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Алег Прусаў… У гісторыі віцебскага мастацтва канца ХХ стагоддзя, мабыць, немагчыма знайсці 

больш суцэльную і яркую постаць мастака, светаўспрыманне якога так выразна і паэтычна 
шматпланава раскрылася б адразу ў некалькіх відах мастацтва – у жывапісе, графіцы, паэзіі і прозе. 
Але гэтага мастака ведаюць, на жаль, далёка не ўсе даследчыкі мастацтва дадзенага часу, хоць яго 
імя і выставы яго твораў у складзе групы “Убікус” у канцы 1980 – сярэдзіне 1990-х літаральна 
ўзарвалі зусім не інэртную ў тыя гады мастацкую прастору Віцебска. 

Творчасць А. Прусава ў значнай ступені аўтабіяграфічная. Гэта праяўляецца ў творах мастака па-
рознаму: і калі ён піша свой аўтапартрэт, стварае палатно з персанажамі, у нечым падобнымі на яго 
і сяброў, ці калі ўключае ў кампазіцыю толькі асобныя элементы, рэчы, аксесуары, злучаныя з яго 
жыццём. У партрэтных выявах мастак зусім не імкнецца да максімальнага знешняга падабенства, 
больш увагі надае глыбіні і выразнасці ўнутраных характарыстык вобраза. 

У артыкуле разглядаецца шырокі дыяпазон метафар, міфалагем, сімвалаў і архетыпаў у 
жывапісных і графічных творах, паэзіі і прозе Алега Прусава, прааналізавана дзейнасць мастака ў 
складзе групы “Убікус”. У шырокім кантэксце грунтоўна даследаваны вобразы цыклаў работ 
(“Вялікія заваёўнікі”, “П’яніцы”), асобных фігуратыўных кампазіцый і партрэта, а таксама 
нацюрморты А. Прусава, у якіх ён не столькі піша натуру, колькі стварае партрэты рэчаў. 
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Oleg Prusov… In the history of the late ХХth century Vitebsk art one can’t possibly find a more solid 

and bright figure of the artist whose world perception could so expressively and poetically reveal itself in 
severlal arts simultaneously – in painting, graphics, poems and prose. However, this artist is known by far 
not all that period art researchers though his name and exhibitions within the group of UBIKUS in the late 
1980s – early 1990s exploded the art space of Vitebsk which was not at all inert then. 

Oleg Prusov’s creative work is to a great extent authorbiographical. This is manifested in the artist’s 
works to different degrees: either when he writes or paints his self-portrait, creates a canvas with 
characters resembling his friends and himself, or when includes into the composition only special 
elements, things, accessories connected with his life. In portrait images the artist does not strive for 
maximal outer resemblance; he pays more attention to the depth and expressiveness of the inner 
characteristics of the image. 

In the article a wide range of metaphors, mythologemes, symbols and archetypes in Oleg Prusov’s 
paintings and works of graphics, poems and prose is considered; the painter’s activities within UBUKUS 
group is analyzed. In a wider context images of the cycles of works (“Great conquerors”, “Drunkards”) are 
deeply analyzed, as well as figure compositions and portraits, still-lifes by Oleg Prusov in which he not 
only depicts nature but also creates portraits of objects. 
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