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— У на шым мас тац кім ася род дзі лю дзі, 

звя за ныя з Ві цеб скам, заў сё ды не як вы-

лу ча юц ца. Вы ву чы лі ся ў гэ тым го ра дзе, 

ці паў плы ваў ён на вас?

— Так, без умоў на, сва ёй мас тац кай ат-
мас фе рай. Ві цеб скія ву лі цы, мо жа быць, не 
та кія шы ро кія як пра спек ты Мін ска, але там 
заў сё ды ад чу ва ла ся асаб лі вая аў ра, звя за-
ная з 1920-мі га да мі, Ша га лам, Ма ле ві чам. 
На на шым фа куль тэ це кож ны ха цеў стаць 
зна ка мі тым, як Марк Ша гал. Да рэ чы, я па да-
ваў да ку мен ты ў тэ ат раль на-мас тац кі ін сты-
тут у Мін ску, у тыя га ды кон курс на ўсе яго 
спе цы яль нас ці быў па дзе сяць і больш ча ла-
век. Але па коль кі ў мя не ў вёс цы не бы ло дзе 
ўдас ка наль вац ца, а ў мін чу коў бы лі на ват 
свае сту дыі, мне ска за лі, што спа чат ку трэ ба 
прай сці пад рых тоў чыя кур сы. Я не шка дую, 
што не тра піў у Мінск, бо ў Ві цеб ску, на мас-
тац ка-гра фіч ным фа куль тэ це, нас рых та ва лі 
ў больш шы ро кім кі рун ку. На жы ва піс, мо жа 
быць, да стат ко ва ча су і не бы ло, хоць мы 
са мі за ста ва лі ся пі саць ве ча ра мі, але мы 
атры ма лі больш пра фе сій ных на вы каў. Я і 
за раз сам та ні рую ра мы і ве даю, якая па ды-
дзе больш. Тут бы ла пад рых тоў ка да жыц ця, 
ба га та са мых роз ных дыс цып лін, мы атры-
ма лі каш тоў ную за гар тоў ку — жы лі бед на, 
але ўсё маг лі ра біць сва і мі ру ка мі. Мне на ват 
па да ец ца, што на шы вы пуск ні кі ў мас тац кім 
пла не больш ак тыў ныя, бо го рад з вя лі кі мі 
тра ды цы я мі і на шы на стаў ні кі на ву чы лі нас 
быць роз на ба ко вы мі.

— Ка лі вы зай ма е це па са ду ды рэк та-

ра На цы я наль на га му зея, ваш бэкг раўнд, 

густ і по гляд на мас тац тва не па збеж на 

ад бі ва юц ца на пры яры тэ тах уста но вы ў 

цэ лым...

— Мне лёг ка пра ца ваць, та му што я маю 
тры іпас та сі. Дзя ку ю чы мас тац кай аду ка цыі 
ма гу на роў ных раз маў ляць з лю бым мас та-
ком. Да та го ж я скон чыў Ін сты тут мас тацт-
ва знаў ства ў Ака дэ міі на вук і аба ра ніў ды-
сер та цыю ў Маск ве — у вы ні ку і прак тыч на, 
і тэ а рэ тыч на пад ка ва ны. Я атры маў доб рую 
шко лу як ад мі ніст ра тар — у ЦК кам са мо ла 
быў за гад чы кам ад дзе ла куль ту ры, шэсць з 
па ло вай га доў пра ца ваў у апа ра це Са ве та 
Мі ніст раў, дзе на ву чыў ся не прос та рых та-
ваць ура да выя да ку мен ты, але гля дзець на 
ўсё гла баль на. Ка лі мі ністр куль ту ры Аляк-
сандр Са сноў скі пра па ноў ваў мне стаць 
ды рэк та рам му зея — мне та ды бы ло 44 га-
ды — я тры ра зы ад маў ляў ся. Ба яў ся, што не 
спраў лю ся, бо да гэ туль ні ко лі не пра ца ваў у 
му зеі, на ват у ра ён ным. А по тым усё ж пай-
шоў, ка лі ў му зеі з'я ві лі ся са ма вы лу чэн цы і 
мне па зва ні лі са мі су пра цоў ні кі. У вы ні ку я 
ма гу з кож ным мас та ком пад тры маць раз-
мо ву і ва ло даю ад мі ніст ра цый ным рэ сур сам. 
Не кож ны сяб ра Са ю за мас та коў мо жа ў нас 
вы ста віц ца, тут не пра хо дзіць па пса і не ка то-
рыя на ват «ка ра на ва ныя» персоны. Двой чы 

на пра па но ву зра біць вы стаў ку Ні ка са Саф-
ро на ва, я ска заў «не, яе не бу дзе». У аўтараў 
са мы роз ны ўзро вень, і я ма гу яго да ка заць. 
Як член ка ле гіі я зняў з па рад ку дня двух 
кан ды да таў на зван не на род на га мас та ка: у 
сва ім ка тэ га рыч ным вы ступ лен ні ар гу мен та-
ваў, ча му іх уз ро вень не ад па вя дае па трэб-
на му. Та му тут мне лёг ка пра ца ваць, але я 
не мог бы стаць рэк та рам Ака дэ міі му зы кі, 
та му што не ве даю нот най гра ма ты. Мя не 
ўво гу ле здзіў ляе, як не ка то рыя лю дзі бя руц-
ца кі ра ваць чым за ўгод на.

— Рас ка жы це, на што му зей ары ен ту-

ец ца ў па паў нен ні фон даў і яго вы ста вач-

най дзей нас ці?

— Ён за няў сваю ні шу. Мы не ўсё ед ныя, не 
кі да ем ся на па псу і, ска жам, ак ту аль нае мас-
тац тва, бо для іх ёсць ад па вед ныя пра сто ры. 
Пры гэ тым мы зай ма ем ся не толь кі ака дэ міч-
ны мі рэа ліс тыч ны мі тво ра мі: у якас ці экс пе-
ры мен та ар га ні зу ем «фар маль ныя» вы стаў кі, 
але з вы со кім гус там і вя лі кіх мас та коў. Наш 
му зей дак лад на пры трым лі ва ец ца свай го кі-
рун ку, я пра вод жу гэ тую па лі ты ку. Не ка то рыя 
аў та ры ні ко лі не змо гуць у нас вы ста віц ца. 
Сю ды па він ны трап ляць са мыя-са мыя. Хут ка, 
на прык лад, бу дзе вы стаў ка да ста год дзя Із-
ра і ля Ба са ва, не ака дэ міс та, не рэа ліс та, але 
вя лі ка га мас та ка. З но ва га го да мы па мя ня ем 
прын цы пы вы ста вач най дзей нас ці — бу дзе 
мі ні мум пер са наль ных экс па зі цый, ка лі толь кі 
зна ка вых, пра ве ра ных ча сам аў та раў, як Із-
ра іль Ба саў ці Ві таль Цвір ка, а ўсё ас тат няе 
бу дзе пад па рад коў вац ца пэў ным тэ мам. Уні-
каль ным ста не пры свя чэн не хле бу, пры чым 
не прос та пей за жа мі, дзе рас це жы та, але і 
ра бо та мі, што ад сы ла юць да хле ба ў больш 
шы ро кім, фі ла соф скім сэн се. За раз з вя лі кім 
пос пе хам пра хо дзіць вы стаў ка бе ла рус кіх і 
поль скіх мас та коў на вель мі пры го жую тэ му 
ка ня. Мы маг лі б зра біць экс па зі цыю цал-
кам з на шых фон даў (мно гія ра бо ты ні ко лі 
не вы стаў ля лі ся), але вы ра шы лі сыг раць на 
кант рас це з поль скі мі мас та ка мі. У не ка то рых 
жа псі ха ло гія не пра ду гледж вае ша на ван не 
свай го, а ка лі нех та з-за рэч кі пры ехаў — та-
ды так. Вось мы і па каз ва ем вы дат ныя ра бо-
ты і поль скіх аў та раў, і на шых.

— Як з та кой ары ен та цы яй на, ска жам, 

ака дэ мізм зра біць му зей больш па пу ляр-

ным?

— Дак лад на не апус кац ца да па псы, але 
ўсё ра біць крэ а тыў на. Мы ўжо не пра цу ем 
як ра ней — па ве сі лі кар ці ны, се лі і ча ка ем, 
хто прый дзе. Сён ня мы за дзей ні ча ем рэ кла-
му, ар га ні зу ем ці ка выя ме ра пры ем ствы, як, 
на прык лад, «Ве рас нё вая ноч» з вы стаў ка мі 
і прэ зен та цы яй ша ка ла ду, што бу дзе пры-
све ча на Дню го ра да. На род зноў па цяг нуў ся 
на лек цыі: апош нія два тыд ні шмат лю дзей 
пры хо дзі ла па слу хаць пра Ай ва зоў ска га. 
У па ша не пра гра ма для сем' яў (збі ра ец ца 
ся мей ны, так ска заць, клан, у якім тры-ча ты-

ры па ка лен ні), ка ля сям нац ца ці пе да га гіч ных 
пра грам. Мы не ся дзім на мес цы і ма ем што 
пра па на ваць для кож най ка тэ го рыі — для 
да школь ні каў, школь ні каў, сту дэн таў, да рос-
лых, па жы лых лю дзей. Сён ня на па рад ку 
дня ства рэн не без бар' ер на га ася род дзя, каб 
да нас маг лі прый сці глу ха ня мыя і лю дзі са 
сла бым зро кам, рых ту ец ца аб ста ля ван не 
для лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі 
ў пе ра мя шчэн ні. У вы ні ку як бы ні раз ві ва лі ся 
тэх на ло гіі, му зей усё яшчэ за па тра ба ва ны. 
Нех та ж ка заў, што тэ ле ба чан не зні шчыць 
тэ атр, усе бу дуць сма жыць буль бу з са лам 
і ся дзець на ка на пе пе рад тэ ле ві за рам. Але 
тэ атр опе ры і ба ле та, Ку па лаў скі і ін шыя тэ-
ат ры пе ра поў не ныя. У нар маль ных сем' ях 
баць кі хо чуць, каб іх спад чын ні кі раз ві ва лі ся 
гар ма ніч на, ха дзі лі ў тэ ат ры і му зеі. Для гэ-
та га мы па він ны пра па ноў ваць ад па вед ныя 
па слу гі. Мы на ват ар га ні зу ем фо та се сіі для 
ма ла да жо наў. Ка лі яны хо чуць зра біць фо-
та зды мак на фо не кар цін — ча му не, гэ та ж 
пры го жа. Га лоў нае, каб куль тур ныя ін сты ту-
цыі не пля лі ся за на тоў пам, хай гэ та гу чыць 
і гру ба. Трэ ба на тоўп пе ра цяг ваць на свой 
бок, а для гэ та га — іс ці на пе ра дзе. Для ча го 
ў 1957 го дзе, ка лі лю дзі яшчэ жы лі, умоў на, у 
ба ра ках, ад бу доў ваў ся му зей? Для ча го мы 
за вя лі кія гро шы на бы ва ем кар ці ны? У му зея 
вель мі ад каз ная мі сія — ідэа ла гіч ная.

— Што ад бы ва ец ца па між абы ва це лем 

і мас тац кай сфе рай? У ад ным з ін тэр в'ю 

вы ска за лі, што «наш на род па куль не 

пад рых та ва ны да та го, каб ха дзіць у му-

зеі, як у Еў ро пе».

— Ну як не пад рых та ва ны — пад рых та ва-
ны, але ўсё за ле жыць ад ся мей на га даб ра-
бы ту. Мы ў цэнт ры Еў ро пы, але ў нас ня ма 
ста лай тра ды цыі ха дзіць на вы стаў кі. Як і 
ня ма, на прык лад, тра ды цыі па ве ча рах су-
стра кац ца са зна ё мы мі за куб кам ка вы, хоць 
мо ладзь яе пе рай мае. У Еў ро пе гэ та ста год-
дзя мі раз ві ва ла ся, а мы пры вык лі за мест 

ві на ў ка вяр ні сма жыць до ма буль бу. Гэ та 
мо жа быць звя за на з бюд жэ там аль бо з тым, 
што ў воль ны час лю дзі вы ра ша юць свае 
праб ле мы. Тым не менш — да рэ чы, за раз 
наш му зей пра цуе без вы хад ных — па гля дзі-
це, коль кі ў нас лю дзей у су бо ту і ня дзе лю. 
Мо жа быць, усё раз ві ва ец ца не так хут ка, як 
ха це ла ся б, але ме ха нізм за пу шча ны.

— За дам «юбі лей нае» пы тан не. Бач на, 

што мас тац тва вас за хап ляе. Ці не шка-

ду е це вы, што не пры свя ці лі сваё жыц цё 

жы ва пі су — пра цы ў май стэр ні з ра ні цы 

да ве ча ра?

— Ка лі б я па сту піў у тэ ат раль на-мас тац кі 
ін сты тут, мо жа і быў бы чыс та мас та ком. Але 
я прый шоў у му зей і з тых ча соў па ста ян на 
зна хо джу ся ў бу доў лі. Я зра біў пры бу до ву, 
якая во сем га доў ні як не вы ка рыс тоў ва ла ся, 
па ра лель на зай маў ся рэ кан струк цы яй Мір-
ска га зам ка, на ша га фі лі яла. Пят нац цаць 
га доў я гэ таму прысвяціў, трэ ба бы ло бе-
гаць пла ціць пра цэн тоў кі ў каз на чэй ства, 
гэ та не так і прос та. Кож ны аў то рак за сто 
кі ла мет раў ез дзі лі на пла нёр ку. Зра бі ў — у 
му зея Мір скі за мак за бра лі. За раз мы зай-
ма ем ся му зей ным квар та лам, трэ ба неш та 
яшчэ ўзяць па су сед стве, та му што ка лі не 
возь меш — ні хто не возь ме. Ка неш не, на 
жы ва піс мне фі зіч на не ха пае ча су. Гэ та мая 
бія гра фія: ка лі не я, то хто? Я не ма гу быць 
ла год ным і ся дзець як мыш пад ве ні кам, 
кож ны год у мя не з усі мі мі ніст ра мі «дзе-
ла выя ад но сі ны». Та му не атрым лі ва ец ца 
пі саць столь кі, коль кі ін шыя. Вось мой ка ле га 
з Ар ме ніі: пай шоў ра ні цай у май стэр ню, па пі-
саў, прый шоў у му зей, пад пі саў фі нан са выя 
да ку мен ты, вяр нуў ся ў май стэр ню. А ў мя не 
бу доў ля, на ра ды і ін шае. За тое жы ва піс дае 
маг чы масць пе ра клю чац ца і да зва ляе тры-
маць фор му.

— Ці шмат у вас до ма кар цін?

— Ды ў мя не кар цін — мо ра! Ка ля пя ці-
дзе ся ці я на ват пе ра даў Доб руш ска му му-
зею. Ква тэ ра ўжо ло міц ца ад ра бот на шых 
мас та коў, ёсць кі тай скія. Ня ма ку ды ве шаць, 
жон ка на ват на да чы ўсё мес ца за ня ла. Мая 
ква тэ ра — фі лі ял На цы я наль на га мас тац-
ка га му зея.

— Ве да ю чы пра ўсе ва шы рэ га ліі, ха чу 

за пы таць, якое сваё да сяг нен не вы лі чы-

це най важ ней шым.

— Я ба чу плён сва ёй ра бо ты, ка лі ад-
кры ва ец ца вы стаў ка. Бач на, што для му зея 
я па пра сіў у Прэ зі дэн та бу ды нак на Кар ла 
Марк са, які пла на ваў ся пад гас ці ні цу. Раз ві-
ва ец ца му зей ны квар тал. У 2001 го дзе я гар-

таў ма лень кі пра вад нік, у кан цы яко га бы ло 
на пі са на, што На цы я наль ны мас тац кі му зей 
раз мя шча ец ца ў пя ці за лах. Я ска заў, маў-
ляў, бу дзем ра біць му зей ны квар тал, а мае 
су пра цоў ні кі па лі чы лі мя не вар' я там. Сён ня 
ў тых пя ці за лах толь кі рус кае мас тац тва. 
Ду маю, мае па пя рэд ні кі — Мікалай Міхалап, 
Але на Ала да ва і Юрый Ка ра чун — бы лі б за-
да во ле ны ма ёй ра бо тай. Ней кі след я па кі ну і 
ў пер шую чар гу як ды рэк тар На цы я наль на га 
мас тац ка га му зея.

Гу та ры ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



Ула дзі мір ПРА КАП ЦОЎ:

«МАЯ КВА ТЭ РА — 
ФІ ЛІ ЯЛ НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА 
МАС ТАЦ КА ГА МУ ЗЕЯ»

«Су стрэ ча».

Ба ка лам шам пан ска га, куб кам га ра ча га 

ша ка ла ду і аў тар скай вы стаў кай сваё 

65-год дзе су стрэў Ула дзі мір Пра кап цоў. 

Мас так, мас тацт ва зна вец, ды рэк тар 

На цы я наль на га мас тац ка га му зея, 

які па шы рае ме жы сва ёй уста но вы, 

тры ма ец ца вы со ка га гус ту ў яе 

вы ста вач най дзей нас ці і ро біць му зей 

па пу ляр ным ся род на вед валь ні каў. 

Юбі лей ад на го з са мых зна ка вых 

бе ла рус кіх му зей шчы каў ад зна чаў ся 

8 жніў ня. У гэ ты ж дзень у мас тац кім 

бы ла ад кры та аў тар ская вы стаў ка «Мая 

Бе ла русь», на якой мож на ўба чыць 

ра бо ты, якія да гэ туль не вы стаў ля лі ся. 

На пя рэ дад ні мы прый шлі ў вот чы ну 

Ула дзі мі ра Пра кап цо ва, за спе лі яго 

ў пе рад' юбі лей най мі тус ні і за да лі 

не каль кі пы тан няў.


