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Ча му ме на ві та дзе сяць і хто ся род 
іх? Мас та кі ад бі ра лі ся на вы стаў ку не 
вы пад ко ва, з па да чы най буй ней ша га 
ў Ра сіі му зея су час на га мас тац тва 
«Эрар та» ў Санкт-Пе цяр бур гу. Гэ та 
част ка маш таб на га пры ват на га пра-
ек та, цэ лая сет ка га ле рэй у не каль-
кіх кра і нах, якая ак тыў на зай ма ец ца 
про да жам тво раў мас тац тва, пад-
трым лі вае ма ла дых і ста лых аў та-
раў, на блі жае су час ныя, вар тыя ўва гі 
арт-пра цэ сы да пуб лі кі, тым са мым 
дае сме лы вы клік мас куль ту.

Усе мас та кі жы вуць і па спя хо ва 
рэа лі зоў ва юц ца ў роз ных кра і нах, 

але кож ны з іх ад чу вае сваё да чы-
нен не да Бе ла ру сі, больш за тое – гэ-
та са мая важ ная кры ні ца на тхнен ня 
для іх. Ся род прад стаў ле ных твор-
цаў – На тал ля За лоз ная і Ігар Ці-
шын, Тац ця на Ра дзі віл ка і Кан стан-
цін Се лі ха наў, Жан на Ка пус ні ка ва і 
Сяр гей Гры не віч, Аляк сандр Фа лей 
і Ула дзі мір Кан ца дай лаў, Ула дзі мір 
Кан дру се віч і Іван Ся мі ле таў. Яны 
пра па ну юць нам ад чуць, што мас-
тац тва – ідэа льнае ася род дзе для 
сва бо ды.

У цэнт ры ўва гі на боль шас ці ра-
бот – ча ла век. У Тац ця ны Ра дзі віл кі 
гэ та ма лень кая фі гур ка ў пра сто-
ры, амаль ля леч ная, але моц ная ду-
хам. Пры ўсёй сва ёй мі ні я цюр нас ці 
лю дзі воль ныя вы бі раць шлях, па-
збаў ляц ца на вя за ных са цы яль ных 
пу таў, ру хац ца на пе рад, слу хаць 
свае па мкнен ні... А ка лі што – бег-
чы. У леп шае ася род дзе. Усе кар-
ці ны Тац ця ны Ра дзі віл кі на пі са ны 
на мо ве зна каў, вель мі важ ных для 
ра зу мен ня.

Ула дзі мір Кан дру се віч – ад да ны 
ама тар экс пе ры мен таў. Ён на ват 
ма люе але ем на... па за ло ча ным ме-
та ле. Мас так лю біць ука ра няць лю-
дзей у ма тэ рыю — гэ та мо жа быць 
агонь, ва да ці зям ля — і гля дзець на 
воб ра зы звер ху, як са праўд ны твор-
ца. Ад на з са мых моц ных кар цін — 
«Гра ві та цыя», дзе лю дзі, спле це ныя 
ў клу бок, пе ры я дыч на... рас па да юц-
ца. Хтось ці ад бі ва ец ца ад «стат ка». 
Ку ды ён па ля ціць? Тыя, хто ба іц ца 

— вя до ма ж, уніз, але сме лыя – да 
ня бё саў.

Вяс коў цы ва усёй кра се, у амаль 
фан тас тыч на яр кіх убо рах – на кар-
ці нах Жан ны Ка пус ні ка вай. Яна пра-
па нуе ад чуць пах зям лі і сы ра дою, 
уба чыць уз мах кры лаў бус ла над ра-
ніш нім лу гам, па чуць хра бус цен не 
све жых агу роч каў з град кі... Част ка 
пра ек та «Да жын кі» экс па ну ец ца ў 
«До ме кар цін». Свое асаб лі вы поп-
арт на сель скі ма нер. Хоць аў та рка 
ні ко лі і не жы ла ў вёс цы, ка ла рыт 
пе ра да дзе ны цу доў на.

А вось На тал ля За лоз ная мо жа 
рас ка заць гіс то рыю жыц ця рэ чаў 
(ска жам, пра ва га і ле ва га ча ра ві-
ка) – акры лам, кі тай скай туш шу і 
пяс ком, яшчэ і ў ду ху не асім ва ліз-
му. Аль бо на пі саць пра са лод кія 
ня бё сы з ва ты, праз якія ня сме ла 
пра бі ва ец ца ды ры жабль. Яе ра бо-
ты су па кой ва юць, да зва ля юць па-
ме ды та ваць, ад чуць бяз меж насць 
пра сто ры і ча су і на ват умя шац ца ў 
іх не су пын ны рух.

Ці ка ва, што га доў шэсць та му ў 
ста ліч ным Му зеі су час на га мас тац-
тва пра хо дзі ла яе вы стаў ка «Сва-
бод ны па лёт». Ад мас тач кі са праў ды 
вее ду хам но ва га еў ра пей ска га жы-
ва пі су, за ча ра ван нем Бру се лем, дзе 
яна заў сё ды за па тра ба ва ная. Але і 
ў Мінск час та пры яз джае. Акра мя 
жы ва пі су, да рэ чы, На тал ля За лоз-
ная зай ма ец ца ін ста ля цы яй, лі чыць, 
што ўза е ма пра нік нен не і раз на пла-
на васць – ад ны з га лоў ных рыс мас-
тац тва.

Ра бот яе му жа, Іга ра Ці шы на, у 
«До ме кар цін» ча мусь ці ня ма, але 
ар га ні за та ры па абя ца лі, што паз ней 
ён аба вяз ко ва да лу чыц ца да ка лег. 
Мас так лю біць спа лу чаць роз ныя 
пры ёмы – на прык лад, су мя шчае 
фо та здым кі з на кла дан нем фар баў. 
З апош ня га – удзел у пра ек це На цы-
я наль на га цэнт ра су час ных мас тац-
тваў, дзе бы ло па ка за на, як жы ва піс 
уры ва ец ца ў фо та, але не псуе, а на-
дае яму дру гое жыц цё. Аб страк цыя 
ўсту пае ў дыя лог з сюр рэа ліз мам і 
эле мен та мі ко мік саў. Вір ту оз су мя-
шчэн ня роз ных пры ёмаў, кант рас-
таў (кштал ту су мя шчэн ня на ад ным 
па лат не жыц ця люб ства і тра гіз му), 
ама тар спа сы лац ца на роз ныя куль-

тур ныя плы ні, іра ні зі ра ваць, ад чу-
ваць сме ла і ад кры та...

Але са мыя, ві даць, ма ну мен таль-
ныя і моц ныя па ўздзе ян ні кар ці ны –
ад Сер гея Гры не ві ча. Мас так пры-
му шае спы ніц ца і па гля дзець углыб, 
ага ліць дум кі і жа дан ні, зняць мі шу ру 
стэ рэа ты паў. Ён увесь час да сле дуе 
ўплыў ма са вай куль ту ры на ча ла ве-
ка. Кар ці ны шмат мер ныя, яны па глы-
на юць і ціс нуць, пад па рад коў ва юць, 
але змя шча юць ад ка зы на ак ту аль-
ныя праб ле мы ча су, гра мад скіх пра-
цэ саў, лом кі ма раль ных і ду хоў ных 
ары ен ці раў.

Ці ка ва, што адзі ны скульп тар на 
вы стаў цы – Кан стан цін Се лі ха наў. 
Ён за цвер дзіў ся на пля цоў цы да во-
лі ўпэў не на і гар ма ніч на. Май стар 
ада браў для «До ма кар цін» фі ла соф-
скую се рыю пра Да ві да і Га лі я фа, а 
так са ма не ад на знач ную скульп ту ру 
«Хор». Тэ ма твор чых да сле да ван няў 
– уза е ма ад но сі ны ча ла ве ка і на тоў-
пу. Ла ка ніч ныя, не вя лі кія фі гур кі са 
ста лі і брон зы вы гля да юць ве ліч на, 
бо ўнут ра на яны за ра джа ны во ляй. 

Але з ін ша га бо ку – асо бы, са бра-
ныя ра зам, мо гуць пе ра тва рыц ца ў 
ма су. Дзе мя жа? А гэ та ўжо пы тан не 
да нас.

Гу ля ю чы па «До ме кар цін», мож на 
рап там на ткнуц ца на... ка ву з ма ла-
ком, раз лі тую на па лат не ў вы гля дзе 
хіт ра спле це ных лі ній і кроп ляў, што 
на гад ва юць то ка лі гра фію, то гра фі-
ці. Чыс ты экс прэ сі я нізм ад Аляк санд-
ра Фа лея. Зда ец ца, яго ру ка са ма 
ру ха ец ца па па пе ры пад дык тоў ку 
тэм пе ра мен ту.

На кант рас це – Ула дзі мір Кан ца-
дай лаў, які прад ста віў се рыю мі ні ма-
ліс тыч ных, пры глу ша ных па ко ле рах 
вы яў лан дшаф таў на трох кут ні ках. 
Ві даць, гэ та ад но і тое ж мес ца, але 
то ўзім ку, то ле там, на за ха дзе ці 
сві тан ку. Роз ныя ста ны пры ро ды і 
ча су на да юць па дзе ям і прад ме там 
не ча ка ныя ад цен ні.

Апош ні ге рой экс па зі цыі, Іван Ся-
мі ле таў, як і ўсе, імк нец ца да па лё таў 
– то ванд руе ў між ча са вай пра сто ры, 
то вы ву чае па за свя до масць, за хап-
ля ец ца сюр рэа ліз мам, ад люст роў-
вае воль ныя аса цы я цыі, на ўмыс на 
ство ра ныя быц цам бы дзі ця чай ру-
кой... Што га лоў нае, акра мя сва бо-
ды? Шчы расць.

Ма рыя ВОЙ ЦІК
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ЯК ЗДЗІ ВІЦЬ ШЧЫ РАС ЦЮ
Вы стаў ка «Ты мо жаш быць воль ным...» пра хо дзіць 

у мас тац кай га ле рэі «Дом кар цін»

«Жан на Ка пус ні ка ва пра па нуе ад чуць 
пах зям лі і сы ра дою, уба чыць уз мах 
кры лаў бус ла над ра ніш нім лу гам, 
па чуць хра бус цен не све жых агу роч каў 
з град кі...»

«Скульп тар Кан стан цін Се лі ха наў 
ада браў для «До ма кар цін» 
фі ла соф скую се рыю пра Да ві да 
і Га лі я фа, а так са ма скульп ту ру «Хор».

Га ла ва па віс ла ні жэй за ка ле ні — та-
му што го-о-ор ка жыць на све це. Без 
гор кай. Па вод ле Гор ка га — «На дне», 
ад куль не ўзняц ца. Мо жа та му, што не 
над та хо чац ца?

Нач леж ка, дзе збі ра юц ца жы ха ры, што 
апы ну лі ся на ўзбо чы не гра мад ства. Гэ та са-
мо ча ла ве чае гра мад ства, дзе ёсць пер са на-
жы са мыя роз ныя: сле са ры і ак цё ры, ба ро-
ны і зло дзеі, за ка ха ныя дзяў ча ты і ву ліч ныя 
дзеў кі... Ёсць гас па да ры, якім усе пла цяць за 
маг чы масць жыць. Але і пер шыя, і дру гія не 
зда гад ва юц ца, што на са мрэч іс ну юць як мош кі 
ў шкля ным сло і ку, за па во дзі на мі якіх на зі ра-
юць збо ку: вы ле зуць ці не?

За ле жыць ад іх: ёсць шлях, ад куль ідзе пры-
ток па вет ра, каб іс то ты маг лі мець жыц цё ва 
не аб ход ны кіс ла род. Яны ды ха юць і пра цяг-
ва юць поў заць па дне сло і ка, а пра маг чы-
масць вы лез ці на па верх ню не зда гад ва юц ца, 
так пры вык лі. Ім да юць пад каз ку: ад не куль 
у нач леж цы з'яў ля ец ца дзя док Лу ка... У яго 
асаб лі вая мі сія, па вод ле бе ла рус ка га рэ жы-
сё ра-ля леч ні ка Іга ра Ка за ко ва.

П'е су Мак сі ма Гор ка га «На дне» ён узяў 
за асно ву па ста ноў кі Ма гі лёў ска га аб лас но га 

тэ ат ра ля лек, каб за свед чыць: ча ла век — не 
гу чыць гор да.

На ват слоў та кіх у яго спек так лі ня ма. Да 
ней ка га мо ман ту іх яшчэ ча ка еш, а по тым ра-
зу ме еш: не той вы па дак. Ад па чат ку дзе ян ня 
ся бе ад чу ва еш на зі раль ні кам за жыц цём іс тот, 
што поў за юць па сцэ не, па куль не пры хо дзіць 
ра зу мен не: тыя, хто на зі ра юць, у той са мы мо-
мант са мі з'яў ля юц ца для ка гось ці прад ме там 
на зі ран ня. Не но вае, не ары гі наль нае, ча мусь ці 
ўсе спек так лі гля джу, ні бы та яны пра мя не. Але 
та кой брыд кай ся бе яшчэ не ба чы ла.

Тут су цэль ны бес пра свет. Спек такль не 
для сла ба нервовых, на ват па зна ча ны ўзрос-
та вым аб ме жа ван нем 18+. Жу дас ныя ляль кі 
са скрыў ле ны мі гры ма са мі пры кры ва юць па-
ло ву ту ла ва ак цё раў (да па ма га ла ўва со біць 
ідэю рэ жы сё ра мас так Тац ця на Не рсі сян) — у 
та кім вы гля дзе пер са на жы ўспры ма юц ца як 
гіб рыд ныя па чва ры, у якіх яшчэ за ста ец ца 
неш та ча ла ве чае. Яно ча сам рвец ца вон кі, і 
та ды ар тыст скід вае штуч ную га ла ву і ста но-
віц ца са бой, ча ла ве кам. Вось у чым пе ра ва га 
ля леч на га тэ ат ра: ён ад кры вае маг чы мас-
ці ска заць неш та ме та фа рыч на, але гэ та не 
азна чае, што ме ней дра ма тыч на га на ка лу. 
На ад ва рот.

Ка лі ба чыш пе рад са бой рэ аль на га ак цё ра, 
які пра маў ляе сло вы, то ра зу ме еш: які ж пры-
го жы ча ла век, ка лі мо жа быць сам са бой. Ка лі 
ў ім пра чы на юц ца свет лыя па чуц ці. Ці нех та да 
іх пад штур хоў вае. Пра ва ка тар-Лу ка ўвесь час 
кру ціц ца пад на га мі, ён уз ні кае не ча ка на кож ны 
раз та ды, ка лі ў не ка га су мнен ні і вы бар. Та кі 
бе лы і пух на ты анёль чык з крыл ца мі. Ста ра-
ец ца абу дзіць доб рае і свет лае — і вось ужо 
пра рас тае са шчы лін квет ка вы мі га лін ка мі лю-
боў, вось-вось спраў дзіц ца ка хан не... І трэ ба ж 
гэ тым лю дзям са мім усё са пса ваць. Лу ка апус-
кае крыл цы, зні кае. Нех та, хто па слаў яго сю ды, 
вы чар паў маг чы мас ці вы цяг нуць і ўра та ваць 
ча ла вец тва ад той прор вы, у якую яно імк лі ва 
ко ціц ца з-за ўлас най ля но ты ці абы яка вас ці да 
свай го ж лё су. Нех та — дак лад на не Гор кі.

Шмат што на ват су пя рэ чыць га лоў най за ду-
ме аў та ра п'е сы, сам сэнс спек так ля Ка за ко ва 
прын цы по ва ін шы. Да сяг нуць гэ та га ўда ло-
ся, па ста віў шы кроп ку знач на ра ней, згод на 
з во ляй ства раль ні ка, Ка за ко ва (як і ў лю бой 
тэ ат раль най па ста ноў цы аў тар — рэ жы сёр). 
П'е са — толь кі сро дак, праз які ён хо ча пра 
неш та па га ва рыць з ін шы мі. І яму мож на быць 
у гэ тым роз ным: не та кім доб рым, як Лу ка, не 
са цы яль на скі ра ва ным, як аў тар п'е сы. На огул 

па між імі ад лег ласць у ста год дзе. Мак сім Гор кі 
пі саў пра дно, ма ю чы на ўва зе, што ёсць не 
толь кі яно, імк ну чы ся абу дзіць леп шае ў ча-
ла ве ку (сто га доў та му мож на бы ло на гэ та 
спа дзя вац ца). Але аў тар спек так ля мо жа не 
быць гу ма ніс там, ка лі для гэ та га ня ма пад стаў. 
Ён як ства раль нік свай го мік ра све ту мо жа не 
ве рыць у бу ду чы ню та кой іс то ты, як ча ла век. 
Грыз ня, за бой ствы, здра да, бруд. Час ад ча су 
ў нач леж ках трэ ба пры бі раць.

Сан служ ба пры хо дзіць і пра цуе з ха лод ным 
раз лі кам, каб вы зва ліць пра сто ру. Ад кры ва-
ец ца шлюз, і на нач леж ку аб ры на юц ца па то кі 
ва ды, змы ва ю чы ўсё, што ў ёй бы ло. Апа ка-
ліп сіс: апош няе па пя рэ джан не.

Да во лі жорст кае, бяз лі тас нае. Але мяк ка 
і пя шчот на ўжо спра ба ваў Лу ка ў гэ тым жа 
спек так лі. Яго пра віль ныя сло вы вы клі ка лі 
ўсмеш ку. Ка лі на пры кан цы ага лом шыў ха лод-
ны ва да спад, кож ны, пры нам сі, здры га нуў ся. 
Ка лі ве рыць ле ка рам, то па доб ныя ад на мо ман-
та выя стрэ сы для жы во га ар га ніз ма ка рыс ныя, 
бо ак ты ві зу юць імун ную сіс тэ му. А што да пя-
шчо ты, то яе і так за над та ў на шых тэ ат рах.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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Жан на КА ПУС НІ КА ВА. Дзе ці ку ку ру зы, 2013.

Дзе сяць бе ла рус кіх мас та коў спа лу ча юць роз ныя мер ка ван ні, 
па збаў ле ныя ме жаў і штам паў. Са мы прос ты шлях 
для ўсе да зво ле нас ці – твор часць. Як раз ві ва ец ца су час ная 
бе ла рус кая арт-пра сто ра, на сы ча ная роз ны мі плы ня мі 
ма дэр ніз му і аван гар ду, ба гац цем фор маў, ма тэ ры я лаў і тэм? 
Мы не за ста лі ся ў ба ку ад Еў ро пы, бо на шыя май стры 
пра слаў ля юць кра і ну ва ўсім све це, пры во зяць у Бе ла русь 
на за па ша ны во пыт, ад люст роў ва юць фі ла со фію ад чу ван няў 
і ду мак су час ні каў. Но выя па ра дыг мы ўс ту па юць у сім бі ёз 
з тра ды цы я мі. Пры чым уза е ма вы гад ны. Ву чы це ся трак та ваць 
паў ся дзён насць ня звык ла і па шы рай це ме жы фан та зіі!

Кан стан цін СЕ ЛІ ХА НАЎ. Да від 1, 2004.

А ЦЯ ПЕР — СУ СВЕТ НЫ ПА ТОП, КА ЛІ ЛАС КА...
Ад ства раль ні ка «Гам ле та»-су пер ге роя: ма дэль маг чы май бу ду чы ні ра зы гры ва юць ляль ка мі


