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«Мне зда ец ца, як раз ме-

дыя і раз дзя лі лі па няц ці гра-

фі ці і стрыт-арт, — га во рыць 

удзель нік мас тац кай су пол кі 

«TАKTАK» Аляк сандр Kоntrа, 

з якім мы су стра ка ем ся лі-

та раль на на ра бо чым мес-

цы — у амаль за вер ша ных 

ін тэр' ерах ста ліч най ка вяр-

ні. — На са мрэч гэ та част кі 

цэ ла га, і роз ні ца хі ба ў тым, 

што гра фі ці — пе рад усім 

шрыф ты, жа дан не па зна-

чыць сваю тэ ры то рыю, а 

стрыт-арт блі жэй да жы ва-

пі су, ім зай ма юц ца не толь кі 

па чат коў цы, але і вы со ка-

пра фе сій ныя мас та кі, а ка лі 

га вор ка пра му ра лы, то ма-

люн кі аба вяз ко ва з пад тэкс-

там, з пэў ным па сы лам, які 

мас так ня се гле да чам».

У бе ла рус кіх рэа лі ях ёсць 

і яшчэ ад но ад роз нен не: гра-

фі ці, як пра ві ла, вы кон ва юц ца 

не санк цы я на ва на і га рад скі-

мі ўла да мі раз гля да юц ца як 

дроб нае ху лі ган ства, у той час 

як му ра лы най час цей ма лю-

юць на за кон ных пад ста вах, 

з да зво лу і ад аб рэ ння ра ён-

най ад мі ніст ра цыі. Зра зу ме-

ла: ма ла ка му хо чац ца, каб 

ма лю нак, над якім да во дзіц ца 

пра ца ваць не адзін дзень, ад-

ра зу за фар ба ва лі «ЖЭС-ар-

там», та му ўзгад нен не — хоць 

і не са мы хут кі, але за тое на-

дзей ны шлях за ха ваць ву ліч-

ную кар ці ну на доў гі час.

— З ча го па чы наў ся 

стрыт-арт для вас, ка лі 

ўлі чыць, што за пля чы ма — 

ар хі тэк тур ны фа куль тэт

БНТУ?

— Шчы ра пры зна ю ся, 

мас тац кай аду ка цыі ў мя не 

ня ма, — усмі ха ец ца су раз-

моў нік. — Сваю пер шую ра-

бо ту я на ма ля ваў у 2000-м, 

ка лі яшчэ жыў у вёс цы ў

Брэсц кім ра ё не. Мы з хлоп-

ца мі за ха пі лі ся брэйк-да нсам 

і хіп-хоп-куль ту рай. Хтось-

ці по тым па чаў тан ца ваць, 

хтось ці, на чы таў шы ся ар ты-

ку лаў у «Му зыч най га зе це», 

сам спра ба ваў пі саць хіп-хоп-

тэкс ты, а нас з сяб ра мі за ці-

ка ві лі ма люн кі. Ну і ад ной чы 

ра шы лі ся са мі на ма ля ваць 

штось ці па доб нае.

— У вёс цы да гэ та га 

па ста ві лі ся пра сцей, чым 

у го ра дзе, аль бо так са ма 

аба зва лі ху лі га на мі і за га-

да лі за фар ба ваць ва шы 

шту ка р ствы?

— На шмат пра сцей. На-

ша ту соў ка скла да ла ся са 

звы чай ных, ні чым не ад мет-

ных хлоп цаў — толь кі што 

доб ра ву чы лі ся, бы лі та кі мі, 

ве да е це, «бо та на мі». А тут

зра бі лі ма лю нак на сця не 

ста ды ё на — яна бы ла жу-

дас на па бе ле ная, страш ная, 

сло вам, са пса ваць яе бы ло 

не маг чы ма — і на ступ ным 

ран кам уся шко ла, уклю ча-

ю чы на стаў ні каў і ды рэк та ра, 

са бра ла ся па гля дзець. Ад ра-

зу ска жу: ні чо га нам за гэ та 

не бы ло, па лі чы лі хла пе чым 

сва воль ствам, але ад на год кі 

за па ва жа лі.

— Пер шую сур' ёз ную 

ра бо ту пры га да е це?

— Парт рэт Ула дзі мі ра 

Ка рат ке ві ча, на ма ля ва ны ў 

2014-м у ме жах мас тац кай 

ак цыі Must Асt — Must аrt у 

Ра га чо ве. А са мая лю бі мая?.. 

Не ве даю, сён ня — ад на, 

заўт ра — дру гая, бо я не люб-

лю ста яць на мес цы. Ёсць 

ра бо та, якую я толь кі ма ру 

зра біць, але яшчэ не пад сту-

піў ся, — ідэя звя за на з ма-

ёй ба бу ляй, эс кіз ужо даў но 

ёсць, але я ўсё ча каў, па куль 

на пра цую во пыт, удас ка на лю 

як след тэх ні ку.

— Аляк сандр, па мер мае 

зна чэн не? Што пра сцей 

ма ля ваць: вя лі кі му рал на 

фа са дзе шмат па вяр хо ва га 

до ма аль бо, ска жам, «аб-

горт ку» для транс фар ма-

тар най буд кі ці пад' ез да?

— Ве да е це, каб «хай па-

нуць» — ох, не люб лю гэ та 

сло ва, — вы клі каць ажы я-

таж, неаба вяз ко ва ра біць

ма лю нак вя лі кіх па ме раў. 

На прык лад, чым пра сла віў ся 

Bаnksу (ву ліч ны мас так, рэ-

жы сёр і па лі тыч ны ак ты віст 

з Анг ліі, тва ру яко га ні хто не 

ба чыў, а не ка то рыя вост-

ра са цы яль ныя арт-ра бо ты 

ацэнь ва юц ца ў міль ё ны до-

ла раў. — Аўт.)? Ма лень кі мі 

ра бо та мі, якія ма юць са ты-

рыч ны па сыл... Та му мне ці-

ка ва зай мац ца са мы мі роз-

ны мі кі рун ка мі, ад ды зай ну 

ўпа коў кі да ілюст ра цый, ад 

паш то вак да му ра лаў, і кож-

ны но вы во пыт чымсь ці ўзба-

га чае, ён ці ка вы і ка рыс ны.

— Пас ля фэс таў ву ліч-

най куль ту ры Urbаn Mуths 

і Vulіса Brаsіl стрыт-арт, 

пры нам сі ў Мін ску, мно гія 

пры ня лі і ўпа да ба лі. А на-

коль кі скла да на ўзгад няць, 

атрым лі ваць ад го ра да да-

звол на кож ную ра бо ту?

— Ка лі ты ма еш ідэю і 

мо жаш яе аб грун та ваць, 

рас тлу ма чыць, то не вель мі 

цяж ка. Я заўж ды за по шук 

кам пра мі су ар хі тэк ту ры і 

стрыт-ар ту, за тое, каб ра-

бо та ўпіс ва ла ся ў кан тэкст, 

бы ла да рэ чы. Мя жа па між 

тым, ча го жа дае мас так, да 

ча го ён імк нец ца, і тым, ча-

го хо чуць жы ха ры го ра да і 

лю дзі, якія ўзгад ня юць пра-

па на ва ныя пра ек ты, вель мі 

тон кая, і я ра зу мею абод ва 

пунк ты гле джан ня. Ча сам 

улас нае «я» пе ра ма гае, і 

мас так вы ра шае, што больш 

не бу дзе вы кон ваць, ска жам 

так, ка мер цый ныя ра бо ты 

для ка гось ці, каб «не ста на-

віц ца мас куль там». Ад нак я 

не пры трым лі ва ю ся та кіх пе-

ра ка нан няў — і ня хай лепш 

мя не вы крэс лі ва юць са спі-

саў бе ла рус ка га стрыт-ар ту 

і за піс ва юць у афар мі це лі, 

але я сам вы ра шаю, чым ха-

чу зай мац ца, не імк ну ся за 

скан даль ным імем. Ка лісь ці 

мя не ва бі ла гра фі ці, быў ці-

ка вы ўвесь гэ ты ад рэ на лін 

за ба ро не нас ці, по тым быў 

пэў ны за стой, по тым — пе-

ры яд за хап лен ня ар хі тэк ту-

рай, ды зай нам і г. д. Га лоў-

нае — я знай шоў унут ра ную 

гар мо нію, і мае ра бо ты не 

ма юць па лі тыч на га пад тэкс-

ту, не ўтрым лі ва юць ней кай 

«жэс ці», якая ша кі руе аль-

бо раз драж няе. Мне па-

 да ба ец ца, ка лі лю дзі ў роз-

ных га ра дах, ад Ва ло жы на 

да Клі ча ва, ад поль ска га 

Хэлм на да на шай Ма ла-

ры ты, вы хо дзя чы на ву лі цу 

і гле дзя чы на мае ра бо ты, 

мо гуць прос та ўсміх нуц ца і 

ўзняць са бе на строй.

Гэ тым ле там я ма ля ваў у 

Хэлм на, гэ та пра він цый ны 

га ра док не да лё ка ад Гдань-

ска, а мая на пар ні ца Ма ша 

Ру да коў ская — у Му раў лен-

ка, гэ та Яма ла-Не не цкая 

аў та ном ная акру га Ра сіі, і 

я, прос та се дзя чы на рыш-

та ван нях, дзе ля ці ка вас ці 

па гля дзеў у «Гуг ле», што 

па між на мі ка ля 5 ты сяч кі-

ла мет раў.

— Ад на з ва шых ві зі то-

вак — «пту шы ная» се рыя.  

— Ка лі Ка ры на Са ла вей з 

ГА «Ахо ва пту шак Баць каў-

шчы ны» пра па на ва ла мне  

су мес ны пра ект, між во лі да-

вя ло ся стаць ар ні то ла гам, — 

смя ец ца мас так. — Мне 

зда ец ца, гэ та вель мі кру-

тая ідэя — уве ка ве чыць у 

кож ным ра ё не сваю птуш-

ку-сім вал: зі ма род каў у Ва-

ло жы не і Івян цы, ву ша тую 

са ву і го га ля ў Мін ску, сой-

ку ў Клі ча ве, жаў ру ка-сме-

цю ха ў Ма ла ры це... Важ на, 

што срод кі на гэ тыя пра ек-

ты што раз збі ра юц ца та ла-

кой, іх ах вя ру юць са мі лю-

дзі, якія ха це лі б па ба чыць 

та кія му ра лы на фа са дах, 

мяс цо выя ўла ды так са ма 

ідуць на су страч, — і вя лі кі 

дзя куй усім, хто пад трым лі-

вае гэ ты пра ект і да зва ляе 

пра цяг ваць яго.

Акра мя та го, сё ле та мас-

та кі твор ча га ду эта TАKTАK 

паў дзель ні ча лі яшчэ ў не-

каль кіх ці ка вых пра ек тах: 

у Глу шы з'я віў ся пры пы нак 

Але ся Ада мо ві ча, а ў Стоўб-

цах — ча ты ры ве лі зар ныя 

паш тоў кі-му ра лы на шмат-

па вяр хо вых да мах, звя за-

ныя з роз ны мі по ра мі го да, 

ча тыр ма ко ла саў скі мі мяс-

ці на мі (Акін чы цы, Лас ток,

Аль буць, Смоль ня) і рад ка мі 

паэ та. Чым больш дэ та лё ва 

пра пра цоў ва еш ма лю нак, 

тым больш ча су па трэб на на 

яго вы ка нан не. На кож ны з 

му ра лаў у Стоўб цах спат рэ-

 бі ла ся да 6-7 дзён, а на 

рэалізацыю ўся го пра ек та 

— ка ля паў го да; трэ ба бы-

ло як след ін фар ма цый на 

пад рых та вац ца, каб зра зу-

мець ідэю, па да браць фар-

бы, са браць у га ла ве «кан-

струк тар», як гэ та бу дзе 

вы гля даць.

Коль кі ча су «жы ве» 

стрыт-арт? Гра фі ці су пра-

цоў ні кі ка му наль ных служ-

баў мо гуць за ма ля ваць і 

праз дзве га дзі ны, а лёс 

му ра лаў за ле жыць пе рад-

усім ад якас ці фар баў — на-

прык лад, ра сій скія і кі тай скія 

хут ка вы цві та юць, іс пан скія 

або ня мец кія не страч ва юць 

яр кас ці да 7—10 га доў.

— Стрыт-арт — больш 

пра ідэю, мас тац кую са ма-

рэа лі за цыю, чым пра ка-

мер цыю?

— Для мя не са мо га бы ло 

дзіў на, але стрыт-арт мо жа 

быць цал кам пры быт ко вым 

за ня ткам. Але вар та па мя-

таць, коль кі ча су і срод каў 

ідзе на ства рэн не ад на го 

му ра ла: эс кіз, уз гад нен ні, 

ня тан ная фар ба, ма тэ ры я-

лы і г. д. Ка неш не, ёсць се-

зон насць, поз няй во сен ню і 

зі мой ні хто не бу дзе ра біць 

му ра лы, але тым ці ка вей 

выношваць но выя за ду мы 

і ча каць на ступ на га се зо-

на, а ў пе ра пын ку зай мац ца 

чымсь ці ін шым.

— Не як вы да ва лі май-

стар-кла сы для дзя цей у 

шко лах і дзі ця чых да мах. 

Як ура жан ні?

— На са мрэч з дзець мі 

вель мі ці ка ва пра ца ваць, 

на ват ве ся лей, чым з не ка-

то ры мі мас та ка мі. Пом ню, 

зра біў кон ту ры бу ду ча га 

ма люн ка, па ка заў, як пра-

ца ваць з на сад кай на ба лон 

са спрэ ем, каб не за фар ба-

ваць ся бе і ін шых, вы да лі мы 

школь ні кам паль чат кі, мас кі 

і да лі поў ную сва бо ду дзе-

ян няў. Звы чай на за дзень у 

мя не атрым лі ва ец ца «зліць» 

ад 40 да 80 ба ло наў, по тым 

прос та «па мі рае» па лец, якім 

на ціс ка еш на кноп ку, і сы-

хо дзіш ні я кі. А дзе ці з та кім 

ім пэ там узя лі ся за спра ву, 

што зра бі лі тое са мае за паў-

 га дзі ны. Ма ля ваць, як дзе ці — 

гэ та яшчэ трэ ба ўмець і 

мець та лент. Пры нам сі, яны 

ро бяць гэ та ад ду шы і іх ро-

зум яшчэ не за бі ты бы та вы мі 

праб ле ма мі, стра хам неш та 

са пса ваць.

— Мно гія пад лет кі імк-

нуц ца па спра ба ваць свае 

сі лы ў стрыт-ар це. Дас це 

не каль кі па рад па чат коў-

цам: што трэ ба ра біць, а 

ча го, на ад ва рот, не вар та?

— Га лоў ная па ра да — 

ма люй це, ка лі не мо жа це 

не ма ля ваць. Для мя не гра-

фі ці — гэ та бы ла не мо да, 

а лю боў з пер ша га по зір ку. 

Мы з сяб ра мі пры яз джа лі на 

Брэсц кі вак зал і пе ра ма лёў-

 ва лі ў свае сшыт кі выявы 

на цяг ні ках, якія пры хо дзі-

лі з Поль шчы, а ў шко ле на 

пе ра пын ках то на мі ма ля ва лі 

эс кі зы. Так што я ўпэў не ны: 

ка лі ча ла ве ку па да ба ец-

ца стрыт-арт, то ён лю бы мі 

шля ха мі зной дзе для ся бе 

ін фар ма цыю і маг чы мас ці, 

зной дзе фар бы — гэ та ра-

ней іх бы ло не да стаць, а 

ця пер — на лю бы густ. Так 

што — ма люй це, ма люй-

це, удас ка наль вай це ся і не

спы няй це ся. І дру гая па ра да: 

для па чат ку, каб на біць ру ку, 

мож на паў та раць ін шыя ра-

бо ты, але по тым — не ства-

рай це са бе ку мі раў, шу кай це 

сваё. Лепш ра біць дрэн на, 

але па-свойму, і з ця гам 

ча су коль касць пя рой дзе ў 

якасць. На конт та го, ча го не 

вар та ра біць... Я люб лю гра-

фі ці, мне па да ба ла ся па чуц-

цё ад рэ на лі ну ад та го, што 

ро біш неш та не ле галь нае, а 

по тым — на пэў на, па ста леў і 

зра зу меў, што за свае ўчын-

кі трэ ба ад каз ваць. І та му па-

чат коў цам раю: не ра бі це ча-

гось ці, ка лі не га то выя нес ці 

за гэ та ад каз насць. Маю на 

ўва зе не толь кі ра бо ту ў рам-

ках за ко на, а на огул ча ла-

ве чую адэ кват насць, умен не 

да маў ляц ца з ін шы мі. Ка лі 

гэ та му на ву чыц ца, да вас 

пач нуць пры цяг вац ца та кія ж 

адэ кват ныя лю дзі, і жыц цё

ста не на шмат больш прос-

тым і пры ем ным.

Гу та ры ла 

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та з ар хі ва мас та ка 

і з ад кры тых кры ніц.

ПА-ПЕР ШАЕ, 
ГЭ ТА ПРЫ ГО ЖА

 Да рэ чы

Не блы тай це стрыт-арт 

і гра фі ці: дру гое — 

част ка пер ша га, але 

не на ад ва рот. 

Як жар ту юць не ка то рыя 

мас та кі, роз ні ца 

ў гра шах: гра фі ці — 

тое, за што ты за пла ціш 

(штраф), стрыт-арт — 

тое, за што та бе 

за пла цяць.

Клічаў.

Стоўбцы.

Мінск.

Польскі Хэлмна.


