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«Ра бі лі «афар мі лаў ку» для кал га саў, 
вяр та лі ся ў свае пад ва лы і пра цяг ва лі ма ля ваць»

У бу дын ку легендарнага 

бер лін ска га арт-скво та Та хе лес 

больш не ад бы ва ец ца 

ні кан цэр таў, ні мас тац кіх вы ста вак, 

а ка лісь ці ён быў  цэнт рам 

пры цяг нен ня ўсіх твор чых лю дзей. 

Свой унё сак у яго фе но мен зра бі лі 

і бе ла рус кія мас та кі, у пры ват нас ці 

Алесь Ро дзім, які пра вёў у Бер лі не 

два нац цаць га доў. Бе ла рус ка му 

склад ні ку Та хе ле са пры све ча ны 

арт-фес ты валь «Мі фа ла ге ма 

ты ся ча год дзя», што ад крыў ся 

ў пра сто ры Ок16 15 жніў ня. 

Яго цэнт рам стаў ад най мен ны твор 

Ро дзі ма, які той пі саў ця гам пя ці 

га доў. Апроч та таль най экспазіцыі 

мас та ка фес ты валь за пра сіў да 

ўдзе лу бе ла рус кіх 

і за меж ных аў та раў, не ка лі 

да тыч ных Та хе ле са. На пя рэ дад ні 

ад крыц ця мы су стрэ лі ся з Але сем 

Ро дзі мам і з пер шых вус наў па чу лі, 

як пра ца ва ла ся ў БССР, 

як фран цуз скі тэ атр сыг раў для яго 

спек такль і як мас та ка вы во дзі лі 

з яго ж вы стаў кі.

— Ка лі не па мы ля ю ся, «Мі фа ла ге му 

ты ся ча год дзя» вы на пі са лі пас ля та го, 

як банк у якас ці но ва га ўлас ні ка заў час на 

за ха піў Та хе лес, то-бок у мо мант пэў най 

жыц цё вай не раў на ва гі.

— Па чаў пі саць я пры бліз на за два з 

па ло вай га ды да за хо пу, але па слан цы бан-

ка — гэ та быў вя до мы Hаmburg Nоrdbаnk 

з ве лі зар ным аба ро там — пры хо дзі лі ўжо 

та ды. Но вы ўлас нік за ха цеў за ва ло даць 

Та хе ле сам на два га ды ра ней пры зна ча на-

га тэр мі ну, хоць бу ды нак усё роў на б яму 

ады шоў, і па чаў пры сы лаць мне ха да коў, 

якія тлу ма чы лі, што ў іх пра па да юць вя лі кія 

гро шы, ім не аб ход ны Та хе лес, та му я па-

ві нен пра даць ім «сваю» тэ ры то рыю. Мая 

вы стаў ка зай ма ла шос ты па верх бу дын ка, 

то-бок пры бліз на ты ся чу квад рат ных мет-

раў, і за яго вы зва лен не мне пра па ноў ва лі 

су мы з ся мю ну ля мі, бо ду ма лі, што без 

ма ёй экс па зі цыі Та хе ле са ў рэш це рэшт не 

ста не. Але па коль кі я не мог удзель ні чаць 

у ганд лё вых апе ра цы ях, я па дзя ка ваў за 

ўва гу і ска заў: «Звяр тай це ся ў ад мі ніст ра-

цыю, як яна вы ра шыць, так і бу дзе». Ды-

рэк тар Мар цін Рай тар вы гнаў прад стаў ні-

коў бан ка і на га даў пра афі цый ную да мо ву 

з га рад ской ула дай, згод на з якой Та хе лес 

за ста ваў ся арт-цэнт рам да 2012 го да. На 

ней кі тэр мін усё сці шы ла ся, я па-ра ней ша-

му ўста ваў у шэсць і спа кой на ма ля ваў да 

ад крыц ця Та хе ле са для на вед валь ні каў, 

але ў ад ну з ра ніц па чуў не зра зу ме лыя гу кі 

і рап там раз — дзве ры, пры чым ме та ліч-

ныя, вы ва лі лі ся, і мя не акру жы ла ча ла век 

трыц цаць дзе цю коў у чор ным адзен ні. 

Я быў раз губ ле ны. Іх ад ва кат за чы таў ней-

кую па пе ру на ня мец кай, якую я дрэн на 

зра зу меў, але ад чуў, што ад бы ва ец ца неш-

та не пры ем нае, мя не сха пі лі пад ру кі і па ча-

лі вы во дзіць. Я ка жу: «Па ча кай це, ці мож-

на хо ць бы ўзяць свае кар ці ны?» — «Не, 

нель га» — «А фар бы?» — «Не, нель га» — 

«Доб ра, а кам п'ю тар?» — «Не, нель га» — 

«А адзен не?» — «Не, нель га». Як я быў, так 

мя не праз шэсць па вер хаў і спус ці лі.

— Але пра воў на гэ та яны ўсё ж не 

ме лі?

— А дзя вя тай прый шоў ды рэк тар і па-

спра ба ваў вы зна чыць, што ад бы ва ец ца. 

Яму па ка за лі тую ж па пе ру, што і мне, — 

гэ та бы ла па ста но ва су да аб тым, што 

бан ку да зво ле на за браць па мяш кан не. 

Я пе ра мяс ціў ся на пя ты па верх, зра біў там 

вя лі кую пры све ча ную бан ку ін ста ля цыю ў 

вы гля дзе спру та, стаў да ваць ін тэр в'ю на-

тоў пу жур на ліс таў, а яны ў рэш це рэшт вы-

свет лі лі, што ні я кай па ста но вы суд не вы да-

ваў. Спра ва атры ма ла роз га лас у ня мец кіх 

і за меж ных СМІ, і мая вы стаў ка ста ла шы-

ро ка вя до мая ў Еў ро пе. Хоць «Мі фа ла ге му» 

я па чаў ра ней, «за кру ці ла ся» яна ме на ві та 

ў гэ ты час. Я не люб лю скан да лы, але гэ ты 

даў мне на тхнен не: у ча ты рох част ках, з 

якіх скла да ец ца па лат но, я ад соч ваю роз-

ныя з'я вы су час нас ці і іх уплыў на ча ла ве ка 

і гра мад ства.

— Ве даю, што вы лю бі це пра ца ваць 

у вы ста вач най пра сто ры на ві да во ку ў 

пуб лі кі: на вед валь ні кі мо гуць ха дзіць ва-

кол, неш та за пыт ваць, ад цяг ваць ува гу. 

Зда ец ца, што для ра бо ты вам па трэб ны 

ха ос.

— Ві даць, ёсць та кое. У Та хе ле се я ра на 

ўста ваў і на не каль кі га дзін за ста ваў ся са 

сва і мі кар ці на мі сам-на сам, по тым ад чы ня-

лі ся дзве ры і ішоў на тоўп. Зра зу ме ла, 500-

1000 ча ла век кож ны дзень — гэ та за шмат, 

мне да во дзі ла ся чуць роз ныя пы тан ні, што, 

як, ча му. Я ад каз ваў, ад куль я, апа вя даў 

пра Бе ла русь, а та ды яе яшчэ ма ла ве да лі, 

па каз ваў кра і ну на карце. Мая вы стаў ка ў 

Та хе ле се доў жы ла ся два нац цаць га доў, і 

ўвесь гэ ты час гле да чы пад штур хоў ва лі мя-

не да экс пе ры мен таў. Я «за пус каў» но вае 

па лат но і гля дзеў на рэ ак цыю, ба чыў, да 

якой сту пе ні вар та раз ві ваць тую ці ін шую 

кар ці ну, праз гэ тую ка му ні ка цыю ў га ла ве 

з'яў ля ла ся шмат ідэй, якія шкрэб лі ся, каб 

я іх ува со біў. Уво гу ле за гэ ты час я ад чуў, 

што мо ва мас тац тва зра зу ме лая кож на му, 

ня важ на, ад куль ты — з Ін дыі, Кі тая ці вост-

ра ва Пас хі, хоць з Ан тарк ты ды.

— А вы пом ні це якія-не будзь ка мен-

та ры ў ад рас ва шых тво раў?

— Іх бы ло шмат: я за вёў для гэ та га кні-

гу вод гу каў і мя няў яе кож ны ме сяц. Не як 

адзін фран цуз скі тэ атр прый шоў да мя не ў 

Та хе лес, пры знаў ся, што на тхня ец ца энер-

ге ты кай ма іх тво раў, і на фо не ма іх кар-

цін сыг раў для мя не спек такль. А коль кі 

пры яз джа ла му зы каў з усёй Еў ро пы: яны 

іг ра лі, да ва лі мне ін стру мен ты, а я ра біў 

вы гляд, што іг раю. Бы лі, вя до ма ж, і вус ныя 

ка мен та ры, але звы чай на па лот ны па глы-

на лі гле да чоў. Та хе лес па спя хо ва пра да-

ваў прын ты ма іх ра бот, на чым тры ма лі ся і 

сам арт-цэнтр, і фес ты ва лі «Дах», ку ды мы 

за пра ша лі бе ла рус кіх мас та коў, му зы кан-

таў, тэ ат ра лаў і пер фор ме раў. Гэ та і ёсць 

вод гук.

— У Та хе ле се вы ста ві ла ся вя лі кая 

коль касць бе ла рус кіх мас та коў: якое 

зна чэн не ён мае для бе ла рус ка га мас-

тац тва?

— Та хе лес сыг раў, я лі чу, вель мі вя лі кую 

ро лю ў пад трым цы бе ла рус кіх нон кан фар-

місц кіх мас та коў. У 2000-я роз ні ца па між 

афі цый ным і не афі цый ным мас тац твам бы-

ла вель мі вя лі кая, сён ня та кой прор вы ўжо 

ня ма, ты мо жаш ра біць што за ўгод на і, ка лі 

ёсць срод кі, вы стаў ляц ца з чым за ўгод на. 

А та ды ан дэг раўнд моц на вы лу чаў ся і Та-

хе лес пад трым лі ваў ме на ві та не афі цый ных 

мас та коў. Ра зам з сяб рам Змі це рам Юр ке-

ві чам мы ар га ні зоў ва лі фес ты ва лі «Дах», 

якія да ва лі маг чы масць твор цам з Бе ла ру сі 

вы плёск ваць свае ідэі і на зі раць, як яны 

ўспры ма юц ца, а праз Та хе лес заў сё ды пра-

хо дзі ла шмат лю дзей. Гэ та ста ла доб рым 

до све дам для на шых аў та раў і грун там для 

су час на га мас тац тва ўво гу ле, та му зна чэн-

не Та хе ле са, ка неш не, вя лі кае. Я ўжо не 

ка жу, што гэ тая пля цоў ка да ла аса біс та 

мне: пас ля пер шай бе ла рус кай вы стаў кі 

ў 2001 го дзе мне пра па на ва лі за стац ца на 

год, а за стаў ся я ў вы ні ку на два нац цаць.

— А якое мес ца Та хе лес зай маў у бер-

лін скай куль ту ры?

— Ва кол Та хе ле са зна хо дзі ла ся ка ля 

сот ні га ле рэй: на цы ры мо ніі ад крыц ця іх 

вы ста вак на род збі раў ся, а пас ля ту ды ні-

хто не за хо дзіў, па мяш кан ні ста я лі пус тыя. 

А Та хе лес — ле ген дар нае, на мо ле нае 

мес ца, дзе мас та кі тры ма лі свае атэлье 

ад кры ты мі, кож ны раз ад бы ва ла ся неш та 

дзіў нае — то пер фор ман сы, то кан цэр ты, 

ён да ваў пуб лі цы па жы так для ро зу му. Та-

хе лес пры цяг ваў, зна чыць, та кая па да ча 

мас тац тва, ка лі ўсё ства ра ец ца лі та раль на 

на ва чах і не каль кі з'яў ад бы ва ец ца ад на-

ча со ва, са мая ці ка вая. З ра ні цы да поз няй 

но чы там ві ра ва ла жыц цё.

— У вас атры ма ла ся транс пар та ваць 

ад туль усе ва шы тво ры?

— Я не ста ра ўся за браць усё, але дзе вя-

нос та пра цэн таў вы вез. Я не тра чу су вя зі з 

Бер лі нам і кож ны год удзель ні чаю ў фес ты-

ва лях, на якія мя не за пра ша юць, — Frеqs 

оf Nаturе, Оdуssее, Wurzеln. У апош нім 

Wurzеln, між ін шым, удзель ні ча лі ча ты ры 

бе ла ру сы.

— Вы ўво гу ле кі ру е це ся мэ тай пра да-

ваць сваё мас тац тва? Асноў ная част ка 

ва шых па лот наў мае та кія па ме ры, якія 

не да зво ліш са бе ў ква тэ ры. Дзе вы іх 

ба чы це?

— Ра ней яны пры зна ча лі ся Та хе ле су: 

на тоўп ішоў і ахаў, гэ та га бы ло да стат ко ва. 

У Бер лі не ве лі зар ная коль касць твор цаў, 

вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы кож ны 

год вы пус ка юць ты ся чу мас та коў, та му кан-

ку рэн цыя ў го ра дзе ка ла саль ная, ба раць ба 

ідзе за кож ны квад рат ны метр вы ста вач най 

пло шчы, са сля за мі і ўсім, чым за ўгод на. 

Я ж ва ло даў цэ лым па вер хам, ма ёй за да-

чай бы ло толь кі пра ца ваць, мне не трэ ба 

бы ло пра да ваць па лот ны. Тым больш про-

даж прын таў дзе сяць ра зоў аку піў кож ную 

маю ра бо ту.

— А за раз?

— За раз трэ ба мя няц ца, Мінск па тра-

буе не вя лі кіх фар ма таў, яны мне так са ма 

ці ка выя. Час ад ча су іх куп ля юць, на коль-

кі го рад мо жа гэ та са бе да зво ліць. Бы ла 

ў мя не ад на кар ці на не вя лі ка га фар ма ту 

ў Та хе ле се, дык вось яе ў свой час, ка лі 

ўсіх аха піў сон, скра лі. Я спа кой на да гэ та-

га па ста віў ся, бы ло б жа дан не, усё мож на 

ад на віць.

— Ва шы ра бо ты да ра гія?

— Звы чай на не як да маў ля ем ся аб кош-

це. Мас так не па ві нен ду маць пра гро шы: 

ка лі ён на іх за ся ро дзіц ца, бу дзе «гнаць» 

пра дук цыю, а мас тац тва — не пра дук цыя.

— Ха чу зга даць кан сер ва тыў ныя, у 

тым лі ку ў стаў лен ні да мас тац тва, 1970-

1980-я. Як вы ся бе па чу ва лі ў гэ ты час і 

ці да во дзі ла ся вам ад стой ваць сваё мас-

тац тва?

— Два га ды ў тэ ат раль на-мас тац кім 

ін сты ту це я ад ву чыў ся на ка фед ры ды-

зай ну, а ды зайн у тыя ча сы лі чыў ся не-

фар маль ным мас тац твам. Я ад чу ваў ся бе 

вель мі сва бод на, па куль не пе ра вёў ся на 

жы ва піс. Пер шы пе да гог яшчэ да ваў мне 

маг чы масць ра біць тое, што я ха чу, але 

по тым прый шоў поў ны атас — з'я ві лі ся ін-

шыя кі раў ні кі, якія ў пер шую чар гу ад соч-

ва лі ад па вед насць ідэа ло гіі. Ка лі яны ўба-

чы лі мае кам па зі цыі, за ха це лі вы клю чыць 

з ін сты ту та. Удзель ні чаць у афі цый ных 

вы стаў ках бы ло не маг чы ма, я па ру ра зоў 

су нуў ся, мне да лі ад ва рот па ва рот і я зра-

зу меў, што не вар та на ват спра ба ваць. 

Та му сваё мас тац тва я па каз ваў толь кі 

сва ім сяб рам: та ды бы ло шмат ма ла дзёж-

ных плы няў, я ў іх ува хо дзіў і на ват іг раў у 

му зыч най гру пе. Ад на з ма іх май стэр няў 

зна хо дзі ла ся ў бам бас хо ві шчы: там збі ра-

ла ся шмат не фар ма лаў — у Мін ску бы ла 

цэ лая су пол ка та кіх лю дзей, яны і да ва лі 

ацэн ку ма ім тво рам. У гэ тым бы ло маё 

сіл ка ван не. А там ужо прый шоў но вы час, 

у 1990-х адзін ку ра тар, які ўзна чаль ваў 

Цэнтр су час ных мас тац тваў у Га лан дыі, 

за пра сіў мя не вы ста віц ца, і гэ та бы ла мая 

пер шая вы стаў ка пас ля та го, як упаў жа-

лез ны за на вес.

— Ка лі ан дэг ра ўнд ная ту соў ка, да 

якой вы на ле жа лі, іс на ва ла амаль пад-

поль на, на што вы жы лі?

— Та ды ўсё бы ло тан на. А за раб ля лі мы 

хал ту рай — «афар мі лаў кай» для кал га саў. 

Пры яз джа лі з сяб ра мі ў го рад ці мяс тэч ка, 

іш лі да стар шы ні кал га са і пра па ноў ва лі 

зра біць дош ку го на ру, афор міць па каз-

чы кі спа бор ніц тваў і так да лей. Та го, што 

нам пла ці лі, цал кам ха па ла на жыц цё, мы 

вяр та лі ся ў свае пад ва лы і пра цяг ва лі ма-

ля ваць.

— Ча му, як вы ду ма е це, ма ю чы 

Ві цеб скую шко лу і УНА ВІС, бе ла рус кае 

мас тац тва ўсё роў на бы ло кан сер ва тыў-

ным?

— Пра гэ ты УНА ВІС мы да ве да лі ся і ста-

лі яго вы ву чаць толь кі пад час пе ра бу до вы, 

а да гэ та га быў на столь кі моц ны ідэа ла гіч-

ны прэ сінг, што ні ко му не да ва лі на ват ро та 

ад крыць пра іс на ван не Ма ле ві чаў, Ша га лаў 

і Су ці ных. Мас тац кія са ве ты, на прык лад, 

пры Са ю зе мас та коў, на дух не пе ра но сі лі 

ўсё аб стракт нае, не фар маль нае, што ней-

кім чы нам ра бі ла за мах на іх ідэа ла гіч ныя 

ўяў лен ні. Усё бы ло пад жорст кім кант ро лем, 

та му ін фар ма цыю мы чэр па лі з за меж ных 

ча со пі саў, якія да ста ва лі ся з-пад па лы, 

на прык лад з поль ска га ча со пі са Рrzуjаźń 

аrtуstусznа.

— Ці маг чы ма ў Мін ску ства рыць неш-

та па доб нае на Та хе лес?

— Два га ды та кім мес цам быў «Верх», 

шка да, што ён за крыў ся. Не ка то ры час, 

пэў на, та кой пра сто рай бу дзе Ок16, але 

зноў-та кі гэ та экс пе ры мент, не вя до ма, як 

яго ўспры ме гра мад ства. Мож на неш та та-

кое ра біць у Па ла цы мас тац тва і да сле да-

ваць ін шыя га ра ды.

— Як вы ста ві це ся да та го, што вас 

на зы ва юць са мым вя до мым бе ла рус кім 

мас та ком?

— Я та кое не люб лю. Та кія пры стаў ныя 

лес ві цы не вель мі доб ра ўздзей ні ча юць на 

псі хі ку, та му я на іх за плюшч ваю во чы. На-

са мрэч усё вы зна чае толь кі час, а аба зваць 

ад но ад на го мож на кім за ўгод на.

Гу та ры ла Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.
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