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ЗАДАЧА 
ПРА СТО РА ВАЯ

Мі ха іл ШЫ КАЎ, ар хі тэк-
тар па віль ё на (быў ар хі тэк-
та рам бе ла рус ка га па віль ё на 
на Ве не цы ян скай бі е на ле):

— Пра сто ра для мя не — фі-
ла соф скае пы тан не. Та му да 
вы ра шэн ня пра сто ры я імк нуў-
ся па ды хо дзіць па-фі ла соф ску, 
тут інакш нель га. Яшчэ і та му, 
што ў гэ тай пра сто ры са бра ны 
роз ныя пер са на ліі. Трэ ба па 
маг чы мас ці кож на га за да во-
ліць (у гэ тым пла не мас тац тва 
ад жыц ця ні чым не ад роз ні ва-
ец ца). Трэ ба шмат пра ца ваць 
і пры гэ тым не па ру шаць за-
па ве ты: не крыў дзіць і за да-
воль ваць лю дзей. Гэ та на огул 
ад на з за дач мас тац тва, у тым 
лі ку і су час на га. Та му асва ен-
не пра сто ры — важ ны мо мант. 
Для су час на га мас тац тва ён 
больш ад чу валь ны, чым для 
тра ды цый на га, якое на ша бе-
ла рус кая пуб лі ка пры вык ла 
ўспры маць.

— У гэ тым жа па віль ё не 
пра хо дзі ла Пер шая бе ла-
рус кая тры е на ле су час на га 
мас тац тва. Ці ўлі чы лі во пыт, 
вы не се ны пас ля ар га ні за цыі 
та го пра ек та?

М. Шы каў:
— Гэ тая пра сто ра, ка лі 

га ва рыць пра вон ка вую аба-
лон ку, не пра ду гле джа на для 
вы стаў, яна аб са лют на агрэ сіў-
ная. І гэ та га лоў ная праб ле ма, 
з якой не спра ві ла ся па пя рэд-
няя вы ста ва. Яна не спра ві ла ся 
з агрэ сі яй са мо га па мяш кан ня. 
Та му я як аў тар па ві нен ства-
рыць ней кі ася ро дак, каб яно 
не ціс ну ла. На вы ста ве па він на 
быць шмат свят ла. Вар тасць 
гэ тай пра сто ры — вя лі кая 
коль касць свят ла, што трэ ба 
ска рыс тоў ваць. Гэ та, на мой 
по гляд, быў адзі ны не да хоп мі-
ну лай вы ста вы, усё ас тат няе 
мож на лі чыць вар тас цю.

Аляк сандр ЗІ МЕН КА, стар-
шы ня ІКОМ (Міжнароднага 
савета музейнай дзейнасці) 
Бе ла ру сі, член ку ра тар скай 
гру пы:

— Ёсць асаб лі васць, якая 
прын цы по ва ад роз ні вае гэ ты 

пра ект. Ка лі мы па чы на лі пра-
цу, то ду ма лі най перш пра тое, 
як раз мяр коў ваць вы ста вач ную 
пра сто ру. Тут жа прад стаў ле ны 
не толь кі мас та кі. І мы ады шлі 
ад прын цы пу рэ гі я наль на га па-
дзе лу, каб усе воб лас ці бы лі 
прад стаў ле ны, ды раз мер ка-
ван ня па жан рах. Вы ба чы це 
не каль кі га то вых пра ек таў, 
та кіх, як пра ект «Н

2
О», пра-

ект «Тэх на арт», «Па сту лат». 
Па сут нас ці, гэ та «вы ста вы ў 
вы ста ве», та му бы ло важ на не 
змя шаць іх так, каб атры ма ла-
ся ад но цэ лае. Та му ўя віць са бе 
ін шы па дзел пра сто ры вель мі 
скла да на. Гля дач, які пры хо-
дзіць сю ды, мае маг чы масць 
са ма стой на вы бі раць, што ён 
па гля дзіць. У ад роз нен не ад 
му зей най прак ты кі, мы не ро-
бім адзін экс па зі цый ны рад, 
які мож на прай сці ад пер ша га 
экс па на та да апош ня га. Гэ та 
так са ма асаб лі васць су час на-
га мас тац тва. Трэ ба ра зу мець: 
гэ та не вы ста ва да сяг нен няў 
на род най гас па дар кі. Мы да-
ём маг чы масць ча ла ве ку па-
гля дзець, вы браць, ад зна чыць. 
Асоб на хо чац ца ска заць, што 
мы вель мі за ці каў ле ныя ў тым, 
каб гле да чы ак тыў на ка мен та-
ва лі, фа та гра фа ва лі, вы каз-
ва лі ся пра тое, што ўба чы лі. 
Мож на пра мно гае спра чац ца: 
пра вы бар аў та раў, кан крэт ных 
прац. Але са мае га лоў нае, каб 
гэ та вы клі ка ла эмо цыі, вы клі-
ка ла вод гу кі гле да чоў.

Ле а нід ХО БА ТАЎ, на мес-
нік стар шы ні Бе ла рус ка га 
са ю за мас та коў:

— У нас ёсць ідэ о лаг, які 
за даў сі ту а цыю, па ра мет ры ў 
гэ тай пра сто ры. Умо вы, якія 
сфар му ля ва ныя, за да валь-
ня юць мя не і ін шых мас та-
коў. Сек та ры, ні шы, асоб ная 
пра сто ра, на якую мае пра ва 
мас так, — мож на ска заць, 
што ство ра на на ват вы ключ-
ная сі ту а цыя. Пра гэ та час та 
мас та кі ма раць, для та го, каб 
ад асо біць свае пра цы, вы-
ра шыць сваю пра сто ру. Тым 
больш што ёсць рэ чы, якія 
па тра бу юць вы ключ нас ці ў 
пы тан нях пра сто ры. Та кіх аб'-
ек таў у нас ёсць столь кі, каб 
гэ тую за да чу вы ра шыць. Вы-
ста ва пра фе сій на скла да ная, 

пра ду гледж вае вы ра шэн не псі-
ха ла гіч най за да чы для гле да-
ча. Гля дач, не ба чыў шы ўся го 
ад ра зу, мае шанц па сту по ва 
спа сці гаць усю скла да насць, 
«кух ню» і змест су час на га мас-
тац тва. Та му што ка лі на яго 
на ва ліц ца ін фар ма цыя ад ра-
зу, то гэ та цяж ка — на ват пра-
фе сі я нал не вы тры мае та ко га 
аб' ёму. Та му што тут вель мі 
шы ро кая па літ ра — і ў сэн се 
фор мы, і ў сэн се ко ле ру і ін шых 
склад ні каў. Гэ та шмат абя цаль-
ны, ам бі цый ны пра ект. Для нас 

важ ная тэ ма — «ад быц ца» не 
толь кі эма цы я наль на, але яшчэ 
і фар маль на. Та му што гэ та па-
тра ба ван ні пра фе сій ныя і мы 
аба вя за ны іх вы ра шыць. Да-
лей — эма цы я наль ны бок, за 
які ад каз вае кож ны мас так 
пер са наль на. Ён ад каз вае за 
ся бе, ня се ін фар ма цыю, на паў-
няе і да паў няе пра сто ру. Та кім 
чы нам ідзе дыя лог па між гле-
да чом і мас та ком. Мас та коў цэ-
лае вой ска — больш за 1000 
ча ла век. На ват з імі па зна ё-
міц ца для пуб лі кі — цу доў ная 
на го да праз та кі пра ект. Тым 
больш, што фар мат, які за да-
дзе ны, у нас па куль рэд кі, але, 
мо жа быць, на бу дзе па ста ян-
ны ха рак тар. Бе ла русь даў но 
па ку туе ад ма лых пра сто раў 
(у вы ста вач ных пра ек тах). Нам 
не ха пае пра сто ры, нам, урэш-
це, не ха пае мас тац тва.

Мі ха іл ЦЫ БУЛЬ СКІ, ку ра-
тар ві цеб скіх пра ек таў «Ма-
тэ рыя мас тац тва: цвёр дае і 
мяк кае» і «Па лёт»:

— Ка лі ўсё ар га ні за ва на 
з ра зу мен нем, то па жа дан ні 
мас та коў заў сё ды ўліч ва юц ца. 
У лю бым пра ек це, які ства рае 
ку ра тар, ён ары ен ту ец ца на 
тое, што ро бяць мас та кі, і, ад-
па вед на, ад бі рае тво ры. Але на 
ней кім эта пе ідэя пра ек та ста-
но віц ца да мі ну ю чай. Жа дан ні 
мас та коў па він ны ўпіс вац ца ў 
кан цэп цыю, пра сто ру экс па зі-
цыі, якая за да дзе на яе кан тэкс-
там. Атрым лі ва ец ца так, што 

ўсе па жа дан ні мас та коў, па маг-
чы мас ці, уліч ва юц ца, ка лі яны 
не раз бу ра юць агуль на га ста ну 
пра ек та. Нам гэ та мо жа быць 
больш, чым ін шым, зра зу ме ла. 
Мы адзі ны рэ гі я наль ны пра-
ект, які знай шоў са бе асоб ную 
пра сто ру ў вя лі кай пра сто ры. 
У пра ек це «Ма тэ рыя мас тац-
тва: цвёр дае і мяк кае» аб' ек-
ты і тэкс тыль прад стаў ле ны як 
дзве іпас та сі ма тэ рыі. Як вя до-
ма, тэкс тыль Бе ла ру сі мож на 
па дзя ліць умоў на на 2 шко лы: 
мін скую, якая звя за ная з дзей-
нас цю Ака дэ міі мас тац тваў, і 
ві цеб скую (якую ўва саб ля юць 
вы пуск ні кі ка фед ры ды зай ну Ві-
цеб ска га тэх на ла гіч на га ўні вер-
сі тэ та). У гэ тым пра ек це ўдзель-
ні ча лі яр кія прад стаў ні кі апош-
няй шко лы, дзе жы ве дух экс-
пе ры мен та тар ства. Дру гі наш 
пра ект «Па лёт», ад вя до ма га 
мас та ка Аляк санд ра Са лаў ё ва, 
уклю чае се рыю яго прац і муль-
ты ме дый ную прэ зен та цыю-ма-
на лог мас та ка пра твор часць, 
су час насць. Гэ та спро ба аха піць 
не аб сяж нае, ска заць, што ёсць 

мас тац тва сён ня. Толь кі ад імя 
ўсіх нас га во рыць мэтр і вя до мы 
бе ла рус кі аван гар дыст. І ха це-
ла ся б ска заць аб экс па зі цый-
най ра бо це, якая ўскла дзе на на 
Ва сі ля Ва сіль е ва, як во пыт на га 
май стра ў гэ тай пра цы. Але мне 
б ха це ла ся га ва рыць пра тое, 
што су час ныя мас та кі па він ны 
на пра цоў ваць неш та но вае, сы-
хо дзіць у ней кія ін шыя су све ты, 
ад кры ва ючы іх ін шым.

ЗАДАЧА 
ПРЭ ЗЕН ТА ЦЫЙ НАЯ

— Ад на спра ва — ра біць 
вы ста ву для ай чын най пуб-
лі кі. Але ж ма ец ца на ўва зе, 
што на гэ тую вы ста ву за-
ві тае за меж ны гля дач, які 
прые дзе на чэм пі я нат све ту 
па ха кеі. Ці імк ну лі ся ар га ні-
за та ры ўя віць яго мас тац кія 
гус ты?

А. Зі мен ка:
— Што ты чыц ца та го, хто 

да нас пры е дзе. Бы лі да сле да-
ван ні ў му зей най сфе ры на конт 
на вед ван ня на шых му зе яў. Вы-
свет лі ла ся, што больш па му зе-
ях на шы су ай чын ні кі хо дзяць за 
мя жой. Та му што гэ та аба вяз ко-
вая част ка на вед ван ня кра і ны. 
Ка лі ёсць уся го не каль кі дзён 
для зна ём ства з ёй, то му зей 
прад стаў ляе кан цэнт ра ва ную 
фор му ве даў. На ша вы ста-
ва вы кон вае тую ж функ цыю. 
Ня важ на, пры едуць да нас за-
хоп ле ныя па сі я на рыі, ха кей ныя 

фа на ты ці лю дзі, якія вы ра шы лі 
ска рыс тац ца маг чы мас цю па-
зна ё міц ца з Бе ла рус сю, мы ім 
пра па ноў ва ем маг чы мас ці пра-
вес ці воль ны час. Мне зда ец ца, 
што гэ тая вы ста ва змо жа за ці-
ка віць і тых, хто прос та пры е дзе 
«хва рэць» за збор ную. Акра мя 
та го, не ка то рыя куп ля юць квіт кі 
за га дзя і на ват ка лі іх збор ная 
не вы хо дзіць у на ступ ную ста-
дыю чэм пі я на ту, за ста юц ца тут. 
Гэ та бу дзе год ны спо саб пра-
вес ці час у Мін ску.

Але нель га ска заць, што 
гэ тая экс па зі цыя ра бі ла ся вы-
ключ на для за меж ных ту рыс-
таў ці раз лі ча на на на цы я наль-

на га гле да ча. Усім бу дзе ці ка-
ва: і спе цы я ліс там, і шы ро кай 
аў ды то рыі. Акра мя мас тац тва, 
што прад стаў ле на ў па віль ё-
не, на пра ця гу двух ме ся цаў 
тут бу дзе пра во дзіц ца вя лі кая 
коль касць ме ра пры ем стваў, 
якія да зво ляць ка заць, што гэ-
та не прос та вы ста ва, а пра ект. 
Гэ та зроб ле на для та го, каб мы 
маг лі пра ана лі за ваць, што бы-
ло, што ёсць і што бу дзе.

На тал ля ША РАН ГО ВІЧ, 
ды рэк тар Му зея су час на га 
вы яў лен ча га мас тац тва:

— Мы не ра бі лі са цы я ла гіч-
на га апы тан ня: якая бу дзе пуб-
лі ка, што пры е дзе да нас з-за 
мя жы. Але мы цу доў на ве да ем 
пра тое, што су час нае мас тац-
тва для за меж най пуб лі кі — 
гэ та та кая з'я ва, якая заў сё ды 
ці ка віць. А ў тым, што за меж-
на му гле да чу бу дзе ці ка ва, я 
не су мня ва ю ся. Та му што гэ та 
агуль на еў ра пей ская тэн дэн-
цыя: сён ня вя лі кая коль касць 
вы стаў, бі е на ле доб ра на вед-
ва юц ца. Вы бар гэ тай за лы быў 
аб умоў ле ны не толь кі тым, што 
яна са мая вя лі кая ў Мін ску. Тут 
по бач «Мінск-Арэ на», дзе бу-
дуць пра хо дзіць мат чы ЧС па 
ха кеі. Раз лік на тое, што бліз-
касць дасць маг чы масць та му 
са ма му за меж на му гле да чу 
дай сці сю ды. Та му што бу дзе 
доб рая вон ка вая рэ кла ма, мы 
ха це лі б, каб гэ тае мес ца бы ло 
рас кве ча на роз ны мі ко ле ра мі: 
чор ным, бе лым, чыр во ным. Гэ-

та бу дзе доб ра за ўва жа на зда-
лёк. А дру гая част ка на шых вы-
сіл каў бы ла скі ра ва на на тое, 
каб ужо ка лі ча ла век прый шоў 
сю ды, яму бы ло ці ка ва.

Раз лік быў, што пры цяг не 
са ма з'я ва, што ў нас ёсць су-
час нае мас тац тва, што ў нас 
ёсць мас та кі, якія пра цу юць у 
роз ных кі рун ках. У нас удзель-
ні ча юць ды зай не ры, фа то гра-
фы, жы ва піс цы, гра фі кі, твор-
цы дэ ка ра тыў на-пры клад но га 
мас тац тва. У нас прад стаў ле-
ны арт-аб' ек ты, пры чым трэ ба 
звяр нуць ува гу, што не ка то рыя 
з іх па він ны стаць да мі нан та мі. 
Ад на з да мі нан таў — аб' ект Ва-
сі ля Ва сіль е ва. Гэ та ве жа 8-мет-
ро вай вы шы ні. Дру гі арт-аб' ект 
Кан стан ці на Ва шчан кі — вя лі кі 
чор ны куб, які вый шаў з квад ра-
та. Мы зы хо дзі лі з та го, што, не 
раз ліч ва ю чы на асаб лі вую ўва-
гу спе цы я лі за ва най за меж най 
пуб лі кі (усё ж гэ та не з'я ва куль-
тур на га ту рыз му), так ці інакш 
гэ ты гля дач сю ды за зір не. Але 
нам важ на бы ло, каб най перш 
сю ды за зір нуў бе ла рус кі гля-
дач. Мы гэ тую вы ста ву ства ра-
лі больш для ся бе, па-пер шае, 
каб пра ана лі за ваць, што ў нас 
ёсць. Што бы ло ство ра на і што 
ства ра ец ца ця пер. Звяр ні це 
ўва гу: вы ста ва скла да ец ца з 
не каль кіх час так. Не здар ма 
з'я ві ла ся ад на з час так у Му зеі 
су час на га вы яў лен ча га мас тац-
тва, якая звя за на з гіс то ры яй 
бе ла рус ка га аван гар да. Спро ба 
пра ана лі за ваць, што су час нае 
мас тац тва не ўзнік ла на пус-
тым мес цы, што гэ тыя мас та кі, 
якія экс пе ры мен ту юць сён ня, 
не з'я ві лі ся ні ад куль. У нас усё 
ХХ ста год дзе, уся яго гіс то рыя 
га во рыць, што ў нас бы лі аван-
гар дыс ты, нон кан фар міс ты, не-
фар маль ныя плы ні. Лю дзі пра-
ца ва лі, у іх бы ло твор чае крэ а-
тыў нае мыс лен не. І іх мыс лен не 
вель мі паў плы ва ла на мас та-
коў ХХІ стагод дзя. Нам ха це-
ла ся да ка заць са мім са бе, што 
ў нас ёсць гіс то рыя су час на га 
мас тац тва і сён няш ні дзень гэ-
та га мас тац тва. А нам ёсць што 
прэ зен та ваць на са мрэч. Ча-
мусь ці за мя жой ад кры ва юц ца 
вы ста вы на шых мас та коў — у 
га ле рэ ях пер са наль ныя, агуль-
ныя вы ста вы, гру па выя, між на-
род ныя. І паў сюд на ідуць вель мі 
доб рыя вод гу кі пра на шых мас-
та коў. Урэш це мы са мі па він ны 
ска заць са бе: у нас цу доў нае 
мас тац тва, да вай це бу дзем яго 
па каз ваць год на і гля дзець.

Л. Хо ба таў:
— У нас ёсць ге ніі! Адзі нае, 

ча го нам не ха пае, — аб вяс ціць 
гэ та ўся му све ту. Наз ва вы ста-
вы мае пад са бой інт ры гу. Ёсць 
пра што раз ва жаць. Мне зда-
ец ца, што ад бы ва ец ца пра цэс 
ін тэ гра цыі жы ва пі су ў прад мет. 
Сін тэз, пра які га во раць на пра-
ця гу 100 га доў. На са мрэч га ды 
ідуць на тое, каб вы зна чыц ца, 
што ад бы ва ец ца ў мас тац тве. 
Пад стаў бу дзе да стат ко ва, каб 
зра біць вы сно вы: што ёсць су-
час ны жы ва піс, ку ды ён ідзе і 
ча му су час нае мас тац тва ад-
каз вае на пы тан ні ак ту аль на га 
мас тац тва, але пры гэ тым за-
вя за на на тра ды цыі. У нас ёсць 
тра ды цыі, мы ад іх не ад мо ві-
лі ся, але ар га ніч на вы рас та ем 
яшчэ ў ад ну, ці на огул у но вую 
фор му. Так і паў ста юць су час-
ныя тэн дэн цыі, на якія мы ары-
ен та ва ны і пра цяг ва ем пра ца-
ваць у су свет ным кан тэкс це.
За пі са ла Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Част ка 1. ІН ТЭР АК ТЫЎ НАЯ
Стра ка тыя ка ля ро выя ка ва лач кі на бе лай плос кас ці — ад на з ін ста ля цый на вя лі кай 
вы ста ве бе ла рус ка га су час на га мас тац тва, што пра цуе ў па віль ё не на пра спек це Пе-
ра мож цаў у Мін ску. Ка лі пра хо дзіш мі ма, то во чы чап ля юц ца за стра ка тасць, пра ва-
ку ю чы на тое, каб стаць і склас ці гэ ты пазл у адзі ную кар ці ну. З вя лі кай экс па зі цы яй 
дак лад на гэтак жа: тут уся го шмат, але трэ ба па пра ца ваць і ро зу мам, і ўяў лен нем 
кож на му гле да чу, каб склас ці пазл пад наз вай «су час нае мас тац тва сён няш няй Бе-
ла ру сі». Вы ста ва, скла дзе ная з ім ёнаў, тво раў ці асоб ных мас тац кіх пра ек таў, тым не 
менш з'яў ля ец ца ад люст ра ван нем са мой кра і ны (ці не яе воб раз, асаб лі вас ці жыц ця 
і ха рак та ру лю дзей па каз ва юць мас та кі?), яе твор ча га па тэн цы я лу (пра які най перш 
свед чаць прад стаў ні кі та го са ма га пе ра да во га мас тац тва, якое ідзе ў аван гар дзе ідэй 
і ду мак, а зна чыць, і гра мад ства). Та му гэ тая вы ста ва — больш, чым маг чы масць ці-
ка ва пра вес ці час, ня гле дзя чы на тое, што свой пазл тут бу дзе склад ваць у дум ках 
кож ны. Але ў тым, каб ён склаў ся, ба чы лі сваю мэ ту ар га ні за та ры. Дзе ля та го пад час 
ажыц цяў лен ня та ко га вя лі ка га пра ек та вы ра ша лі наступныя за дачы.

ГУЛЬ НЯ Ў ПА ЗЛЫ
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Нам важ на бы ло, каб 
най перш сю ды за зір нуў 
бе ла рус кі гля дач. 
Мы гэ тую вы ста ву 
ства ра лі больш для ся бе, 
каб пра ана лі за ваць, 
што ў нас ёсць.


