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Гэ ты фо кус з'яў ля ец ца га лоў най фіш-
кай «Ліс та па да». Па куль у па ра лель ных 
сек цы ях ідуць фес ты валь ныя хі ты, но выя 
ра бо ты сла ву тых рэ жы сё раў і ўво гу ле кар-
ці ны з уся го све ту, Асноў ныя кон кур сы іг-
ра во га і да ку мен таль на га кі но ро бяць агляд 
пра сто ры, якую не ка лі аб' яд ноў ва ла ад на 
ідэа ло гія. Кра і ны бы ло га са цы я ліс тыч на га 
ла ге ра і Кі тай гэ тым ра зам па ўста нуць у 
два нац ца ці іг ра вых і тры нац ца ці да ку мен-
таль ных філь мах.

* * *

«Гэ тая сек цыя — тое, дзе ля ча го «Ліс-
та пад» і за дум ваў ся, — прад стаў ляе пра-
грам ны ды рэк тар Ігар Су кма наў Асноў ны 
кон курс іг ра во га кі но. — Мы жы вем у змен-
лі вым све це, дзе праб ле мы Ку бы, Кі тая, 
Поль шчы, Ру мы ніі, Венг рыі, Гру зіі аб' яд ноў-
ва юць нас, бо з гэ ты мі кра і на мі, мо жа, тэ-
ры та ры яль на і да лё кі мі, мы ма ем агуль нае 
гіс та рыч нае мі ну лае. Нам ха це ла ся б, каб 
кон курс ад люст ра ваў усе бо ле выя пунк ты, 
улас ці выя гэ тым гра мад ствам, і ра зам з 
тым уя віў са бой га ле рэю сла вы су час на га 
кі на мас тац тва».

Маг чы ма, пер шы ЛГБТ-фільм на гру зін-
скай мо ве «А по тым мы тан ца ва лі», зня-
ты швед скім гру зі нам Ле ва нам Акі нам пра 
двух ма ла дых тан цо раў гру зін скіх на род ных 
тан цаў, су стрэў ся з су пра ці вам яшчэ з ча су 
зды мак, але быў прад стаў ле ны ў ад ной з 
сек цый Кан ска га кі на фес ты ва лю і, па сло-
вах Іга ра Су кма на ва, вы клі каў там фу рор.

У Асноў ным кон кур се «Ліс та па да» кар-
ці на бу дзе ад ной з трох зня тых гру зін скі мі 
рэ жы сё ра мі. Ула даль нік Гран-пры Шан хай-
ска га кі на фес ты ва лю фільм «Удых-вы дых» 
Дзі та Цын да дзэ і «Зла чын ны ча ла век», які 
ад сы лае да Да ста еў ска га, Дзміт рыя Ма му-
ліі (прэм' е ра апош ня га ад бы ла ся ў Ве не цыі) 
да поў няць гру зін скі ак цэнт.

Адзін з са мых пра ва ка цый ных і скан-
даль ных ра сій скіх аў та раў Ва ле рыя Гай 
Гер ма ні ка паў дзель ні чае ў кон кур се з міс-
тыч най фан та зі яй «Мыс лен ны воўк», а 
ад ным з ге ро яў кар ці ны «Ба са но гі бя гун» 
ужо вя до ма га мінск аму гле да чу Мір ла на 
Аб ды ка лы ка ва з'яў ля ец ца трак тар «Бе ла-
рус». З не цяр пен нем вар та ча каць но вай 
кар ці ны бал гар скіх аў та раў Пет ра Вы лча-
на ва і Крыс ці ны Гро зе вай «Баць ка». Ра бо та 
гэ тых аў та раў «Урок» у свой час атры ма ла 
га лоў ную ўзна га ро ду «Ліс та па да», а «Сла-
ва» ста ла ўла даль ні кам Пры за гля дац кіх 
сім па тый.

«На які вы со кі ўзро вень ду хоў на га асэн-
са ван ня жыц ця мо гуць пад няц ца хіпс та-
ры», па каз вае ад на з са мых важ ных кар цін 
су час на га поль ска га кі но «Це ла Бо жае» 
Яна Ка ма са. У Асноў ны кон курс увай шоў 
так са ма адзін з са мых спрэч ных філь маў 
кі на се зо на з Чэ хіі «Раз ма ля ва ная птуш ка» 
Вац ла ва Мар го ў ла, які па дзя ляе гле да чоў 
на два ла ге ры. Чор на-бе лую амаль трох га-
дзін ную кар ці ну, прэм' е ра якой ад бы ла ся 
на Ве не цы ян скім кі на фес ты ва лі, па раў-
ноў ва юць з філь мам «Ідзі і гля дзі» Эле ма 
Клі ма ва. «Фільм уз руш вае на ту ра ліз мам і 
пра во дзіць гле да ча праз пек ла ад па чат ку 
і да кан ца, але вя дзе да ра дас ці», — ка жа 
Ігар Су кма наў.

Важ нае імя су час най укра ін скай кі не-
ма та гра фіі ад крые ад на з га лоў ных сен-
са цый сё лет ня га Ве не цы ян ска га кі на фес-
ты ва лю — кар ці на «Ат лан ты да» Ва лян ці на 

Ва ся но ві ча. А кі тай скае кі но на кон кур се 
бу дзе прад стаў ле на ра бо тай «ка ры фея і 
жы во га кла сі ка» Ва на Ся а шу ая «Бы вай, 
сын мой», дзе пад ра бяз на, з 70-х га доў да 
на ша га ча су, пра соч ва ец ца гіс то рыя ад ной 
сям'і. «Фільм пра тое, як жор ны гіс то рыі 
спра бу юць зла маць лю дзей, але яны за-
ста юц ца не згі наль ныя, пры чым на мес ца 
га лоў ных ге ро яў мож на па ста віць лю бо га 
бе ла ру са».

* * *

Асноў ны кон курс да ку мен таль на га кі но 
ўклю чыў у сваю пра гра му фільм «Стрып тыз 
і вай на» Анд рэя Ку ці лы, і гэ та га лоў нае на 
сён ня. Ле таш ні «Ліс та пад» су пра ва джаў ся 
скан да лам, вы клі ка ным пры знан нем у тым, 
што Мі ніс тэр ства куль ту ры не да зво лі ла па-
ка заць у На цы я наль ным кон кур се не каль кі 
ада бра ных ды рэк цы яй кар цін. Ся род іх бы-
ла і гэта ра бо та Анд рэя Ку ці лы, між ін шым, 
лаў рэ а та най прэс тыж ней ша га фес ты ва лю 
да ку мен таль на га кі но ІDFА ў Амстэр да ме.

Фільм, што зды маў ся ча ты ры га ды, па-
каз вае су мес нае жыц цё ў ад ной ква тэ ры 
дзя ду лі, пад пал коў ні ка авія цыі ў ад стаў цы, 
і ўну ка-стрып ты зё ра. Бе ла рус кі гля дач па-
куль не меў маг чы мас ці ўба чыць на вя лі кім 
эк ра не ад ну з га лоў ных да ку мен таль ных бе-
ла рус кіх ра бот апош ня га ча су, та му рэ абі лі-
та цыя «Ліс та па да» тут вель мі да рэ чы.

Яшчэ ад ным бе ла рус кім удзель ні кам кон-
кур су ста не све жая кар ці на Вік та ра Аслю ка 
пра ўчаст ко ва га «Аб ход». «Па-пер шае, гэ та 
ра бо та ад на го з вя ду чых бе ла рус кіх рэ жы-
сё раў, што пра цу юць у да ку мен таль ным 
кі но, — тлу ма чыць свой вы бар пра грам ны 

ды рэк тар Іры на ДЗЯМ' Я НА ВА. — Па-дру-
гое, яна зроб ле на на «Бе ла русь філь ме». 
Па-трэ цяе, фільм за вер ша ны толь кі-толь кі, 
та му мог бы тра піць у руб ры ку «Су свет ная 
прэм' е ра», ка лі б яна ў нас бы ла».

На 26-м «Ліс та па дзе» гэ ты кон курс бу-
дзе па каз вац ца ўжо не ў «Мі ры», а ў кі на-
тэатры Sіlvеr Sсrееn у Gаlіlео. Не спра вяд лі-
ва не да ацэ не нае гле да чом да ку мен таль нае 
кі но ста ла вы ма гаць мен шых за лаў і ка мер-
ных пра стор. Тут жа бу дуць ад бы вац ца су-
стрэ чы з аў та ра мі і ін шыя ме ра пры ем ствы 
кштал ту кан цэр таў. «Іг ра вое так са ма, але 
да ку мен таль нае кі но ў аб са лют най сту пе ні 
па він на вы клі каць гле да ча на раз мо ву, та му 
што яно рас каз вае пра нас з ва мі, прад-
стаў ляе не пры ду ма ныя гіс то рыі і па каз вае 

тое, што, умоў на ка жу чы, ад бы ва ец ца за 
акном і ў су сед нім па коі», — ка жа Іры на 
Дзям' я на ва.

Вы твор часць філь маў Асноў на га кон-
кур су да ку мен таль на га кі но мае больш 
шы рокую геа гра фію, але ўсё роў на рас-
каз вае пра кра і ны пост са цы я ліс тыч на га 
ла ге ра. «Мы ад бі ра ем кар ці ны, што ды-
ха юць асаб лі вым па вет рам гэ тых кра ін і 
пе ра да юць асаб лі вы нерв на ша га жыц ця, 
якое, на жаль, не заў сё ды пры ста са ва нае 
да ра дас ці».

Пе ра езд у Sіlvеr Sсrееn спа лу ча ец ца і з 
пэў ным па ды хо дам да фар мі ра ван ня сё лет-
няй пра гра мы. «Мы больш уваж лі ва, чым у 
мі ну лыя га ды, ары ен та ва лі ся на рэ ак цыю 
гле да чоў і ду ма лі, як ча ла век прый дзе, 
упер шы ню, мо жа быць, па гля дзіць да ку-
мен таль нае кі но і на яго ад рэ агуе. Ад крыю 
сак рэт: ка лі трэ ба бы ло вы браць па між 
філь мам у экс пе ры мен таль най ма не ры, 
пра які мож на па га ва рыць з кры ты ка мі і 
пра фе сі я на ла мі, і гіс то ры я мі, здоль ны мі за-
ці ка віць мно гіх, мы вы бі ра лі дру гое. Та му 
ў пра гра ме ёсць эма цы я наль ныя, ма ляў-
ні чыя, вя сё лыя, іра ніч ныя, смеш ныя ра бо-
ты, якія ўсё яшчэ апроч эма цы я наль на га 
ўздзе ян ня пры му сяць за ду мац ца і «зра біць 
паў зу ў сло вах».

Нель га не па га дзіц ца, што су час ны гля-
дач мае пэў ную прад узя тасць да не іг ра во-
га кі но як да менш ві до вішч на га. На пэў на, 
«Ліс та па ду» са праў ды трэ ба да зво ліць са бе 
не каль кі кам пра мі саў, каб спа чат ку пры-
цяг нуць ува гу да да ку мен та ліс ты кі, а ўжо 
по тым па ка заць усе яе маг чы мас ці.

* * *

Ужо без геа гра фіч ных аб ме жа ван няў, 
але па пэў ных кан цэп цы ях скла да юц ца 

ін шыя кон кур сы «Ліс та па да». «Ма ла досць 
на мар шы», як звы чай на, уклю чае ў ся бе 
пер шыя і дру гія кар ці ны рэ жы сё раў і час-
ця ком па каз вае бу ду чых зо рак аў тар ска га 
кі но. У свой час у кон кур се ўдзель ні ча ла 
ра бо та «Апан та насць», а праз ней кі час 
яе рэ жы сёр Дэ м'ен Ша зэл на ўвесь свет 
пра гры меў філь мам «Ла-ла-лэнд». У кон-
курс увай шлі два нац цаць кар цін, ся род якіх 
ра бо ты з Гер ма ніі, Іра на, Із ра і ля, Укра і ны, 
Тай ва ня, Аў стрыі, Чы лі ды ін шых кра ін. 
Амаль усе аў та ры пры едуць у Мінск, каб 
прад ста віць свае ра бо ты і па ка му ні ка ваць 
з бе ла рус кай пуб лі кай.

«Гэ та кар ці ны, якія нам ха це ла ся прад ста-
віць з пунк ту гле джан ня не толь кі звыш су-
ро вай дра ма тыч най рэ аль нас ці, але і спроб 
аў та раў пра ца ваць у аб са лют на роз ных кі-
рун ках, на прык лад, у скла да ным і ня ўдзяч-
ным жан ры дра ме дзі. Мы так са ма ха це лі 
зра біць ак цэнт на так зва ным жан ра вым 
кі но, бо для аў та раў гэ та не заў сё ды лёг кая 
за да ча, та му каб пра рвац ца да ра дас ці, трэ-
ба бу дзе прай сці праз цер ні», — ка мен туе 
Ігар Су кма наў.

У кон курс філь маў для дзі ця чай і юнац-
кай аў ды то рыі «Ліс та па дзік» увай шлі стуж-
кі з Ка на ды, Ін дыі, Нар ве гіі, Кі тая і ін шых 
кра ін. «Гэ та пра гра ма, што ўклю чае ў ся бе 
толь кі сем кар цін, — ад на з са мых скла да-
ных на «Ліс та па дзе». Дзя цін ства і юнац-
тва — імк лі вы час, за ка рот кі пра ме жак 
ус пры ман не све ту змя ня ец ца не каль кі ра-
зоў. Нам бы ло важ на ўклас ці ў гэ тыя сем 
кар цін роз ныя дзі ця чыя па чуц ці, каб даць 
ма лень кі п'е дэс тал ма лень ка му ча ла ве ку і 
да па маг чы юным гле да чам кры ху глы бей і 
тан чэй ус пры маць рэ аль насць».

Да ку мен таль нае кі но мож на бу дзе па гля-
дзець і ў Кон кур се на цы я наль ных кі на школ, 
у якім удзель ні ча юць кар ці ны, ство ра ныя 
сту дэн та мі. «Для мно гіх удзель ні каў кон кур-
су гэ та пер шая маг чы масць уба чыць свой 
фільм на вя лі кім эк ра не ў са праўд ным кі на-
тэ ат ры. Амаль дзе сяць га доў свай го іс на ван-
ня кон курс фа ку са ваў ся на за да чы стаць не 
эк за ме нам для ма ла дых кі не ма та гра фіс таў, 
а май стэр няй», — ка жа ка ар ды на тар кон-

кур су Ма рыя КАС ЦЮ КО ВІЧ. У ім возь муць 
удзел сту дэн ты з пят нац ца ці аду ка цый ных 
уста ноў Поль шчы, Эс то ніі, Да ніі, Із ра і ля, 
Іс па ніі, Фін лян дыі і ін шых кра ін. У пра гра-
му ўвай шла і ра бо та сту дэнт кі Бе ла рус кай 
дзяр жаў най ака дэ міі мас тац тваў — «Мой 
фран цуз скі дзядзь ка» Анас та сіі Лаш ке віч.

На бу ду чым тыд ні «Ліс та пад» мае аб вяс-
ціць, якія філь мы ўвай шлі ў На цы я наль ны 
кон курс і якіх хі тоў ча каць у па за кон курс-
ных сек цы ях.

Воль га МІЦ КЕ ВІЧ.

ФЕС ТЫ ВАЛЬ НЫЯ СЕН СА ЦЫІ, 
«ПА ПУ ЛЯР НЫ» ДОК 

І ГРУ ЗІН СКІЯ АК ЦЭН ТЫ
«Ліс та пад» аб вяс ціў 

кон курс ныя пра гра мы

Кадр з філь ма «Стрып тыз і вай на» Анд рэя Ку ці лы.

ГЛЯ ДЗЕЦЬ — не пе ра гля дзець. 

26-ы Мін скі між на род ны 

кі на фес ты валь, што прой дзе 

з 1 да 8 ліс та па да пад сло га нам 

«Да ра дас ці», на гэ тым тыд ні аб вяс ціў 

кон курс ныя пра гра мы іг ра во га 

і да ку мен таль на га кі но — улас на ка жу чы, 

усіх сва іх кон кур саў апроч На цы я наль на га. 

Фо рум, што кож ны год рых туе не каль кі 

экс клю зіў ных кі на пад бо рак і фа ку су ец ца 

на кра і нах бы лой ка му ніс тыч най пра сто ры, 

па каз ва ю чы, што яна з ся бе ўяў ляе, 

гэ тым ра зам пра дэ ман струе 154 кар ці ны 

з 50 кра ін.

Па ка зы Асноў на га кон кур су іг ра во га кі но, Асноў на га кон кур су 

да ку мен таль на га кі но, На цы я наль на га кон кур су, «Ма ла до сці на мар шы», 

«Ліс та па дзі ка», Кон кур су на цы я наль ных кі на школ і пазаконкурсных 

секцый бу дуць пра хо дзіць на шас ці пля цоў ках — у кі на тэ ат рах 

«Цэнт раль ны», «Пі я нер», «Бе ла русь», Fаlсоn Сlub Бу цік Кі но, Sіlvеr Sсrееn 

у Gаlіlео і Му зеі гіс то рыі бе ла рус ка га кі но. Цы ры мо ніі ад крыц ця і за крыц ця 

па тра ды цыі апош ніх га доў ад бу дуц ца ў кі на тэ ат ры «Маск ва». Бі ле ты на 

кі на па ка зы ста нуць да ступ ныя 21 каст рыч ні ка. Ад «Ліс та па дзі ка» да нач ных 

се ан саў у «Цэнт раль ным» іх кошт бу дзе вар' і ра вац ца ад 2,5 да 7 руб лёў, 

на па ка зы ў Fаlсоn Сlub Бу цік Кі но мож на бу дзе тра піць за 8 руб лёў, 

а на вя чэр нія філь мы ў Sіlvеr Sсrееn — за 6 руб лёў. Пра ход на цы ры мо ніі 

ад крыц ця і за крыц ця каш туе 20 руб лёў.


