
Цы ры ма ні ял
Уз на га ро джан не па ча ло ся з 

уру чэн ня пры за Прэ зі дэн та «За гу-

ма нізм і ду хоў насць у кі но» — яго 

атры ма ла На тал ля Ме шча ні на ва, 

рэ жы сёр кар ці ны «Сэр ца све ту», 

якая, да рэ чы, ака за ла ся ад ной з 

са мых па пу ляр ных на фес ты ва лі, 

гле дзя чы па анш ла гу ў «Цэнт раль-

ным» і ці ка вас ці да аў та ркі з бо ку 

прэ сы. Ак цёр філь ма Сця пан Дзя-

во нін між ін шым атры маў ад жу ры 

Асноў на га кон кур су іг ра во га кі но на 

ча ле з рэ жы сё рам Юсу пам Ра зы ка-

вым так са ма ўзна га ро ду «Най леп-

шая муж чын ская ро ля». Фільм рас-

каз вае пра ма ла до га ве тэ ры на ра, 

які жы ве і пра цуе на трэ ні ро вач най 

стан цыі для па ляў ні чых са бак, што 

пры цяг вае ўва гу аба рон цаў пра воў 

жы вёл. Ён пе ра жы вае аса біс тыя 

дра мы і жа дае стаць бліз кім сям'і 
ўла даль ні ка стан цыі. На тал ля Ме-

шча ні на ва ўжо ўдзель ні ча ла ў «Ліс-

та па дзе» са сва ім філь мам «Кам бі-

нат «На дзея».

«Най леп шую жа но чую ро лю» 

на дум ку ўсё та го ж жу ры вы ка-

на ла Чжаа Таа ў кі тай ска-фран-

цуз ска-япон скай кар ці не «По пел 

бе ла снеж ны». Яшчэ не каль кі 

важ ных уз на га род пры зна чыў гэ-

ты склад экс пер таў: за ўсё той жа 

«По пел бе ла снеж ны» яго рэ жы сёр 

Цзян Чжан-Кэ атры маў уз на га ро ду 

«Най леп шая рэ жы су ра». «Най леп-

шым сцэ на ры ем» ака за ла ся ра бо-

та Ог не на Гла во ні ча, што ста ла ас-

но вай кар ці ны «Груз». В'ет нам ская 

стуж ка «Трэ цяя жон ка» атры ма ла 

«Спе цы яль ны прыз жу ры».

Ну, а «Зо ла та «Ліс та па да» — га-

лоў ны прыз 25-га Мінск ага між на-

род на га кі на фес ты ва лю — атры ма-

ла ру мын ская кар ці на (а мы лю бім 

ру мын скі кі не ма то граф) «Мне пля-

ваць, ка лі мы ўвой дзем у гіс то рыю 

як вар ва ры». Рэ жы сёр Ра ду Жу дэ 

шчы ра рас ка заў пра зла чын ствы 

ру мы наў пад час Дру гой су свет най 

вай ны. Ру мы ны зня лі фільм пра зла-

чын ствы ру мы наў, што — я толь кі 

мяр кую — маг чы ма, сыг ра ла не 

апош нюю ро лю ў вы зна чэн ні пе ра-

мож цы, бо для та ко га кштал ту пры-

знан няў па тра бу ец ца пэў ная мен-

таль ная да рос ласць і сме ласць.

У Асноў ным кон кур се да ку мен-

таль на га кі но Гран-пры атры маў 

фільм «Да маш нія гуль ні» Алі сы 

Ка ва лен кі пра дзяў чы ну з бед-

най укра ін скай сям'і, якая ма рыць 

пра фе сій на зай мац ца фут бо лам, 

але ад даць гэ та му жыц цё ёй 

увесь час пе ра шка джа юць не-

шчас лі выя аб ста ві ны на кшталт 

смер ці ма ці. Спе цы яль ны прыз 

ад жу ры на ча ле з Мі ха лам Ле-

шчы лоў скім атры ма ла кар ці на 

«За ме жа мі» Мар ты Прус, што 

па ка за ла «ідэа ла гіч ны» бок ра-

сій ска га вя лі ка га спор ту і жыц цё 

мас тац кай гім наст кі Мар га ры ты 

Ма мун, за кру ча нае ва кол алім-

пій ска га ты ту ла.

На цы я наль ны кон курс, аб якім 

сё ле та ві ра ва ла шмат аб мер ка ван-

няў з на го ды не ўклю чэн ня ў ад бо-

рач ную ка мі сію пры Мі ніс тэр стве 

куль ту ры прад стаў ні коў ды рэк цыі 

«Ліс та па да», вы браў най леп шыя іг-

ра вы, да ку мен таль ны і ані ма цый ны 

філь мы, а так са ма пры зна чыў два 

дып ло мы. Між на род нае жу ры —

у яго склад увай шлі ад бор шчык 

ад ной з сек цый Ве не цы ян ска га 

кі на фес ты ва лю Рэ на та Сан то ра, 

фес ты валь ны агент з Фран цыі Па-

скаль Ра мон да і рэ жы сёр ка Да р'я 

Юр ке віч — ска за лі, што най леп-

шай іг ра вой стуж кай кон кур су з'яў-

ля ец ца «Дач ка» Ма ры Там ко віч, 

да ку мен таль най — «Пес ні для Кі-

та» Рус ла на Фя до та ва, ані ма цый-

най — «Ла год ны воўк» На тал лі 

Дар ві най. Аў та ры най леп шых іг-

ра вой і да ку мен таль най кар цін 

атры ма лі аду ка цыю і жы вуць за 

мя жой. Яшчэ дву ма дып ло ма мі 

ад зна ча на на ве ла Міт рыя Ся мё-

на ва-Алей ні ка ва з бе ла русь філь-

маў ска га аль ма на ха «Вай на. За-

стац ца ча ла ве кам» і Ігар Вол чак 

за ра бо ту «Ваў чыш ка». Не ка то рыя 

лі чы лі шум ную кар ці ну «Хрус таль» 

Да р'і Жук без умоў ным фа ва ры там 

(поў ны метр і ўсё та кое) і па мы-

ля лі ся: між на род нае жу ры пра фе-

сі я на лаў зра бі ла свой вы бар на 

ка рысць «Дач кі».

Жу ры FІPRESCІ, якое функ цы я -

нуе на «Ліс та па дзе» дру гі год, 

гля дзіць дэ бю ты і вы зна чае ўла-

даль ні ка пры за «Но выя га ла сы». 

Сё ле та яны вы бра лі мек сі кан скую 

ра бо ту «Па ка ёў ка» Лі лы Аві лес.

На дзён нае
У апош нія дні «Ліс та пад» за пра-

шаў па глы біц ца ў яго кі но (больш 

за 160 філь маў) і быў больш свя-

там, чым ін фар ма цый най на го дай. 

Спа дзя ём ся, у пры зё раў «Ліс та па-

да» бу дзе, як гэ та час та зда ра ец ца, 

па спя хо вы да лей шы фес ты валь ны 

лёс аль бо вы дат ная філь ма гра фія. 

Але за вяр шэн не, уру чэн не пры зоў 

і рас крыц цё га лоў най інт ры гі вяр-

ну ла да рэ аль нас ці і на га да ла, у 

якім праб лем ным по лі фес ты валь 

іс нуе апош ні час.

Прак ты ка тэн да ра на пра вя-

дзен не чар го ва га фо ру му ні ве люе 

вы сіл кі ды рэк цыі, дзя ку ю чы якой 

«Ліс та пад» атры маў ста тус між-

на род на га кі на фес ты ва лю, акрэ-

ды та цыю Між на род най фе дэ ра-

цыі аса цы я цый кі на прад зю са раў 

(FІAPF), за пра сіў да ўдзе лу Між на-

род ную фе дэ ра цыю кі на кры ты каў 

FІPRESCІ, якая вы зна чае най леп-

шых у, ска жам, Ка нах ці Бер лі не. 

Не аб ход насць кож ны год удзель-

ні чаць у кон кур се Мі ніс тэр ства 

куль ту ры на пра ва ар га ні за ваць 

«Ліс та пад» ро біць ста но ві шча ды-

рэк цыі хіст кім, не ка жу чы ўжо пра 

тое, што ўсе не аб ход ныя пра цэ ду-

ры за трым лі ва юць паў на вар тас-

ную ар га ні за цыю фес ты ва лю.

Дру гое пы тан не да ты чыц ца, 

ка неш не, фі нан саў, якіх на «Ліс-

та па дзе», зда ец ца, ста но віц ца ўсё 

менш і менш. Сціп ласць бач ная як 

у ары ен та цыі на аў та раў філь маў 

у якас ці «зо рак», так і ў кры тыч на 

ма лень кім шта це, у якім не ка то-

рыя не аб ход ныя па зі цыі па прос-

ту ад сут ні ча юць. Мож на коль кі 

за ўгод на ка заць на прэс-кан фе-

рэн цы ях, што з «Ліс та па да» трэ ба 

ра біць брэнд су свет на га ўзроў ню і 

ар га ні зоў ваць та кі кі на фес ты валь, 

на які ўсе са мі за хо чуць пры ехаць, 

але на гэ та па трэб ны гро шы. Да рэ-

чы, на фес ты валь і без та го шмат 

хто хо ча пры ехаць — на коль кі да 

Мін ска да хо дзяць вод гу кі і ка мен-

та рыі за меж ных ка лег, «Ліс та пад» 

і яго ад бор ма юць доб рую рэ пу та-

цыю. Та му, ка лі ча сам я ба чу на 

пля цоў ках кі на фес ты ва лю не за-

поў не ныя кі на за лы і ўспа мі наю, як 

час та да во дзіц ца чуць ад за меж-

ных ка лег пра вы кштал цо ны ліс та-

па даў скі ад бор, ста но віц ца шка да, 

што пуб лі ка, ма ю чы ў ру ках неш та 

каш тоў нае, гэ та не ша нуе (так, на 

чыр во ную да рож ку «Ліс та па да» не 

пры яз джае Кат рын Дэ нёў, але якія 

філь мы па каз ва юц ца тут на вя лі-

кім эк ра не).

Трэ цяя праб ле ма ўсплы ла на 

дру гой прэс-кан фе рэн цыі сё лет-

ня га кі на фес ты ва лю — ака за ла ся, 

у ка мі сію пры Мі ніс тэр стве куль-

ту ры, якая ро біць фі наль ную фар-

ма цыю На цы я наль на га кон кур су, 

то-бок пра гра му бе ла рус ка га кі но, 

не ўвай шлі прад стаў ні кі ды рэк цыі. 

У мі ніс тэр ства ня ма пры чын не 

да вя раць пра фе сій най ды рэк цыі, 

якая пе ра вя ла «Ліс та пад», лі чы, 

на но вы ўзро вень, і тут уз ні кае не 

ад но пы тан не.

Усё пе ра лі ча нае, на жаль, іг-

рае не на ка рысць фес ты ва лю, 

хоць ён па-ра ней ша му за ста ец ца 

«свя там, якое заў сё ды з та бой». 

25-ы Мін скі між на род ны кі на фес-

ты валь за вяр шыў ся, кі но сыш ло 

з эк ра наў (неш та бу дзе па ка за на 

ў рам ках «Ліс та пад. Ка лек цыя»), 

гос ці па еха лі да до му. А пы тан ні 

за ста лі ся.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Кі на кро кіКі на кро кі

ЮБІ ЛЕЙ 
ПРАЙ ШОЎ 
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По руч з са лод кім за ча ра ван нем кі но на «Ліс та па дзе» 

заў сё ды ідзе інт ры га — што і ка го між на род ныя скла ды 

жу ры на за вуць най леп шы мі і з які мі фар му лёў ка мі. Учо ра 

на цы ры мо ніі за крыц ця 25-га Мінск ага між на род на га 

кі на фес ты ва лю ў кі на тэ ат ры «Маск ва» гэ тае пы тан не 

вы ра шы ла ся: на сцэ не бы лі на зва ныя пе ра мож цы 

сё лет ня га фо ру му. Гран-пры «Зо ла та «Ліс та па да» за 

най леп шы фільм атры ма ла ру мын ская кар ці на «Мне 

пля ваць, ка лі мы ўвой дзем у гіс то рыю як вар ва ры» Ра ду 

Жу дэ. Най леп шым да ку мен таль ным філь мам ста ла ра бо та 

«Да маш нія гуль ні» Алі сы Ка ва лен кі кап ра дук цыі Укра і ны, 

Фран цыі і Поль шчы. Іг ра вым пе ра мож цам На цы я наль на га 

кон кур су стаў — не, не «Хрус таль» — фільм «Дач ка» Ма ры 

Там ко віч.

НЕ КА ТО РЫЯ ІН ШЫЯ 
ЎЗНА ГА РО ДЫ КІ НА ФЕС ТЫ ВА ЛЮ:

«Най леп шая апе ра тар ская ра бо та імя Ю. А. Ма ру хі на» 
ад жу ры Асноў на га кон кур су іг ра во га кі но ады шла Ада му 
Ба ер ска му і То ма шу Ра фа лу за поль скі фільм «Ад ной чы 
ў ліс та па дзе».

У кон кур се «Ма ла досць на мар шы» «Най леп шым 
філь мам імя кі на рэ жы сё ра В. Ц. Ту ра ва» ста лі бра зіль ска-
пар ту галь скія «Мёрт выя і ін шыя», а «Спе цы яль ны прыз 
жу ры» атры ма ла кар ці на «Ман та рэй» тай ска га рэ жы сё ра 
Пху ціп хон га Арунп хен га.

Пры зы гля дац кіх сім па тый раз мер ка ва лі ся на ступ ным 
чы нам: у іг ра вым кі но больш за ўсё пуб лі цы спа да ба ла ся 
«Юлі», у да ку мен таль ным — «Пра ект «Ба бу ля», у 
«Ліс та па дзі ку» — «Су па мо да», што тра піў так са ма 
ў лонг-ліст «Ос ка ра».

Спе цы яль ны прыз Мін гар вы кан ка ма атры ма ла кар ці на 
з Ка зах ста на «Лас ка вая абы яка васць све ту» Адзіль ха на 
Ер жа на ва.

Прыз «Са ла мя ны зубр» Гіль дыі кі на знаў цаў 
і кі на кры ты каў ады шоў ані ма цый най ра бо це 
«Бе ла русь філь ма» «У Па лес сі на ба ло це».

«Ліс та пад» 
на зваў пе ра мож цаў — 

усё вяр та ец ца 
ў звы чай нае ко ла

Кадр з філь ма «Мне пля ваць, ка лі мы ўвой дзем у гіс то рыю як вар ва ры», што атры маў «Зо ла та «Ліс та па да».

«Сэр ца све ту» На тал лі Ме шча ні на вай.

Ула даль нік Гран-пры за най леп шы да ку мен таль ны фільм «Да маш нія гуль ні».


