Реальність для мене важливіша, ніж естетичний аспект.

Розмова з Жанною Кадировою


Галерея Арсенал: Розкажи, будь ласка, про свою майстерню. Як ти тут опинилася?

Жанна Кадирова: Моя майстерня розташована на території міської галереї Лавра. До того ми разом з друзями винаймали гаражi. Там було таке гарне подвір’ячко, ми робили вечірки, палили вогнища, поводилися досить гучно. Господарі дуже нервувалися, що в тих гаражах постійно грає музика, горить світло, працюють обігрівачі та крутиться людей так з двадцять. В кооперативI гаражів iснували ліміти на використання електрики, і якщо ти використовуєш більше, це означає, що там робиться щось не за профiлем. Ми перебрали ліміт і наприкінці місяця мусили піти з того місця. Ми знали, що в галереї Лавра працює Алiса Ложкіна. Я прийшла, ми поспілкувалися – й мені видали ключ. Це було в ті часи, коли Мистецького арсеналу ще не було на мистецькій карті Києва. Вважалося, що це десь на краю світу.

Чи багато в тебе гостей у майстерні?

Схоже на те, що я перебуваю в центрі подій. Майстерня – це, можна сказати, стиль життя. До мене приходять митці, друзі, вчора в нас була зустріч із куратором з Лондона. Моє життя кипить. Давно тут працюю, знаю багато кого. На території Лаври є також майстерні інших художників, скульпторів. Ми відвідуємо одне одного. Коли восени починаються заняття в Академії керівних кадрів культури і мистецтв, ми ходимо до їхньої їдальні. Там свіжа їжа, й досі не було жодних отруєнь. Мені тут зручно. Тепер змінилася дирекція, та ми якось даємо собі раду. Не знаю, що буде далі.

Як удалось отримати цю майстрню?

Я брала активну участь у житті галереї Лавра. Я показувала свої роботи, пропонувала виставки, зробила тут лавки. У нас були добрі стосунки, ми часто контактували. Якщо щось не виходило зробити, зверталися до мене. Наприклад, коли мав приїхати патріарх Кирил, треба було швидко замалювати фасад, на котрому було графіті групи Інтересні Казки. Що робити? Де взяти розпилювач фарби? Те саме, коли треба пофарбувати паркан. Тоді я дзвоню своїм друзям кіношникам і питаю, чи можуть позичити нам той розпилювач. Найчастіше можуть. Аїда Джанґірова, попередня директорка, була зацікавлена в тому, щоб місце набуло колориту, щоб сюди приходили люди. А в мене багато друзів, от і приходили.

Ти, виходить, працювала трохи як кураторка, трохи як адміністраторка?

Не весь час, але коли мала бажання, натхнення, якось так складалося. Для мене як скульпторки важливе місце, в якому можна поставити мої роботи.

А що було на тому фасаді, перед тим, як він був оновлений?

Група Інтересні Казки найчастіше малює якихось казкових персонажів. Там не було нічого образливого – коли приїздив Кирил, фасад просто затулили банером. Два роки тому стіну треба було пофарбувати з іншого приводу. Нею давно текла вода, затікала до директорського кабінету, ремонт був необхідний. Карниз поправили, доробили ринву, ліквідували вогкість. Зараз можна було би покликати Інтересні Казки, щоб знову що-небудь намалювали.

Як ти оцінюєш ситуацію з виставкою „Велике і величне” та зафарбованим розписом Володимира Кузнєцова?

Зафарбування роботи неприйнятне, проте я розумію, що могло призвести до цієї ситуації. Музей фінансує держава, і директорка хоча знайти в особі держави союзника, для цього вона й зробила всю виставку. Але для чого запрошувати на такий захід Кузю (Володимира Кузнєцова)? Не запрошуйте його, і ні в кого не буде до вас претензій, а вони його взяли. Людина працювала, а вони в останній момент йому все зафарбували. Якби подумали раніше, йому б, може, дали хоч якусь компенсацію. Мені подобається, що після цієї події почали говорити про угоди з художниками.

А чи ти укладаєш угоди з партнерами, з якими працюєш?

Зрідка. Власне через те, що в мене немає угод, я не отримала відшкодування за три мої роботи, пошкоджені в Мистецькому Арсеналі. Дві з них узяли на виставку, а коли вона скінчилася, при демонтажі було замало людей, і її просто розбили.

Одна була вже тоді приватною власністю. Покупець не забирав її до себе, два роки вона зберігалась у мене. Відомо, що робота стає дорожчою, якщо її побачить на 20 тисяч осіб більше. Однак колекціонер не був у цьому дуже зацікавлений, я ледве переконала виставити її. А тут мені дзвонять і кажуть, що вона пошкоджена. Арсенал не виплатив жодного відшкодування, бо не було угоди. Іншим разом повертаюся з якогось проекту, приїжджаю до майстерні, а люди з Арсеналу за моєї відсутності самі привезли великий об’єкт. На роботі, котра важила понад тонну, посередині виявилася трiщина. Це не те, що можна виправити за 10 хвилин. Ми зробили якийсь косметичний ремонт, але на все потрібен час. Іншою роботою, яка загубилася десь у закутку, кілька разів проїхався бульдозер.

Ти говориш про „Асфальти”. А звідки взялася ця ідея?

Перші „Асфальти” були з Шаргорода, експериментальні. А потім я почала усвідомлювати, що те, звідки їх беру, має велике значення. Коли в Києві були ремонти перед Євро-2012, ніде не можна було проїхати. Купи асфальту валялися скрізь, а ми підходили до ремонтників і просили дати нам якийсь шматок, запихали його до бусика та перевозили сюди. Потім я робила для нього спеціальну раму та робила так, щоб він не розпадався. Але головне було домовитися з дорожніми працівниками, аби гарно „виймали” шматок дороги. Вони отримували могорич – якусь пляшку, закуску – чи гроші. Так чи інакше треба було якось забирати той асфальт, ішлося про те, щоб вони зробили це охайніше. Ну, й багато хто був задоволений, бо заробив на обід.

Ремонт до Євро-2012 був швидкий і не надто старанний, а цей асфальт – шматок старого Києва, яким він був до чемпіонату. Є також фрагмент асфальту з подвір’я Мистецького Арсеналу, який ремонтувався перед Арсенале-2012. На місці асфальту потім посадили траву. Є й шматочок з італійської автостради Салерно – Реджо-Калабрія, що її будують уже кільканадцять років. Це стратегічна артерія, спрямована з півночі на південь. На півдні люди живуть бідніше, північ розвинутіша, і всі громадяни Італії платять податки на будівництво тієї дороги. Це важка траса, йде через гори, є тунелі – справді серйозний проект. А ми зняли шматок асфальту метр тридцять на два десять з дiлянки дороги, яка ще не відкрилась, але асфальт уже потріскався. Вигідно не завершувати це будівництво, щоб гроші з податків не припиняли надходити. Там теж є своя мафія. Коли італійці читали, що це той самий шматок асфальту, їм це дуже подобалося.

Тебе цікавить суто художній аспект „Асфальтів”?

У них найістотніший сенс, але візуально вони виглядають як картини. Це не ready made, хоча реальність для мене важливіша, ніж естетичний аспект. Коли асфальт висить у PinchukArtCentre, усі думають, що це мистецтво. Асфальт раптом стає дорогим об’єктом, картиною на стіні. Один з них поїхав до Palais de Tokyo в Парижі на виставку, організовану молодими кураторами, котрі ставлять собі питання, що таке живопис. Я працюю над цією темою. Кураторка питала, чи мала я на увазі картину. Так, мала, проте це був лише один з аспектів. У багатьох моїх роботах це напруга між елітаризмом мистецтва та буденністю асфальту. В „Діамантах” ексклюзивність діамантів стикається з утилітарністю кахлів. „Асфальти” – це подальше видобування екстрактів реальності. Виставковий проект, який я робила в галереï Continua навеснi цього року, мав назву „Data extraction”.

Що стається з твоїми об’єктами, коли вони потрапляють до колекціонерів?
 
Колись я розмовляла з дівчиною, котра працює в галереї на Заході, вона каже: „Ти продала роботу. Це нормально, що колекціонер може тобі відмовити. Залиш собі добру фотографію та заспокойся”. Звісно, якщо в тебе добра угода, то можна обумовити перед продажем, що роботу позичатимуть на виставки. Про це можна домовитися. Зазвичай, однак, буває так, що людина платить гроші, й твоя робота від тебе відходить, ти не маєш над нею контролю. В Україні все зав’язано на усні домовленості. Середовище не надто сильне, проте має свої захисні механізми. Якщо ти покривдиш одного художника, він розповість про це іншим. Усі це більш-менш розуміють і намагаються хоч-не-хоч дотримуватися неписаних правил. Дехто часом експериментує, але можна погоріти. Це не так, що коли комусь не виплатили відшкодування, то інші художники одразу бойкотують інституцію. Реакція надходить із запізненням. Запропонуєш щось комусь, а він скаже „ні”. Розійдуться чутки та погана слава. Колективних протестів не буде, бо в усіх є багато справ. Ти сам собі винен, якщо не уклав угоди. Коли хтось, однак, зловживає довірою та хоче використати художника, то ясно, що звістка про це розлетиться вмить, і далі буде тільки гірше. Є також Ініціатива самозахисту трудящих мистецтва. У них багато ідей, зокрема, розробити зразки угод для митців, і щоб самі митці могли їх пропонувати.

Політики, бізнесмени купують мистецтво, мабуть, для того, щоб показати свій статус, але приховують його. Чому це так?

Вони мають гроші, але до кінця невідомо, звідки. Віктор Пінчук може купувати дорогі речі та показувати їх. Сучасне мистецтво в Україні публічне зовсім віднедавна. До Пінчук Арт Центру, до Мистецького Арсеналу воно перебувало у справжньому андеґраунді. Багаті люди повисилали своїх дітей до Лондона в університети, й вони повертаються вже освічені, виховані. Відносини стають цивілізованішими. Просто зараз усе це починає змінюватися. Те, про що ми говоримо, сьогодні вже пережитки. В Америці якщо ти відкриваєш новий музей, якщо займаєшся благодійністю, то відразу одтримуєш пільги в податках, у бізнесі. Багатим людям вигідно колекціонувати мистецтво та показувати його публічно. У нас немає таких законів, але багаті люди цікавляться тим, що пропонують Віктор Пінчук чи Мистецький Арсенал.

Ти сказала, що сучасне мистецтво ввійшло до публічної сфери кілька років тому.

Це почалося раніше. Було кілька галерей, Так само важливим був Центр сучасного мистецтва Сороса, який показував інші виміри функціонування мистецтва. Не йшлося ні про академізм, ні про салонність, а лише про те, що важливими є художники і те, як комунікують певні теми. З’явилися нові часописи про мистецтво: „Art Ukraine”, „Коридор”. А колись був лише журнал „Галерея”, виходило „Образотворче мистецтво” Спілки художників. Зараз ситуація змінилася. Люди пишуть про мистецтво. І це не наукові тексти, радше рефлексії. Люди працюють у цій сфері й повинні обмінюватися думками, митці також діляться своїми думками, втіленими в роботах.

Тобто мистецтво як знаряддя змін?

Деякі творять для себе, їх мало що цікавить, вони самі з собою в майстерні, й це теж важливо. Інші активно прагнуть наблизити мистецтво до життя, і це стосується мистецтва критичного, суспільно заанґажованого. Якщо в людини є вибір, це вже важливо.


