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— Я ве даю гэ тую кух ню 

даў но, і для мя не са мым 

ак ту аль ным пы тан нем з'яў-

ля ец ца ўлас на маг чы масць 

пра ца ваць і ўмо вы пра цы 

мас та ка, то-бок цэ ны на 

арэн ду май стэр няў, за ка зы 

на скульп тур ныя ці ма ну мен-

таль ныя тво ры з бо ку дзяр-

жа вы, су пра цоў ніц тва з ка-

мер цый ны мі га ле рэ я мі і гэ так 

да лей. Усё тое, што спры яе 

раз віц цю аў та раў і ўво гу ле 

куль тур на га ася род дзя, а 

ад на ча со ва — пра па ган дзе 

вы со ка га мас тац тва і па вы-

шэн ню прэ сты жу кра і ны за 

мя жой. Да па ста ян на га па-

ве лі чэн ня цэн мы ўжо не як 

пры звы ча і лі ся, больш ак ту-

аль най з'яў ля ец ца са цы яль-

ная аба ро не насць мас та коў, 

якія мо гуць ад даць мас тац-

тву жыц цё, пры чым з удзе-

лам у буй ных рэс пуб лі кан-

скіх і між на род ных пра ек тах, 

ад стой ва ю чы год насць бе-

ла рус ка га мас тац тва ў кан-

тэкс це су свет на га, а пен сію 

атры маць, быц цам ад се дзе лі 

дар ма е да мі. На шу кра і ну ве-

да юць у тым лі ку дзя ку ю чы 

мас тац тву, і для мя не важ-

ная маг чы масць пе ра гля даць 

кан крэт ныя вы пад кі, ка лі ўнё-

сак у бе ла рус кую куль ту ру 

да ка за ны.

— Тыя ж май стэр ні 

ўжо даў но гу чаць у якас-

ці праб ле мы — у чым тут 

спра ва?

— У мас тац кім ася род дзі 

вя лі кі пе ра кос: нех та пра дае 

свае тво ры за ты ся чу руб-

лёў, а нех та за пяць і больш. 

Апош ніх не вель мі шмат — з 

ты ся чы толь кі сто мас та коў 

доб ра за раб ля юць і без праб-

лем аплач ва юць май стэр ні. 

А ёсць тыя, ка му ў пра па-

на ва ных умо вах не па шан-

ца ва ла, аль бо яны па куль 

не знай шлі свай го гле да ча, 

аль бо не ва ло да юць ка мер-

цый най жыл кай, та му ма юць 

асаб лі вую па трэ бу ў па ста-

ян най маг чы мас ці за ра біць. 

На прык лад, ана ла гіч нае аб'-

яд нан не мас та коў у Шве цыі 

пад трым лі вае ўсіх сва іх сяб-

роў, ня гле дзя чы ні на што, і 

для ўсіх ства рае ад ноль ка-

выя ўмо вы, не вы сту па ю чы 

ў якас ці суд дзі, які ацэнь вае, 

хто і ча го вар ты. Мы так са ма 

з да па мо гай дзяр жа вы маг лі 

б даць мас та кам да дат ко выя 

маг чы мас ці за ра біць.

— Не ўза ба ве пас ля та го, 

як вы ста лі стар шы нёй Саю-

за, пра гры ме ла тра ге дыя 

з За ха рам Ку дзі ным. Ка лі 

ста лі раз бі рац ца з пры чы-

на мі са ма губ ства, га ва ры лі 

і пра тое, у якіх умо вах мас-

та кам ча сам да во дзіц ца іс-

на ваць і як ацэнь ва ец ца іх 

пра ца. Як, на ваш по гляд, 

мас так ад чу вае ся бе ў на-

шым сён няш нім куль тур-

ным кан тэкс це?

— Ка лі нех та ду мае, што 

мас та ку лёг ка дзесь ці ў ін шай 

кра і не, а я ве даю шмат ка лег 

з Чэ хіі, Га лан дыі, Да ніі, — то 

не. Я і сам пас ля за кан чэн ня 

Ака дэ міі па чы наў з дэ ка ра-

тыў на га тын ка ван ня сцен, а 

за роб ле ныя гро шы ўкла даў у 

сваё раз віц цё. Не каль кі га доў 

я пра вёў на бу доў лі, пе рад 

тым, як на рэш це атры маць 

за мо вы на рос пі сы і фрэс кі. 

Ка лі ў мя не не бы ло маг чы-

мас ці за раб ляць мас тац твам, 

я не пе ра ста ваў пі саць — па-

ло ва дня з тын коў кай, ас тат ні 

час з жы ва пі сам. На апош нім 

кур се Ака дэ міі я на ня ўся ў 

«Ке ра мін», дзе рас пра цоў-

ваў ка лек цыі пліт кі. Мас так 

па ві нен прай сці гэ ты шлях як 

іс пыт, толь кі нех та пра хо дзіць 

яго за два га ды, а нех та — за 

двац цаць: па чаць з та го, што 

ты ге ній і кра і на па він на та бе 

ўсё даць, не мо жа ні хто. Та му 

ча сам да во дзіц ца на сту паць 

са бе на гор ла, але я б не ска-

заў, што ўмо вы для раз віц ця 

ў нас гор шыя, чым за мя жой. 

Каб мас та ку ў Гер ма ніі вы-

ста віц ца ў пры ват най га ле рэі, 

мо жа спат рэ біц ца за пла ціць 

пят нац цаць ты сяч еў ра, а тут, 

вя до ма ж, ні хто та кіх гро шай 

не па про сіць.

— Але ж ёсць ней кія аб'-

ек тыў ныя ха рак та рыс ты кі 

сфе ры — у нас сціп лы арт-

ры нак, не рас паў сю джа на 

ка лек цы я ні ра ван не, не ха-

пае пры ват ных га ле рэй.

— Арт-рын ку ў нас прос та 

ня ма, бо ім ні хто не зай ма ец-

ца, ад па вед на тыя не шмат-

лі кія ка лек цы я не ры, што 

ва ло да юць ты ся чай і больш 

тво раў, не мо гуць аца ніць 

свае ка лек цыі. Па куль у краі-

не кар ці на не ста не та ва рам, 

арт-ры нак не ўзнік не. На шы 

сяб ры — Бел газп рам банк — 

праз «Во сень скія са ло ны» і 

ін шыя ім прэ зы спра бу юць 

яго фар мі ра ваць, але па куль 

гэ та толь кі пер шыя кро кі. Вы 

не за ўва жы це ў нас ак тыў-

най ку ра тар скай ра бо ты, а па 

вя лі кім ра хун ку, каб не бы ло 

тра гіч ных зда рэн няў, ка лі з 

Ака дэ міі мас тац тваў вы пус-

ка ец ца та ле на ві ты мас так і 

не ве дае, ку ды пры ткнуц ца, 

па ві нен быць нех та, хто яго 

пад хо піць. Ду маю, Са юз і Мі-

ніс тэр ства куль ту ры так са ма 

ма юць удзель ні чаць у гэ тых 

пра цэ сах, нам трэ ба пра во-

дзіць се мі на ры, кан фе рэн цыі, 

су стрэ чы і ра зам раз ва жаць 

аб тым, ча го сфе ры не ха пае 

і як па леп шыць сі ту а цыю, а 

не маў чаць да пер шай бя ды. 

Тым не менш, мне зда ец ца, 

зме ны ў бе ла рус кім мас тац-

тве за апош нія га ды ві да-

воч ныя, у тым лі ку ад но сі ны 

дзяр жа вы ста но вяц ца больш 

уваж лі выя.

— Што, на ваш по гляд, 

трэ ба зра біць, каб ства-

рыць у Бе ла ру сі арт-ры нак, 

і ці шмат тут за ле жыць ад 

дзяр жа вы?

— Ад дзяр жа вы за ле-

жыць, ка неш не, шмат: з яе 

бо ку мож на па вя лі чыць ар ты-

кул на мас тац тва ў бюд жэ це 

кра і ны і, на прык лад, вяр нуць 

са вец кую прак ты ку, ка лі ў 

бу даў ніц тве адзін-два пра-

цэн ты ад агуль на га бюд жэ-

ту ад да ва лі ся на мас тац кае 

аздаб лен не — та ды б у нас 

з'я ві лі ся ма ну мен таль ныя, рэ-

льеф ныя, жы ва піс ныя тво ры і 

скульп тур ныя кам па зі цыі. А ў 

цэ лым па чы наць трэ ба з аду-

ка цыі. Я на ра дзіў ся ў Го ме лі 

і па ад ной з чар но быль скіх 

пра грам два ме ся цы ву чыў-

ся ў Га лан дыі. Я па сяб ра ваў 

з сям' ёй, у якой жыў, і мы 

так са ма за пра сі лі яе ў гос-

ці. У іх бы ло пяць хлоп чы каў 

ад пя ці да пят нац ца ці га доў, 

і на вы стаў цы ў го мель скай 

га ле рэі я за пы таў ся, якія 

ра бо ты ім па да ба юц ца най-

больш. Мой баць ка та ды быў 

стар шы нёй Го мель ска га аб-

лас но га ад дзя лен ня Са ю за 

мас та коў, і ён быў ура жа ны 

тым, як яны раз бі ра юц ца ў 

мас тац тве. Ака за ла ся, яны 

з ма лен ства ха дзі лі на вы-

стаў кі, а з та кой прак ты кай 

за не каль кі га доў, хо чаш ці 

не, у ця бе сфар мі ру ец ца густ 

і ты бу дзеш сам ана лі за ваць 

і куп ляць мас тац тва. Та му 

яшчэ ад на не аб ход ная для 

з'яў лен ня мас тац ка га рын ку 

рэч — уклю чэн не рэ гу ляр на-

га на вед ван ня экс па зі цый, 

аба вяз ко ва з мас тацт ва знаў-

ца мі, у аду ка цый ную пра гра-

му. Я ўжо не ка жу, што чым 

больш у нас бу дзе аў кцы ё-

наў, вы ста вак і між на род ных 

кан так таў, тым хут чэй ры нак 

бу дзе фар мі ра вац ца.

— Возь мем умоў нае 

па лат но Гле ба От чы ка за 

пяць ты сяч руб лёў: яго лёг-

ка пра даць у Бе ла ру сі?

— Не. Па куль што не. 

Кошт, які ў мя не больш-менш 

склаў ся, — дзве ты ся чы руб-

лёў, я пра цую ў гэ тым дыя па-

зо не. Ца ну на тво ры, якія мне 

шка да пра да ваць, я па вя ліч-

ваю. Яшчэ ёсць лю бім чы кі, 

якія ўво гу ле не пра да юц ца. 

У мя не ёсць адзін сак рэт: ка лі 

пі шаш кар ці ну з «за точ кай» 

на про даж, яе ні хто не ку піць, 

а тое, што шчы ра на пі са на 

для ся бе, аба вяз ко ва ку піц-

ца, не сён ня, дык заўт ра.

— Вы не як вы каз ва лі 

дум ку, што каб атры маць 

вод гук ад пуб лі кі, мас тац-

тва па він на «бу да ра жыць». 

Як яго та кім ства раць і дзе 

тут пра ля гае мя жа па між 

да зво ле ным і не да зво ле-

ным?

— Трэ ба асу час ні ваць 

па да чу і кан цэп цыю мас-

тац кіх пра ек таў. Мне ці ка ва 

ра біць тэ ма тыч ныя вы стаў кі 

кштал ту «Аррlе смак», якую 

не каль кі га доў та му мы пры-

мер ка ва лі да Яб лыч на га 

Спа су і для якой пра па на ва-

лі мас та кам, у тым лі ку эс-

тон цам, лі тоў цам, ір ланд цам, 

абы граць тэ му яб лы ка. У нас 

вы дат на вы сту піў гурт Аррlе 

Tеа, мы раз лі ва лі каль ва дас, 

і толь кі на ад крыц цё, хоць яно 

бы ло ле там, прый шло пяць-

сот ча ла век, а ўво гу ле экс-

па зі цыю ўба чы ла пяць ты сяч. 

На тэ му ся мей на га гвал ту мы 

ра бі лі вы стаў ку «Мя жа», якая 

атры ма ла ся, па вод гу ках гас-

цей, не гор шая за бі е на ле. 

Каб мас тац тва бы ло ці ка вае 

пуб лі цы, яно па він на быць су-

час нае. Ця пер я пра цую над 

ідэ яй вы стаў кі «Увай сці ў 

ІT» — мы ж па зі цы я ну ем ся бе 

як ІT-кра і ну, — што ад ка жа 

на пы тан не, як су час ныя тэх-

на ло гіі паў плы ва лі на жыц-

цё і мас тац тва. Мяр ку ец ца, 

што аў та ры аб са лют на роз-

ных кі рун каў пад рых ту юць 

эс кіз ныя пра ек ты, ка мі сія 

зро біць ад бор і най леп шыя 

атры ма юць гран ты на шас ці-

ме сяч ную ра бо ту. Па мя таю, 

для вы стаў кі ў го нар пя ці-

сот год дзя кні га дру ка ван ня 

нам пра па ноў ва лі пей за жы і 

на цюр мор ты — так жа нель-

га, та му гэ тым ра зам мы жа-

да ем атры маць ад мыс ло ва 

пад рых та ва ныя тэ ма тыч ныя 

ра бо ты. Мне са мо му ці ка ва, 

як тэ му ІT рас крые на род ны 

мас так, а як — сту дэнт Ака-

дэ міі.

— А ка лі вы ка заць дум-

ку, што бе ла рус кае мас-

тац тва не атрым лі вае да-

стат ко вай ува гі, бо не ад-

па вя дае па рад ку дня, вы 

па го дзі це ся?

— Я шмат ванд рую і ма-

гу ска заць, што бе ла рус кае 

мас тац тва пра фе сій нае і раз-

на стай нае. Мы не стра ці лі 

шко лу, і на шы твор цы ка ці ру-

юц ца за мя жой. Прос та яны 

па куль што боў та юц ца са мі 

па са бе — хто на сёр фін гу, 

хто на ло дач цы, хто на на дзі-

ма ным мат ра цы, нех та прос-

та гра бе, нех та ў ша пач цы, 

нех та без, а трэ ба па са дзіць 

іх у ад ну лод ку і пра па на ваць 

пад няць вет ра зі. За тры га ды 

ў нас прай шло 443 вы стаў кі, 

не лі ча чы між на род ных пле-

нэ раў і пры ват ных ак цый: 

ду маю, та кую спра ва зда чу 

ў Бе ла ру сі ні хто не дае. Мы 

чу ем скар гі на тое, што ў Па-

ла цы мас тац тва пра да юц ца 

мёд, шкар пэт кі і май ткі, дык 

да вай це пе ра тво рым гэ та ў 

ад мыс ло вую ак цыю — пра па-

ну ем мас та кам па пра ца ваць 

з мё дам аль бо раз ма лю ем 

май ткі і прад ста вім аў тар-

скую бя ліз ну, то-бок хай гэ та 

бу дзе па дзея. Трэ ба неш та 

іні цы я ваць, але па куль што з 

пра па но ва мі пры хо дзіць толь-

кі пяць пра цэн таў мас та коў, а 

ас тат нія дзе вя нос та пяць — я 

не ве даю, ад куль у нас гэ та 

пай шло — ка жуць: «Дай». 

Я на ват ха цеў Са юз пе рай-

ме на ваць у «Дай».

— Вы ка жа це, што кан-

цэп цы яй мож на пры цяг-

нуць ува гу да мас тац тва. 

Як ду ма е це, ці пры цяг нуў 

пуб лі ку ў сфе ру мас тац тва 

пер фор манс Аляк сея Кузь-

мі ча ў ЦСМ?

— Без умоў на, бо пра гэ-

та шмат га ва ры лі, мне на-

ват зна ё мыя з вё сак на гэ ты 

конт те ле фа на ва лі. На мой 

по гляд, мас тац кія ак цыі і па-

він ны мець ней кі пра цяг, а не 

аб мя жоў вац ца са мі мі са бой, 

але ка лі за гна ны ў кут мас-

так спра буе да не ка га да-

сту кац ца ак цы я ніз мам, гэ та 

ў лю бым вы пад ку край насць, 

якая свед чыць пра іс на ван не 

пэў най праб ле мы. Я пра па-

ную спра ба ваць да сту кац ца 

ра зам, для та го гра мад скае 

аб' яд нан не і іс нуе, як ка лек-

тыў ны ро зум. Я ві таю ідэі, 

раз лі ча ныя на ка рысць для 

ўся го Са ю за, на прык лад, 

пра ек ты, за якія мы атрым-

лі ва ем зніж кі на май стэр ні 

аль бо пра да ём дзяр жа ве 

тво ры. Трэ ба быць рэа ліс там, 

а не на цяг ваць зор ку на лоб у 

над зеі на Млеч ны шлях.

— Ак цыя Аляк сея Кузь-

мі ча бы ла скі ра ва на су-

праць цэн зу ры з бо ку Мі-

ніс тэр ства куль ту ры. Ці су-

ты ка е це ся вы з цэн зу рай?

— Пры Са ю зе мас та коў 

пра цуе вы ста вач ны ка мі тэт, 

дзе ка ле гі роз ных кі рун каў — 

гра фі кі, жы ва пі су, ма ну мен-

таль на га мас тац тва і так да-

лей — ацэнь ва юць у пер шую 

чар гу пра фе сій ныя вар тас ці 

тво раў, а по тым іх ад па вед-

насць аў та ры тэ ту ар га ні за цыі, 

то-бок нор мам на ша га Ста-

ту та і Ко дэк са аб куль ту ры. 

У царк ве не бу дзеш хрыс ціц-

ца трохк утні кам, а ні я кіх да-

дат ко вых за ба рон у нас ня ма. 

Пад час пад рых тоў кі вы стаў кі 

«Мя жа» мне як ку ра та ру да-

вя ло ся ад стой ваць пе рад ка-

ле гам ра бо ту Мі ха і ла Гу лі на, 

у цэнт ры якой зна хо дзі ла ся 

не цэн зур нае сло ва. Твор мы 

ў вы ні ку па кі ну лі, прый шло 

Мі ніс тэр ства і ні хто на ват з 

яго прад стаў ні коў не ўба чыў 

ні чо га кра моль на га. Мас тац-

тва са мо па са бе бяз меж нае, 

мо жа, нех та сам ма люе цэн-

зу ру, але ад яе трэ ба ў лю бым 

вы пад ку па збаў ляц ца.

— Ад ной з за дач Са ю за, 

як я ра зу мею, з'яў ля ец ца 

на ладж ван не між на род-

ных пра фе сій ных ста сун-

каў, а на коль кі на сён няш ні 

мо мант бе ла рус кія мас та-

кі ўпі са ныя ў між на род ную 

ту соў ку?

— Тво ры на шых аў та раў 

за хоў ва юц ца і ў пры ват ных 

за меж ных ка лек цы ях, і ў 

сур' ёз ных му зе ях. Гля неш на 

іх бія гра фіі — а яны поў ныя 

зга дак пра вя ду чыя пля цоў кі. 

Я шмат бы ваў за мя жой: там 

ве да юць Зою Літ ві на ву, Леа-

ні да Хо ба та ва, Ва сі ля Кас цю-

чэн ку, Ле а ні да Шча мя лё ва, у 

Іта ліі час та на зы ва юць Мі ха-

і ла Са віц ка га. Я сам да па-

са ды ў Са ю зе мас та коў паў-

дзель ні чаў у больш чым са-

ра ка між на род ных пле нэ рах і 

ма гу ска заць, што бе ла ру саў 

за пра ша юць з за да валь нен-

нем: мы заў сё ды ад каз на і з 

вы со кім пра фе сія на ліз мам 

па ды хо дзім да ра бо ты і пад-

трым лі ва ем на цы я наль ную 

рэ пу та цыю. Ва сіль Ша ран-

го віч рас каз ваў, як ён ра біў 

дып лом ную ра бо ту ў гра фі цы, 

а гэ та бы ло больш за пяць-

дзя сят га доў та му: ён пра ца-

ваў паў та ра го да, на ча ваў у 

май стэр ні і здаў пят нац цаць 

ар ку шаў. Гэ тыя тво ры і ця пер 

вы гля да юць су час ны мі, гэ та 

не толь кі ты та ніч ная, са ма ах-

вяр ная пра ца, але і вы со ка-

пра фе сій ная. Ка лі пра ца ваць, 

гэ та за ўва жаць, ма гу вас за-

пэў ніць: на на шы вы стаў кі ў 

Мін ску хо дзяць экс пер ты са 

Шве цыі, Нар ве гіі, ка лек цы-

я не ры з ін шых еў ра пей скіх 

кра ін. Усё ба чаць. Ні хто не за-

ўва жа ным не за ста нец ца.

Гу та ры ла 

Вольга МІЦКЕВІЧ.

Асо баАсо ба Глеб ОТ ЧЫК: 

«З ПРА ПА НО ВА МІ ПРЫ ХО ДЗІЦЬ 
ТОЛЬ КІ ПЯЦЬ ПРА ЦЭН ТАЎ МАС ТА КОЎ, 

А АС ТАТ НІЯ ДЗЕ ВЯ НОС ТА ПЯЦЬ КА ЖУЦЬ «ДАЙ»
Ужо ме сяц Са юз мас та коў, у які ўва хо дзіць больш 

за ты ся чу сяб роў, дзей ні чае пад кі раў ніц твам но ва-

га стар шы ні: 17 снеж ня на з'ез дзе Са ю за на зме ну 

Ры го ру Сіт ні цу быў абра ны 36-га до вы Глеб От чык. 

Па коль кі ўва хо дзіць у курс спра вы ў спа да ра Гле ба — 

мас та ка, вы клад чы ка і да гэ та га пер ша га на мес ні ка 

стар шы ні су пол кі асаб лі вай па трэ бы не бы ло, мы 

прый шлі ў офіс аб' яд нан ня і ледзь не з па ро га за да лі 

пы тан не: якая праб ле ма ста іць для Са ю за най больш 

вост ра?
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