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— Ча му тэ ат раль ны кры тык 

вы ра шыў на пi саць п'е су?

— На пэў на, у ней кi мо мант 

кож ны твор чы ча ла век ад чу вае 

ма раль нае стам лен не ад та го, 

чым зай ма ец ца. Уз нi кае ад чу ван-

не «са ма паў то ру», вы чар па нас цi 

свай го ра мяст ва. Таму хо чац ца 

па спра ба ваць ся бе ў iн шай якас цi. 

Гэ та з ад на го бо ку. З дру го га — 

мне зда ец ца, што тэ ат раль ная 

кры ты ка i не толь кi ў Бе ла ру сi, 

а i на ўсёй еў ра пей скай пра сто-

ры пе ра стае сур' ёз на ўплы ваць 

на тэ ат раль ны i куль тур ны пра-

цэс, а iс нуе зболь ша га па iнер цыi. 

Тэ ат ры ства ра юць ужо не спек-

так лi, а «пра ек ты». «Пра ект на му 

тэ ат ру» кры ты ка не па трэб на. 

Тэ ат рам важ на прос та за поў нiць 

зал. За мест кры ты каў прый шлi 

на вi на вая тэ ат раль ная жур на лiс-

ты ка, бло ге ры, пi яр-па дзеi. Вя лi-

кае зна чэн не мае сён ня ацэн ка 

«пра ек та» гле да ча мi ў фор ме 

«са ра фан на га ра дыё». Трэ цi мо-

мант — не як мне па да ло ся, што i 

са мi тэ ат ры пе ра ста лi нас здзiў-

ляць па-са праўд на му. Усе ве да-

юць, на што здоль ны той цi iн шы 

па ста ноў шчык, тая цi iн шая тру па, 

якая ў яе «столь». Шчы ра ка жу чы, 

пра ры ваў i ад крыц цяў за апош нiя 

га ды не зда ра ла ся. Рэ гу ляр на i 

сiс тэм на шу каць агрэ хi ў чу жых 

па срэд ных спек так лях — да во лi 

на да куч лi вы за ня так. Да та го ж, 

мно гiя бе ла рус кiя рэ жы сё ры кан-

струк тыў ную кры ты ку па-ра ней-

ша му ўспры ма юць дрэн на.

— Цi з'яў ля ла ся ад чу ван не 

пад час на пi сан ня п'е сы, што 

жур на лiст пе ра ва жае над аў-

та рам?

— На ад ва рот, з'яў ля ла ся па-

чуц цё, што жур на лiст да па ма гае 

аў та ру ў твор чым пра цэ се сва i мi 

на зi ран ня мi i ацэн ка мi. Я ду маю, 

без жур на лiсц кай прак ты кi та кi 

за бы ты жанр, як «са ты рыч ная 

ка ме дыя», у якiм п'е са лег ка дум-

на за яў ле на, ажы вiць бы ло б не-

маг чы ма.

— Ка лi з'я вi ла ся iдэя «Но бе-

леў ска га тыд ня»?

— Iдэя п'е сы з'я вi ла ся ў 2015 го-

дзе. На пi са на яна бы ла паз ней, на 

пра ця гу двух га доў, — з 2016 па 

2018 год. Мне са праў ды за ха це ла-

ся вы ка зац ца на па пе ры, ме на вi-

та ў фор ме, якая пра ду гледж вае 

пэў ную до лю экс цэнт рыч нас цi i 

гра тэс ку. А так са ма я iмк нуў ся да 

боль шай твор чай сва бо ды, чым 

да зва ляе кры тыч ны ар ты кул. Умо-

вы тут дык ту еш толь кi ты сам.

— Што па да ло ся вам най-

больш скла да ным пад час ра-

бо ты?

— Са мае скла да нае, як заў-

сё ды, ад но: ства рыць ад чу ван не 

са праўд нас цi фан тас ма га рыч-

ных па дзей, якiя ад бы ва юц ца. 

На поў нiць ха рак та ры дзе ю чых 

асоб жыц цём. Па коль кi гэ тая ка-

ме дыя на мя жы фар су, а ча сам i 

па-за мя жой, то важ на бы ло са-

чыць за ад чу ван нем ка мiч на га, 

каб яно ўсё ж та кi не знi ка ла. Мне 

зда ец ца, у ка ме дыi лепш пе ра-

браць, чым не да ра бiць... Са мае 

не прыем нае, што мо жа з та бой 

ад быц ца — тое, што спек такль, 

за яў ле ны як ка ме дыя, прой дзе 

ў цi шы нi. У мо ман ты кры зi су на-

тхняў ся фiль мам Дзмiт рыя Аст-

ра ха на «Ты ў мя не ад на», п'е сай 

Фрыд ры ха Дзю рэн ма та «Вi зiт ста-

рой да мы» i «Iва нам Ва сi ле вi чам» 

Мi ха i ла Бул га ка ва. У гэ тых тво рах 

мож на знай сцi пэў ныя iра нiч ныя 

па ра ле лi з сю жэ там п'е сы.

— Цi ёсць у вас тут лю бi мы 

пер са наж?

— Ня ма. Усе дзе ю чыя асо бы 

па-свой му да ра гiя аў та ру, але 

ад но сi ны з iмi трэ ба спы няць, як 

толь кi па стаў ле на кроп ка. Хай за-

раз з iмi спра бу юць па сяб ра ваць 

ак цё ры.

— У чым ак ту аль насць «Нобе-

леў ска га тыд ня»?

— Гэ та са ма на дзей ная спро ба 

па раз маў ляць аб сён няш нiм днi. 

За ду мац ца, што з на мi ад бы ва-

ец ца. Цi iс нуе пра сла ву ты дыя лог 

iн тэ лi ген цыi i гра мад ства... Ня гле-

дзя чы на тое, што п'е са на пi са на 

на рус кай мо ве, гэ та, на маю дум-

ку, вель мi бе ла рус кая гiс то рыя. 

Цi бу дзе яна гу чаць ак ту аль на? 

Спа дзя ю ся. Але ўсё ж та кi дра-

ма тур гiя — гэ та не пуб лi цыс ты ка, 

у яе больш шы ро кiя за да чы. З-за 

пан дэ мii прэм' е ра бы ла пе ра не-

се на з са ка вi ка на каст рыч нiк. 

Рэ пе ты цый ны пе ры яд пра хо дзiў, 

на коль кi я ве даю, ня прос та. Тэ атр 

ад чы нiў ся прэм' е рай пас ля вя лi ка-

га пе ра пын ку.

— Цi знай шлi вы па ра зу мен-

не з рэ жы сё рам-па ста ноў шчы-

кам Сяр ге ем Ку лi коў скiм?

— Як ка заў дра ма тург Эду ард 

Ра дзiн скi, аў тар пi ша ад ну п'е су, 

рэ жы сёр ста вiць дру гую, гля дач 

су зi рае трэ цюю. П'е са пi са ла ся з 

раз лi кам на тру пу та ле на вi та га i 

ам бi цый на га Но ва га дра ма тыч на-

га тэ ат ра. На пер шых чыт ках улiч-

ва лi ся за ўва гi рэ жы сё ра, за спек-

так ля мi яко га са чыў. Па ра зу мен не, 

на мой по гляд, бы ло зной дзе на 

лёг ка. Ку лi коў скi зна ка мi ты сва i мi 

яр кi мi спек так ля мi як па су час ных 

аў та рах, так i па кла сi цы. Ён ня-

стом ны i праг ны да пра цы. Кож ны 

раз ля цiць на свят ло рам пы, як ма-

ты лёк. Мне зда ец ца, ён у поў най 

ме ры мог бы пад пi сац ца пад сло-

ва мi рэ жы сё ра Ана то ля Эф ра са: 

«Ре пе ты цыя — лю боў мая...»

— Што вы ад чу ва е це пе рад 

прэм' е рай сва ёй дэ бют най ра-

бо ты?

— Не хо чац ца ка заць ней кiя 

ба наль нас цi пра хва ля ван не. Але 

яно, без умоў на, ёсць, як i ад чу ван-

не ня ём кас цi ад та го, што па ва жа-

ныя да рос лыя лю дзi бу дуць вы-

му ша ны пра маў ляць ней кiя твае 

сло вы са сцэ ны. Пе ра чыт ва ю чы 

тэкст, ба чыш, што мож на бы ло 

на пi саць больш дак лад на, больш 

смеш на... Хо чац ца ўс клiк нуць, як 

пер са наж Мi ка лая Па сту хо ва са 

стуж кi «Ра ба ка хан ня»: «Я ўсё 

ге нi яль на пе ра пi шу!...» Але ўжо 

поз на. Мне цi ка ва, як бу дзе гу чаць 

тэкст, як бу дзе рэ ага ваць за ла. 

Бо ў апош нi час усе мы пе ра жы лi 

пэў ную пе ра ацэн ку каш тоў нас цяў 

з-за пан дэ мii, яна па ста вi ла пад 

пы тан не са мо iс на ван не тэа т ра i 

iн тэ ле кту аль ных пра фе сiй. I кроп-

ка ў гэ тым пы тан нi яшчэ не па-

стаў ле на.

— Ва лян цiн, вы пла ну е це за-

ста вац ца ў дра ма тур гii?

— За гад ваць не бу дзем, але 

дру гая п'е са амаль скон ча на. За-

ста лi ся не ка то рыя штры хi. Мне 

не блiз кая да ку мен таль ная дра-

ма, якая за раз за па тра ба ва на тэ-

ат ра мi. Лi чу, што вер ба цiм — гэ та 

ту пiк. Не люб лю но вую дра му i ўсе 

пад роб кi пад яе, ад кры тую чар-

ну ху. Мне цi ка ва зай мац ца гуль-

ня вым сю жэт ным тэ ат рам, кар-

на ва лi за цы яй i сiн тэ зам жан раў. 

Ка мусь цi гэ та мо жа пад ацца ста-

ра мод ным. Та му пы тан не ста iць 

iнакш: цi па кi нуць ця бе ў дра ма-

тур гii — час, фар мат, мо да, гус ты 

рэ жы сё раў i пуб лi кi.

Ары на КАР ПО ВIЧ.

Ар га нi за та ры Мiж на род-

на га мiнск ага кi на фес ты ва-

лю «Лiс та пад» так са ма не 

за ста лi ся ўба ку. Па коль кi 

гэ тае ме ра пры ем ства ста-

вiць сва ёй га лоў най за да-

чай фiк са ваць са мыя све-

жыя пра явы жыц ця кi но, 

то тут увя лi но выя пра вi лы 

кон кур су на цы я наль ных кi-

на школ. Сё ле та ўдзель нi кi 

вы пра бу юць ся бе не толь кi 

ў твор час цi, але i ў якас цi 

экс пер таў — у ро лi жу ры i 

кан кур сан таў ад на ча со ва. 

Ка лi та кi экс пе ры мент пра-

дэ ман струе, што га лоў ныя 

каш тоў нас цi пра фе сiй най 

су поль нас цi — сум лен-

насць i са лi дар насць, та-

ва рыс касць i су пра цоў нiц-

тва — пад трым лi ва юць усе 

яго ўдзель нi кi, сту дэн ты кi-

на школ роз ных кра iн све ту, 

то та кiя пра вi лы за ста нуц ца 

i ў бу ду чы нi.

У 2020 го дзе ра зам з рэ-

гу ляр ным мiж на род ным жу-

ры кi не ма та гра фiс таў пад-

час кон кур су на цы я наль ных 

кi на школ упер шы ню пра цуе 

мiж на род нае сту дэнц кае 

жу ры, ка ле гi яль ны ор ган, 

якi скла да ец ца з удзель нi-

каў кон кур су.

Мiж на род нае жу ры кi-

не ма та гра фiс таў ацэнь-

вае кон курс ныя фiль мы i 

ка ле гi яль ным ра шэн нем 

пры су джае прыз «За най-

леп шы фiльм», а так са ма 

мае пра ва ад зна чыць дып-

ло ма мi фiль мы, вар тыя, 

на iх по гляд, ад мыс ло ва га 

згад ван ня. Мiж на род нае 

сту дэнц кае жу ры ацэнь-

вае кон курс ныя фiль мы i 

пры су джае свой прыз «За 

най леп шы фiльм» (лаў рэ ат 

гэ та га пры за вы зна ча ец ца 

па вы нi ках ад кры та га пра-

мо га тай на га га ла са ван ня 

ўдзель нi каў кон кур су).

Кож на му ўдзель нi ку, якi 

прад стаў ляе зды мач ную 

гру пу кон курс на га фiль ма, 

пры свой ва ец ца ну мар, пад 

якiм яго го лас бу дзе за фiк-

са ва ны i ўлi ча ны. Свой го-

лас удзель нi кi ма юць пра ва 

ад даць той кон курс най кi на-

стуж цы, якая, на iх дум ку, 

вар тая пе ра мо гi ў на мi на цыi 

«За най леп шы фiльм». Ад-

нак ад на кi на стуж ка мо жа 

быць прад стаў ле на ў га ла са-

ван нi толь кi ад ным удзель нi-

кам. То-бок, коль касць га-

ла соў раў ня ец ца коль кас цi 

кон курс ных фiль маў.

Ка лi кон курс ны фiльм 

прад стаў ля юць не калькi 

ўдзель нi каў зды мач най 

гру пы, то яны па вiн ны 

вызначыць, хто з iх бу дзе 

га ла са ваць. Так са ма бу дзе 

маг чы масць пры няць ка-

ле гi яль нае ра шэн не, якое 

агу чыць iх прад стаў нiк з 

да па мо гай ад на го го ла су. 

Ра зам з тым удзель нiк не 

мо жа га ла са ваць за свой 

фiльм.

На пя рэ дад нi га ла са ван ня 

ад бу дуц ца дэ ба ты ўдзель нi-

каў, дзе кож ны змо жа ар-

гу мен та ваць сваю па зi цыю 

i за клi каць да га ла са ван ня 

за свой фiльм. Але за па ру-

шэн нi этыч ных нор маў, за-

ка на даў ства i рэг ла мен ту 

фес ты ва лю ўдзель нiк мо жа 

быць па збаў ле ны го ла су.

Га ла са ван не прой дзе ў 

кан цы апош ня га кон курс-

на га дня (пас ля пра гля ду i 

аб мер ка ван ня ўсiх фiль маў 

кон курс най пра гра мы). Яно 

пра во дзiц ца ан лайн (для 

тых, хто не змог пры ехаць 

на фес ты валь) i аф лайн, 

праз за паў нен не элект рон-

ных фор маў i па пя ро вых 

блан каў, якiя за хоў ва юц ца 

i пра та ка лi ру юц ца. У вы-

пад ку, ка лi не каль кi фiль-

маў на бi ра юць ад ноль ка-

вую коль касць га ла соў, то 

пе ра мож цу вы зна чаць у 

вы нi ку паў тор на га ад кры-

та га пра мо га га ла са ван ня. 

Вы нi кi пад вод зяц ца на цы-

ры мо нii ўзна га ро джан ня, 

якая транс лю ец ца ан лайн. 

Па ра шэн нi мiж на род на га 

жу ры кi не ма та гра фiс таў i 

мiж на род на га сту дэнц кага 

жу ры бу дуць уру чац ца 

два пры зы «За най леп шы 

фiльм». Больш пад ра бяз на 

з но вы мi пра вi ла мi кон кур су 

мож на азна ё мiц ца на сай це 

фес ты ва лю.

Але на ДРАП КО.

Фес ты валь

Кон курс на цы я наль ных кi на школ 
«Лiс та па да» — па но вых пра вi лах

«Тэ ат ры пе ра ста лi 
нас здзiў ляць»

Жур на лiст Ва лян цiн ПЕ ПЯ ЛЯ ЕЎ прад ста вiў дэ бют ную п'е су «Но бе леў скi ты дзень»
Но вы дра ма тыч ны тэ атр за пра шае гле да чоў на па каз 

спек так ля «Но бе леў скi ты дзень». Прэм'е ра ад бы ла ся 

2 i 3 каст рыч нi ка. Ка ме дыя ў iра нiч най i па ра дак саль най 

фор ме рас па вя дае пра тое, як не за ўваж на для са мiх ся бе 

мы здрадж ва ем iдэа лам юнац тва i сва iм бы лым ма рам. 

Як нас уцяг вае ў вiр чу жой во лi i чу жых мер ка ван няў. 

Як не за ўваж на для са мiх ся бе за мест пад тры ман ня жы вой 

на ту раль най га вор кi мы рап там пе ра хо дзiм на мо ву штам паў 

i стэ рэа ты паў мас-ме дыя i са цы яль ных се так. Як з ця гам 

ча су ў нас пра рас тае зайз драсць да чу жо га пос пе ху, ля но та 

i бяз дзей насць. «Но бе леў скi ты дзень» — гэ та тэ ат раль ны 

дэ бют жур на лiс та Ва лян цi на Пе пя ля е ва. «Звяз да» 

па раз маў ля ла з аў та рам i да ве да ла ся аб тым, як пра хо дз iла 

ра бо та над п'е сай.

Сё ле та ўсе пра хо дзяць сур'ёз нае вы пра ба ван не 

на пра фе сi я на лiзм i ўмен не пры звы чай вац ца 

да не прад ка заль нас цi жыц ця. Эпi дэ мiя 

ка ра на вi ру са ад бi ла ся сур' ёз на i на кi на iн дуст рыi, 

бо спы нi ла здым кi мно гiх пра ек таў, ад мя нi ла 

або пе ра нес ла мно гiя прэм' е ры i фес ты ва лi 

(не ка то рыя, праў да, пе рай шлi ў ан лайн), за кры ла 

кi на тэ ат ры i пры пы нi ла ву чо бу ў кi на шко лах. 

I як раз умен не знай сцi ў та кiх аб ста вi нах рэ сурс 

для раз вiц ця i вы жы ван ня да ло кi на iн дуст рыi 

но выя фар ма ты, па ды хо ды да твор час цi 

i ка му нi ка цыi па мiж твор ца мi i iх гле да ча мi.


