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— На коль кі ды зайн з 

пунк ту гле джан ня на ша га 

гра мад ства і афі цый ных 

струк тур уклю ча ны ў сфе-

ру куль ту ры?

— Ды зайн ства ра ец ца, 

каб уплы ваць на маз гі — мя-

няць стаў лен не ча ла ве ка да 

рэ чаў і жыц ця ў цэ лым, та му 

яму пра сцей кан так та ваць з 

пра мыс ло вас цю. Ён з'я віў ся 

ў Шта тах, ка лі трэ ба бы ло 

пры му сіць ча ла ве ка ку піць 

шос ты прас, а ўсе ас тат нія 

вы кі нуць. Вось чай ная лыж-

ка — па куп ні ку яна па да ба-

ец ца, але не па ды хо дзіць да 

ін ша га по су ду, і та ды да гэ-

тай лыж кі з'яў ля юц ца кух ня, 

аў та ма біль і цэ лы ар хі тэк тур-

ны стыль. Ка неш не, неш та 

па доб нае ад бы ва ец ца і ў 

нас, але бе ла рус кі спа жы вец 

па куль за ня ты па куп кай пер-

ша га пра са. Так ці інакш на-

шы ды зай не ры не звя за ныя 

і ма юць пра ва ехаць ку ды за-

ўгод на — і едуць, і пра цу юць, 

і, па вер це, ро бяць па спя хо-

выя рэ чы. Мя не не здзіў ляе, 

ка лі за каз чык, на прык лад, з 

Гер ма ніі звяр та ец ца да бе-

ла рус кіх аў та раў, гэ та ста ла 

нор май.

— Зна чыць, да пра мыс-

ло вас ці ды зайн мае боль-

шае да чы нен не, чым да 

мас тац тва?

— Без умоў на, гэ та мас-

тац тва, але ды зай нер не 

толь кі ства рае воб раз — ён 

уклінь ва ец ца ў воб ласць са-

цы я ло гіі, прад каз вае, што 

бу дзе заўт ра, і згод на з гэ-

тым ства рае ней кі пра дукт. 

Я час та ба чу, як ра бо та, што 

не «іш ла» двац цаць га доў 

та му, рап там «ідзе».

— Што вы ма е це на ўва-

зе пад сло вам «ідзе»?

— У су час ных мас та коў 

час та пы та юц ца: «Ды што 

вы ўме е це? Сла бо на пі саць, 

як Ле а нар да да Він чы?» 

Ка неш не, не сла бо, сён ня 

зной дуц ца ты ся чы лю дзей, 

якія на пі шуць «Джа кон ду», 

мо жа, і леп шую за ары гі нал, 

але зра біць гэ та трэ ба бы ло 

ме на ві та ў ХVІ ста год дзі. Ця-

пер ін шыя ча сы: мас тац тва 

не мо жа быць та кім ці хім, 

яно на ад ва рот, на ват ка лі 

гэ та на шко ду май стэр ству, 

па він на быць на хаб ным. 

Рэ чы, па збаў ле ныя шо ку, 

сён ня амаль не пра цу юць, 

пра хо дзяць мі ма і ўсё.

— Мас тац тва для раз віц-

ця мае па трэ бу ў да па мо-

зе дзяр жа вы, але ды зайн, 

вы гля дае на тое, не за леж-

ны ад яе кло па ту.

— Дзяр жа ва ў ды зай не 

не пры чым, іс нуе шмат пры-

ват ных прад пры ем стваў, 

якія ўно сяць у яго ўклад. 

Што дзяр жаў нае, а што не, 

я на ват не за дум ва ю ся. Мас-

тац тва ўво гу ле ні ко му не 

на ле жыць, а мас так ні ад 

ко га не за ле жыць. У свой 

час усе ду ма лі, што я бу ду 

ак цё рам, і я па сту піў у Тэ-

ат раль на-мас тац кі ін сты тут, 

але на мас та ка. Я ду маў пра 

свой вы бар, а по тым зра зу-

меў: «Ну які ак цёр? Ён усё 

жыц цё ад не ча га ці не ка га 

за ле жыць». Мас так усё ж 

та кі неш та на пі саў і па ста-

віў за ша фу, маў ляў, «вось, 

я гэ та зра біў».

— А якую ро лю ў ды-

зай не ады гры вае за каз-

чык: ці не ён на са мрэч яго 

фар мі руе?

— На жаль, так, за каз чык 

час та на вяз вае ды зай не ру 

сваё ба чан не, ён мо жа не 

ра зу мець, што той ро біць, 

але ве даць, ча го яму хо чац-

ца, і пра сіць улі чыць сваё, 

бы вае, па мыл ко вае мер ка-

ван не. Ча сам для та го, каб 

ра бо та «прай шла», у за-

каз чы ка трэ ба ўклас ці ўсю 

гіс то рыю мас тац тва, а гэ та 

столь кі энер гіі ўпус тую. Та му 

я ра зу мею ды зай не раў, якія 

ду ма юць: «Па куль я бу ду 

спра чац ца, прой дзе проць-

ма ча су, зраб лю ра бо ту і 

ўсё». Ча сам за каз чы кі збі-

ра юць па тва іх ра бо тах цэ-

лыя фо кус-гру пы. «Што ты 

ро біш? — ка жу. — Ты ж у 

мя не спы тай, інакш на вош та 

ты да мя не прый шоў?» З му-

зы кай, ці ка ва, яны гэ так жа 

ся бе па вод зяць? — про сяць 

вось тут вал тор ны да даць, 

а тут скрып кі?

— А ў вас з ва шым імем 

бы вае та кое, што за каз-

чык не пры мае ра бо ту?

— У боль шас ці вы пад каў 

маё імя ні на што не ўплы-

вае. Мне мо гуць ка заць, як 

ра біць, па каз ваць гро шы, 

па гра жаць тым, што не за-

пла цяць. Час та, ка лі пры хо-

джу ў ней кае агенц тва ды-

зай ну, пра шу па ка заць мне 

не пры ня тыя за каз чы кам 

ро лі кі, які мі яны га на рац ца, 

і ба чу не ра зу мен не, маў ляў, 

на вош та та кая ра бо та. Яны 

на столь кі ра цы я наль ныя, 

што асаб лі ва не спра ча юц-

ца, і я іх ра зу мею, бо ра на 

ці поз на сіл зма гац ца не за-

ста ец ца.

— А Ула дзі мір Цэс лер 

ні ко лі не ідзе на кам пра-

міс.

— Ня праў да: ка лі сто міш-

ся — ідзеш.

— Быць вя до мым ды-

зай не рам — ці зна чыць 

доб ра за раб ляць?

— Я ні ко лі не зай маў ся 

мэ та на кі ра ва ным за раб лян-

нем гро шай — за раб ля еш 

на тое, каб апла ціць май-

стэр ню, ма тэ ры я лы, тэх на-

ло гію. Па вер це, на ім ёны ні-

хто не гля дзіць: «Мы хо чам, 

каб зра біў ты, а за пла ціць, 

як сту дэн ту». Гэ та нар маль-

ная гіс то рыя, гро шы ўсе 

ўме юць лі чыць.

— Мя не за ча пі ла ва шае 

вы каз ван не пра тое, што 

доб ры мас так і мас так, які 

доб ра пра да ец ца, не мо-

гуць быць ад ной і той жа 

пер со най.

— Маг чы ма, і мо гуць, але 

я та кіх у Бе ла ру сі не ба чыў. 

Вель мі шмат вы дат ных мас-

та коў за ста ец ца ў це ні, бо імі 

трэ ба зай мац ца і пра да ваць, 

а рын ка мас тац тва тут па-

куль ня ма.

— А вы хто — доб ры 

мас так ці той, хто доб ра 

пра да ец ца?

— Я ся рэд ні. Мне ха пае, 

каб аплач ваць май стэр ню, 

тра-та-та, але ў мя не ні ко лі 

не атрым лі ва ла ся ад клад-

ваць, у мя не ня ма аў та ма-

бі ля, быў ма та цыкл, але я 

яго, ка лі бу да ваў ква тэ ру, 

пра даў, хоць і не ха цеў. 

Зна чыць, ка лі я меў па трэ-

бу ў та кіх гра шах, я не «та кі 

ўжо». Але ў Мін ску ёсць па-

спя хо выя праз пра мыс ло выя 

за ка зы лю дзі. Я не ка жу пра 

жы ва піс — там свая спе цы-

фі ка, ды зайн хут чэй шы.

— Як мас так вы фар мі-

ра ва лі ся ў да во лі «стро гі» 

са вец кі час. Як гэ та бы-

ло?

— У мя не бы ла кам па нія 

бліз кіх па ду ху лю дзей, мы 

за хап ля лі ся хард-ро кам, і 

мне зда ва ла ся, што ўвесь 

свет та кі. Я кры ху вы па даў 

з сіс тэ мы, а за гэ та так са ма 

трэ ба пла ціць: у мя не, на-

прык лад, не бы ло май стэр-

ні і ча сам зда ва ла ся, што 

на пе ра дзе ту пік і ні чо га не 

бу дзе. Мож на бы ло, як боль-

шасць ма іх сяб роў, з'е хаць, 

але для мя не б гэ та быў 

страш ны злом. Ака за ла ся, 

усё не так без на дзей на: ка-

лі ёсць моц ны стры жань, 

ён вас тры мае, дзе б вы ні 

зна хо дзі лі ся. Не як ехаў з 

ма ла дым ар хі тэк та рам, ён 

уба чыў ма шы ну і ка жа: «Гля-

дзі, якая тач ка, у мя не та-

кой ні ко лі не бу дзе». А яму 

22 га ды! Для мя не ў гэ тым 

уз рос це га лоў най каш тоў-

нас цю бы ло зна ём ства з 

ці ка вым ча ла ве кам. Мне 

спа да ба ла ся, як у філь ме 

«Жыц цё ў ма тэ ры яль ным 

све це» Джор джу Ха ры са ну 

за да юць пы тан не, што для 

яго зна чаць па спя хо васць, 

зна ка мі тасць і за бяс пе ча-

насць, а ён ад каз вае: «Ця-

пер я ма гу па зна ё міц ца з 

тым, з кім ха чу».

— У ін сты ту це бы лі ней-

кія рам кі?

— Мя не тры ра зы з яго 

вы га ня лі — за якую-не будзь 

на сцен га зе ту, пры чы най 

маг ло быць што за ўгод на. 

Ка лі я па сту паў, мас так, які 

за мя не пе ра жы ваў, прый-

шоў на эк за мен і ўба чыў, як 

я ся джу — а ў мя не бы лі доў-

гія ва ла сы — і по бач ста іць 

бу тэль ка пі ва. Ён абу раў ся: 

«Што ты ро біш?» — а мне 

прос та за ха це ла ся пі ва, 

хоць я і не яго ама тар, і я 

ні чо га не ра біў спе цы яль-

на, бо на ват не ду маў, што 

ў гэ тым мож на неш та та кое 

ўгле дзець. Я ад роз ні ваў ся 

да во лі сва бод ны мі па во дзі-

на мі, але ж не ан ты са вец кі мі 

спра ва мі, мы толь кі анек до-

ты рас каз ва лі, хоць, мо жа, 

за над та гуч на і не тым. Вя-

лі кая част ка мас та коў, я 

заўва жыў, мае па трэ бу быць 

ля моц най ру кі. Вось пар тыя, 

там усё на дзей на, а ка лі ўсё 

рас сы па ла ся, пай шлі ў царк-

ву, то-бок усё роў на за неш-

та за ча пі лі ся.

— Шмат ста рэй шых 

аў та раў, у тым лі ку і вы, 

у сва ім мас тац тве «ма ла-

дзей шыя» за ма ла дых — 

у чым справа?

— Я вы хоў ваў ся на доб-

рай му зы цы. Не як мы ста лі 

аб мяр коў ваць яе са зна ё мы-

мі з За ход няй Гер ма ніі, і ў іх 

ра ты ад кры лі ся ад та го, што 

мы слу ха лі і ве да лі. Мы бы лі 

ў кур се ўся го: ін фар ма цыю 

не сха ва еш, і мы яе вы вудж-

ва лі, але та кіх лю дзей, мо-

жа, са праў ды бы ло ня шмат. 

Я зна ё міў ся з ча ла ве кам і ў 

пер шую чар гу пы таў ся, што 

ён слу хае, а по тым вы ра-

шаў, раз маў ляць з ім ці не. 

Ка лі ска жуць «Джэт ра Тал», 

мож на і клю чы ад ква тэ ры 

ад даць, та му што лох ні ко лі 

ў жыц ці та кую наз ву на ват 

не вы ма віць. На шы су час-

ныя мас та кі вель мі роз ныя, 

на столь кі, што ім, на пэў на, 

адзін з ад ным ня ма аб чым 

раз маў ляць. Ця пер шмат 

лю дзей са мі са бе зай ма юц-

ца ды зай нам, кож ны сам са-

бе фа то граф — я за тое, каб 

усе неш та ра бі лі. У ра ней-

шыя ча сы два ра не іг ра лі на 

ін стру мен тах, ве да лі мо вы, 

вы ву ча лі лі та ра ту ру і ўме лі 

ма ля ваць. Гля дзіш на ма-

люн кі Пуш кі на — вір ту оз на. 

Ма ля ваць мож на на ву чыць 

кож на га, хоць, мо жа быць, 

на ват гэ та ўжо не па трэб-

на — ты мо жаш фла мас та-

рам зра біць дзі ця чы ма лю-

нак, а ён ака жац ца на столь-

кі тон кім і за мі ла валь ным, 

што дзя куй бо гу, што ты не 

ўмеў ма ля ваць.

— Як вы ў са вец кія ча-

сы слу ха лі «за ба ро не ную» 

му зы ку?

— О, у нас бы ла доб рая 

маг чы масць — ся бар-фех-

та валь шчык вы яз джаў за 

мя жу і пры во зіў на він кі. Мы 

бра лі ві но, збі ра лі ся і слу ха лі 

му зы ку на доб рай апа ра ту-

ры з лям па вым уз мац няль-

ні кам — ты быц цам ся дзіш 

у цэнт ры ар кест ра, пры чым 

ні ко лі не раз маў ля лі, па куль 

плас цін ка іг ра ла, а вы пі ва лі, 

за маўк алі і ўклю ча лі. Ад ной-

чы ся бар вяр нуў ся з чар го вай 

па езд кі і ска заў, што пры вёз 

аме ры кан скі хард-рок, і ўсе 

так: «Ой, ну што ты ка жаш, 

у Шта тах ні ко лі не бы ло хард-

ро ка, толь кі кант ры і па пса». 

Ён уклю чае плас цін ку, і мы 

ра зу ме ем, што так, аме ры-

кан цы мо гуць.

— Не так даў но гу чаў 

фільм «Ле та» пра пі цер-

скіх ро ке раў, якія так са-

ма за хап ля лі ся за ход няй 

му зы кай і, як мне па да ло-

ся, ту жы лі, што не мо гуць 

быць яе част кай.

— А яны ўсе, той жа Цой, 

бы лі на пан тах. Вы не ся це 

сваю паэ зію, і яна мя не кра-

нае, але на конт му зы кі — на-

ву чы це ся спа чат ку тры маць 

гі та ру. Ка лі ты брын ка еш, 

гэ та не аба вяз ко ва му зы ка. 

Прый шоў не як да зна ё мых 

у гос ці, вы піў ка, усё — і тут 

яны ўклю ча юць ка ра о ке. 

Пы та ю ся, што бу дзем спя-

ваць, і ака за ла ся — «Лас-

ко вый май». Я ка жу: «Вы 

што, ачму рэ лі? — а яны мя-

не ледзь не па бі лі. Памята-

е це, быў та кі гурт Sрісе 

Gіrls? — я не ве рыў, што ён 

бры тан скі, ду маў, маск ві чы 

жар ту юць.

— Вы вя до мы яшчэ і 

як мас так — мо жа, у вас 

за хоў ва юц ца жы ва піс ныя 

шэ дэў ры, а мы пра іх не 

ве да ем?

— У мя не ня ма маг чы-

мас ці пра ца ваць у жы ва пі се: 

па трэб на ін шая май стэр ня 

з вы со кі мі сто ля мі і мес цам 

для экс пе ры мен таў, а мне 

і гэ тая да ста ла ся кроўю, і 

кож ны год я яшчэ вя ду за 

яе вай ну. Уры ва ец ца ней кая 

жан чы на і пы та ец ца: «Хто 

вы та кі?» Я ка жу: «А вы 

хто та кая?» І па чы на ец ца... 

Чым вы тут зай ма е це ся? 

Дзе ва шы маль бер ты? Гэ та 

маль бер ты? А яшчэ чым вы 

зай ма е це ся? Мне не па да-

ба ец ца ваш бес па ра дак, мы 

з ва мі не за клю чым да га вор. 

Ужо не май стэр ня на ця бе 

пра цуе, а ты на яе, трэ ба 

шу каць ней кіх зна ё мых, каб 

вы ра шыць пы тан не — вось 

жыц цё. Жы ва піс мае па-

трэ бу ў экс пе ры мен тах, бо 

з ча го скла да ец ца ад крыц-

цё? — мас так неш та не так 

зра біў, атры ма ла ся па мыл-

ка, і неш та на ра дзі ла ся.

— Ка лі пла кат ва ша га 

аў тар ства тра піў у фонд 

Луў ра, гэ та не як па мя-

ня ла ва ша пра фе сій нае 

жыццё?

— Ды ну, ты што? Яны 

па пра сі лі — я ім даў, пры-

чым бяс плат на. З Сяр ге ем 

Вой чан кам у нас бы лі вы-

стаўкі ў Пуш кін скім і Рус-

кім му зе ях, які мі на са мрэч 

мож на га на рыц ца, — гэ та 

грэе, хоць на жыц цё так са-

ма ні як не паў плы ва ла. Мы 

атры ма лі шмат прэ мій за 

мя жой — і ні чо га. Мне за раз 

да лі па ру прэ мій у Поль шчы: 

стаў пры слу хоў вац ца да ад-

чу ван няў — ні чо га. Не як я 

па зна ё міў ся з япон скім ды-

зай не рам, які на Вар шаў-

скай бі е на ле яшчэ за са вец-

кім ча сам атры маў пер шую 

прэ мію. Ён ка жа, вяр нуў ся ў 

То кіа і ўба чыў свой парт рэт 

на ўвесь аэ ра порт, яго за-

пра сі лі на пры ём да ім пе ра-

та ра, пры зна чы лі гро шы — 

пяць га доў мож на ні чо га не 

ра біць, па да ры лі сту дыю і 

дру кар ню. Адзі нае, ён ска-

заў, не вель мі пры ем на, што 

сту дыя па він на адзін дзень 

у ты дзень быць ад кры тай 

для на вед валь ні каў. А мы 

на той біенале атры ма лі 

Гран-пры — не расстралялі 

і дзя куй бо гу.

— Па да ец ца, ва шая фі-

ла со фія жыц ця — гэ та на-

смеш ка з на ва кол ля. Што 

ў нашай рэ ча іс нас ці са мае 

смеш нае?

— Тое, што мы яшчэ жы-

выя.

Гу та ры ла 

Воль га МІЦ КЕ ВІЧ.

Поўную версію інтэрв'ю 

чытайце на сайце 

zviazda.by

Асо баАсо баУла дзі мір ЦЭС ЛЕР:

«Ты ся чы лю дзей «Ты ся чы лю дзей 
на пі шуць «Джа кон ду», на пі шуць «Джа кон ду», 
леп шую за ары гі нал»леп шую за ары гі нал»

С
ЁН НЯ я ва ру грыб ны суп, — су стра кае мя не 

ў сва ёй май стэр ні са мы вя до мы бе ла рус кі 

ды зай нер. — Хо чаш ка ву на?» Вось дзе ства-

ра юц ца ад ны з са мых трап ных мас тац кіх вод гу каў на 

на шу рэ ча іс насць. Па гар тай це цэс ле раў ін стаг рам і 

зной дзе це тут шмат та го, на што мож на ска заць «Гэ-

та Бе ла русь, дзет ка». Ну і не толь кі Бе ла русь, вя до-

ма ж. Са сме хам, цы га рэ та мі і цэ лай ша фай мас тац кіх 

аль бо маў по бач Ула дзі мір рас ка заў пра ста сун кі з 

за каз чы ка мі, унут ра ную сва бо ду і што трэ ба ска заць, 

каб ён ад даў вам клю чы ад сва ёй ква тэ ры.
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