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— Ка лі мы да маў ля лі ся пра 

ін тэр в'ю, вы ска за лі, што для 

мас тац тва сён няш ні кры зіс ны 

час — пра дук тыў ны.

— Уз ды му мас тац тва спры яе 

лю бы кры зіс — глянь це на рэ ва-

лю цыю 1917 го да, вай ну, пас ля ва-

ен ны пе ры яд аль бо ін шае са цы яль-

 нае ўзру шэн не. Хоць та кі стрэс, 

на вя лі кі жаль, зды мае з дыс тан-

цыі стом ле ных аль бо кво лых на 

та лент, са мыя моц ныя, тым не 

менш, за ста юц ца і ру ха юць куль-

ту ру на пе рад. Кры зіс — не прос та 

маг чы масць для змен, але пры-

ступ ка, трамп лін — зда ец ца, так 

яго ўспры ма юць на ўсхо дзе. Вя-

до ма, ча ла век імк нец ца да сы тас-

ці, кам фор ту, ста біль нас ці — яны 

і па він ны быць, але ка лі ўвесь час 

кам форт на... Я, на прык лад, у дзя-

цін стве не ўспры маў рай скія ша-

ты, дзе заў сё ды цёп ла і спя ва юць 

анё лы, трэ ба толь кі хва ліць Бо га:

на ват мне, дзі цён ку, ра бі ла ся жах-

лі ва ад ну ды та го све ту.

— Зна чыць, вы і па са бе, і па 

НЦСМ па він ны ад чу ваць, што 

мас тац кае жыц цё ві руе.

— Ды не, кры зіс — пал ка з дву-

ма кан ца мі: я ж ка жу, што за ста-

юц ца са мыя моц ныя, а пан дэ мія 

вы ру бі ла ўсё, што ра ней пра ца ва-

ла, і пра ца ва ла эфек тыў на. Мая 

зна ё мая з Гер ма ніі ка жа, што мас-

та кі, як, улас на, і му зы кі, і тэ ат-

раль ныя дзея чы, уво гу ле вы па лі 

ў аса дак — іх не куп ля юць, ні ку ды 

не за пра ша юць. Гэ та ця пер паў-

сюль, у Аў стрыі, Іс па ніі, Іта ліі, Ра сіі 

і Бе ла ру сі тое ж са мае — гле да чы 

знік лі з вы ста вач ных за лаў і мас-

тац кае жыц цё спы ні ла ся. Праў да, 

лю дзі ста мі лі ся ба яц ца і ўжо вяр-

та юц ца да нас у Цэнтр, хоць гэ та 

не той па ток, што быў ра ней, ка лі 

на ад крыц ці яб лы ку не бы ло ку ды 

ўпа сці. Без умоў на, трэ ба па-ра-

ней ша му абач лі ва ся бе па во дзіць, 

але вы клю чаць ся бе з со цы у ма, 

мне па да ец ца, не вар та. Зна ё мы 

ў Маск ве ра зам з сям' ёй ледзь не 

з пер шых дзён зна хо дзіў ся ў са ма-

іза ля цыі, але, тым не менш, ні ку ды 

не вы хо дзя чы, яны ўсе пе ра хва рэ лі 

на ка ра на ві рус. А аса біс та ў мя не 

праз «ко від» змя ні ла ся мас тац кая 

па зі цыя.

— Як?

— Ка лі апош нія двац цаць пяць 

га доў я пі саў сім ва ліч ныя тво ры, то 

ця пер мне хо чац ца пі саць лю дзей, 

пі саць жан чын, пі саць ню, ме на ві та 

каб быў ча ла век — я ба чу гэ тыя 

бу ду чыя тво ры як аб ра зы, свет лыя, 

чыс тыя і пры го жыя. Я стаў

лю ба вац ца кож ным тва рам, ка лі 

ча ла век у мас цы — раз гля даю во-

чы. Я так са ма за сце ра га ю ся і хва-

лю ю ся за сваё жыц цё, але для мя-

не як мас та ка пан дэ мія па ско ры ла 

пра цэс вяр тан ня да ча ла ве ка, а 

гэ та рэ ва лю цый ны па ва рот у ма ёй 

бія гра фіі. На мі ну лым тыд ні ў Му зеі 

су час на га мас тац тва мы ад кры лі 

вы ста ву — спа чат ку яе ха це лі на-

зваць «Вя лі кае гра мад ства», але 

ка лі я па зна ё міў ся з кан цэп цы яй, 

пра па на ваў у якас ці наз вы вы ка-

рыс таць цы та ту з філь ма «Са ля-

рыс» Анд рэя Тар коў ска га: «Ча ла-

ве ку па трэ бен ча ла век». Ча ла ве ку 

са праў ды па трэ бен ча ла век.

— Як НЦСМ фі нан са ва і ма-

раль на пе ра жы вае пан дэ мію?

— У нас, як і шмат дзе, ёсць 

бюд жэт і па за бюд жэт, а ка лі праз 

ка ра на ві рус за стаў ся толь кі бюд-

жэт, у кож на га су пра цоў ні ка ў два-

тры ра зы ўпаў за ро бак. І я ўдзяч ны 

ка ман дзе Цэнт ра за тое, што ні хто 

пас ля гэ та га не сы шоў. Усе ве раць, 

што цяж кас ці ча со выя, і рух, са-

праў ды, па чы на ец ца, на вед валь ні-

каў у на шых за лах з кож ным днём 

ста но віц ца ўсё больш і больш.

— Сё ле та НЦСМ спаў ня ец-

ца пяць га доў. Якое ра зу мен-

не су час на га мас тац тва Цэнтр 

сфар мі ра ваў за час ра бо ты: ці 

трап ляе сю ды па прос ту ўсё тое, 

што ства ра ец ца ў су час най 

Бе ла ру сі?

— На ту раль на, усё тра піць не 

мо жа. На прык лад, Цэнтр Гей да ра 

Алі е ва ў Ба ку (яго прадстаўнікі да 

нас не так даўно прыязджалі) мае 

сто ты сяч квад рат ных мет раў — 

там мож на па ка заць усё, а за да ча 

на цы я наль на га цэнт ра су час ных 

мас тац тваў, якім з'яў ля ем ся мы, 

у тым і за клю ча ец ца, каб рэ прэ зен-

тоў ваць усё най леп шае і па каз ваць 

усе кі рун кі мас тац тва: ён па ста ту се 

па ві нен быць са май буй ной і ды на-

міч най куль тур най уста но вай, пра-

ца ваць у тры сме ны, мець не ад ну 

тэ ат раль ную за лу, кі на за лу, біб лі я-

тэ ку, мес ца для кан фе рэн цый. На-

шы ж пло шчы до сыць ка мер ныя, 

яны не да юць маг чы мас ці рэа лі за-

ваць буй ныя пра ек ты, вы ста віць 

фар мат ныя па лот ны і скульп ту ры. 

Ёсць спа дзеў па шы рыць экс па зі-

цый ныя пло шчы, але гэ та пы тан не 

да дзяр жа вы, са мі мы та кіх рэ сур-

саў не зной дзем.

— Вы ве ры це, што ўлада 

дасць на гэ та гро шы?

— Ве ру — ра зу ме е це, ка лі не 

ве рыць, у чым та ды сэнс пра ца ваць? 

Ад на зна ё мая мне не як

ска за ла: «Ве да еш, ча му ў дзя цей 

збы ва юц ца ма ры? Та му што ў іх 

ня ма «мо жа быць», толь кі «так» і 

«не» — ма ці аль бо на бу дзе ляль-

ку, аль бо не на бу дзе, баць ка аль-

бо ку піць ро вар, аль бо не ку піць». 

Дум кі ма тэ ры яль ныя. Ка лі мы хіс-

та ем ся, су свет не ве дае, як на на-

бор на шых су мнен няў рэ ага ваць. 

Як пе ра мо га ў Вя лі кай Ай чын най 

вай не, у якую кож ны ве рыў, хоць і 

не ўяў ляў са бе яе кошт: ка лі б хіс-

та лі ся, пэў на, не пе ра маг лі б.

— А як аса біс та вы ра зу ме е це 

су час нае мас тац тва?

— Маё ра зу мен не ад роз ні ва ец-

ца ад кан цэп цый на шых аль тэр на-

тыў ных пля цо вак. Су час нае мас-

тац тва па він на быць шля хет ным 

аль бо, ле пей ска заць, арыс та кра-

тыч ным: фор ма і змест не ма юць 

зна чэн ня, га лоў нае — пры га жосць. 

На шы прод кі кі ра ва лі ся ад ным гэ-

тым кры тэ ры ем і, на прык лад, ні ко лі 

не бу да ва лі ха ту ў га неб на не пры-

ваб ным мес цы: кож ны дом, пры-

нам сі, да рэ ва лю цыі, быў са праўд-

ным му зе ем з руш ні ка мі, аб ра за-

мі, жа но чы мі ўбо ра мі, ка ра ля мі і 

бран за ле та мі. А ця пер мас тац тва

ні бы та рэ флек суе на жыц цё — 

а што, гэ та жыць да па ма гае? За да-

ча свя та ра — пад тры маць вер ні ка, 

а не на стра шыць яго пек лам, мі-

сія ўра ча — не па гор шыць жыц цё 

па цы ен та, а вяр нуць яму зда роўе. 

Мі сія мас тац тва тая ж — да па ма-

гаць ча ла ве ку жыць, а ра біць гэ та 

мож на толь кі пры га жос цю. У ма ім 

ра зу мен ні гэ та і ёсць су час ны па-

ды ход, я пе ра ка на ны ў тым, што 

мас тац тва — най перш вы со кая 

эс тэ ты ка, пры нам сі, для ся бе я 

вы браў ме на ві та гэ ты шлях і без 

фі ла соф скіх за ма ро чак тры ма ю-

ся прын цы пу «мае тво ры — фон 

для но вай арыс та кра тыі». Кож ны 

мой твор што аб раз, а функ цыя 

аб ра за якая: ча ла век пры хо дзіць 

да яго зня сі ле ны, каб атры маць 

сі лы. Жыц цё свед чыць, што мае 

ра бо ты та кую функ цыю са праў ды 

ня суць: у не ка то рых да мах змя-

ні лі ся ін тэр' еры, а мае кар ці ны і 

праз дзе сяць га доў за ста лі ся на 

тым жа мес цы.

— Ка лі пры га жосць знаходзіцца 

на вер се іе рар хіі каш тоў нас цяў, на 

якім мес цы ста іць вод гук мас тац-

тва на рэ ча іс насць?

— Лю бая тэ ма, ге ра іч ная ці 

тра гіч ная, мо жа быць ува соб ле-

на эс тэ тыч на. Не бу ду на зы ваць 

проз ві шчаў, але не ка то рыя бе ла-

рус кія мас та кі трак ту юць жыц цё 

та ле на ві та, але ад моў на, — та кі 

са та нісц кі па ды ход. І гэ та вы стаў-

ля ец ца, пра па ган ду ец ца, ва біць і 

зна хо дзіць вод гук. Я ж лі чу, мас-

так не здар ма па раў но ва ец ца са 

ства раль ні кам, ад па вед на, і мі сія ў 

яго па він на быць вы со кая, твор ца 

не мо жа пра ца ваць на раз бу рэн-

не. Так ці інакш, ба ю ся, су час нае 

жыц цё ў нас сён ня ні як не ад люст-

роў ва ец ца. Гэ та ад бы ва ец ца аль-

бо ка лі зу сім кеп ска, бо і так ні чо-

га не пра даць, аль бо ка лі ўла да 

за маў ляе кар ці ны. На прык лад, у 

са вец кім збо ры мас тац тва — тво-

ры над звы чай вы со ка га ўзроў ню,

і як бы мы ні на зы ва лі іх: па тры я-

тыч ны мі, кал гас ны мі ці ся лян скі мі, 

бур жуі ў час пе ра бу до вы куп ля лі іх 

з ах во тай.

— Але ка лі мас тац тва бу дзе 

іг на ра ваць ад моў ныя ба кі жыц-

ця, гэ та бу дзе кры ва душ на.

— Іх не трэ ба іг на ра ваць, прос-

та ўсе тэ мы па він ны ўва саб ляц ца 

не ў дэ струк тыў най, а ў ства раль-

най фор ме, ні чо га за ба ро не на га 

тут ня ма, ка лі, ка неш не, ты не 

пра па ган ду еш гвалт ці за бой ства. 

Я за лю бую фор му, але мы не ма ем 

пра ва «вы гі нац ца» і «вы пенд ры-

вац ца», маў ляў, «я так ра зу мею 

і так ба чу», ча сам на ват не ма-

ю чы ні я кай шко лы, — гэ та пра-

сцей за ўсё. Дзю рэр ка заў, што 

ана то мію трэ ба вы ву чыць, каб 

по тым за быць, то-бок без шко лы 

мас тац тва не маг чы ма. У ра бо тах 

аван гар дыс таў, які мі за хап ля ец-

ца ўвесь свет, ёсць сва бо да, а за 

ёй — шко ла.

— А ці бы вае мас тац тва без 

аду ка цыі?

— Вы со кае мас тац тва — не, 

толь кі са ма дзей нае. Вя до ма, ёсць

вы клю чэн ні — Ан ры Ру со, Ні ка

Пі рас ма ні ці Він сэнт Ван Гог. Як ка -

заў Эй нштэйн, ад крыц цё мож на 

хут чэй зра біць, ка лі не ве даць, што 

яно не маг чы мае. Але гэ та адзін-

кі, у цэ лым мас тац кая аду ка цыя 

па він на быць. Мя не ча ты ры ра зы 

вы га ня лі з ву чэль ні, то з-за рэ ва-

лю цый най вы ста вы, то з-за рок-

опе ры, але за са ве та мі, дзя куй бо-

гу, мож на бы ло вяр нуц ца, і ўрэш це 

я скон чыў на ву чан не.

— Вам не ба чыц ца кан флікт 

ін та рэ саў, ка лі ў вы ста вах НЦСМ 

удзель ні ча юць ва шы, яго ды рэк-

та ра, кар ці ны?

— А ў чым кан флікт? Я вы стаў-

ля ю ся па прось бах ку ра та раў, а 

яны пад бі ра юць тво ры без май го 

ўдзе лу. Я мас так — я аба вя за ны 

па каз ваць свае тво ры, ка лі, вя-

до ма, яны па ды хо дзяць пад кан-

цэпт. Мая па пя рэд ні ца На тал ля 

Ша ран го віч вы сту па ла на на ву ко-

вых кан фе рэн цы ях як мас тацт ва-

зна вец — тое ж са мае, што тут 

за ба ро не на га? Я ж не раб лю так, 

каб кож ная вы ста ва Цэнт ра бы ла 

толь кі ма ёй, та му ва ша пы тан не 

кры ху здзіў ляе.

— Гуч най па дзе яй ле тась ста-

ла ак цыя мас та ка Аляк сея Кузь-

мі ча на пля цоў цы Цэнт ра, якой 

ён вы ка заў су пра ціў цэн зу ры. Ці 

ёсць у НЦСМ цэн зу ра?

— Не, ні я кай. Ма гу пе ра хрыс ціц-

ца і па кляс ці ся на Біб ліі: Мі ніс тэр-

ства куль ту ры не кант ра люе, што ў 

нас вы стаў ля ец ца, і ні ко лі не ка жа 

мне, што вы стаў ляць не вар та. Та-

му вы каз ван не Аляк сея па прос ту 

аб раз лі вае: ку ра тар да па мог яму 

зра біць экс па зі цыю, хоць там бы лі 

кво лыя і сто ра зоў пе ра пе тыя ідэі, 

а ён вый шаў і вось так на пля ваў. 

Ка лі б Цэнтр чы ніў яму роз ныя пе-

ра шко ды, мог бы ска заць: «Вось 

вам!» — і даць та кую апля ву ху, 

а так яму ва ўсім да па маг лі, та му 

гэ та па-ча ла ве чы под ла.

— А якое мас тац тва Цэнтр ні-

ко лі не па ка жа?

— Што па каз ваць, а што не, вы-

ра шае мас тац кі са вет, ку ды ўва хо-

дзяць не толь кі на шы су пра цоў ні кі, 

але і прад стаў ні кі ін шых му зе яў. 

Я ў са ве це маю толь кі адзін го-

лас, усё вы ра ша ец ца су поль на. 

Так што ка лі хто не прай шоў, то 

не та му, што не спа да баў ся аса-

біс та мне.

— Вы не як ска за лі, што куль-

ту ра па він на стаць маш таб най 

біз нес-ін дуст ры яй. Ча го ў нас 

для гэ та га не ха пае?

— Тых, хто куп ляў бы тво ры. 

Гля дзі це, не бы ло б ка та ліц кай 

царк вы — не бы ло б Ад ра джэн-

ня, царк ва пла ці ла вя лі кія гро шы, 

і, на ту раль на, на верх па ды ма лі ся 

са мыя та ле на ві тыя, бо што пла-

ціць шэ ра му мас та ку, ка лі ёсць 

Мі ке лан джэ ла, Ты цы ян і Ве ра не зэ. 

Рус кае мас тац тва: апроч та го,

што ім пе ра тар сам ез дзіў і ад бі раў 

тво ры на вы ста вах, з'я ві лі ся Па вел 

Трац ця коў, Са ва Ма ман таў, Сяр-

гей Шчу кін. Ка лі яны ста лі неш та 

пе ра хоп лі ваць, цар за ба ра ніў ба га-

це ям куп ляць на вы ста вах пер шы-

мі, а яны та ды пай шлі ў май стэр ні 

на праст кі, то-бок за на быц цё тво-

раў бы ла кан ку рэн цыя па між дзяр-

жа вай і ба га ты мі. Ад ным сло вам, 

па трэб ны ры нак: ка лі бу дзе за мо-

ва — бу дзе і мас тац тва.

Гу та ры ла Ірэна КАЦЯЛОВІЧ.

Сяр гей КРЫШ ТА ПО ВІЧ:

«МЫ НЕ МА ЕМ ПРА ВА 
«ВЫ ГІ НАЦ ЦА», 

МАЎ ЛЯЎ, «Я ТАК БА ЧУ»

Пля цоў каПля цоў ка

На цы я наль ны цэнтр су час ных мас тац тваў не спы няў 

сваю ра бо ту праз пан дэ мію — толь кі не за пра шаў гас цей 

на ад крыц ці і да ваў во лю рэд кім на вед валь ні кам ак ту аль ных 

вы стаў. Апош нім ча сам лю дзей у экс па зі цый ных за лах 

з'яў ля ец ца ўсё больш, да та го ж з сён няш ня га дня 

на Ня кра са ва, 3 пра цуе но вы вы ста вач ны пра ект — «Доў гая 

да ро га да моў» аў та ркі Ма шы Ма роз. Мы тым ча сам зай шлі 

ў пус тын ны НЦСМ і рас пы та лі яго ды рэк та ра Сяр гея 

Крыш та по ві ча пра пан дэ мію ва ўста но ве, плён кры зі су 

для твор час ці і ба чан не су час на га мас тац тва Цэнт рам, яко му 

ў каст рыч ні ку споў ніц ца пяць га доў.
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