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— Вы ка ры стан не за вод скіх 

па мяш кан няў — ужо не но вая 

прак ты ка, і ад крыц цё куль тур-

ных пра стор у Мін ску ста ла пэў-

най тэн дэн цы яй. Зна чыць, ка лі 

ад кры ва ец ца но вая не за леж ная 

пля цоў ка, яна па він на пра па на-

ваць неш та, што ні хто ін шы па-

куль не пра па на ваў. Што пра па-

нуе «Ок16» з та го, ча го не стае 

Мін ску?

— Для ад ка зу трэ ба раз дзя ляць 

«Ок16» сён ня і «Ок16» праз тры-

чатыры га ды, ка лі поў нас цю скон-

чыц ца рэ кан струк цыя. На ша клю ча-

вое ад роз нен не ў са мой геа мет рыі 

пра сто ры: вель мі вы со кія сто лі і ад-

сут насць ка лон да зва ля юць пе ра-

ўтва рыць па мяш кан не ў тэ ат раль-

ную за лу ў ад роз нен не ад мно гіх 

лоф таў, цу доў ных у якас ці га ле рэй 

і для ар га ні за цыі хэ пе нін гаў, не вя лі-

кіх кан цэр таў і кір ма шоў. Аб' ек тыў на 

толь кі ў нас пра сто ра да зва ляе гле-

да чу ба чыць сцэ ну з лю бо га мес ца, 

та му мы мо жам стаць пля цоў кай для 

аль тэр на тыў на га экс пе ры мен таль-

на га тэ ат ра. Да та го ж «Ок16» — гэ-

та вя лі кая інф ра струк ту ра: не прос та 

за ла і не прос та шэ раг па мяш кан няў, 

а вя лі кі ка ва лак не ру хо мас ці, які да-

зва ляе пра вес ці фес ты валь на пяць 

ты сяч ча ла век — па дзею га рад ско га 

маш та бу, куль тур ную, аду ка цый ную 

аль бо ў сфе ры ІT.

— Тут мо жа змяс ціц ца пяць 

ты сяч ча ла век?

— У су ме ва ўсіх за лах. Мы ад-

кры ва ем іх па ад ным, па куль мы 

мо жам аха піць пяць сот ча ла век, з 

пер ша га са ка ві ка бу дзе змя шчац ца 

ўжо ка ля паў та ры ты ся чы, с пер-

ша га ве рас ня — дзве з па ло вай 

ты ся чы і гэ так да лей. «Ок16» — не 

ад на за ла, а двац цаць па мяш кан-

няў, у якіх па ра лель на мо гуць ад-

бы вац ца роз ныя рэ чы, та му ІT-кан-

фе рэн цыю мож на ў перс пек ты ве 

пе ра ўтва рыць у цэ лы ўні вер сі тэт. 

Яшчэ ад ным на шым ад роз нен нем 

з'яў ля юц ца ме ха ніз мы, якія да зва-

ля юць кан суль та ваць і раз ві ваць 

пра ек ты. На прык лад, фес ты валь 

«ПлаSтформа» прый шоў да нас з 

не вя лі кі мі бюд жэ там і сцэ ніч ным ак-

ты вам, але, ка лі пра ект нам ці ка-

вы, на ша сіс тэ ма да зва ляе знай сці 

да дат ко выя фі нан са ван не, аб ста-

ля ван не, ак цё раў, мы мо жам ар-

га ні за ваць лек цыі. Пры чым у нас 

ня ма ўлас на га мас тац ка га аль бо 

тэ ат раль на га гус ту ў ад роз нен не 

ад лоф таў з кан крэт най эс тэ тыч-

най ары ен та цы яй, мы ўліч ва ем 

по гля ды роз ных экс пер таў, на ват 

ка лі яны ра ды каль на роз ныя, та-

му ўсё, што мож на раз ві ваць, мы 

бу дзем раз ві ваць. Ці ка ва так са ма 

паэ кспе ры мен та ваць — па ка заць 

у «Ок16» неш та ма са вае і таго ж 

гле да ча за ха ваць для ўльтра кан-

цэп ту аль ных рэ чаў, зра біць так, 

каб ён іх уба чыў, рас тлу ма чыць, як 

гля дзець гэ ты аван гард. Лоф та вае 

по ле Мін ска цу доў нае, але гэ та за-

кры тыя су пол кі (пер ша па чат ко ва і ў 

Маск ве, і ў Бер лі не так бы ло). Ка лі 

ты на ле жыш пэў най суб куль ту ры, 

то за хо дзіш у лофт і ад чу ва еш ся бе 

доб ра, а ка лі ты, умоў на ка жу чы, 

пен сі я нер, які лю біць кла січ ныя му-

зеі, — та бе ня ўтуль на, на ця бе ні хто 

не звяр тае ўва гі і не тлу ма чыць, якія 

тут пра ві лы па во дзін. Мы, на ад ва-

рот, імк нём ся стаць су час най аль-

тэ рна тыў най куль тур най пля цоў кай, 

але для кож на га.

— Пяць ты сяч на вед валь ні-

каў — гэ та, ка неш не, доб ры план, 

але як вы пла ну е це пры цяг нуць 

та кую коль касць гас цей, уліч-

ва ю чы, на коль кі ак тыў на ў нас 

у прын цы пе на вед ва юц ца куль-

тур ныя ме ра пры ем ствы?

— У пер шую чар гу праз пад рых-

тоў ку пуб лі кі. Мы ўпэў не ны, што су-

час нае мас тац тва і су час ныя тэх на-

ло гіі мо гуць быць ці ка вы мі ма сам, 

ка лі пра па ноў ваць спо са бы іх ра зу-

мець. На «ПлаSтформу» пры йдзе 

шмат гле да чоў, якія ні ко лі не ба чы лі 

плас тыч ны тэ атр, але мы пра во дзім 

лек цыі, за бяс печ ва ем ін тэр нэт-пуб-

лі ка цыі, якія тлу ма чаць, як тут што 

пра цуе. А яшчэ праз дру жа люб-

насць. У сва ёй пер шай пра сто ры 

«Мес ца» я на ўва хо дзе су стра каў 

кож на га на вед валь ні ка і рас каз ваў, 

што тут можна рабіць. За кошт гэ-

та га лофт ста на віў ся дру жа люб ным 

той пуб лі цы, якая б іна чай там згу бі-

ла ся. Для мя не доб рым па каз чы кам 

з'яў ля ец ца тое, што лю дзі з ася род-

дзя ма іх баць коў хо дзяць у «Ок16» 

на кла січ ныя кан цэр ты, то-бок гэ тая 

пра сто ра мо жа па ды сці для роз ных 

па ка лен няў, а зна чыць, пры цяг нуць 

пяць ты сяч вель мі роз ных лю дзей. 

Трэ ба прос та вый сці за рам кі арт-

суб куль ту ры, якая пры звы ча і ла ся 

ха дзіць па лоф тах. Гэ та, да рэ чы, ужо 

ад бы ва ец ца паў сюль: на ад крыц ці 

«ПлаSтформы» ў пра сто ры «Верх» 

я ба чыў шмат лю дзей, якія са здзіў-

лен нем гля дзе лі на рэвіталізаваны 

за вод, але прый шлі з ад кры тай да 

яго ці ка вас цю. Не дзе двац цаць пра-

цэн таў з іх у «Фэй сбу ку» на пі са лі 

жорст кія ка мен та рыі, за тое ас тат-

нія ад гук ну лі ся ста ноў ча.

— Рас тлу мач це, ка лі лас ка, 

азна чэн ні «куль тур ны ін ку ба тар» 

і «куль тур ны ак се ле ра тар», які мі 

вы ха рак та ры зу е це «Ок16».

— Гэ та тэр мі ны з біз нес-све ту, 

све ту стар та паў. У ін ку ба та ры вя-

лі кай коль кас ці ма ла дых ка ман даў 

да ец ца шанц з ну ля на льгот ных 

умо вах ства рыць, на прык лад, свой 

біз нес. Ак се ле ра тар — мес ца, ку ды 

пры хо дзіць ужо жы вы пра ект, каб 

вы рас ці ў якас ці, па ме рах і эфек-

тыў нас ці. «Ок16» — і ін ку ба тар, і 

ак се ле ра тар куль тур ных пра ек таў. 

Мы хо чам стаць свое асаб лі вай 

пя соч ні цай, ку ды мож на прый сці 

са сва ёй ка ман дай і з ну ля неш та 

ства рыць, але асноў ная на ша мэ-

та — да па маг чы пра ек там, якія ўжо 

іс ну юць, вы рас ці за рам кі ма лень кіх 

не за леж ных пра стор, з аў ды то рыі 

ў не каль кі дзя сят каў ча ла век да 

не каль кіх сот няў. На ступ ным мы 

за пус цім фін цех-ін ку ба тар, то-бок 

ін ку ба тар пра ек таў, звя за ных з 

фі нан са вы мі тэх на ло гі я мі. Нам гэ-

та ці ка ва, та му што фін цех вель мі 

цес на ўза е ма дзей ні чае з куль ту рай, 

на прык лад, на краў дфан дын га вай 

пля цоў цы «Ву лей» боль шасць пра-

ек таў — куль тур ныя, толь кі з да па-

мо гай «Вул ля» яны атрым лі ва юць 

срод кі для рэа лі за цыі. Мы ра зу-

ме ем, што куль ту ра мае па трэ бу 

ў но вых ін стру мен тах, а но выя ін-

стру мен ты ма юць па трэ бу ў но вым 

рын ку, да та го ж куль ту ра здоль ная 

па ска раць тэх на ла гіч нае раз віц цё, 

та му мы ўпэў не ны, што бум куль-

тур ных стар та паў ста не но вым віт-

ком эка но мі кі.

— Ча му вы ў гэ тым упэў не ны?

— У гон ку ўсту па юць роз ныя 

ба чан ні на ступ на га эта па: тэх на ло-

гіі і дро ны аль бо куль ту ра і по шук 

сэн су жыц ця. Доб рым пры кла дам 

з'яў ля ец ца так зва ны «фін дэсь-

екль» — пе ры яд, што ахоп лі вае 

ка нец ХІХ і па ча так ХХ ста год дзя і 

па чы на ец ца з уль тра тра ды цый най 

вік та ры ян скай Анг ліі, а за кан чва-

ец ца рус кім аван гар дам. Тэх на ло гіі 

рва ну лі на пе рад, але яшчэ мац ней 

рва ну ла куль ту ра, што ка рыс та ла-

ся тэх на ла гіч ным пра грэ сам, але 

яго апя рэдж ва ла, у тым сэн се, што 

асвой ва ла свет і рых та ва ла яго да 

бу ду чы ні. Пры клад на за пяць дзя сят 

га доў жы ва піс ад рэа ліз му прый шоў 

да аб страк цы я ніз му, Кан дзін ска га 

і «Чор на га квад ра та» Ка зі мі ра Ма-

ле ві ча, а ка лі б не бы ло «Чор на га 

квад ра та», уся тэх на ла гіч ная гіс-

то рыя ХХ ста год дзя бы ла б ін шай. 

Мы б не маг лі ка рыс тац ца сім ва ла мі 

на эк ра не смарт фо на, ка лі б нех та 

не на ву чыў нас, што не рэа ліс тыч-

ная вы ява мо жа быць каш тоў най. 

Ка лі б мы па-ра ней ша му ма ля ва лі 

па не нак у кры на лі нах, не бы ло б 

смарт фо наў: умен не ўспры маць 

аб стракт ныя воб ра зы за ра дзі ла ся 

ў матэматыцы ды мас тац тве, а вы-

рас ла пас ля ва ў тым лі ку ліч ба вую 

рэ ва лю цыю. Мы ве рым, што па чы-

на ец ца неш та па доб нае, але ўжо 

са сва ім па рад кам дня. Да во дзіц ца 

зноў шу каць ад ка зы на пы тан ні, што 

мы тут ро бім аль бо як зме раць пос-

пех — аў та ма бі лем, маг чы мас цю 

ванд ра ваць ці смач ным флэт уай-

там з ра ні цы? У ХХ ста год дзя бы ла 

вя лі кая аме ры кан ская ма ра: улас-

ны дом у пры га ра дзе, аў та ма біль і 

до ступ да куль тур ных ім прэз. Уль-

тра пос пех — гэ та пент ха ус у цэнт-

ры го ра да, тры аў та ма бі лі, адзін з 

якіх спар тыў ны, ях та і са ма лёт. Та кі 

дак лад ны кры тэ рый пос пе ху ра на ці 

поз на пры хо дзіць да кры зі су. Сён-

няш ні ра бот нік пра цуе, як пра ві ла, 

у сфе ры аб слу гоў ван ня аль бо ў ІT-

сфе ры, гэ та зна чыць, што ён увесь 

час ка му ні куе з людзь мі аль бо гля-

дзіць у ма ні тор. Ці ўсце шыць яго 
дом з тэ ле ві за рам? Нех та ка жа, што 

но вым кры тэ ры ем з'яў ля ец ца маг-

чы масць ванд ра ваць — пра ца ваць 

на Ба лі і тра ціць гро шы ў Нью-Ёр ку. 

Ёсць трэ ці ва ры янт: моц ныя пе ра-

жы ван ні. Ад ка зы на гэ тыя пы тан ні 

дае толь кі куль ту ра, ад крыц ці ў тэ-

ат ры, лі та ра ту ры, фэшн-ін дуст рыі. І 

мы ў «Ок16» збі ра ем ся іх шу каць.

— Вы пла ну е це ары ен та вац ца 

на ме ра пры ем ствы, якія ўпі шуц-

ца не толь кі ў бе ла рус кі кан тэкст, 

але і су свет ны...

— Так, і су вязь па він на іс ці ў два 

ба кі — ім парт і экс парт. Раз на два 

ме ся цы са све ту да нас пры дапамо-

зе суполкі «Artemp» пры хо дзяць кан-

цэр ты су час най ака дэ міч най му зы кі 

з шы ро кай геа гра фі яй му зы кан таў 

і кам па зі та раў. Ад бы ва юц ца на ват 

су свет ныя прэм' е ры. Гэ та наш спо-
саб на нес ці «Ок16» на кар ту ама та-
раў куль ту ры ста рэй шых па ка лен няў 
і на кар ту за меж ных твор цаў, та му 
што рэ за нанс ад гэ тых кан цэр таў 
у прафесійных колах све ту ку ды 
боль шы, чым у мін скага масавага 
гледача. У той жа час су мес на з «Аrt 
соrроrаtіоn» мы ста вім спек так лі, якія 
па каз ва юц ца ад бор шчы кам і ма юць 
маг чы масць быць ада бра ны мі на між-
на род ныя фо ру мы. Больш за тое, на 
фес ты ва лі «ТЭ АРТ» пла ну ец ца пры-
браць та кія ка тэ го рыі, як за меж ныя і 
бе ла рус кія па ста ноў кі. Ка лі спа чат ку 
ён імк нуў ся аба ра ніць ма ла дых, маг-
чы ма, не вель мі во пыт ных, аў та раў, 

то за два га ды пра цы ак се ле ра та ра 

мы ўзмоц нім бе ла рус кіх па ста ноў-

шчы каў на столь кі, што яны змо гуць 

сме ла су сед ні чаць з Хай нэ рам Гё-

бель сам у агуль най пра гра ме. Ка лі 

гэ та ад бу дзец ца, бе ла рус кі тэ атр ак-

тыў на пач не па каз вац ца ў све це.

— Вы ска за лі, што рэ за нанс 

ад кан цэр таў кла січ най му зы кі 

ў «Ок16» у све це ку ды боль шы, 

чым у Мін ску. Як вы гэ та за ўва-

жа е це?

— Па за яў ках. Спа чат ку да нас 

звярталіся толь кі бе ла ру сы, але ў 

арт-ко лах доб ра пра цуе са ра фан нае 

ра дыё, пост у ін тэр нэ це менш эфек-

тыў ны, чым рэ ка мен да цыя ў ку лу а-

рах. Гэ ты ку лу ар ны пра цэс ідзе як 

адзін з вы ні каў — хут ка ў нас бу дзе 

су свет ная прэм' е ра швед ска га су-

час на га тэ ат ра. Звяр та юц ца і му зы-

кан ты з ака дэ міч на га по ля, маў ляў, 

у нас ёсць ці ка вы твор, ва Ус ход няй 

Еў ро пе мы яго яшчэ не іг ра лі, да-

вай це мы за свае гро шы пры е дзем 

з Нью-Ёр ка і зро бім кан цэрт.

— З тых, хто прый дзе да вас 

з на дзе яй на комп лекс ную да па-

мо гу, ка го вы вы бе ра це, а ка го 
ад се е це?

— Па-пер шае, гэ та па ві нен быць 
пра ект, які па зра зу ме лых пры чы нах 
не па ды хо дзіць для не за леж ных пля-
цо вак мен ша га па ме ру, нам важ на 
не вы паль ваць по ле ва кол. Па-дру-
гое, ён па ві нен быць да стат ко ва ўні-
вер саль ным у сэн се мо вы і тэ ма ты кі. 
Мы не су праць ла каль ных бе ла рус кіх 
ідэй, але мы ве да ем, што для іх ёсць 
інф ра струк ту ра, а на ша за да ча — 
пе ра адоль ваць ме жы. Па-трэ цяе, хо-

чац ца ба чыць па тэн цы ял да сі нер гіі 

па між роз ны мі на прам ка мі, якія мы 

раз ві ва ем: нам спа да ба ец ца тэ атр, 

што ін тэг ру ец ца з тэх на ло гі яй VR, 

вы стаў ка з ці ка вай эка на міч най ма-

дэл лю пад трым кі мас та коў, га ле рэй-

ны пра ект з вы ка ры стан нем кла січ-

най му зы кі, ка ра цей, роз ныя дзіў ныя 

ўза е ма дзе ян ні. Але ўсё па пя рэд няе 

мо жа пе ра крыць толь кі ад на ўмо-

ва — пры зна ча насць ме на ві та для 

на ша га за во да з вы со кі мі сто ля мі, 

ста ры мі сце на мі і жа лез ны мі бэль-

ка мі. Ка лі пра ект мо жа гэ ты ан ту раж 

асэн са ваць і пе ра ўтва рыць у твор чы 

аль бо аду ка цый ны акт, то, ка неш не, 

ён наш, та му што пер ша па чат ко ва 

на ро джа ны для гэ та га мес ца.

Гу та ры ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



Пра сто раПра сто ра  

Ге ор гій ЗА БОР СКІ: «БУМ КУЛЬ ТУР НЫХ СТАР ТА ПАЎ «БУМ КУЛЬ ТУР НЫХ СТАР ТА ПАЎ 
СТА НЕ НО ВЫМ ВІТ КОМ ЭКА НО МІ КІ»СТА НЕ НО ВЫМ ВІТ КОМ ЭКА НО МІ КІ»

НЕ КАЛЬ Кі ме ся цаў та му ад на з най па пу ляр ней шых ста ліч ных 

ву ліц Каст рыч ніц кая ўзба га ці ла ся на яшчэ ад но «ту со вач нае» 

мес ца. Па мяш кан ні Мінск ага за во да Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі ста лі 

куль тур ным ін ку ба та рам і куль тур ным ак се ле ра та рам «Ок16», дзе 

ўжо сён ня пра вод зяц ца кан цэр ты ака дэ міч най му зы кі, аду ка цый-

ныя ме ра пры ем ствы і па дзея гэ тых дзён — фес ты валь плас тыч на га 

тэ ат ра «ПлаSтформа». Но вую для ся бе пра сто ру на быў Бел газп-

рам банк, вя до мы сва ёй кар па ра цый най ка лек цы яй з тво ра мі Мар ка 

Ша га ла і Ха і ма Су ці на, фі нан са ван нем тэ ат раль на га фес ты ва лю 

«ТЭ АРТ», ства рэн нем краў дфан дын га вай пля цоў кі «Ву лей» — ад-

ным сло вам, ак тыў нас ця мі ў куль тур най сфе ры кра і ны. Адкрыццё 

«Ок16», з ад на го бо ку, па цвяр джае пэў ныя ста ліч ныя тэн дэн цыі, 

з дру го га, новае месца вы сту пае з уні каль най кан цэп цы яй, пра 

якую мы рас пы та лі ў кіраўніка праекта Ге ор гія ЗА БОР СКА ГА.

Фота Мікалая Васільева з архіва «Ок16».


