... дуже впливовий у місті чоловік сказав жінці, яка наглядала за виставкою, щоб вона зняла цю роботу ще сьогодні...

Розмова зі Стасом Волязловським


Галерея Арсенал: Що нового в Херсоні?

Стас Волязловський: Позавчора я разом із приятелями прогулювався нашою головною вулицею Суворова. Назустріч ішли два страшні персонажі, класичні лоботряси. І тут раптом один каже мені: „Ти – найважливіша людина в Херсоні”. Ми потисли один одному руки і розійшлися кожен у свій бік. Навіть не знаю, звідки про мою творчість довідався такий асоціальний тип. Утім, я не прагнув із ним спілкуватися довше, він був під газом або під наркотиками. Таких у нас називають гопники, український відповідник польських dresiarze. Справді, бувають у моєму житті несподівані моменти слави. Часом я ходжу херсонськими крамницями, шукаю собі одяг, кажу: дорого. „Та що ви собі думаєте – дорого, не дорого, ви ж отримали мистецьку премію! Вас по телевізору показують”. І такого у моєму житті чимало.

Я мешкаю в Херсоні від народження, ось уже сорок два роки. Всі мене запитують чому я ще досі не переїхав. Не можу сказати, що я аж так люблю це місто, просто мені важко зірватись. У Херсоні не дуже весело. Місто заклав князь Потьомкін у XVIII столітті, звідси почалась розбудова українського Півдня, колонізація степів, потім постали Одеса, Миколаїв, Очаків. Потьомкін, а вірніше те, що після нього залишилося, похований у нашому Катерининському соборі. Був час, коли його викопали, але потім знову закопали, сьогодні ж на його надгробку написані всі міста, які він заснував. 

Отож, твої батьки вибрали Херсон, південь України для життя, і ти тут залишився?

Мої предки по маминій лінії частково походять зі шляхти. Під час революції вони втікали з Кавказу. Дідусь родом із Росії, а бабуся – місцева. З боку батька я маю польське та українське коріння, з маминого – російське та осетинське. Я не відчуваю себе частиною жодного народу, думаю, що я Чебурашка, якого несподівано знайшли у радянському магазині в кошику з апельсинами.

Відкритий до цілого світу, готовий жити будь-де, однак осів ти саме тут.

Я міг би народитися десь у Нью-Йорку, напевно, був би афроамериканцем, жив у Гарлемі, ходив вулицями з величезним пістолетом, торгував наркотиками. 

А може, був би митцем?

Я був би Жаном-Мішелем Баскія. Малював би на вулицях, мав би залежність від героїну, і вже би давно помер. Я би був видатною людиною, такою, від якої всі чогось чекають. Не можу сказати, що настільки відомий, як Баскія, але відколи отримав Премію Малевича, то став більш упізнаваний. Найбільше запитання, яке не давало людям спати: скільки дали і за що. В Інтернеті були відповіді, але наші місцеві херсонські радіо та телебачення дзвонили до „Тотему”, організації, яка мене й номінувала на премію, а власне, до Оленки Афанасьєвої та запитували лише про це. А вона тільки й відповідала: любі колеги, пошукайте інформацію в мережі.

Була в мене й така ситуація: ходжу я собі супермаркетом, наближаюсь до м'ясного відділу, й чую: „О, я вас бачила по телевізору. Знаєте, сосиски з вітрини вчорашні, не беріть їх, ми дамо вам свіжих”. У нас дуже люблять людей з телебачення. Коли повернувся з Києва, прийшов сусід, який колись позичив у мене 55 гривень і каже: „Ого, бачив тебе на екрані, поверну тобі гроші, але мені не вистачає ще 5 гривень”. А кілька днів тому підходить до мене хлопака з двору, зовсім п'яний і в спортивному костюмі. І запитує: „Це ти отримав Премію Малевича чи твій однофамілець?”


А що чути в херсонському мистецькому середовищі, може, це звідти інформація потрапляє у місто?

У нас діє херсонське відділення Національної спілки художників України, я колись міг навіть стати її членом, але не наважився, бо це всуціль радянська інституція. Художники звикли до того, що організують планові виставки, наприклад, до 8 березня, до Нового року, вони досі приносять для них картини. Колись участь у такій виставці була пов'язана з грошима, а тепер це просто інерція. А от херсонський художник В'ячеслав Машницький відкрив у своїй квартирі Музей сучасного мистецтва. Він колись товаришував із художниками Олегом Голосієм, Олександром Гнилицьким та куратором Олександром Соловйовим, певний час жив у Києві, у знаменитому мистецькому сквоті „Паризька комуна”. Машницький організував виставку під назвою „Хер-арт” (із таким собі грайливим акцентом на „херсонськості” проекту). До участі запросив і мене, хоча я його попереджав, що це не зовсім формат для такого виставкового простору, але він наполягав. Отож, виставили мої роботи на папері в ніші, а на випадок, якби прийшли діти – відгородили нішу ширмою. Як відомо, мої роботи балансують на межі порнографії. 

Відбулося відкриття, робота трохи повисіла, і дуже впливовий у місті чоловік сказав жінці, яка наглядала за виставкою, щоб вона зняла цю роботу ще сьогодні. Це було в червні цього року. А коли показали матеріал про виставку у новинах Херсона, то мою роботу запікселювали, сазали, що це праця Стаса Волязловського, відомої у світі людини, він має такі-то картини, працює в такій-то манері. Ну, то ти можеш собі уявити, яке тут сучасне мистецтво. Але разом із тим існує організація „Тотем” навколо якої все крутиться. Я теж був її учасником, багато фільмів створені у „Тотемі”, багато чим йому завдячую. 

Скажи, будь ласка, а де ти працюєш?

Ех, повинен сказати, що я не дуже вмію організувати своє життя. Я не маю майстерні, не маю кредитки, депозитів, страхування. Жінки, з якими час від часу живу, кричать, що я безпорадний. Звісно, у мене є телевізор, холодильник, комп'ютер, усе те, що потрібно для життя, але я така людина, якій нащодень треба зовсім небагато.

Я працюю вдома. Якщо маю якусь більшу ганчірку (бо те, що малюю та пишу, часто є на ганчірках), то йду до майстерні В'ячеслава Машницького. Там більше місця і власне там я й обливаю все чаєм. Часто свої роботи бачу цілісно лише після фотографування – вдома відсутня відповідна перспектива, щоб відійти і роздивитися як слід. Я працюю за столом, кладу тканину й малюю частинами, потім розкладаю на підлозі і щоб подивитися з відстані – стаю на диван, відходжу до самої стіни. Однак, я знаю людину, яка творить у ще дивніший спосіб – художник Олександр Жуковський розгортає полотно з одного боку, а з другого – згортає. Я колись привіз до Білостока його роботу на виставку „Спільноти”.

Як виглядає процес роботи над відео? Ти розповідаєш якусь історію, люди роблять те, що ти їх просиш? Як ти знімав „Коти vs китайська педерастія”?

„Коти vs китайська педерастія” були створені вдома у моїх знайомих. Це не було замовлення, але ми домовилися з одним гостем. Він просив, щоб у тому фільмі були геї та китайські іграшки. Я не до кінця собі уявляв, як би це мало виглядати, але точно мало бути щось жахливе... Я взявся, мене затягло, сам не знав, що чиню – суцільний потік свідомості. У фільмі знімалися моя колишня дружина та її подруга. Я купив купу дитячих і не зовсім іграшок, наприклад, штучні пеніси. Коли той знайомий побачив відео, то був просто приголомшений. Я йому сказав: чоловіче, ти в шоу-бізнесі, працюєш на телебаченні, будеш мати неприємності, а я – анархіст. Можна сказати, що він сам спочатку мене надихнув, а потім злякався. 

А що ти думаєш про події у Мистецькому Арсеналі, про знищення фрески Володимира Кузнєцова?

Робота Кузнєцова мені дуже сподобалася. Мистецький Арсенал – це інституція при Секретаріаті Президента, там відбуваются і покази моди, і скульптурні салони, і конкурси краси, і виставки автомобілів. Я не маю нічого проти, але важко назвати це місце центром сучасного мистецтва. Я би охоче там виставлявся, та головним критерієм є Лавра навпроти, і тому показую там тільки „легкі” твори. Під час Arsenale 2012 виставили мої більш зухвалі роботи. Але в цілому коли відбуваются такі вистави, то ситуація така ж, як у галереї херсонської Спілки художників, – не той формат. 

Як думаєш, навіщо замалювали роботу?

Розумієш, директорка – чиновниця, і свою роботу вона робила добре. Коли була в Українському домі, то теж курувала виставки, але тут поряд Лавра, був би страшний скандал із усіма відповідними наслідками, якби та фреска не була замальована. Але мені, безперечно, не подобається те, що відбулося. 

Як так сталося, що ти можеш показувати в Україні роботи, про які сам сказав, що вони на межі порно?

Не знаю. Я не можу виставлятися в Україні. Те, що презентував на виставці „Спільноти” в Білостоці, не було виставлене від часів Ющенка. Жодна галерея не наважилася показати ці твори. Я це прийняв дуже спокійно. Навіть київська кураторка сказала, що вони їй подобаються, але занадто „гострі” для галереї. Тільки галерея „Карась” ніколи не боялась, вона зробила виставку підназвою „Упорно”, у якій взяли участь близько 10 митців. Була тоді така Комісія з питань захисту суспільної моралі, я намалював для них спеціальний реферат, а потім зажадав засудити всіх митців та галериста до 2 – 3 років ув'язнення. У Мистецькому Арсеналі є набагато простіше – лише не торкаємось релігійних тем. Навпроти ж – Лавра. 

