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Ігар ПОРШ НЕЎ, ге не раль ны ды рэк тар 

кі на сту дыі «Бе ла русь фільм»:

— Пад трым лі ваю сло вы Юрыя Бон да-

ра ад нос на не зда ро ва га ін фар ма цый на га 

шу му ва кол кі на сту дыі ў са цы яль ных сет-

ках. Вя до ма, кож ны ча ла век мае пра ва 

вы каз ваць сваё мер ка ван не. Але ў гэ тым 

вы пад ку га вор ка ідзе не аб звы чай ных ка-

рыс таль ні ках і на ват не аб тых, хто «не гля-

дзеў, але асу джае», — та кія заў сё ды бы лі 

і бу дуць. Га вор ка ідзе пра лю дзей, якія за 

кошт укі ду не пра ве ра най ці на ват за га дзя 

лжы вай ін фар ма цыі за да воль ва юць свае 

аса біс тыя ам бі цыі, пі я рац ца та кім ня хіт рым, 

але, як ака за ла ся, дзейс ным спо са бам. Ка-

лі га ва рыць на мо ве ін тэр нэт-су поль нас ці, 

ідзе хайп дзе ля хай пу. Пры гэ тым зу сім не-

аба вяз ко ва га ва рыць праў ду: прос та крык ні 

гуч ней, пры ду май за дзё рыс тую гіс то рыю — 

і та бе па ве раць.

Са свайго боку мы ўлі чым усе вы ка за-

ныя мі ніст рам за ўва гі і пры мем ме ры для 

лік ві да цыі не да пра цо вак. Ся род най блі жэй-

шых мэт — ства рэн не вы раз най стра тэ гіі 

твор ча га раз віц ця ай чын на га кі не ма то-

гра фа і як вы нік — па вы шэн не мас тац кай 

якас ці кі на пра дук цыі, ак ты ві за цыя ра бо ты 

па рэа лі за цыі ай чын на га кі но і ані ма цыі на 

знеш нія рын кі. Пла ну ем больш ак тыў на су-

пра цоў ні чаць з пры ват ны мі кі на вы твор ца-

мі, збі раць рэ дак цый ны парт фель з улі кам 

ак ту аль нас ці тэм і за па тра ба ва нас ці іх у 

кі на пра ка це.

Рэ за нансРэ за нанс  

«На шы» 
і «ня на шы» 

ў айчынным кіно

Вы каз ван ні мі ніст ра куль ту ры Юрыя Бон да ра на ка ле гіі мі ніс тэр ства, якая 

ад бы ла ся ў аў то рак, у кі на пра сто ры пра гу ча лі як гром ся род ужо даў но 

не яс на га не ба. Мі ністр праз ліч бы агу чыў да сяг нен ні на цы я наль най кі-

на сту дыі, але ска заў, што ва кол бе ла рус ка га кі но «ство ра ны не зда ро вы 

ін фар ма цый ны фон», у якім ад бы ва ец ца на хаб нае, ад кры тае пры ні жэн-

не «Бе ла русь філь ма», а наш кі не ма то граф прад стаў ля ец ца «чар ну хай, 

зня тай за тры ка пей кі на ліч ба вую ка ме ру». На цы я наль най кі на сту дыі ад 

мі ніст ра так са ма да ста ло ся: яна, па сло вах Юрыя Бон да ра, не за бяс пе-

чы ла па вы шэн не мас тац кай якас ці пра дук цыі, а, на прык лад, на сту дыі 

да ку мен таль на га кі но «Ле та піс» «сла ба рас пра цоў ва юц ца вост рыя са цы-

яль ныя праб ле мы». За кра нуў мі ністр і кі на фес ты валь «Ліс та пад», пра па-

на ваў шы ра ды каль на змя ніць па ды хо ды да фар мі ра ван ня яго пра грам...

Вы каз ван ні мі ніст ра хутка распаўсюдзіліся сярод прад стаў ні коў сфе ры 

кі но, а мы са бра лі рэакцыі і змя шча ем іх на гэ тай ста рон цы. Ад імя ж СМІ 

ў ад каз на прэ тэн зіі да ін фар ма цый на га по ля ва кол бе ла рус ка га кі но мо-

жам ска заць: якое кі но — та кое ва кол яго і по ле.

Кан стан цін ВА РА БЕЙ, пра дзю сар, кі раў нік не-

ка мер цый най ар га ні за цыі «Май стэр ня са цы яль-

на га кі но»:

— Сло вы мі ніст ра куль ту ры, на жаль, яшчэ 

больш па збаў ля юць ап ты міз му не за леж ных кі не-

ма та гра фіс таў. Ма ла дыя аў та ры, што прад стаў ля-

юць бе ла рус кі кі не ма то граф не толь кі ў кра і не, але 

і на між на род ных фес ты ва лях, так і не да ча ка лі ся 

слоў пад трым кі і па дзя кі. Тое ж са мае з ды рэк цы-

яй «Ліс та па да», якая шмат зра бі ла для та го, каб 

фес ты валь стаў важ най па дзе яй для на шых кі не-

ма та гра фіс таў. Мі ніс тэр ства пра цяг вае па дзя ляць 

кі на су поль насць, прыніжаючы адзін з бакоў, і не 

ба чыць ін шых суб' ек таў для сты му ля ван ня і пад-

трым кі, акра мя «Бе ла русь філь ма». На мой по гляд, 

гэ та па спры яе пра цяг нен ню пра цэ су эміг ра цыі бе-

ла рус кіх ма ла дых рэ жы сё раў, сцэ на рыс таў і прад-

зю са раў за мя жу. Спа дзя ю ся, мі ніс тэр ства па чуе 

дру гі бок, не ча ка ю чы па гар шэн ня сі ту а цыі.

Ан та ні на КАР ПІ ЛА ВА, кі на знаў ца, кі-

на кры тык, за гад чы ца ад дзе ла эк ран ных 

мас тац тваў Ін сты ту та мас тацт ва знаў ства, 

эт на гра фіі і фальк ло ру імя Кан дра та Кра-

пі вы НАН Бе ла ру сі:

— Мі ністр, як і шмат хто, спра вяд лі ва не-

за да во ле ны ста но ві шчам «Бе ла русь філь-

ма»: кі на сту дыя не вы пус кае да стат ко вую 

коль касць іг ра вых і да ку мен таль ных кар-

цін на леж на га мас тац ка га ўзроў ню. І ўсё ж 

спра ва не ў ін фар ма цый ным по лі, якое не-

га тыў на ста віц ца да бе ла рус ка га кі но, а ў 

са мім бе ла рус кім кі но, якое не дае на год 

ка заць пра яго па зі тыў на... Да та го ж ін фар-

ма цый нае по ле скла да ец ца з роз ных эле-

мен таў: мі ністр згад вае са цы яль ныя сет кі 

(на са мрэч гэ та так са ма СМІ), але як ча ла век 

з Ака дэ міі на вук ха чу пад крэс ліць, што ёсць 

і на ву ко выя да сле да ван ні ака дэ міч на га кі-

на знаў ства. Хай яны вы хо дзяць ма лень кім 

ты ра жом і не заў сё ды да ступ ныя чы та чу, 

але іс ну юць, да рэ чы, у ін тэр нэ це так са ма. 

На прык лад, на шу кні гу пра Вя лі кую Ай чын-

ную вай ну ў кі на мас тац тве Бе ла ру сі прос та 

па рас хоп лі ва лі на цы та ты. Што да ты чыц ца 

прэ сы, якую, на пэў на, кі раў нік на шай куль-

тур най сфе ры ві на ва ціць у ства рэн ні не зда-

ро ва га ін фар ма цый на га по ля ў боль шай сту-

пе ні, вар та за ўва жыць ра бо ту ча со пі саў «На 

эк ра нах» і «Мас тац тва», га зет «Звяз да» (у 

якой ёсць ці ка выя па ле міч ныя ма тэ ры я лы, 

што сты му лю юць па зі тыў ную дзей насць), 

«Лі та ра ту ра і мас тац тва», «СБ. Бе ла русь 

се год ня» і не ка то рых ін шых. Іх пуб лі ка цыі не 

ня суць не зда ро вай ат мас фе ры, а да стат ко-

ва аб' ек тыў на вы яў ля юць сі ту а цыю ў бе ла-

рус кім кі но і за ста юц ца най больш важ най 

плат фор май для вы каз ван няў па гэ тай тэ ме. 

Так што ак цэн та ваць ува гу на ро лі са цы яль-

ных се так, па-мой му, не зу сім да рэ чна.

Не маг ло мя не не за кра нуць і вы каз ван не 

пра «Ліс та пад». Не ад на ра зо ва я з'яў ля ла ся 

чле нам ад бо рач ных ка мі сій, ува хо дзі ла ў 

роз ныя жу ры — гле дзя чы і знут ры, і звон ку, 

лі чу, што на фес ты ва лі на роў ных су іс ну юць 

су свет нае і ай чын нае кі но, элі тар нае і мэйн-

стрым, іг ра вое і да ку мен таль нае. На цы я-

наль ны кон курс у мі ну лым го дзе са праў ды 

аб васт рыў, ска жам так, праб ле му: пры зы 

атры ма ла так зва нае не за леж нае кі но, бо 

па ка за ла жыц цё, як яно ёсць. Я ка жу «так 

зва нае», та му што трэ ба ўжо ка заць аб 

агуль ным по лі кі на куль ту ры, хо піць дзя ліць 

на чыр во ных і бе лых. Трэ ба пры звы ча іц ца 

да дум кі, што ў кі на куль ту ры ня ма «на шых» 

і «ня на шых». Паў та ру вя до мую ідэю: спра ва 

не ў тэх ні цы і рэ кан струк цыі, а ў маз гах і та-

лен це тых, хто ро біць кі но. Ха це ла ся б, каб 

кі не ма та гра фіс там да па ма га лі не за леж на 

ад та го, дзе яны пра цу юць.

Да р'я АМЯЛЬ КО ВІЧ, кі на агля даль нік, кі на кры тык, 

член FІРRЕSСІ:

— Юрый Бон дар зра біў шмат за ўваг на цы я наль най 

кі на сту дыі — пра не леп шую якасць яе філь маў, пра 

ад сут насць дак лад най стра тэ гіі твор ча га раз віц ця, пра 

ня ўклю ча насць біз не су ў кі на вы твор часць... Ра зу ме ю чы 

гэ та, кі раў нік ве дам ства, між тым, звяр нуў ува гу на «не-

зда ро вы ін фар ма цый ны фон ва кол бе ла рус ка га кі но». 

Ад нак дру гое аку рат вы ні кае з пер ша га. Ка лі кі на сту дыя 

пра па нуе ня хай і ма ла бюд жэт ныя, але моц ныя ў мас-

тац кім пла не іг ра выя кар ці ны, зме ніц ца і стаў лен не да 

яе. У гэ тым кан тэкс це не за слу жа на на но сіц ца ўдар па 

не за леж ным кі не ма то гра фе, які апош нім ча сам як раз 

спра буе вый сці з ту пі ка і пра па на ваць гле да чу кі на тво-

ры, якія рэ за ну юць з су час ным днём. Ка лі яны «чар нуш-

ныя» — та ды мож на на зваць та кі мі і боль шасць сту жак 

су свет на га, еў ра пей ска га і ра сій ска га кі но. У якас ці пры-

кла ду мож на зга даць без умоў ны ра сій скі «хіт» мі ну ла га 

го да — пе ра мож цу «Кі на таў ра» «Арыт мію». Яе рэ жы сё ра 

Ба ры са Хлеб ні ка ва гэ так са ма не ад на ра зо ва па пра ка лі 

ў «бес пра свет нас ці», тым не менш Мі ніс тэр ства куль ту-

ры Ра сіі па лі чы ла важ ным і вар тым пра фі нан са ваць яго 

пра ект пра цяж кія, ча сам не вы нос ныя буд ні дак та роў 

хут кай да па мо гі.

І асаб лі ва крыўд на чуць кры ты ку ў бок кі на фес ты ва-

лю «Ліс та пад», яко му за апош нія га ды ўда ло ся ства рыць 

улас нае аб ліч ча і за слу жыць доб рую рэ пу та цыю не толь кі 

на пост са вец кай пра сто ры, але і ва ўсёй Еў ро пе, што з 

кож ным го дам толь кі пры баў ляе ў сім ва ліч най ва зе. Па-

доб ны вы нік да сяг ну ты ме на ві та праз ства рэн не вы дат ных 

кі на пра грам, ад па вед на га твор ча га ася род дзя і пад трым кі 

тых на цы я наль ных кі на спроб, іні цы я тыў, пра ек таў, якія, ня-

гле дзя чы на свой — са мы роз ны — ста тус, ад па вя да юць 

су час на му кі на кан тэкс ту. Кам плі мен ты ў ад рас мінск ага 

кі на фес ты ва лю з кож ным го дам чую ўсё час цей і, пры-

знац ца, толь кі з жа хам ма гу ўспры маць жа дан не змя ніць 

па ды хо ды да фар мі ра ван ня яго пра грам.

Ак са на ЭЙ ХАРТ, ды рэк тар сту дыі «Ле та піс» кі на сту дыі «Бе ла-

русь фільм»:

— Філь мы «Ле та пі са» са праў ды ма ла да сле ду юць са цы яль ныя праб-

ле мы, у мі ну лым го дзе толь кі «Агмень» прэ тэн да ваў на неш та па доб нае. 

Але фі нан са ван не мы атрым лі ва ем праз кон курс кі на пра ек таў мі ніс тэр ства 

куль ту ры, што аб' яў ля ец ца ўжо з тэ ма мі, якія час та не змя шча юць у са бе 

ні я кіх праб лем. Так што гэ та пы тан не не столь кі да нас, коль кі да са мо га 

мі ніс тэр ства. На прык лад, у мі ну лым го дзе мы зай ма лі ся вась мю кар ці на мі 

пра на мі нан таў на дзярж прэ мію — зра зу ме ла, мы рас каз ва лі пра вы дат ных 

лю дзей, а не да сле да ва лі праб ле мы. Трэ ба ўклю чаць са цы яль ныя пы тан ні 

ў тэ мы кон кур су — гля дзіш, яны з'я вяц ца і ў кі но. Да та го ж на шы тэр мі ны 

вы твор час ці не та кія вя лі кія, каб рэ жы сёр мог доў га на зі раць за ге ро ем, 

а на эк ра не неш та ад бы ва ла ся.

Мі ністр так са ма ска заў, што «Бе ла русь фільм» па ві нен за раб ляць гро-

шы. Аб' ёмы про да жаў у нас са праў ды па вя лі чы лі ся, але ў прын цы пе прыз-

вана па він на фар мі ра ваць на цы я наль ную са ма свя до масць, што не заў сё ды 

мож на зме раць гра шы ма. На ша асноў ная за да ча — каб бе ла ру сы ад чу лі 

ся бе на цы яй, та му шмат пра ек таў но сяць за ве да ма не ка мер цый ны ха рак-

тар, дзяр жа ва па він на гэ та пад трым лі ваць. Што да ты чыц ца мо ла дзі, яна ў 

нас з'яў ля ец ца: у штат мы ўзя лі Іга ра Чы шчэ ню, ці ка вы пра ект ро біць Са ша 

Мар ка ва, над су мес ным з Фран цы яй філь мам пра цуе Да р'я Юр ке віч.

Мі ністр ка заў пра не зда ро вы ін фар ма цый ны фон ва кол бе ла рус ка га кі-

но, я кры ху з гэ тым згод на. Апош нім ча сам, асаб лі ва гэ тай во сен ню, вель мі 

на пе рад вы су ну лі не за леж ных кі не ма та гра фіс таў. Я ўво гу ле су праць та го, 

каб дзя ліць рэ жы сё раў на за леж ных і не за леж ных, бо тыя не цал кам не-

за леж ныя, а мы не цал кам за леж ныя. Да якас ці і мас тац кай каш тоў нас ці 

та го, што па каз ва лі на на цы я наль ным кон кур се мі ну ла га «Ліс та па да», 

шмат пы тан няў, пры гэ тым філь мы па да юц ца як вель мі доб рыя. Ак цэн ту-

ец ца ўва га на кар ці нах, зня тых бяс плат на, але так мож на зра біць ад ну-дзве 

ра бо ты, а ў нас пра цу юць пра фе сі я на лы, якія хо чуць за раб ляць. Ра на ці 

поз на гэ тыя хлоп чы кі і дзяў чат кі па він ны бу дуць звяр нуц ца да ін дуст рыі 

з пра фе сій ны мі су пра цоў ні ка мі і тэх ні кай. Зда ра юц ца асоб ныя пос пе хі 

асоб ных рэ жы сё раў — я толь кі за. Але ў «Ле та пі са» — хоць у нас і быў 

пра валь ны 2016 год, ка лі мы ні чо га не зды ма лі, — шмат пе ра мог. Ка лі я 

чы таю ў «Фэй сбу ку» «бе ла рус кі фільм упер шы ню ў Амстэр да ме...» — ды 

не ўпер шы ню ён у Амстэр да ме, там ужо бы ла на ша Га лі на Ада мо віч. Ува га 

кры ху пе ра цяг ну ла ся на ін шы бок, і аб' ек тыў на га стаў лен ня да бе ла рус-

ка га кі но ня ма.

Мак сім КАР ПІЦ КІ, кі на кры тык, член 

FІРRЕSСІ:

— Хтось ці, відаць, праз ру жо выя аку ля ры 

ўяў ляе не абы яка вых гле да чоў, якія за ця та аб-

мяр коў ва юць бе ла рус кае кі но ў са цы яль ных 

сет ках, ка вяр нях, нач ных клу бах і за фрэ зер-

ным стан ком. На са май спра ве ка лі ў шы ро-

кай пуб лі кі і пра чы на ец ца ін та рэс да «свай го» 

кі но, дык пе рад усім дзя ку ю чы не за леж ным 

кі не ма та гра фіс там. Па куль што адзі ным ві-

да воч ным плё нам за вер ша на га ра мон ту «Бе-

ла русь філь ма» ста лі вя лі кія не она выя лі та ры 

на бу дын ку сту дыі, а тры буй ныя імі джа выя 

пра ек ты (поў на мет раж ныя стуж кі «Сля ды 

на ва дзе», «Тум-па бі-дум» і аль ма нах «Мы») 

на ўрад ці аку пі лі ся, пры нам сі дак лад на не 

атры ма лі ся. Пэў ныя зме ны ўсё ж ад бы ва юц-

ца, але каб мя нуш ка «пар ты зан фільм» ста-

ла анах ра ніч най, му сіць быць зроб ле на ку ды 

больш. І хі ба не са май га лоў най пе ра шко дай 

для раз віц ця як на цы я наль най кі на сту дыі, 

так і не за леж на га кі не ма то гра фа ста но вяц-

ца дзеянні Міністэрства культуры, якое аддае 

вя лі ка бюд жэт ныя пра ек ты су мнеў ным, за тое 

за меж ным па ста ноў шчы кам, і не можа ар га-

ні за ваць празрысты рэс пуб лі кан скі кон курс 

кі на пра ек таў, але ўсё яшчэ марыць пра «на-

цы я наль ны» блок бас тар па кош це гам бур ге ра 

з ко лай. Ця пер вось мі ністр ад кры та за яў ляе, 

што збі ра ец ца паў плы ваць на фар мі ра ван не 

пра грам «Ліс та па да», ня гле дзя чы на тое, што 

яны ства ра юц ца не сі ла мі мі ніс тэр ства, а фес-

ты валь не цал кам фі нан су ец ца з бюд жэт ных 

срод каў. Чамусьці чыноўнікі ад культуры не 

здольныя ўбачыць, што На цы я наль ны кон-

курс фес ты ва лю ста но віц ца ці ка вым толь кі 

дзя ку ю чы «зня тым за тры ка пей кі» філь мам 

ма ла дых рэ жы сё раў. У прад стаў ні коў не за-

леж най кі на су поль нас ці атры ма ла ся вы су нуць 

улас ныя пра па но вы па но вым за ко на пра ек це 

«Аб ме рах па сты му ля ван ні раз віц ця кі не ма-

то гра фа», але ця пер зда ец ца, што са мая леп-

шая да па мо га, на якую здоль ныя афі цый ныя 

струк ту ры, — па маг чы мас ці да ваць гро шы і 

не пе ра шка джаць...


