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— Якім трэ ба быць мас та ком, 

каб яго пер са наль ную вы стаў ку, 

як ва шу, ад кры ва лі прад стаў ні кі 

Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду, Мі ніс тэр ства куль ту ры, па-

соль ства Бе ла ру сі ў Фран цыі?

— Яшчэ Мі ніс тэр ства за меж-

ных спраў і го ра да так са ма. Вы ж 

бы лі на ад крыц ці? Та му што вы 

прый шлі, мо жа быць? Так скла ла-

ся, я на ват не ве даю, ча му. Але 

пры ем на, ка лі пры хо дзяць лю дзі, 

што ці ка вяц ца культурай. На цы я-

наль ны мас тац кі му зей як раз дае 

та кую маг чы масць: больш-менш 

тут мож на прад ста віць мас тац тва 

ме на ві та як мас тац тва. Ін шыя пля-

цоў кі бы ва юць до сыць спе цы фіч-

ныя, по бач з кар ці на мі пра да юць 

мёд і пан чо хі.

— Вы ма е це на ўва зе Па лац 

мас тац тваў?

— Так, у та кіх вы пад ках губля-

ецца сэнс і ней кая асаб лі васць... 

ду хоў насць. Ка лі ў хра ме па чаць 

неш та па доб нае, ён пе ра тво рыц-

ца ў ба зар.

— Зна чыць, На цы я наль ны 

мас тац кі му зей вы дзя ля ец ца.

— Ён у пэў ным сэн се за бяс печ-

вае дас ка на ласць і каш тоў насць. 

Гэ та тое ж са мае, што звяр нуц ца 

да Вя лі ка га тэ ат ра: ён ад па вя да е 

свай му пры зна чэн ню, по бач з тэ-

ат раль ны мі пад мост ка мі тут не бу-

дзе не зра зу ме ла, што ад бы вац ца. 

У гэтай сфе ры вель мі важ на, каб 

ар га ні за та ры зай ма лі ся ме на ві та 

мас тац кі мі пра ек та мі, тэ атр гэ та ці 

ві дэа. Пры чым ці ка вы мі пра ек та мі, 

каб мас тац тва на бы ва ла знач насць 

і ста ві лі ся да яго ад па вед на, а не 

ба чы лі, толь кі вы пад ко ва за ві таў-

шы. Ка лі ты неш та ства ра еш, праз 

гэ та зна хо дзіш тых, хто ця бе ра-

зу мее, хто па доб на мыс ліць, — я 

заў сё ды ка жу, што ў ча ла ве ка ёсць 

гра да цыя энер ге тыч най ці ду хоў най 

свя до мас ці. Пра ца жур на ліс та, на-

прык лад, кра нае чы та ча больш глы-

бо ка: мы на ра джа ем ся, па чы на ем 

га ва рыць, вы ву чаць лі та ры, чы таць, 

пі саць і ўсё гэ та, без умоў на, ста-

но віц ца ар га ніч най част кай на ша га 

жыц ця. А мас тац тва — скла да нае, 

яно па тра буе асэн са ван ня, за тое 

на ўза мен дае неш та знач нае. Ча-

ла век гэ так жа са ма мо жа гля дзець 

на фі зіч ную фор му лу і ні чо га не ра-

зу мець, а яна між тым рас кры вае, 

на прык лад, ства рэн не све ту ці яго 

раз бу рэн не. Сён ня мас так па ві нен 

ства раць не ты по выя тво ры, та ды 

гэ та бу дзе пра ца ваць. Мож на ска пі-

я ваць пры ро ду, узяць на пра кат тое, 

што ба чыш, ска на ваць і пе ра даць 

на па лат не — і атрымаць неш та 

пры мі тыў нае. А ёсць не ве ра год-

ны Ван Гог: аў тар пе ра тва рае сваё 

мас тац тва ў моц ны энер ге тыч ны 

ім пульс, і яно пра цуе.

— У сва ёй пра цы вы гэ тым 

кі ру е це ся — не ты по вас цю?

— Я па спра ба ваў гэ та зра біць 

у «Ва ві лон скай ве жы» — раз бу-

рыў стэ рэа тып фар ма ту, са мо-

га пад рам ні ка, і ўвёў асаб лі вую 

кан струк цыю. Мож на ж бы ло 

зра біць больш прос тае, аб ме жа-

ва нае рам кай, вы ра шэн не тэ мы. 

А ў мя не 52 па лат ны не ты по ва га 

фар ма ту, дзе апроч гэ та га ёсць і 

ўнут ра ная ар хі тэк ту ра, роз ныя зна-

кі і сім ва лы, якія трэ ба пра чы таць, 

бо інакш атрым лі ва ец ца ві не грэт. 

Ства рэн не «Ва ві лон скай ве жы», 

я яе на зы ваю Мін скай, ба зу ец ца 

на ле ген дзе, але ў пэў ным сэн се 

праў дзі вай: лю дзі заў сё ды імк ну лі-

ся да не да сяж най вы шы ні, бо свя-

до масць ча ла ве ка — бяз меж ная, і 

яна бу дзіць яго да не стан дарт ных 

учын каў, да спроб, на прык лад, па-

ля цець у кос мас і спа сціг нуць яго. 

Ва ві лон ская ве жа — гэ та жа дан не 

ча ла ве ка па ста ян на не ку ды іс ці, 

шу каць, ад кры ваць. Не ска жу, што 

гэ ты пра ект — апа гей май го твор-

ча га шля ху, але спа дзя ю ся, пры-

нам сі, кроп ка ад лі ку, якая дасць 

мне маг чы масць ства рыць тое, да 

ча го я імк ну ся.

— Рас тлу мач це та кі фе но-

мен: як, па сут нас ці, скам пі ля-

ваў шы тое, што і так з'яў ля ец ца 

зда быт кам куль ту ры, вы ро бі це 

свой улас ны не за леж ны твор 

мас тац тва?

— Для та го каб зра біць ад-

крыц цё, не трэ ба неш та пры дум-

ляць. Ка лі ча ла век ма люе пей заж 

ці парт рэт, ён, па сут нас ці, неш та 

кам пі люе. Я бя ру му зей ныя ар тэ-

фак ты, як у пра ек це «Му зеі све ту», 

у не чым па доб ным на «Ва ві лон-

скую ве жу», і на гэ тай асно ве ства-

раю сваю ідэю, ідэа ло гію, пе ра даю 

тое, што ха чу ска заць. Я спра бую 

асэн са ваць пра сто ру му зей ных 

схо ві шчаў, дзе са бра ны скульп ту-

ра, ар хі тэк ту ра, ін шыя зна ка выя 

сім ва лы, як ад бі так цы ві лі за цыі на 

зям лі, а мы мо жам толь кі ўя віць, 

коль кі на зям лі бы ло цы ві лі за цый. 

Кож ны дзень мы ба чым, як ад ны 

ства ра юць, а ін шыя раз бу ра юць. 

Ка лі ў ма лен стве вы бе ра це бук-

вар, вы што, пры дум ва е це неш-

та? Ёсць лі та ры, вы іх склад ва е це. 

Так са ма і я склад ваю і атрым лі ваю 

сваё ра зу мен не све ту. Пры чым 

ме на ві та Бе ла русь і ў пры ват нас ці 

Мінск з'яў ля юц ца для мя не зы ход-

ным пунк там, я ха чу па ка заць іх 

як част ку вя лі кай цы ві лі за цыі. Гэ та 

ра ней мы ду ма лі, што мы аб ме жа-

ва ныя, не зра зу ме ла чым, бо нас 

увесь час аб мя жоў ва лі, але лю дзі 

ру ха юц ца і аб мень ва юц ца куль ту-

ра мі. Я ўво гу ле ха цеў са браць у 

пра ек це «Му зеі све ту» ўсе кра і ны, 

але для гэ та га па ві нен быў бы па-

чаць па да рож ні чаць і збі раць ма тэ-

ры ял з пят нац ца ці га доў.

— А вы час та па да рож ні ча е-

це?

— Ра ней бы ло час цей, я пра-

ехаў ад Ці ха га Акі я на да Цэй ло на, 

Аф ры ку, Еў ро пу, праў да, да Аме-

ры кі па куль не да ля цеў, не бы ло 

та кой не аб ход нас ці. Па ля чу, ка лі 

за ха чу пра цяг нуць, да даць сэн саў 

у тое, што ха цеў ска заць. Ча ла век 

жа без ідэі не мо жа жыць.

— Вы ка за лі, што ў На цы я-

наль ным мас тац кім му зеі мож-

на па каз ваць мас тац тва як мас-

тац тва. Ка лі вы ар га ні зоў ва лі 

вы стаў ку, ці бы лі ў вас ней кія 

ін шыя рам кі?

— Рам кі заў сё ды ёсць — гэ-

та сце ны, яны аб мя жоў ва юць. 

Яшчэ мо гуць быць эка на міч ныя 

рам кі, са знач най эка на міч най 

ба зай мож на ра біць арт-пра ек ты, 

здоль ныя змя няць кан фі гу ра цыю 

мас тац тва ў цэ лым. Аў та ры ўвесь 

час пра вод зяць экс пе ры мен ты, 

мас тац тва са мо па са бе не аб ме-

жа ва нае, і га вор ка пра тое, дзе 

та лент, а дзе яго ня ма, заў сё ды 

до сыць спрэч ная. Нех та мо жа зра-

біць ад крыц цё, але не ве даць, як 

яго раз ві ваць, а ін шы ўба чыць і 

пра цяг не тэ му. Аб ме жа ван няў як 

та кіх у му зеі прос та ня ма. Аў тар 

сам ся бе аб мя жоў вае. Мож на бы-

ло б больш кар цін вы ста віць, але 

мая мас тац кая ад мет насць ад гэ-

та га не змя ні ла ся б.

— «Аў тар сам ся бе аб мя жоў-

вае». А ці ёсць у вас тое, што на-

зы ва ец ца са ма цэн зу рай?

— Я не ве даю, што та кое са-

ма цэн зу ра, але ве даю, што ўсё-

да зво ле насць у лю бым ві дзе мас-

тац тва мо жа апус ціць да пры мі-

тыў нас ці. Ча ла век па ві нен быць 

ар га ні за ва ны ў са ма свя до мас ці 

і ра зу мен ні, дзе ля ча го ён пра-

цуе — для раз бу рэн ня ці ства-

рэн ня. Сва бо да ці раз гул мо гуць 

да сяг нуць та кіх уз роў няў, што 

ча ла век губ ляе ме жы і ад па вед-

на па чы нае раз бу раць. Па няц це 

са ма цэн зу ры па він на быць у свя-

до мас ці ча ла ве ка, для гэ та га яна 

і іс нуе — для кант ро лю.

— Вы бы лі су ар га ні за та рам 

Цэнт ра су час ных мас тац тваў...

— Та ды ўсе га ва ры лі пра та кую 

ўста но ву і ўсе яе жа да лі, але ні хто 

ні чо га не рас па чы наў. Па мя таю, 

Прэ зі дэнт прый шоў у На цы я наль-

ны мас тац кі му зей на су стрэ чу з 

дзея ча мі куль ту ры. Мы звяр ну лі ся 

да яго па пад трым ку, у вы ні ку быў 

ство ра ны Цэнтр су час ных мас тац-

тваў. У кож най кра і не ёсць та кія 

экс пе ры мен таль ныя цэнт ры, што 

да па ма га юць ары ен та вац ца ў тым, 

што ад бы ва ец ца і як раз ві ва ец ца, 

па каз ва юць, ку ды іс ці да лей. Я два 

га ды шу каў у Мін ску пля цоў ку для 

Цэнт ра, раз гля даў усе бу дын кі, што 

пус та ва лі, у вы ні ку знай шоў на ву-

лі цы Яку ба Ко ла са бы лы за вод імя 

Ар джа ні кі дзэ, во сем ты сяч квад рат-

ных мет раў. Я зра біў пра ект, рас-

пі саў кан цэп цыю, уклаў у ідэю ўсе 

ві ды мас тац тваў. Там па він на бы ло 

быць усё — філь мы, ві дэа арт, вя-

до ма ж, толь кі ка лі ёсць мэ та згод-

насць. Ка лі ў мя не за пы та лі ся, коль кі 

гро шай трэ ба на рэ кан струк цыю, я 

ска заў, хоць бы па ру міль ё наў до-

ла раў, каб усё пры вес ці ў па ра дак 

і за пус ціць ра бо ту, бо ста я ла за да-

ча зра біць най леп шы арт цэнтр не 

прос та ў кра і не, але і каб Маск ва 

сю ды пры яз джа ла. Я мер ка ваў, што 

ў гэ тай уста но ве цэ лыя су ткі бу дуць 

пра ца ваць усе ві ды мас тац тва, з'я-

віц ца па ста ян ная ба за для экс пе-

ры мен таў. Сён ня гэ та ўжо маг ло б 

пе ра рас ці ў неш та ці ка вае, мы маг лі 

б імк лі ва раз ві ваць усе кі рун кі мас-

тац тва, больш за тое, яно ўвай шло 

б у кан тэкст раз віц ця гра мад ства. 

Як Ака дэ мія мас тац тваў, якой не-

аб ход на транс фар ма вац ца і ўвес ці 

но выя дыс цып лі ны, што бы лі б не як 

звя за ныя з тым, якім сён ня з'яў ля-

ец ца свет. На сён няш ні дзень Цэнтр 

су час ных мас тац тваў — прос та пля-

цоў ка, якая вя ла ар га ні зуе ней кія 

вы стаў кі. Я не ка жу, што ён не ці ка-

вы, бо кож ны пра ект не чым ці ка вы, 

але гэ та па він на бы ло стаць між на-

род най пра сто рай, якая б за ка рот кі 

час спра ва ка ва ла пра грэс у мас тац-

тве, ды зай не, пра мыс ло вас ці. Як я 

ка заў, да вай це зро бім вы стаў ку: хай 

кож ны ма люе на сце нах, апра на ец-

ца, вы но сіць з до ма ста рую мэб лю, 

рас піс вае яе — усе ра зам бу дуць 

пра ца ваць над агуль ным арт-пра-

ек там. Трэ ба шу каць не стан дарт-

ны шлях зра біць акрыц цё. На ват 

з фа не ры мож на ства рыць неш та 

вы ключ нае. Вось та кім па ві нен быў 

быць Цэнтр су час ных мас тац тваў.

— А ча му ён та кі не атры маў-

ся?

— Як ча му? Та му што ёсць та-

кая асаб лі васць у лю дзей — ёсць 

ства раль ні кі, а ёсць раз бу раль ні кі. 

Адзін неш та зра біў, і яго па чы на-

юць «шлі фа ваць», маў ляў, «гэ та 

не так». Ка лі мы з Паў лам Ла туш-

кам усё зра бі лі, мя не на ват у са мім 

пра фе сій ным ася род ку па ча лі біць 

з усіх ба коў. Следам прый шоў но-

вы мі ністр, ска заў, што ў Ака дэ міі 

мас тац тваў ня ма па мяш кан няў, 

трэ ба даць мес ца сту дэн там, по-

тым прый шла ад на пра вер ка, дру-

гая... Па ста ві лі та го, ка го ха це лі. 

А ў ды рэк та ра та кой уста но вы па-

він на быць пра сто ра вае мыс лен не, 

гэ та толь кі зда ец ца — узяў і зра біў. 

У ад ным з апа вя дан няў Ма руа пер-

са наж ка жа, што ня ма ўмоў, каб 

на пі саць кні гу. Яму да юць па лац і 

ўсе вы го ды, а ён у ім ме сяц па быў 

і, бед ны, ледзь не па мёр ад бяз дзе-

ян ня. Не мо жа ча ла век ства рыць 

тое, што ён не здоль ны ства рыць, 

на ват з гра шы ма.

— А той Цэнтр су час ных мас-

тац тваў, якім вы яго апі са лі, вы 

ду ма е це, маг чы мы? На 24 га дзі-

ны пра цы ў су ткі ха пі ла б і сіл, і 

мас та коў, і ідэй?

— Ка неш не. Ка лі нам да лі пля-

цоў ку, са бра лі ся прад стаў ні кі са-

мых роз ных га ле рэй і па ча лі га ва-

рыць, пры чым ра зум на, пра бу ду чы 

пра ект, але ні чо га не прад пры маць. 

Я ка жу, усё, хлоп цы, вы зва лі це пра-

сто ру, я сам усё зраб лю. Я аб' яд наў 

рэ гі ё ны, і па ча ла ся вай на, «ча му 

ты гэ та га не ўзяў», «ча му мя не не 

ўзяў». А толь кі ў Са ю зе мас та коў 

больш за ты ся чу ча ла век. Ка жу, 

да вай це на ступ ную вы стаў ку ра-

біць на ста ды ё не. Не маг чы ма ўсіх 

ад ра зу вы ста віць. Па вел Ла туш ка 

да ве даў ся, як вы ста віц ца ў па рыж-

скім Гран-Па ле. Мы знай шлі спон-

са раў, я зра біў кан цэп цыю, са браў 

прад стаў ні коў з кож най воб лас ці. 

З адзі нац ца ці ча ла век з Бе ла ру сі 

два атры ма лі прэ стыж ную прэ мію 

Тэй ла ра. У мя не пы та лі ся, ча му ме-

на ві та я гэ тым зай ма ю ся і ад бі раю 

ра бо ты, і я ад каз ваў, што зра біць 

гэ та мог лю бы ін шы, але ча мусь ці 

не стаў. Так і з Цэнт рам су час ных 

мас тац тваў: ідэя бы ла маш таб ная, 

але мас та кі па ча лі бе гаць, ка заць, 

што я ха чу ада браць у іх Па лац 

мас тац тваў, а я і не збі раў ся ні чо-

га за бі раць, хоць, ду маю, не па-

шко дзі ла б. Уво гу ле, у нас ня ма 

арт-рын ку. Там, дзе ён ёсць, мож на 

знай сці тэх на ло гію як ства рэн ня, 

так і па да чы мас тац тва, прад стаў-

лен ня яго каш тоў нас ці. Ка лі рын ку 

ня ма, ні бы та і мас тац тва ня ма. Але 

я лі чу, у гэ тым ві на ва ты са мі пра-

фе сій ныя ар га ні за цыі, і пра ек ты 

зні ка юць, як ва да ў пяс ку...

Гу та ры ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

ЖЫРАНДОЛЯ

Вік тар АЛЬ ШЭЎ СКІ: 

«І з фа не ры мож на ства рыць «І з фа не ры мож на ства рыць 
неш та вы ключ нае»неш та вы ключ нае»

У «вы со кім» арт-ася род ку так са ма ёсць мес ца жарс цям і інт ры-
гам. Мы су стрэ лі ся з мас та ком, лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі 
Беларусі, су за сна валь ні кам Цэнт ра су час ных мас тац тваў Вік-
та рам АЛЬ ШЭЎ СКІМ, пер са наль ная вы стаў ка яко га не так даў-
но прай шла ў На цы я наль ным мас тац кім му зеі. І па га ва ры лі не 
толь кі пра экс па зі цыю і твор часць, але і пра тое, якім па ві нен 
быў быць ЦСМ, ча му ён та кі не атры маў ся і якія ча ла ве чыя 
(бе ла рус кія) якас ці пе ра шка джа юць раз ві вац ца арт-пра сто ры. 
Ад ным сло вам, кры ху ўка ра ні лі ся ў свет ай чын на га мас тац тва 
і па ба чы лі яго са звы чай на га, ча ла ве ча га бо ку.

«Цэнтр су час ных 
мас тац тваў — прос та 
пля цоў ка, якая вя ла ар га ні зуе 
ней кія вы стаў кі». 

Ін тэр в'юІн тэр в'ю


