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У 
дзень 80-год дзя на ша га най ста рэй ша га му зея, 

24 сту дзе ня, на ват па фас вы ра зу «храм мас тац-

тва» ака заў ся ар га ніч ным — бо та кім ён са праў ды 

стаў з 1939 го да, ка лі па ста но вай Са ве та На род ных Ка мі са-

раў БССР бы ла ство ра на Дзяр жаў ная кар цін ная га ле рэя.

Ужо хут ка, у 57-м, «ка лі лю дзі яшчэ жы лі, умоў на, у ба-

ра ках», як ка жа сён няш ні ды рэк тар Ула дзі мір Пра кап цоў, 

з ву лі цы Кар ла Марк са га ле рэя пе ра мяс ці ла ся ў спе цы-

яль на ство ра ны бу ды нак на Ле ні на — у той, дзе му зей 

зна хо дзіц ца сён ня. І не прос та зна хо дзіц ца, а па сту по ва 

па шы ра ец ца: праз асва ен не но вых тэ ры то рый На цы я наль-

ны мас тац кі хут ка ста не цэ лым му зей ным квар та лам. Для 

тых 30 ты сяч адзі нак з фон ду — мы, да рэ чы, ма ем адзін 

з най ба га цей шых збо раў Ус ход няй Еў ро пы, — а так са ма 

для вы ста вак-гас цей, рэ стаў ра цый най май стэр ні, арт-ка-

вяр ні, Но чы му зе яў тут з'яў ля ец ца ўсё больш пры дат на га 

мес ца.

На цы я наль ны мас тац кі тры мае мар ку і за ста ец ца са май 

аўта рытэт най для пра фе сі я на лаў пля цоў кай кра і ны — сваю 

леп ту ў ста наў лен не та ко га воб ра за ўкла лі ча ты ры яго ды-

рэк та ры Мі ка лай Мі ха лап, Але на Ала да ва, Юрый Ка ра чун і 

Ула дзі мір Пра кап цоў. І што мы ма ем? Му зей спа лу чае кла-

січ нае ра зу мен не мас тац тва з па ва гай да су час ных ве ян няў 

і пры мае ка ля 350 ты сяч на вед валь ні каў у год.

Вы со кія па тра ба ван ні да тво раў не пе ра шка джа юць 

уста но ве з ка ло на мі і скульп ту ра мі па ве сіць на сця ну, на-

прык лад, вы яву Чу жо га на па лат не ў кла січ ным сты лі. Та кі 

ба ланс па між пра гай вы со ка га і пра гай зям но га, ака дэ міч-

ным і па пу ляр ным, сур' ёз ным і прос тым здоль ны не толь кі 

На цы я наль ны мас тац кі, а ў прын цы пе му зей ную спра ву 

зра біць больш пры ця галь най для на вед валь ні ка.

С
ВЯТ КА ВАН НЕ 80-год дзя па ча ло ся з уве ка ве чан ня 

бу дын ка на Кар ла Марк са, дзе «па чы наў ся» На цыя-

наль ны мас тац кі. 24 сту дзе ня тут бы ла ад кры та ме-

ма ры яль ная дош ка, якая па каз вае мі на ку, што «ў гэ тым 

бу дын ку ў 1939—1941 га дах зна хо дзі ла ся Дзяр жаў ная кар-

цін ная га ле рэя БССР». 

А ўжо праз га дзі ну ў са мім му зеі быў прэ зен та ва ны 

яго ўлас ны гімн, пры тры ма ны спе цы яль на да юбі лею 

па эт кай Алі най Ле гас та е вай і кам па зі тар кай Алі най 

Без эн сон.

Спе цы яль ным гос цем — а гас цей, ды з па да рун ка мі, 

у гэ ты дзень у му зеі бы ло да во лі — стаў Валь мен Ала даў, 

сын зна ка мі тай ды рэк тар кі Але ны Ала да вай, якая, як ні-

хто, са ма ад да на ад пра ца ва ла дзе ля ўзба га чэн ня ка лек цыі 

му зея. 

«Я, на пэў на, адзі ны з вас, хто пом ніць ад крыц цё Кар цін-

най га ле рэі на ву лі цы Кар ла Марк са. І дак лад на адзі ны, хто 

су стра каў Но вы год на свя це, які яшчэ да па чат ку вай ны 

ра бот ні кі га ле рэі па спе лі ар га ні за ваць», — ска заў Валь-

мен Ала даў, сам зна ка мі ты ар хі тэк тар, і да даў, што трэ ба 

ра зу мець: не толь кі для Бе ла ру сі ці Са вец ка га Са ю за, а і 

для су свет най прак ты кі ства рэн не та кой уста но вы бы ло 

ўні каль най з'я вай.

«Мас тац кі му зей — той бу ды нак, ку ды лю дзі хо дзяць 

усё жыц цё і ні як не мо гуць спы ніц ца. Сён ня нель га не 

ўспом ніць Але ну Ала да ву і яе подз віг, які ўлас на і сфар-

мі ра ваў гэ тае мес ца», — вы сту піў на род ны мас так Ула-

дзі мір Тоў сцік, які, апроч ін ша га, ус пом ніў, як кам па зі тар 

Мі ка лай Ала даў, муж Але ны Ва сі леў ны, ка заў, што пі ша 

му зы ку, каб жон ка здо ле ла да вес ці му зей да той кан ды-

цыі, да якой хо ча.

З
А РАЗ у На цы я наль ным мас тац кім мож на па гля дзець 

не каль кі спе цы яль ных вы ста вак. Па-пер шае, ад ра-

зу дзве аў та ркі, якія, па сло вах Ула дзі мі ра Тоў сці-

ка, «нес лі асаб лі вае ра зу мен не бе ла рус ка га мен та лі тэ ту», 

прад стаў ле ны ў экс па зі цыі «Жы ва піс ныя ме ло дыі» — Ра і са 

Куд рэ віч і Ва ляр' я на Жол так (на фо та кадр ме на ві та з гэ тай 

вы стаў кі). Апроч та го, што гэ та ў цэ лым у трэн дзе — звяр-

тац ца да жа но чай твор час ці, вы стаў ка пры мер ка ва на да 

ста год дзя мас та чак.

Асоб на вы стаў ле ны тво ры з ка лек цыі зна ка мі тай Лідзіі 

Рус лана вай. Экс па зі цыя так і на зы ва ец ца «Спя вач ка Лі дзія 

Рус ла на ва. Лёс ка лек цыі» і па каз вае ў тым лі ку тое, што 

на вед валь ні кі пакуль не бачылі.

Бяс цэн ныя экс па на ты вы стаў ля юц ца пад наз вай «Ад-

крыц цё са праўд на га» і па каз ва юць звы чай на не за ўваж ную 

пра цу рэ стаў ра та раў, якія скла да юць асоб ны штат му зея. 

Ці ка ва, што ў дзень 80-год дзя На цы я наль на му мас тац ка му 

быў зроб ле ны каш тоў ны па да ру нак — не вя лі кі скла даны 

аб раз пры клад на ХVІ ста год дзя, пяць га доў та му ад рэ стаў-

ра ва ны пра фе сі я на ла мі са мо га му зея.

На на ступ ным тыд ні — мы ўжо згад ва лі су мя шчэн не 

му зе ем кла січ на га з су час ным — у гэ тых сце нах сваю ўлас-

ную вы стаў ку ад крые сам Ба рыс Гра бен шчы коў. Так, лі дар 

«Аква ры у ма» не толь кі спя вае, але і пі ша, і вы стаў ляе свае 

ра бо ты. Да 80-год дзя ўста но вы так са ма да лу чы ла ся на ша 

ша ка лад ная вы твор часць: ця пер у кра мах мож на на быць 

спе цы яль ны га ту нак ша ка ла ду з вы явай му зея і цу кер кі з 

вы ява мі «Не зна ём кі» Іва на Крам ско га і слуц кіх па ясоў на 

пры све ча ных На цы я наль на му мас тац ка му па кун ках. А тэ-

ле ка нал «Бе ла русь 3» між тым па каз вае вась мі се рый ны 

фільм «Дом, дзе жы ве мас тац тва» пра гіс то рыю му зея.

ТРЭЦІ ЎЗРОСТ
На цы я наль наму мас тац каму му зею споўнілася 80

Па дзея ме ся цаПа дзея ме ся ца
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