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Мяснікова Кацярына Віктараўна (01.05.1981, 

г. Полацк, Віцебская вобласць), беларускі мастак, публіцыст. 

Скончыла мастацка-графічны факультэт Віцебскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, абараніла 

дыпломны праект на кафедры гісторыі і тэорыі мастацтва 

«Гісторыя стварэння Полацкай мастацкай галерэі. Сучасная 

экспазіцыйная структура», кіраўнік С.М. Лазарэнка (1999–

2004). 

Прайшла перападрыхтоўку ў БДУКіМ па 

спецыяльнасці «Рэкламная інфармацыя і PR» (г. Мінск, 2005–

2007). 

Атрымала дыплом Міжнароднай школы 

паслядыпломнай адукацыі «Нясвіжская акадэмія» па курсе 

«Ахова культурнага ландшафту» (Мінск – Варшава) (2015–

2016). 

Працавала ва ўзорным юнацкім тэатры-студыі 

«Гармонія» мастаком-пастаноўшчыкам (г. Полацк) (2015–

2018). 

Скончыла магістратуру ВДУ імя П.М. Машэрава па 

спецыяльнасці «Мастацтвазнаўства», навуковы кіраўнік 

М.Л. Цыбульскі (г. Віцебск, 2018–2020). 

З 2005 года займаецца арганізацыяй маладзёжных 

пленэраў «У пошуках Атлантыды» (2005–2014, 2018), выстаў і 

сімпозіумаў. З’яўляецца аўтарам канцэпцыі і куратарам 

праекта «Беларускі Арт-алфавіт» (2012–2017), куратарам 

БІБЛІЯГРАФІЯ 

Асноўныя публікацыі ў друку 

1. Мяснікова, К. Як мастакі шукалі Атлантыду / 

К. Мяснікова // Голас Радзімы. – 2006. – 8 чэрв. – С. 14. 

2. Мяснікова, К. Дзісна. Энергетыка месца / 

К. Мяснікова // Новая газета. – 2006. – 31 кастр. – С. 6. 

3. Мяснікова, К. Мы зноў шукаем Атлантыду / 

К. Мяснікова // Краязнаўчая газета. – 2006. – № 28 (ліп.). – С. 2. 

4. Мяснікова, К. Аты-баты... / К. Мяснікова // 

Краязнаўчая газета. – 2007. – № 27 (ліп.). – С. 4. 

5. Мяснікова, К. Леаніды над Друяй / К. Мяснікова // 

Краязнаўчая газета. – 2008. – № 3 (студз.). – С. 1. 

6. Мяснікова, К. Леаніды над Віцебшчынай / 

К. Мяснікова // Краязнаўчая газета. – 2008. – № 21 (чэрв.). – 

С. 2. 

7. Мяснікова, К. Чароўная параф’янаўская Атлантыда / 

К. Мяснікова // Краязнаўчая газета. – 2013. – № 44 (лістап.) – 

С. 2. 

8. Мяснікова, К. На тым тыдні… / К. Мяснікова // 

Краязнаўчая газета. – 2014. – № 34 (верас.). – С. 1. 

9. Мяснікова, К. Беларускі АРТ-Алфавіт: ад Руны да 

Літары / К. Мяснікова // Краязнаўчая газета. – 2014. – № 36 

(верас.). – С. 2. 
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праекта «Фармат» (2017–2020). 

Узнагароджана Ганаровай граматай Полацкага 

раённага выканкама за значны асабісты ўклад у развіццё і 

прапаганду беларускага мастацтва і Віцебскай мастацкай 

школы, актыўную творчую дзейнасць, бездакорную 

арганізацыю мастацкіх праектаў на карысць горада Полацка, 

Віцебскай вобласці, Рэспублікі Беларусь (2019). 

Мае шэраг публікацый у рэгіянальных і рэспубліканскіх 

выданнях. З 2005 года актыўна займаецца творчай і 

арганізацыйнай дзейнасцю. 

Член Беларускага саюза мастакоў (2014). З 2016 года – 

член праўлення Віцебскага аддзялення ГА «Беларускі саюз 

мастакоў». 

Працуе ў тэхніцы сухой пастэлі ў жанрах пейзажа і 

нацюрморта. З’яўляецца паслядоўнікам традыцый пленэрнага 

жывапісу ў рэалістычным кірунку. Творы характарызуюцца 

эмацыянальнасцю, філасофскім зместам, высокім узроўнем 

валодання тэхнікай пастэльнага жывапісу. 

Творы знаходзяцца ў музеях і прыватных калекцыях 

Рэспублікі Беларусь, Расійскай Федэрацыі, Германіі, Польшчы 

і Швецыі. 

 

 

 

 

 

2012 – пленэр «У пошуках Атлантыды. Межава», 

в. Межава, Аршанскі раён; 

– рэспубліканскі пленэр, прысвечаны творчасці 

В. Быкава, в. Бычкі, Ушацкі раён. 

2013 – пленэр «У пошуках Атлантыды. Параф’янава», 

в. Параф’янава, Докшыцкі раён; 

– пленэр «Рагачоўскія плёсы», г. Рагачоў, 

Гомельская вобласць. 

2014 – пленэр «У пошуках Атлантыды», г. Полацк; 

– рэспубліканскі пленэр, прысвечаны творчасці 

В. Быкава, в. Бычкі, Ушацкі раён; 

– пленэр «Рагачоўскія плёсы», г. Рагачоў, 

Гомельская вобласць; 

– пленэр «У княстве Лепельскага Цмока», 

г. Лепель. 

2015 – пленэр «Пачаткі», аг. Друя, Браслаўскі раён. 

2017 – пленэр «Пачаткі. Скарынер», аг. Друя, 

Браслаўскі раён. 

2018 – пленэр «У пошуках Атлантыды», г. Лепель. 
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«Solitude» 

Мала хто з мастакоў сучаснасці звяртаецца да тэхнікі 

пастэлі. Лёгкая, пяшчотная па сваіх якасцях, яна, здаецца, 

з’явілася і сышла разам з вытанчанай эпохай ракако. Кацярына 

Мяснікова свядома абрала для сябе менавіта пастэль. І 

непапулярная ў жорсткую эпоху постмадэрна пастэль загучала 

ў яе манументальнымі нотамі, узняла ў побытавых 

нацюрмортах і пейзажах роднай зямлі глабальныя праблемы. 

Бо праблема не ў тым, хто пераможа ў інфармацыйнай ці 

сапраўднай вайне, заробіць больш зручнасцяў, здзівіць 

праўдай ці прыдумае фэйк. Праўда ў тым, як мы пражываем 

памяць, як адчуваем любоў, як нясем у далонях каханне, каб не 

расплёскаць, каб данесці сучаснікам і будучыні. Пастэлі 

Кацярыны – гэта захопленыя вокам мастака фрагменты 

палатна быцця. Старыя пацёртыя прыступкі, лясы храмавага 

прытвору, даўно нефарбаваны плот. У сваёй канцэнтраванай 

інфарматыўнасці гэтыя аб’екты становяцца сімваламі, 

своеасаблівымі знакамі месца, прыкметамі часу. Знак, як 

сродак найлепшай камунікацыі з падсвядомым гледача, яна 

падае лагодна і стрымана, па-жаноцку далікатна, і менавіта 

гэта дазваляе дагрукацца да сэрцаў гледачоў. Пакуль іншыя 

імкнуцца да экзатычных краявідаў і шукаюць завернутыя 

кампазіцыі, яна сціплыя беларускія пейзажы падымае да 

вышыні.  

– рэспубліканскі зімовы пленэр, прысвечаны 

творчасці Н. Орды, в. Валодзькава; г. Глыбокае; 

аг. Лужкі. 

2007 – пленэр «У пошуках Атлантыды. Друя», аг. Друя, 

Браслаўскі раён; 

– рэспубліканскі пленэр, прысвечаны творчасці 

Я. Драздовіча, аг. Германавічы, Шаркаўшчынскі 

раён. 

2008 – пленэр «У пошуках Атлантыды. Асвея», 

г.п. Асвея, Верхнядзвінскі раён; 

– рэспубліканскі пленэр, прысвечаны творчасці 

В. Быкава, в. Бычкі, Ушацкі раён. 

2009 – пленэр «У пошуках Атлантыды. Опса», аг. Опса, 

Браслаўскі раён. 

2010 – пленэр «У пошуках Атлантыды. Лучай», 

в. Лучай, Пастаўскі раён; 

– рэспубліканскі пленэр, прысвечаны Эміліі 

Плятэр, аг. Слабодка, Браслаўскі раён; 

– міжнародны пленэр «Mroki Mazurskiej Jesieni», 

в. Харш (Польшча).  

2011 – пленэр «У пошуках Атлантыды. Смаляны», 

в. Смаляны, Аршанскі раён; 

– міжнародны пленэр « Mazurska Milosc», в. Харш 

(Польшча). 
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Сур’ёзны мастак і сур’ёзны даследчык, акрамя іншага, 

Кацярына яшчэ і таленавіты арганізатар пленэраў і куратар 

выставачных праектаў. Пленэры «У пошуках Атлантыды» 

праводзіла з 2005 па 2014 год. Ён збіраў маладых творцаў і 

прызнаных мастакоў разам, і гэтая спантанная школа дазволіла 

шмат каму з моладзі вызначыцца з уласным стылем і аўтарскім 

бачаннем.  

А аўтарскае бачанне Кацярыны палягае ў тым, што 

абраўшы творчасць асновай свайго жыцця, яна пражывае яго 

як акт захаплення, акт любові, кахання, можа нават нянавісці. 

Для яе ўсе перыпетыі жыцця ў мастацтве пераўвасабляюцца ў 

аформлены матэрыялізаваны выбар пачуццяў. Яна нараджае 

карціны, бо інакш немагчыма. Бо бласлаўленне і праклён 

мастака ў тым, што і са шчасця і з трагедыі вымушаны ствараць 

мастацтва. І потым несці свае перажыванні людзям, 

падзяліцца, пачуць, аддаць сваю цеплыню. Пяшчотна, у 

далонях, несучы цэлы сусвет. 

Святлана Баранкоўская,  

мастак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куратар праектаў 

2005–2014, 

2018 

– нізка маладзёжных пленэраў «У пошуках 

Атлантыды». 

2012–2017 – мастацкі арт-праект «Беларускі АРТ-

алфавіт» (рэалізаваны 3 праекты). 

2015 – мастацкі арт-праект «Беларускі АРТ-

алфавіт: ад Руны да Літары» (ВУП 

«Рэспубліканская мастацкая галерэя» 

ГА «Беларускі саюз мастакоў»), г. Мінск. 

2016 – мастацкі арт-праект «Асенні салон 

прыгажосці». 

2018–2020 – рэспубліканскі выставачны праект 

«Фармат». 

 

Удзел у пленэрах 

2005 – пленэр «У пошуках Атлантыды. Лявонпаль», 

в. Лявонпаль, Міёрскі раён. 

2006 – пленэр «У пошуках Атлантыды. Дзісна», 

г. Дзісна, Міёрскі раён; 

– II Міжнародны мастацкі пленэр, г. Рагачоў, 

Гомельская вобласць; 

– рэспубліканскі пленэр, прысвечаны творчасці 

Р. Барадуліна, в. Бычкі; г. п. Ушачы; 
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СПІС ТВОРАЎ, ПРАДСТАЎЛЕНЫХ НА ВЫСТАВЕ 

 

1. Будуецца храм, 2014, наждачная папера, сухая 

пастэль, 23х28. 

2. Веснавы настрой, 2018, наждачная папера, сухая 

пастэль, 63х67. 

3. Гранат, 2019, наждачная папера, сухая пастэль, 

37х43. 

4. За плотам. Прысвячэнне Р. Барадуліну, 2014, 

наждачная папера, сухая пастэль, 28х46. 

5. Зіма ў Полацку, 2009, наждачная папера, сухая 

пастэль. 

6. Зімовае, 2018, наждачная папера, сухая пастэль. 

7. Зімовая казка, 2018, наждачная папера, сухая 

пастэль, 42х75. 

8. Зімовыя цені, 2018, наждачная папера, сухая 

пастэль, 39х44. 

9. Казка, 2015, наждачная папера, сухая пастэль, 23х75. 

10. Летні нацюрморт, 2015, наждачная папера, сухая 

пастэль. 

11. Лясная таямніца, 2015, наждачная папера, сухая 

пастэль, 23х56. 

12. На прыступках. Вяртанне, 2015, наждачная 

папера, сухая пастэль, 23х56. 

13. Нечаканае, 2018, наждачная папера, сухая пастэль, 

– выстава графікі «Цішыня. POSTSCRIPTUM» 

(мастацкая галерэя «Вільнюс»), г. Мінск. 

2017 – рэспубліканская выстава «Скарыніяна», брала 

ўдзел як куратар з арт-праектам «Беларускі АРТ-

Алфавіт» (Палац мастацтваў), г. Мінск; 

– персанальная выстава графікі «Цішыня. 

POSTSCRIPTUM» (выставачная зала гарадскога 

Палаца культуры), г. Полацк. 

2018 – рэспубліканская выстава Віцебскай абласной 

арганізацыі ГА «Беларускага саюза мастакоў» 

«Віцебск+100» у рамках выставачнага праекта 

«Фармат» (Палац мастацтваў), г. Мінск; 

– выстава «У пошуках Атлантыды», г. Лепель, 

г. Віцебск; 

– выстава «Халакост», Мастацкі музей, г. Віцебск. 

2019 – міжнародны арт-праект «Калегіум» (Аршанская 

гарадская мастацкая галерэя В.А. Грамыкі), 

г. Орша, Рэспубліка Беларусь; 

– рэспубліканская выстава «Ад з’езда да з’езда» 

(Палац мастацтваў), г. Мінск; 

– персанальная выстава «Solitude» (ДУ «Віцебская 

абласная бібліятэка імя У.І. Леніна»), г. Віцебск. 

2020 – выстава-салон «Віцебскі мастак», Мастацкі музей, 

г. Віцебск. 
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соус, 79х61. 

14. Памяць, 2018, наждачная папера, сухая пастэль, 

соус, 75х59. 

15. Садавіна-гародніна, 2018, наждачная папера, сухая 

пастэль, 45х50. 

16. Сведка мінуўшчыны. Вяртанне, 2015, наждачная 

папера, сухая пастэль, 23х56. 

17. Стары дом. Вяртанне, 2015, наждачная папера, 

сухая пастэль, 23х56. 

18. Сцюдзёна, 2019, наждачная папера, сухая пастэль. 

 

 

 

 

 

2015 – выстава «Доўгая дарога дадому» (Полацкі раённы 

цэнтр рамёстваў і нацыянальных культур), 

г. Полацк; 

– выстава па выніках X маладзёжнага пленэру 

«У пошуках Атлантыды» (Віцебскі абласны 

краязнаўчы музей), г. Віцебск; 

– абласная маладзёжная выстава «Навыварат» 

(Аршанская гарадская мастацкая галерэя імя 

В.А. Грамыкі), г. Орша; 

– выстава графікі «Цішыня» (выставачная зала 

УК «Музей “Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва”»), 

г. Віцебск. 

2016 – рэспубліканская выстава «Восеньскі салон» з 

Белгазпрамбанкам (Палац мастацтваў) , г. Мінск; 

– выстава «Падаў леташні снег» (Віцебскі абласны 

краязнаўчы музей), г. Віцебск; 

– выстава віцебскіх мастачак «Знаёмыя незнаёмкі» 

(Віцебскі мастацкі музей), г. Віцебск; 

– выстава графікі «Цішыня» (УК «Музей гісторыі і 

культуры г. Наваполацка»), г. Наваполацк; 

– выстава партрэтаў «Студыя Леа-Леа» (Віцебскі 

абласны краязнаўчы музей), г. Віцебск; 

– выстава «Асенні салон прыгажосці» (Віцебскі 

мастацкі музей), г. Віцебск; 
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Будуецца храм 

 

 
 

Веснавы настрой 

– персанальная выстава «Ціхае жыццё», 

г. Наваполацк; 

– выстава «Рагачоўскія плёсы», г. Рагачоў. 

2014 – міжнародны арт-сімпозіум «Expo Diaspora 

Bocholt-2014» (Германія); 

– рэспубліканская маладзёжная мастацкая выстава 

«Under 35» (ВУП «Рэспубліканская мастацкая 

галерэя» ГА «Беларускі саюз мастакоў»), г. Мінск; 

– рэспубліканская мастацкая выстава да 150-годдзя 

паўстання пад кіраўніцтвам К. Каліноўскага 

«Памяць іх ценям» (ВУП «Рэспубліканская 

мастацкая галерэя» ГА «Беларускі саюз мастакоў»), 

г. Мінск; 

– рэспубліканская мастацкая выстава, прысвечаная 

70-годдзю вызвалення Беларусі «Святло Перамогі» 

(ВУП «Рэспубліканская мастацкая галерэя» 

ГА «Беларускі саюз мастакоў»), г. Мінск; 

– мастацкі арт-праект «Беларускі АРТ-алфавіт: ад 

Руны да Літары» (Віцебскі мастацкі музей), 

г. Віцебск; 

– выстава «У пошуках Атлантыды. Параф’янава», 

г. Наваполацк; 

– выстава «Арт-салон» (выставачная зала УК 

«Музей “Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва”»), 

г. Віцебск. 
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Гранат 

 

 
 

За плотам. Прысвячэнне Р. Барадуліну 

– рэспубліканская мастацкая выстава 

«Маладзёжная» (ВУП «Рэспубліканская мастацкая 

галерэя» ГА «Беларускі саюз мастакоў»), г. Мінск; 

– выстава «У пошуках Атлантыды. Смаляны» 

(Аршанская гарадская мастацкая галерэя 

В.А. Грамыкі), г. Орша; 

– выстава «У пошуках Атлантыды. Рэтраспектыва», 

г. Наваполацк. 

2012 – рэспубліканская мастацкая выстава 

«Маладзёжная» (ВУП «Рэспубліканская мастацкая 

галерэя» ГА «Беларускі саюз мастакоў»), г. Мінск; 

– рэспубліканская мастацкая выстава «Фэст кнігі» 

(ВУП «Рэспубліканская мастацкая галерэя» 

ГА «Беларускі саюз мастакоў»), г. Мінск; 

– мастацкі арт-праект «Беларускі АРТ-алфавіт» 

(Віцебскі мастацкі музей), г. Віцебск; 

г. Наваполацк; 

– выстава «Анёлы над Віцебскам» (мастацкая 

галерэя «Сцяна»), г. Віцебск; 

– выстава па выніках пленэру, прысвечанага Васілю 

Быкаву (Віцебскі мастацкі музей), г. Віцебск. 

2013 – выстава «У пошуках Атлантыды. Межава» 

(Віцебскі абласны краязнаўчы музей), г. Віцебск; 

– персанальная выстава «Still Leben» (Віцебскі 

абласны краязнаўчы музей), г. Віцебск; 
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Зіма ў Полацку 

 

 

 

2008 – рэспубліканская выстава, прысвечаная творчасці 

Васіля Быкава, г. Віцебск; 

– рэспубліканская мастацкая выстава 

«Маладзёжная» (ВУП «Рэспубліканская мастацкая 

галерэя» ГА «Беларускі саюз мастакоў»), г. Мінск; 

– выстава «У пошуках Атлантыды. Маніды над 

Друяй», г. Наваполацк; 

– выстава «У пошуках Атлантыды. Асвея», 

г. Полацк. 

2009 – рэспубліканская мастацкая выстава «Грунвальд» 

(ВУП «Рэспубліканская мастацкая галерэя» 

ГА «Беларускі саюз мастакоў»), г. Мінск; 

– выстава «У пошуках Атлантыды. Опса» 

(мастацкая галерэя «Вільнюс»), г. Мінск; 

– персанальная выстава «Безмішуровая прастора» 

(выставачная зала УК «Музей “Віцебскі цэнтр 

сучаснага мастацтва”»), г. Віцебск; г. Наваполацк. 

2010 – выстава «У пошуках Атлантыды. Рэтраспектыва» 

(Віцебскі абласны краязнаўчы музей), г. Віцебск; 

– персанальная выстава «Рэстаўрацыя памяці» 

(Міністэрства замежных спраў Рэспублікі 

Беларусь), г. Мінск. 

2011 – рэспубліканская мастацкая выстава «Малюнак і 

скульптура» (ВУП «Рэспубліканская мастацкая 

галерэя» ГА «Беларускі саюз мастакоў»), г. Мінск; 
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Зімовае 

 

 
 

Зімовая казка 

 

 

УДЗЕЛ У ВЫСТАВАХ 

2005 – выстава «У пошуках Атлантыды. Лявонпаль» 

(дзіцячая мастацкая школа), г. Полацк. 

2006 – выстава «У пошуках Атлантыды. Лявонпаль» 

(Віцебскі абласны краязнаўчы музей), г. Віцебск; 

– выстава «У пошуках Атлантыды. Дзісна», 

г. Полацк. 

2007 – міжнародны арт-праект «Рэторн» (Аршанскі 

этнаграфічны музей «Млын»), г. Орша; 

– рэспубліканская выстава «Каб рунела душа», 

прысвечаная творчасці Рыгора Барадуліна 

(выставачная зала УК «Музей “Віцебскі цэнтр 

сучаснага мастацтва”»), г. Віцебск; 

– рэспубліканская выстава, прысвечаная творчасці 

Напалеона Орды, г. Наваполацк; 

– выстава маладых мастакоў г. Полацка 

«Гранатавае сэрца» (выставачная зала УК «Музей 

“Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва”»), г. Віцебск; 

– жаночая мастацкая выстава, прысвечаная 

Міжнароднаму дню жанчын (выставачная зала 

УК «Музей “Віцебскі цэнтр сучаснага 

мастацтва”»), г. Віцебск; 

– выстава «У пошуках Атлантыды. Дзісна. 

Энергетыка месца», г. Наваполацк. 
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Зімовыя цені 

 

 
 

Казка 

 

 

 
 

Сведка мінуўшчыны. Вяртанне 

 

 
 

Стары дом. Вяртанне 

 

 
 

Сцюдзёна 
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Летні нацюрморт 

 

 
 

Лясная таямніца 

 

 

 

  

 
 

Прыступкі. Вяртанне 

 

 

 
 

Садавіна-гародніна 
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Нечаканае 

 

 

 

 

 

 
 

Памяць 
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