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Канстанцін Канстанцінавіч Калодзіч нарадзіўся 12 красавіка 1953 года ў 

Пінску. 

1968 – 1970 гг. — наведваў студыю Дома піянераў у г. Пінску. 

З 1969 па 1971 гг. — вучыўся ва Усесаюзным завочным народным 

універсітэце імя Н. К. Крупскай у Маскве. 

Скончыў Брэсцкі інжынерна-будаўнічы інстытут (архітэктурны 

факультэт, 1975). Вучыўся ў М. Чурабы, М. Бялова, М. Пракаповіча. 

Працаваў выкладчыкам ў дзіцячай мастацкай школе г. Брэста, 

педагагічным інстытуце імя А. С. Пушкіна, загадваў аддзелам абласнога 

навукова-метадычнага цэнтра ўпраўлення культуры аблвыканкама.  

Канстанцін Канстанцінавіч выкладаў ў Брэсцкiм політэхнічным 

інстытуце (Брэсцкiм дзяржаўным тэхнічным універсітэце). З 1996 па 2005 гг. 

– дацэнт кафедры архітэктурнага праектавання і малюнка. 

Удзельнік мастацкіх выстаў з 1977 года.  

Член Беларусскага саюза мастакоў з 1995 года. 

Працуе  ў жанры пейзажа і нацюрморта, не цураецца партрэта. 

Асноўнымі матэрыяламі ў творчым працэсе з’яўляюцца папера і пастэль.  

Мастак больш схільны да роднага пейзажа з яго зменлівасцю, межавымі 

станамі, лірыка-філасофскімі абагульненнямі. Яго пастэльныя аркушы 

перадаюць багацце ўзаемапранікнення фарбаў падобна да таго, як гэта 

адбываецца ў прыродзе.  

Асноўныя творы: кампазіцыя “Ноч. Вясна”, “Калядныя маразы”, 

“Успаміны пра Гагена”, “Сланечнікі”, “Рэквіем”, “Бягоніі”, “Моцарт. 38 

сімфонія”, “Бах. Арганная меса”, “Рабіна”, “Рыба”; трыпціх “Чорнае сонца 

Восіпа Мандэльштама” і інш. 

Творы Канстанціна Калодзіча вылучаюцца вялікай мяккасцю, 

пяшчотнасцю колераў. Захапленне прыродай дазваляе яму глыбей зазірнуць 

сабе ў душу, у душу блізкіх людзей.  

У 1990-я гады Канстанцiн  Калодзiч разам з жонкай Раiсай пасялiлiся ў 

г. Жабiнцы, дзе набылi невялiкi дом, каб блiжэй быць да прыроды. Абодва 

заўзятыя аматары кнiг, сабралi вялiкую дамашнюю бiблiятэку мастацкай 

лiтаратуры, шыкоўную фанатэку.  

У 2006 годзе ён выставіў свае работы ў цэнтральным Доме мастакоў у 

Маскве, адна з галерэй “LES OREADES” набыла іх. 

Па бацькоўскай дарозе пайшлі дзеці: дачка Алена працуе 

мастацтвазнаўцам-культуролагам, а сын Фёдар скончыў  мастацка-графiчны 

факультэт Вiцебскага педагагічнага ўнiверсiтэта iмя П. Машэрава. 
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