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Вер ні сажВер ні саж

«Асен ні са лон з Бел газп рам-

бан кам» пад во дзіць вы ні кі. 

І ка лі жу ры вы зна чы ла ся з 

пры хіль нас ця мі, а гле да чы 

яшчэ ма юць шанц паў плы ваць 

на лёс свай го пры за, то для ар-

га ні за та раў ра бо та пра цяг нец-

ца і пас ля: фар мат вы стаў кі-

про да жу да зва ляе пра цяг ваць 

кан так ты з ты мі, хто ўпа да баў 

тво ры і хо ча ку піць. Ці не ад на 

з рыс арт-рын ку, які за бяс печ-

вае цы ві лі за ва ны па ды ход да 

ра бо ты з вы яў лен чым мас тац-

твам, бо твор цы ж ства ра юць 

не толь кі для гіс то рыі...

Хоць і апош няе не вы клю ча ец ца. 
Тым больш што ад су час на га мас-
тац тва (як і ад мас тац тва су час нас ці) 
лю дзі ча ка юць ад люст ра ван ня ця пе-
раш ня га жыц ця з шэ ра гам яго вост-
рых пы тан няў і ад ка за мі ў воб раз най 
фор ме. Асаб лі ва ад мас тац тва ма ла-
до га (ці мас тац тва ма ла дых). Яны ак-
тыў на ідуць на «Асен ні са лон», сё ле та 
больш за 460 аў та раў па да лі за яў кі, а 
ўся го за час пра вя дзен ня пра ек та ён 
аха піў больш за 2000 ма ла дых мас-
та коў. Так, гэ та спо саб за явіць пра 
ся бе. Але ў кан тэкс це вы стаў кі-про-
да жу — яшчэ і маг чы масць знай сці 
свай го па куп ні ка.

— Пяць га доў та му мы за кла-
лі сіс тэм ны па ды ход да па бу до вы 
арт-рын ку ў Бе ла ру сі, да ча го на-
шы ка ле гі з су сед ніх кра ін па ды-
шлі яшчэ ў 90-я га ды, — ад зна чыў 
Аляк сандр ЗІН КЕ ВІЧ, ды рэк тар 

Па ла ца мас тац тва. — Пра цэс про-
да жу не аб мя жоў ва ец ца эта пам вы-
стаў кі: ра бо ты як пра ві ла ма юць 
вы со кую ца ну, да іх па куп кі трэ ба 
рых та вац ца, асаб лі ва бе ла рус кім 
на вед валь ні кам. Але тра ды цый на 
25 пра цэн таў тво раў куп ля юц ца 
пад час ці хут ка пас ля за крыц ця 
«Асен ня га са ло на». Ён за дае ды-
нам іку і гля дац кую ці ка васць.

Ма тэ ры яль ны сты мул уклю-
чаўся ра ней і пры пад вя дзен ні вы-
ні каў. Сё ле та ар га ні за та ры змя ні лі 
фар мат пад трым кі пе ра мож цаў. 
Ра ней яна пад ма цоў ва ла ся на-
ват гра шо вы мі прэ мі я мі, але вя лі-
ка га эфек ту ад та ко га па ды хо ду 
не ад чу ва ла ся. Сё ле та экс пе ры-
мент з уз на га ро джан нем вы ліў ся 
ў больш прак тыч ную пад трым ку: 
прыз — ка лек тыў ны грант для чац-
вя рых пе ра мож цаў (трох на зва ла 
жу ры і ад на го вы зна ча юць гле да-
чы) на вы стаў ку ў рам ках пра ек та 
«Арт-Мінск», які ад бу дзец ца ў маі 
2020-га. Ужо дак лад на, што мы там 
уба чым тво ры Да р'і Сям чук (пра цуе 

пад псеў да ні мам Цем ра), Анд рэя 
Бу се ла (Hutkasmachna studіo) і На-
тал лі Ка цу бы, тво ры якіх ад зна чы ла 
жу ры. Лёс пры за гля дац кіх сім па-
тый вы зна ча ец ца, па куль «Асен ні 
са лон» не за кры ты афі цый на.

— Ка лі мы хо чам, каб мас тац-
тва бы ло па пу ляр нае, то на ша за-
да ча — аб' яд наць на ма ган ні ўсіх, 
не за леж на ад та го, ці па дзя ляе хто 
прын цы пы су сед няй га ле рэі і г. д. 
Гэ та за да ча, якую мы ста вім пе рад 
са бой у рам ках «Асен ня га са ло на з 
Бел газп рам бан кам», — ад зна чыў 
адзін з ар га ні за та раў, ме цэ нат 

Вік тар БА БА РЫ КА. — Та му што 
мы на зі ра ем та кую ж ці ка васць, як 
і пры ар га ні за цыі «ТЭ АР Та»: чым 
больш пра во дзім, тым больш ра-
зу ме ем, што пры зна ныя май стры 
і лі да ры мер ка ван няў мо гуць ад чу-
ваць не ка то рую крыў ду, а гля дач 
па чы нае пры маць гэ тае мас тац тва. 
Та кой ці ка вас ці, якая бы ла да пя та-
га «са ло на», ра ней не на зі ра ла ся. 
І та кое ра зу мен не, што гле да чы рас-
туць хут чэй за тых, хто да лу ча ны да 
гэ та га рын ку, важ на не ўпус ціць.

Трэ ба ад зна чыць, што чле ны 
між на род на га жу ры сё ле та бы лі 
на стро е ны спа гад лі ва да са міх тво-
раў і пра па на ва лі шэ раг дып ло маў: 
Дзміт рыю Жаў но ву, Сяр гею Са ві чу, 
Ра ма ну Ак сё на ву, Мар га ры це Но ві-
ка вай. А ін шых упа да ба ных удзель-
ні каў на зы ва лі прос та пад час аб вя-
шчэн ня вы ні каў. Фі гу ра ва лі ім ёны 
тых, хто ў па пя рэд нія га ды ўжо быў 

ся род пе ра мож цаў — зна чыць, мас-
та кі пра цяг ва юць раз ві вац ца.

Асоб нае пы тан не: у які бок? Бо 
ка лі га вор ка за хо дзіць пра Бе ла-
русь і яе пра сто ру, не як са мо са бой 
ма ец ца на ўва зе, што трэ ба ра біць 
скід ку на наш асаб лі вы шлях, у тым 
лі ку ў да чы нен ні да мас тац кіх з'яў. 
Але ці вар та пра яго га ва рыць, ма-
ю чы на ўва зе су час насць? На ват 
экс пер ты, што асэн соў ва лі вы стаў-
ку, не ма юць ад ноль ка ва пра віль-
на га пунк ту гле джан ня.

Яра ВАР ГА, мас тац кі кі раў нік 

Га ле рэі HІT у Бра ціс ла ве, га лоў-

ны ку ра тар Га ле рэі MeetFactory 

ў Пра зе (Чэ хія):

— Сён ня вель мі цяж ка быць 
мас та ком. І гэ та вы каз ван не да ты-
чыц ца не толь кі Мін ска, але ўся го 
све ту. І яшчэ больш цяж ка быць 
мас та ком, які ве дае не толь кі, як 
неш та зра біць, а ду мае, пра што гэ-
тае вы каз ван не па він на быць. Мас-
тац тва скі ра ва нае на тое, як паў-
плы ваць на мер ка ван не, ці змя ніць 
сваё, што вель мі цяж ка. Я лі чу, што 
мас тац тва не па він на за ста вац ца ў 
ме жах га ле рэі, яно па він на змя няц-
ца ў пуб ліч най пра сто ры, та му мне 
спа да баў ся пра ект «Хут ка смач на»: 
яны з'яў ля юц ца, іх зні шча юць, яны 
з'яў ля юц ца зноў. Гэ тае мас тац тва 
ня прос та зра зу мець, та му што яно 
не мо жа быць на бы тае му зе ем ці 
ін шы мі ін сты ту цы я мі.

Эг ле ЮА ЦЭ ВІ ЧУ ЦЕ, кры тык 

і ку ра тар су час на га мас тац тва, 

На цы я наль ная га ле рэя мас тац-

тваў у Віль ню се (Літ ва):

— Ура зі ла шы ры ня, з якой прад-
стаў ле ны роз ныя тэх ні кі, роз ныя 
жан ры, роз ныя ві ды вы яў лен ча га 
мас тац тва. Я ха це ла б звяр нуць 
ува гу на аў та раў, якія пра цу юць 
у тэх ні ках і з ты мі пы тан ня мі, што 
хва лю юць не толь кі лю дзей у на-
шых кра і нах, але і ў све це. Не каль кі 
тыд няў та му я бы ла ў Іта ліі на Ве-
не цы ян скім бі е на ле — сё ле та ўсё 
там вы гля дае пост апа ка ліп тыч на. 
А тут Да р'я Пет ру се віч-Ка валь чук 
звяр та ец ца да постапа ка ліп тыч на-
га кан тэкс ту ў дру ка ва най гра фі цы. 
На дзея Са япі на, якая прад ста ві ла 
тво ры ў тэх ні цы ана ла га ва га дру ку, 
ура зі ла тым, як рэ прэ зен туе што-
дзён насць. Ула дзі мір Са ка лоў скі 
звяр нуў маю ўва гу тым, што пра цуе 
ў пост ын тэр нэ тэс тэ ты цы, дзе ўва-
соб ле ны ўплыў са вец ка га ча су...

Ула дзі мір НА ЗА НСКІ, мас тацт-

ва зна вец, ку ра тар Му зея су час-

на га мас тац тва Эрар та (Ра сія, 

Санкт-Пе цяр бург):

— На вя лі кай раз на стай най 
вы стаў цы пры сут ні ча юць роз ныя 
мо вы су час на га мас тац тва, а так-
са ма тра ды цый ныя ра бо ты. Трэ ба 
ад зна чыць, што ў Мін ску ёсць доб-
рая плас тыч ная шко ла. Скульп та-
ры амаль усе прад ста ві лі вель мі 
май стэр скія якас ныя ра бо ты. Каб 
іх бы ло ме ней, маг чы ма, пра сцей 
бы ло б вы браць скульп та ра ў якас ці 
пе ра мож цы. Шка да, што цу доў ная 
брон за Ан то на Ні чы па ру ка і адзі-
ная драў ля ная скульп ту ра Дзміт рыя 
Ко ша ле ва не тра пі лі ў спіс ад зна ча-
ных. Доб рыя тра ды цыі і ў гра фі цы. 
Зда ва ла ся б, дру ка ва ная гра фі-
ка — не ка мер цый ны фар мат, але 
я ад зна чыў бы Ар цё ма Ці ма шэн ку, 
які пра цуе ў тра ды цы ях поз ня га экс-
прэ сі я ніз му ці не аэкс прэ сі я ніз му...

Па да ец ца, што праб ле мы мас-
тац тва не толь кі ў тым, што сла ба 
раз ві ты арт-ры нак. Та кія рэ чы як 
арт-ры нак ці ры нак ста лі не чым, 
што па він на вы клі каць тра пя тан не. 
Але мас тац тва са праў ды важ нае і 
па трэб нае. Гэ та за клад ва ец ца не 
толь кі тым ці ін шым да мі ну ю чым 
стан дар там, якія ўвод зяц ца ў свя до-
масць лю дзей праз ма са выя рэ сур-
сы. Важ на са праў ды, каб ві зу аль ная 
мо ва, мо ва мас тац тва, ста ла мо вай 
зно сін, да па ма га ла ад каз ваць на 
пы тан ні. Каб яна не бы ла ча ра дой 
мод ных гуль няў, а ста ла тым, што 
да па ма гае ча ла ве ку ра за брац ца 
ў праб ле мах су час на га жыц ця. Як 
бы ні вы яў ля ла ся свя до масць на 
асно ве ві зу аль ных воб ра заў, усё 
ад но важ ныя плас тыч ныя тра ды-
цыі, не аб ход нае ра мяст во, і доб ра, 

што яно за хоў ва ец ца і раз ві ва ец ца. 
Пры гэ тым ёсць шмат арт-гуль ні. 
Я не ад ра зу па ве рыў, што не она-
выя сло га ны так са ма мож на раз гля-
даць у кон кур се, але як да ве даў ся, 
то ад ра зу пра га ла са ваў за гру пу 
«Хут ка смач на». Дак лад на зной дзе-
ныя ме мы ак ту аль ныя не толь кі ў 
Мін ску, але ў лю бым пунк це све ту.

Воль га БА ЛА ШО ВА, мас тацт-

ва зна вец, на мес нік ды рэк та ра па 

раз віц ці На цы я наль на га мас тац-

ка га му зея Укра і ны:

— Не йкія ас пек ты з'яў ля юц ца 
для мя не ба лю чы мі і праб лем ны мі 
і ад гу ка юц ца, та му што і ў на шай 
кра і не ак ту аль ныя пы тан ні, звя-
за ныя з мас тац кай аду ка цы яй, са 
спо са бам мыс лен ня твор цаў. Гэ та 
важ нае пы тан не: якім чы нам пе ра-
адоль ваць ме жы, якія ўзнік лі з-за 
ўста ля ван ня пэў ных тра ды цый. Не-
ка то рыя лі чаць, што тра ды цыі — 
гэ та вы ключ на доб ра, у вы пад ку, 
ка лі ня ма аль тэр на тыў ных спо са баў 
асэн са ван ня ней кіх з'яў. Але толь кі 
ра мяст ва не да стат ко ва для мас-
та ка. Тут ба чу я шмат мас тац тва, 
ство ра на га цу доў ны мі ра мес ні ка мі, 
якія тым не менш па куль ня здоль-
ныя пе рай сці на ін шы ўз ро вень — 
мас тац кай рэ флек сіі. Але вы стаў-
ка ці ка вая не ча ка ным су сед ствам, 
якое да зва ляе ўба чыць кан тэкст, 
дзе іс ну юць тыя ці ін шыя мас та кі. 
З ад на го бо ку ёсць удзел тэх ніч ны, 
тэх на ла гіч ны, ра мес ны, а з дру го га 
бо ку — ін тэ ле кту аль ная пра ца, якая 
ста іць за ней кім вы каз ван нем. Не-
каль кі ўдзель ні каў са праў ды за ча пі-
лі. Я маю на ўва зе мас тач ку Цем ру і 
яе пра ект «Спад чы на»: ёсць асэн са-
ван не, якім чы нам куль тур ную спад-
чы ну ра біць бліз кай і зра зу ме лай 
для но вых па ка лен няў, якія ад яе 
ўсё больш ад да ля юц ца.

Так ці інакш, кож ны ад гу ка ец ца 
на тыя воб ра зы, што бліз кія, по бач 
у што дзён ным жыц ці. І як ні кру-
ці, рэ ча іс насць — і дум кі пра яе — 
за клад ва юць спо саб вы яў лен ня. 
Бе ла рус кае мас тац тва — та кое 
як ёсць, та му што... Пра цяг гэ тай 
фра зы мо жа быць са мы роз ны — у 
гле да чоў і спе цы я ліс таў, якія ба чаць 
су свет ныя тэн дэн цыі. Та му по гля ды 
з бо ку ці ка выя. Асаб лі ва, ка лі ў іх 
ёсць роз ныя па ды хо ды.

— Ня ма бе ла рус ка га су час на-
га мас тац тва аль бо ўкра ін ска га, ці 
ней ка га яшчэ, — лі чыць Воль га Ба-
ла шо ва. — Сontemporary art — гэ та 
асаб лі вая мо ва, на якой мас так аль-
бо раз маў ляе, аль бо не. Мне зда-
ец ца, праб ле ма на шых кра ін у тым, 
што мы не аб наў ля ем гэ тую мо ву, 
яна гер ме тыч ная: мы ва рым ся ў сва-
ім со ку. Але ін ды ві ду аль ныя аў та ры, 
стра тэ гіі якіх здо ле лі пе ра адо лець 
пра сто ру (тым больш да іх па ва гі), 
іс ну юць ва ўні вер саль ным кан тэкс-
це і бу дуць зра зу ме лыя паў сюль.

— Бе ла рус кае мас тац тва ў знач-
най сту пе ні — на шча дак пост са вец-
ка га мас тац тва, — ад зна чае Ула дзі-
мір На за нскі: — Але хі ба рух мас-
тац тва ідзе па ад ной ка ля і не, дзе 
нех та вы рваў ся на пе рад і аба вяз ко-
ва трэ ба вы ву чыць адзі ную гла ба-
лісц кую мо ву? На ёй раз маў ля юць 
шмат мас та коў. А чым бе ла ру сы 
бу дуць ці ка выя ся род ін шых, ка лі не 
бу дзе сен ты мен таль нас ці, мяк кас ці 
ін та на цыі, якая іх вы лу чае? Све ту 
ўсё-та кі па трэб на раз на стай насць. 
Я не ад маў ляю раз віц цё но вых тэх-
на ло гій і фор маў вы каз ван ня, але 
ў імк нен ні раз віц ця важ на за ха ваць 
сваю ідэн тыч насць, тое, што бу дзе 
вы лу чаць бе ла ру саў ся род укра ін-
цаў, па ля каў, кі тай цаў. Са ма мо-
ва вы каз ван ня мо жа быць знеш не 
па доб ная, але ёсць асоб ная праб-
ле ма ты ка, ін та на цыя, змест. Свет 
на са мрэч больш скла да ны...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

ВІ ЗУ АЛЬ НАЯ ўМОЎ НАСЦЬ
«Асен ні са лон» ва чы ма экс пер таў: мяккасць ін та на цый VS гла баль най уні вер саль нас ці


