
Наш край надзвычай багаты на 

творчыя здабыткі, на шчырых, разумных, 

добрых, таленавітых  людзей. Кожны з іх – як 

самародак, як зыркае зорка ў небе, як доказ 

таму, што паляшуцкі народ  жыве  творчым і 

натхнённым жіццём.   Дзесяткі цудоўных 

людзей, выдатных майстакоў, дзеячаў 

культуры, пісьменнікаў і паэтаў падаравала 

свету мазырская зямля. 

Палескі край здаўна багаты на 

майстроў ганчарных спраў. З часам іх багатая 

фантазія і ўмелыя рукі ўзвысілі ўтылітарнае 

рамяство да дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва. Душа радуецца, калі глядзіш і на 

невялічкія гліняныя скульптуры вядомага 

мастака, майстра-кераміста Мікалая 

Пушкара. 

М. Дубрава нарадзіўся ў вёсцы 

Бярозаўка Мазырскага раёна, прыгажосць 

палескіх краявідаў увабраў з дзяцінства. 

Трэба адзначыць, цяга да малявання ў яго 

была заўсёды. Адразу пасля заканчэння 

школы юнак паступіў у Пензенскае мастацкае 

вучылішча імя К. А. Савіцкага, якое паспяхова 

скончыў у 1976-м, потым — у Беларускі 

тэатральна-мастацкі інстытут. Пэўны час 

працаваў на Гомельскім мастацка-

вытворчым  камбінаце «Мастацтва», з 1999 

года выкладаў у Мазырскім дзяржаўным 

педагагічным інстытуце, сёння з’яўляецца 

загадчыкам і выкладчыкам «Студыі 

выяўленчага мастацтва дзяцей і моладзі»                       

г. Мазыра. 

Творчы дыяпазон М. Дубравы 

шырокі: ён працуе ў акварэлі, эстампе, 

станковым жывапісе, у жанрах лірычнага 

пейзажа, партрэта, нацюрморта. Умелае 

валоданне рознымі тэхнікамі дапамагло яму 

выпрацаваць  своеасаблівую сістэму 

вобразаў, у якой натуральнае спалучаецца з 

творчай імправізацыяй. Мастака цікавяць 

гісторыя і культура беларускага народа, 

нацыянальны характар, ён умее без знешніх 

эфектаў знайсці прыгожае ў будзённым. 

    

 

 

 



Юбілейная выстаўка «Маё Палессе» прадстаўлена такімі жывапіснымі палотнамі, як «Да 

вячэры» (2005), «Вяртанне» (2010), «Былая сядзіба ў Барысаўшчыне» (2012) і інш. Чарнобыльскай 

тэме прысвечаны карціны «Самота» (1993), серыя «Чарнобыльскі след» (60 твораў). Трэба 

адзначыць, што дадзеная экспазіцыя выстаўлялася ў Мазыры і вельмі ўсхвалявала наведвальнікаў: 

большасць твораў мастака насычаны трывогай, смуткам і болем за Беларусь, якая пацярпела ад 

Чарнобыльскай катастрофы. 

М. Дубрава шмат выязджае на пленэры ва Украіну, Расію. Адразу ж пасля паездак ладзіць 

выстаўкі эцюдаў. Яго творы знаходзяцца ў фондах Беларускага саюза мастакоў, Музеі  М. 

Багдановіча, Нацыянальным мастацкім музеі, Гомельскім краязнаўчым музеі ды іншых мастацкіх 

музеях і галерэях Беларусі, Расіі, Украіны, а таксама ў прыватных зборах калекцыянераў розных 

краін свету. 

 

МАЗЫРСКАЯ РАЁННАЯ КАРЦІННАЯ ГАЛЕРЭЯ заснавана ў 1976 у в.Гурыны Мазырскага 

раёна рашэннем Мазырскага райвыканкама. З 1978 г. філіял Нацыянальнага мастацкага музея 

Рэспублікі Беларусь, з 19.06.2006 г. галерэя ў падпарадкаванні аддзела культуры Мазырскага 

райвыканкама. 

Галерэя з'яўлялася своеасаблівым культурным цэнтрам Палескага рэгіёна. Сюды 

прыязджалі мастакі з Мінска, Гомеля. Калі галерэя была філіялам Нацыянальнага мастацкага 

музея, у 1-м раздзеле яе экспазіцыі, які ўяўляў сабой рэтраспектыву беларускага мастацтва 

пасляваеннага перыяду, дэманстраваліся творы больш чым 200 мастакоў. У 2-м раздзеле можна 

было азнаёміцца з заходнееўрапейскім мастацтвам 14 — 19 ст. Асобная зала прысвячалася 

творчасці мазырскіх мастакоў. Галерэя прымала больш за 6 тыс. наведвальнікаў у год, працавалі 

лекторыі па беларускім, рускім, заходнееўрапейскім мастацтве, адбываліся сустрэчы з мастакамі. 

Пасля перадачы галерэі ў падпарадкаванне аддзелу культуры Мазырскага райвыканкама 

творы мастацтва вернуты Нацыянальнаму мастацкаму музею. Засталіся толькі карціны і малюнкі 

В.К.Гоманава, А.В.Бараноўскага, В.П.Цюрына, В.А.Мінейкі і інш., скульптуры кераміста 

М.М.Пушкара. 
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