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— Мне зда ец ца, ця пер не ха пае шчы ра-

га і вы со ка пра фе сій нага мас тац тва, шмат 

спе ку ля цый, ка лі мас та кі хо чуць утва рыць 

фу рор праз шо ка вае ўздзе ян не. Час та ро-

бяць штось ці агрэ сіў нае, каб пры цяг нуць да 

ся бе ўва гу. Гэ та мо жа здзі віць адзін раз, два 

ра зы — яшчэ прой дзе, а по тым стам ляе. 

На огул у мя не ня ма мэ ты па да бац ца, больш 

важ на, каб па да ба ла ся мне са мой.

— Стыль, які вы аб ра лі, апе люе да гіс-

то рыі мас тац тва, ка лі ца ні ла ся ме на ві та 

ўмен не ма ля ваць. Ця пер шмат змя ні ла ся 

ў ра зу мен ні мас тац тва. Чым вы кі ра ва лі-

ся, ка лі вы бі ра лі гэ ты кі ру нак?

— Гэ та тое, што мне бліз ка. Апош нім ча-

сам я за ха пі ла ся эпо хай Ад ра джэн ня, вель мі 

па да ба ец ца Ван Эйк. Ка лі бы ла ў Аў стрыі, 

ура зі ла ся тво ра мі Брэй ге ля. Маг чы ма, гэ тыя 

за хап лен ні ўплы ва юць на маю сты ліс ты ку.

— На та кую дак лад ную пра ма лёў ку, 
ві даць, ідзе шмат ча су?

— Так, ча су ідзе шмат. Бы вае, што 

над ад ной ра бо тай пра цую паў го да. Ча-

сам я спра ба ва ла за фік са ваць, коль кі ча-

су ідзе на ма лень кі ка ва лак 10 на 10 ці 

5 на 5 сан ты мет раў — бы ва ла, што ўвесь дзень. 

Але я атрым лі ваю эс тэ тыч нае за да валь нен не і 

ад пра цэ су пра цы, і ка лі ба чу вы нік.

...Спа чат ку пры хо дзіць ідэя, по тым я гля-

джу, як яе рэа лі за ваць у жы ва пі се. Ідзе ра-

бо та над эс кі за мі, над кам па зі цы яй, са ма 

наз ва мо жа прый сці ад ра зу, мо жа — у пра-

цэ се, а мо жа і на пры кан цы. Усё па чы на ец ца 

з ідэі, з ду мак.

— А ідэя стаць мас та ком як да вас 

прый шла?

— У дзя цін стве. У ма ёй сям'і мас та коў 

ня ма. Ма ма заў сё ды ха це ла ма ля ваць, але 

так склаў ся лёс, што ў яе не атры ма ла ся. 

Яна шэф-ку хар — так са ма ў ней кім сэн се 

зай ма ла ся мас тац твам. Але сваё жа дан не 

яна рэа лі за ва ла, ка лі вый шла на пен сію, 

з'я віў ся час — на ват вы стаў ку зра бі ла. А 

ў дзя цін стве яна на кі роў ва ла і май го ста-

рэй ша га бра та, і мя не ў гэ ты бок. Не пры-

му ша ю чы, ці хень ка. Мне спа да ба ла ся — і 

ўсё скла ла ся.

— Ці не пад уплы вам ма мы ў вас ёсць 

жа дан не пі саць стра вы? Вель мі на ту-

раль ныя ва шы «Па ры жа не», па са ле ад-

ра зу па зна еш Бе ла русь...

— «Па ры жан» я пры вез ла з Па ры жа. Гэ-

та рэ аль ныя па рыж скія ба ге ты. На мя жы на 

мя не гля дзе лі са здзіў лен нем, ка лі гэ тыя 

два ба то ны тыр ча лі з тор бы. А я іх вез ла ў 

Бе ла русь, каб тут на ма ля ваць.

— Вось што во зяць мас та кі з Па ры жа... 

Але ж у вас там бы ла вы стаў ка. Якое 

бы ло ад чу ван не ад зно сін з ін шай мас-

тац кай рэ аль нас цю?

— Еў ра пей цы, на мой по гляд, ужо звык-

лі ся з тым, што мас тац тва больш ня ма. 

Яны гля дзе лі са здзіў лен нем, та му што не 

ра зу ме лі, як та кое мож на зра біць ру ка мі? 

Пе ра пыт ва лі, ці не друк, ці не сха ва ныя дру-

ка ва ныя ар ку шы пад сло ем фар бы. Але іх 

пры цяг ва ла — та ко га мас тац тва ў іх ба-

дай што ня ма. Бо ка лі так пой дзе да лей, 

то мас тац тва на блі зіц ца да вы ні шчэн ня, і 

та ды спат рэ біц ца но вае Ад ра джэн не. Пра 

гэ та дзве мае ра бо ты з апош ня га «Асен ня-

га са ло на» — «Улас ці вас ці ча су»: са слою 

пы лу пра гля да юць воб ра зы каш тоў нас цяў. 

У тым лі ку ў мас тац тве — тое, ча го нель га 

згу біць. Мы кры ху ад ста ём ад еў ра пей скіх 

тэн дэн цый, але ўжо ад чу ва ец ца іх 

уплыў.

Па куль мы ў ней кім сэн се іс ну-

ём на кант рас це — яшчэ за ха ва лі 

вы яў лен чую шко лу. А мо жа но вае 

Ад ра джэн не пач нец ца з Бе ла ру сі, з 

тых кра ін, дзе за ха ва ла ся мас тац-

кая шко ла? Бо ка лі яна зу сім па-

мрэ, то ад ра джэн не не маг чы мае.

— Ка лі на шы мас та кі сён ня гля дзяць 

на За хад, то пры мя ра юц ца: ці не зной-

дзец ца ім мес ца ў той сіс тэ ме, дзе ім ляг-

чэй бы ло б вы ра шыць свае жыц цё выя 

пы тан ні. Вас та кія дум кі аб мі ну лі?

— Маг чы ма і ляг чэй, але мне не ха це ла ся 

б ні ку ды з'яз джаць. Я паў го да пра жы ла ў 

Поль шчы, пры чым там бліз кія нам па мен та-

лі тэ це лю дзі, але мне бы ло не кам форт на. У 

Бе ла ру сі — до ма, тут больш пры ем на жыць, 

кан так та ваць з людзь мі.

— Быць мас та ком у Бе ла русі — га на-

ро ва ці скла да на?

— Скла да на, як, на пэў на, паў сюль. Гэ-

та псі ха ла гіч на скла да на — ты не ве да еш 

сва ёй бу ду чы ні. І ма тэ ры яль на скла да на: па 

вя лі кім ра хун ку пра фе сія не пра ду гледж-

вае ста лай ра бо ты з рэ гу ляр ным за роб кам. 

Штось ці пра даць не заў сё ды і не ва ўсіх 

атрым лі ва ец ца.

— Та му на шы мас та кі звы чай на скар-

дзяц ца на ад сут насць арт-рын ку?

— Да «Асен ня га са ло на» ў нас на огул не 

бы ло вы ста вак з цэн ні ка мі. Лю дзі да ве да лі-

ся, коль кі каш туе мас тац тва. Та му што да гэ-

туль бы ло ўяў лен не пра цэ ны ра бот толь кі 

па са ло не на га лоў ным пра спек це ста лі цы. 

«Асен ні са лон» па ка заў больш шы ро ка па-

літ ру ай чын на га мас тац тва. Мне зда ец ца, з 

гэ та га па чы на ец ца арт-ры нак: ка лі ча ла век 

ве дае, коль кі гро шай ён га то вы ад даць за 

кар ці ну, а коль кі не мо жа.

— А з ча го склад ва ец ца ца на на мас-

тац кі твор? Ка лі мас та кі яе вы стаў ля юць, 

што ма юць на ўва зе: ідэю, ма тэ ры я лы, 

укла дзе ны час?

— Ма тэ ры я лы, вя до ма, так са ма. Але іх 

кошт не іс тот ны, на ват пры тым, што я вы-

ка рыс тоў ваю да ра гія ма тэ ры я лы. Для мя не 

больш іс тот ны час, які за тра ча ны на ра бо ту. 

Праў да, на пей заж я не ма гу па ста віць вы со-

кую ца ну, на ват ка лі ён доб ра атры маў ся. Бо 

акра мя та го, што ўсе мо гуць на зі раць ва кол, 

ёсць яшчэ дум ка, ідэя, якую хо чац ца да нес ці. 

Маг чы ма, на ца ну ўплы вае і таксама неш-

та суб' ек тыў нае, зра зу ме лае толь кі са мо му 

мас та ку. Гля дач мо жа ба чыць дзве па доб-

ныя ра бо ты — па ўзроў ні, па па ме ры, а для 

мас та ка ад на бу дзе да ра жэй шая за дру гую. 

І гэ та не маг чы ма рас тлу ма чыць. Але ж ні хто 

не пры му шае куп ляць, ка лі для ча ла ве ка до-

ра га. Бы вае, што шмат хто ха цеў бы ку піць, 

та му і злу ец ца, што вы со кі кошт...

У ма ім вы пад ку лю дзям прос та па да ба-

ла ся і ўзні ка ла жа дан не ку піць. Праў да, яны 

не ду ма лі, што гэ тыя ра бо ты бу дуць каш та-

ваць до ра га. Час та хо чуць ку піць тое, што я 

на ват і не ду ма ла. Так і атрым лі ва ец ца: ка лі 

пі шаш, не ду ма ю чы аб про да жы, гэ та і куп-

ля юць, не за леж на ад ца ны. Та му я прос та 

пі шу, што хо чац ца.

Бы вае, што мас тацт ва знаў цы да па ма га-

юць скла даць ка лек цыі за мож ным лю дзям, 

якія ма юць раз лік уклас ці гро шы та кім чы-

нам. Мне па да ец ца, што та кія ра бо ты бу-

дуць ля жаць у ка лек цы ях вель мі доў га, і іх 

яшчэ не хут ка па ка жуць ці пе ра пра да дуць 

да ра жэй, як гэ та ад бы ва ец ца на рын ку мас-

тац тва.

(Поўную версію інтэрв'ю чытайце на сайце 

zviazda.by)

Гу та ры ла Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Асо баАсо ба

Але ся СКА РА БА ГА ТАЯ: 

«НЯ МА МЭ ТЫ 
ПА ДА БАЦ ЦА»

Імя мас тач кі гу чыць усе пяць га доў пра вя дзен ня «Асен ніх са ло наў», ства ра ю чы 

свое асаб лі вую інт ры гу: ня ўжо бе ла рус кія гле да чы зноў ад да дуць пе ра мо гу 

Але сі? Па куль так і бы ло і вось у якас ці пя ці ра зо вай пе ра мож цы са ло на Але ся 

Ска ра ба га тая атры ма ла пра ва на пер са наль ную вы стаў ку «Дак ты лас ка пія» 

ў га ле рэі «Арт-Бе ла русь». Ся род тво раў, якія мож на раз ме жа ваць па пе ры я дах, 

ма ла дая мас тач ка і вы клад чы ца Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі мас тац тваў, 

лаў рэ ат на цы я наль най прэ міі ў га лі не вы яў лен ча га мас тац тва раз ва жае пра 

тое, ча го лю дзі ча ка юць ад твор цаў:
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Па ста ноў ка пры цяг ну ла на шу 

ўва гу не толь кі са ма па са бе і не 

толь кі лю боў ны мі пе ры пе ты я мі, 

але ў пер шую чар гу кан тэкс там, 

з яко га па хо дзіць «Аrсhе&Kеt». 

Гэ та ма дэр но вы бе ла рус кі тэ атр, 

што спра буе на ма цаць но вы ці 

пры намсі не звы чай ны для гэ тай 

пра сто ры спо саб вы каз ван ня, ады-

хо дзіць ад ака дэ міч ных ка но наў, 

за дзей ні чае ві дэа і ха рэа гра фію, 

зай мае аль тэр на тыў ную сцэ ну і пе-

ра клю чае гле да ча на ін шую хва лю 

ўспры ман ня тво ра.

Па куль тэ ма пэў най тра ды цый-

нас ці бе ла рус кай тэ ат раль най сфе-

ры за паў няе эфір, пра цэс між тым 

ідзе: па ста ноў кі, у пры ват нас ці, 

Цэнт ра ві зу аль ных і вы ка наль ніц-

кіх мас тац тваў «Арт Кар па рэйшн», 

што ар га ні за ваў пра ект «Т.О.К.», 

ужо вы зна чы лі ся са сва і мі прэ фе-

рэн цы я мі. По шу кі ін шай мо вы за 

не вя лі кія бюд жэ ты доб ра гля дзяц-

ца ў пра сто ры Ок16, якая пра па нуе 

но вы спо саб гля дзець спек такль і 

да зва ляе ўба чыць, на коль кі раз-

на стай ны мі і вы тан ча ны мі мо гуць 

быць ме та ды пе ра да чы сэн саў.

«Аrсhе&Kеt» не моц на і вы тан-

ча ны (вы тан ча ная тут ха рэа гра-

фія), але пры нам сі для на ша га 

гле да ча не звы чай ны. Сцэ на — не 

сцэ на. Ак цё ра мі, што ад чу лі ся б 

на до тык, з'яў ля ец ца па ра тан-

цо раў: це ла ру ха мі Яў ген Іва ноў і 

Ган на Са чыў ка пе ра да юць аль бо 

на ват паў та ра юць, прос та ін шым 

шля хам, тое, што агуч ва ец ца з 

эк ра на.

А на эк ра не два парт рэ ты — за-

ка ха ных, што пе ра га вор ва юц ца і 

праз дыя лог рас кры ва юць да во лі 

схе ма тыч ны сю жэт, іг ра юць Аляк-

сандр Яф рэ маў і Крыс ці на Жаў-

рыд. У па чат ку спек так ля яны лю-

бяць ад но ад на го, по тым жы вуць 

у бя гах, але з ап ты міз мам, праз 

аб ста ві ны му сяць рас стац ца, мі-

нае сем га доў, Аrсhе вяр та ец ца 

да Kеt, абод ва ўсве дам ля юць, што 

ка хан не прай шло, спра бу юць яго 

ўваск ра сіць, на рэш це, пры зна юць 

па ра зу — усё.

У асоб ным ну ар ным сты лі, з 

жар та мі-пры га вор ка мі, ство ра ны 

ско ша ны і не бяс печ ны свет двух 

след чых, што га да мі ідуць за ка-

хан ка мі і вы кон ва юць ро лю тых 

аб ста він, якія зво дзяць моц нае 

па чуц цё на не, і зні ка юць, ка лі вы-

пра віць стра ту ўжо не маг чы ма. Гэ-

та па ра лель ная, зноў вір ту аль ная, 

не да ты каль ная, гіс то рыя на эк ра-

не, і яна пад крэс ле на ін шая — вы 

па він ны за ўва жыць, у якіх ко ле-

рах і праз якія дэ та лі пе рад аец ца 

свет га лоў ных ге ро яў і што ка жа 

пра двух след чых іх да во лі кі не-

ма та гра фіч нае ата чэн не. У вы ні ку 

спек такль скла да ец ца не з ві дэа 

і тан ца, а з двух роз ных ві дэа і 

тан ца: па коль кі аў та ры з пунк ту 

гле джан ня сты лю не пры во дзі-

лі эк ран ныя гіс то рыі да агуль най 

роў ні цы, ну ар пра след чых ста-

но віц ца трэ цім паў на вар тас ным 

тво рам унут ры тво ра, і гэ тая роз-

насць эс тэ тык аба га чае да во лі мі-

ні ма ліс тыч ны спек такль. Праў да, і 

мі ні ма лізм, ка лі пе рад та бой да во-

лі шмат слоў ны па чуц цё вы та нец, 

ста но віц ца ўмоў ным: усё па ча ло ся 

з кла січ ных ру хаў, а пра цяг ну ла ся 

экс прэ сіў най ха рэа гра фі яй, здоль-

най транс ля ваць гіс то рыю на ват не 

ў якас ці да па мож ні ка, але амаль 

што са ма стой на.

Хоць ло гі ка па дзей не па збеж-

на пры во дзіць да па ра зы бы лых 

за ка ха ных, зда ец ца, га лоў нае ў 

тым, што па чуц цё бы ло, не здар ма 

яно ста но віц ца га лоў ным ге ро ем: 

«Аrсhе&Kеt» па чы на ец ца і кан-

ча ец ца на мо ман це без умоў на га 

ка хан ня, а гэ та пры ўсіх сум ных 

спа да рож ні ках не вель мі пе сі міс-

тыч нае. Па раў на нне не дак лад нае, 

але ўспа мі на ец ца фан тас тыч ны 

фільм «Пры быц цё» Дэ ні Віль нё ва, 

дзе га лоў ная ге ра і ня ў вы ка нан ні 

Эмі Адамс ве дае, што яе дач ка па-

мрэ пад лет кам, але ўсё роў на ідзе 

на боль, каб толь кі пра быць з ёй 

ад ме ра ныя га ды. Вось гэ тыя пра-

жы ван не, на яў насць, ва ло дан не, 

з усі мі ста ды я мі і сум ны мі пе ра хо-

да мі, хоць у асноў ным, рэ грэ сам і 

ўга сан нем, ста но вяц ца прад ме там 

апо ве ду ў «Аrсhе&Kеt».

Су мя шчэн не вон ка ва сум на га 

вы ні ку і не ві да воч на шчас лі ва га 

пад тэкс ту маг чы мае праз дэ таль 

на за вяр шэн не спек так ля, у якой 

усё за мы ка ец ца на па чат ку, на тым 

даў нім аб са лю це, на без умоў ных 

вар тас цях. Але ў гэ тым вы пад ку 

жа да ны пункт ад лі ку не маг чы мы 

без жур бот най гіс то рыі, што за ім 

на ста ла. І тут ужо час вы зна чыць 

свае прэ фе рэн цыі — быць аль бо 

не быць.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

На сцэ неНа сцэ не ПРЭ ТЭН ЦЫ ЁЗ НЫ НУ АР, ДЫЯ ЛОГ І ТА НЕЦ
Тры роз ныя сты лі ў спек та лі «Аrсhе&Kеt» па каз ва юць эва лю цыю ка хан ня

Асноў ны міф све ту раз бі ва ец ца 

аб без на дзей ныя ска лы но вай ва ўсіх сэн сах 

па ста ноў кі «Аrсhе&Kеt», што рас каз вае пра 

вя лі кае ка хан не, але не мо жа яго, ужо мёрт вае, 

ад ра дзіць. Прэм' ер ныя па ка зы за вяр шы лі ся 

27 і 28 ліс та па да ў Ок16. Гэ тым ра зам пра ект 

«Т.О.К.» узяў ся за п'е су гру зін ска га дра ма тур га 

Дзі міт рыя Уча не іш ві лі, а рэ жы сёр Ан тон Ма ку ха 

і ха рэо граф Іры на Шы ро кая зра бі лі спек такль 

з ві дэа ра да і тан ца. Праз аб ры вач ныя фра зы, 

стыль ную чор на-бе лую здым ку і па чуц цё выя 

це ла ру хі гля дач со чыць за ка хан нем, якое 

спа чат ку га рыць аг нём, а ўрэш це зні кае, 

ня гле дзя чы на ўсе на ма ган ні яго вяр нуць. Фо
 та

 Га
н н
ы 
Ш
АР

 КО
.


