

студэнты выконвалі афорты, займаліся 

дыятыпіяй, фларатыпіяй, гравюрай на 

кардоне і фанеры, выкарыстоўвалі камбі- 

наваныя тэхнікі. Але ж сапраўдным ад- 

крыццѐм і адначасова асноўным полем 

для рэалізацыі ўласных эксперыменталь- 

ных праектаў для Леаніда Анцімонава і 

шэрагу яго вучняў стала манатыпія. 

“Манатыпія — гэта і не графіка, і не 

жывапіс, а цалкам самастойны від мас- 

тацкай практыкі, — кажа ѐн. — Калі адбі- 

так і робіцца паводле прынцыпу друкар- 

скай графікі, то ўсѐ астатняе — жывапіс. 

Манатыпія дае магчымасць атрымаць ці- 

кавыя каларыстычныя эфекты, фактуры, 

якія немагчыма паўтарыць іншым споса- 

бам”. У пошуках найбольшай мастацкай 

выразнасці сваіх манатыпій мастак звы- 

чайна выконваў дзесяткі варыянтаў адной 

і той кампазіцыі, эксперыментаваў з раз- 

настайнымі сумесямі фарбаў і разбаўля- 

льнікаў, выкарыстоўваў розныя прылады, 

вялікую колькасць фактур, розныя тэх- 

нічныя прыѐмы друку. 

Не менш плѐннай з’яўляецца праца 

мастака ў традыцыйных графічных тэх- 

ніках. Яго ксілаграфіі і афорты трапілі ў 

экспазіцыі прадстаўнічых міжнародных 

выставак яшчэ ў тыя часы, калі выхад на 

арэну сусветнага мастацтва быў невядо- 

мы для большасці рэгіянальных творцаў. 

Даволі часта арэнай творчых эксперы- 

ментаў для Л. Анцімонава станавіўся і 

жывапіс. 

Своеасаблівая рэтраспектыва кампа- 

зіцый мастака зараз прадстаўлена ў Му- 

зычнай гасцѐўні ў Віцебску, і хоць з не- 

 

вялічкім спазненнем, але ж прымеркава- 

на да 70-годдзя з дня яго нараджэння. 

Тут можна сустрэць як вобразна немуд- 

рагелістыя творы, пабудаваныя па пер- 

шынстве ўдала знойдзенай каляровай 

плямы, нефігуратыўныя, фармальныя 

кампазіцыі, так і звыклыя рэалістычныя 

краявіды, па-філасофску шматзначныя 

мастацкія разважанні. 

Усѐ жыццѐ Леаніда Анцімонава — гэ- 

та ажыццяўленне індывідуальнага пра- 

екта творчага быцця, які заўжды стана- 

віўся глебай для набыцця канкрэтнага 

мастацкага вопыту. А вопыт гэты ѐн і 

сѐння працягвае перадаваць сваім вуч- 

ням. Працуючы зараз у гімназіі №4 з 

мастацкім ухілам, Анцімонаў, як і раней, 

з захапленнем апавядае аб ініцыятыў- 

насці сваіх навучэнцаў. “Дзіця павінна 

быць пераканана ў тым, што яно здзей- 

сніць задуманае, і што ў яго ўсѐ добра 

атрымаецца, бо для дзяцей мастацтва — 

гэта развіццѐ розных спосабаў бачання 

рэальнасці...” 

Міхась ЦЫБУЛЬСКІ, 

кандыдат мастацтвазнаўства 

Віцебск 

На здымку: 
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