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Гля дзель ная за ла 

Пра фе сар, лаў рэ ат дзяр жаў-
най прэ міі Бе ла ру сі, су за сна-
валь нік На цы я наль на га цэнт ра 
су час ных мас тац тваў, ча ла век, 
які пра соў вае бе ла рус кую куль ту-
ру за мя жой, мас так з ма жор ны-
мі ву са мі прый шоў на ад крыц цё 
экс па зі цыі не адзін. Да яго свя та 
да лу чы лі ся Мі ха іл Мяс ні ко віч, Лі-
дзія Яр мо шы на, Па вел Ла туш ка 
і ін шыя, ме ра пры ем ства са бра-
ла цэ лы шэ раг ін сты ту цый-сяб-
роў на кшталт Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду, Мі ніс тэр-
ства за меж ных спраў, Мі ніс тэр-
ства куль ту ры, Мін гар вы кан ка ма, 
па соль ства Бе ла ру сі ў Фран цыі. 
Пры ем на паглядзець, як мас тац-
кая вы стаў ка вы клі кае ці ка васць 
з бо ку афі цый ных струк тур. «Яны 
та кія ж лю дзі, як і мы», — ад каз-

вае Вік тар Аль шэў скі на пы тан не, 
ці сяб руе ён з прад стаў ні ка мі па-
лі тыч най элі ты.

Так ці інакш, пра ек ты з роз ны-
мі кан цэп цы я мі дзе ляць пра сто-
ру На цы я наль на га мас тац ка га, і, 
на пэў на, са мым маш таб ным з іх 
з'яў ля юц ца «Фраг мен ты Ва ві лон-
скай ве жы». Яны па ча лі ства рац-
ца ў 2003 го дзе і ўжо ў 2010-м, 
ка лі бы лі вы стаў ле ны ўпер шы ню, 
скла да лі ся з тры нац ца ці па лот наў. 
Сён ня ў пра ек це ўжо пяць дзя сят 

дзве струк тур ныя част кі, та му не 
дзіў на, што на сця не ў На цы я наль-
ным мас тац кім Ва ві лон ская ве жа 
Аль шэў ска га прос та не змяс ці ла-
ся. У вы ні ку на вы стаў цы «Кроп-
ка ад лі ку» мож на знай сці ад ра-
зу не каль кі веж ці іх гра няў, што 
змя шча юць у са бе куль тур ныя 
зда быт кі з роз ных кра ін, ся род 
якіх ёсць па чэс нае мес ца і для 
бе ла рус кіх ар тэ фак таў. І па сло-
вах ар га ні за та раў вы стаў кі, пэў-
ны шыфр, для раз гад кі яко га на-
вед валь ні ку спат рэ біц ца не каль кі 
га дзін.

«Вы ява Мір ска га зам ка і той 
факт, што пра ект ство ра ны на 
на шай зям лі, ужо ро бяць «Фраг-
мен ты Ва ві лон скай ве жы» вя лі-
кай Мін скай ве жай, — ка жа Вік-
тар Аль шэў скі. — Бе ла русь так 
ці інакш з'яў ля ец ца зы ход ным 
пунк там, праз яе пра хо дзяць усе 
ду хоў ныя ніт кі. Мы па він ны больш 
глы бо ка асэн са ваць сваё мес ца ў 
Су све це».

По шук мес ца на шай куль ту-
ры ў су свет най вы гля дае ад ной 
з асноў ных за дач вы стаў кі, пры-
нам сі, ана ла гіч ныя пы тан ні вы-
клі ка юць «Му зеі све ту», дзе ля 
якіх аў тар па бы ваў «ад уз бя рэж-
жа Ці ха га акі я на да Цэй ло на, у 
аф ры кан скіх кра і нах і Еў ро пе». 

У му зей ную пра сто ру, якая ды-
хае кла січ ны мі фор ма мі і ста-
ра жыт ны мі пом ні ка мі куль ту ры, 
упі са ны на шы су час ні кі з су час-
ны мі ат ры бу та мі, што вы клі кае 
пэў ны кант раст і па ко ле рах, і 
па сэн сах. У цэ лым гэ та іні цы юе 
ней кі эфект 3D, та му што пра-
сто ра На цы я наль на га мас тац ка-
га му зея — так са ма кла січ ная, і 
па лот ны з ка ло на мі і пі ляст ра мі 
ся род рэ аль ных ка лон ства ра юць 
люс тэр ка ў люс тэр ку.

«Му зеі све ту» — гэ та свое-
асаб лі выя «Фраг мен ты Ва ві лон-
скай ве жы», — ка жа Вік тар Аль-
шэў скі. — Я спра бую асэн са ваць 
пра сто ру са бра ных у схо ві шчах 
ар тэ фак таў. Му зей — гэ та ад бі-
так цы ві лі за цыі на зям лі, у той 
жа час прак тыч на кож ны дзень 
мы ба чым, як ад ны ства ра юць, 
а дру гія раз бу ра юць. А Бе ла русь 
(і Мінск) з'яў ля ец ца зы ход ным 
пунк там і част кай вя лі кай цы ві лі-
за цыі, толь кі ра ней мы ўвесь час 
бы лі не чым аб ме жа ва ныя. Ка лі 
я пра ца ваў над пра ек там, ха цеў 
са браць усе му зеі све ту, але гэ та 
до сыць скла да на, мне трэ ба бы ло 
б з пят нац ца ці га доў па чаць ванд-
ра ваць і збі раць ма тэ ры ял».

Як парт рэ тыст мас так вы яў ля-
ец ца ў пра ек це «Парт рэт су час-
ні ка», пры све ча ным зна ка вым 
бе ла рус кім пер со нам, а чац вёр-
тым са стаў ным пра ек там «Кроп кі 
ад лі ку» з'яў ля ец ца пры свя чэн не 
Мін ску, якім яго ба чыць аў тар.

«Кроп ка ад лі ку» ўмя шчае ў ся-
бе маш таб ныя — і па ідэ ях, і па 
па ме рах — ра бо ты, што аб' яд-
ноў ва юць мі ну лае і кант раст нае 
су час нае, вы со кае мас тац тва і 
кітч, ар тэ фак ты і но вую куль ту ру. 
Вы стаў ка ў На цы я наль ным мас-
тац кім са праў ды ўваб ра ла ў ся бе 
пом ні кі куль ту ры з уся го све ту, 
толь кі не пры вез ла іх з вы со кі мі 
мыт ны мі пош лі на мі, а ства ры ла з 
іх пры сут нас ці сваю кан цэп цыю. 
Экс па зі цыя тво раў Вік та ра Аль-
шэў ска га бу дзе вы стаў ляц ца да 
30 ве рас ня.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ



ВА ВІ ЛОН СКА-
МІН СКАЯ ВЕ ЖА

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Сён ня ў пра ек це ўжо 
пяць дзя сят дзве струк тур ныя 
част кі, та му не дзіў на, што 
на сця не ў На цы я наль ным 
мас тац кім Ва ві лон ская ве жа 
Аль шэў ска га прос та 
не змяс ці ла ся.

У му зей ную пра сто ру, 
якая ды хае кла січ ны мі 
фор ма мі і ста ра жыт ны мі 
пом ні ка мі куль ту ры, упі са ны 
на шы су час ні кі з су час ны мі 
атрыбутамі.

Гэ та пэў ны фе но мен: па лот ны на пер са наль най вы стаў цы 

Вік та ра Аль шэў ска га «Кроп ка ад лі ку», 

якая 7 ве рас ня ад кры ла ся ў На цы я наль ным мас тац кім 

му зеі, быц цам кам пі лю юць куль тур ныя зда быт кі роз ных 

кра ін і пры гэ тым уяў ля юць са бой уні каль ныя тво ры 

мас тац тва. У экс па зі цыю ўклю ча ны пра ек ты 

«Фраг мен ты Ва ві лон скай ве жы» і «Му зеі све ту», 

а так са ма «Мой Мінск» і «Парт рэт су час ні ка». 

Усё гэ та пры мер ка ва на да 65-га до ва га юбі лею 

Вік та ра Аль шэў ска га і з'яў ля ец ца твор чай спра ва зда чай 

аў та ра.

У за кры тай пра сто рыУ за кры тай пра сто ры  
Мас тац кая вы стаў ка ў Мін ску 

са бра ла ар тэ фак ты з уся го све ту


