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Z
Ка лі па ка зы на пэў ным кі-

на фес ты ва лі збі ра юць поў-

ныя ці пры нам сі амаль поў-

ныя за лы, праў да ж, скла да-

на ска заць, гэ та за слу га куль-

тур най пуб лі кі ці РR-служ бы? 

У гэ тым вы пад ку аль бо ў 

Бе ла сто ку над звы чай куль-

тур ная пуб лі ка, аль бо ў фес-

ты ва лю Żubrоffkа доб ры пі яр, 

аль бо ўсё ра зам. Стаў лю на 

«ўсё ра зам»: хі по вы фес ты-

валь, як мне па да ло ся, мае 

цэ лы шэ раг ка зыр ных кар-

таў, у пры ват нас ці, хоць гэ та 

амаль што ві да воч на, доб-

рае кі но і — трэ ба вы лу чыць 

асоб на — вы кштал цо ныя 

фор мы яго «па да чы».

Што за доб рае кі но? — 

апроч бе ла рус ка га, якое 

ўвай шло ў шы ро кі па за кон-

курс, Żubrоffkа па ка за ла 

пры го жа роз на аб ліч ную кон-

курс ную пра гра му, ку ды бы лі 

ўклю ча ны за меж ныя кар ці ны 

і да во лі філь маў з Поль шчы. 

Не каль кі кон кур саў кі но для 

дзя цей ад шас ці, дзе ся ці і 

тры нац ца ці га доў, пра гра-

мы сту жак з уся го све ту і 

сек цыі вы ключ на поль скіх 

ра бот, асоб на — ама та ры, 

асоб на — сту дэн ты, асоб-

на — не за леж ныя філь мы, 

на рэш це кон курс экс пе ры-

мен таль на га кі но і ві дэа ар ту 

і заў сё ды лю бі мая пра гра ма 

ві дэа клі паў.

Жан чы ны ў бал кан скім 

кі но, філь мы пра ня на вісць, 

кар ці ны з Каў ка за, ка рот-

ка мет раж кі ў жан ры sсі-fі, 

аф ра шор ты, ра бо ты чле наў 

асноў на га жу ры — гэ та па за-

кон курс ці хут чэй яго част ка. 

А ця пер уя ві це, што апроч 

звы чай ных за лаў з мяк кі мі 

крэс ла мі і «пра но сіць на поі 

за ба ро не на» (хоць, зда ец ца, 

мож на бы ло) філь мы па каз-

ва юц ца ў кай фо вых пра сто-

рах з бар най стой кай і пэў-

ным ха о сам пе ра мя шчэн няў, 

у тым лі ку ноч чу, у тым лі ку 

за мест сня дан ку, аль бо ў 

па ла цы Бра ніц кіх, ад ной з 

га лоў ных сла ву тас цяў Бе-

ла сто ка.

І яшчэ — Żubrоffkа пад-

крэс лі вае сваю ма дэр но-

васць праз скі ра ва насць 

на доў гія но чы: пра гра ма 

кан цэр таў з'яў ля ец ца асоб-

най гіс то ры яй, ды джэі, каб 

зра біць ве ча ры ны не за быў-

ны мі, пры яз джа юць у го рад 

пач ка мі, а адзін з іх — Янус 

Рас му сэн — вы сту піў у якас-

ці «та пё ра» на па ка зе дац-

кай ня мой кар ці ны Холь ге-

ра-Мад сэ на «Па да рож жа 

на Марс» 1918 го да ў якас ці 

філь ма ад крыц ця. Бе ла сток 

на фес ты ва лі тан цуе.

U
У асоб най пра гра ме ла-

каль на га кі но, то-бок гэ тым 

ра зам у ча ты рох кар ці нах, 

што ма юць да чы нен не да 

Пад ляш ша, мож на бы ло па-

чуць бе ла рус кую мо ву. Пад-

бор ка па каз ва ла ся ў асаб лі-

вым і, што бы ло ві да воч на, 

пры ця галь ным фар ма це 

кі на сня дан ку, якіх на фес-

ты ва лі бы ло тры (апроч пад-

ляс ка га сла вац кія і чы лій скія 

кух ня і філь мы) — вось та бе 

па жы так для ро зу му і вось 

для це ла. То-бок ад мыс ло ва 

пры га та ва ныя за про ша ны мі 

ку ха ра мі стра вы прад стаў ля-

юц ца так са ма, як улас на кі но, 

пад час пер ша га Q&А на ват 

пра гу чаў жарт, маў ляў, чым 

больш пы тан няў аў та рам, 

тым да лей ад страў, та му пы-

тан няў больш не бы ло.

У гэ тай пра гра ме апроч 

бе ла рус кай мо вы я знай шла 

цу доў на мі лы фільм пра знік-

лую пра фе сію. Ма ла ды хло-

пец пры хо дзіць да жы хар кі 

пэў най вёс кі і пра па нуе свае 

па слу гі спе ва ка для ку рэй, 

быц цам яны праз гэ та па чы-

на юць нес ці больш яек.

З аль бо ма мі пе сень — 

вель мі прад стаў ні ча — ён 

пра па нуе пра дэ ман стра ваць 

сваю ка рысць і ідзе ў ку рат-

нік, дзе пры вы клю ча ным 

свят ле вы сту пае быц цам пе-

рад пуб лі кай: звяр та ец ца да 

ку ра чак, прад стаў ляе свой 

рэ пер ту ар і вы кон вае па пу-

ляр ныя пе сень кі. Ён па кі дае 

жан чы не ві зі тоў ку, а паз ней 

вяр та ец ца, каб не за ўваж на 

пад кі нуць у ку рат нік куп лё-

ных яек. На на ступ ны дзень 

ра зам з гас па ды няй яны 

ідуць ацэнь ваць вы нік пра-

цы, ба чаць ві да воч ны рост 

«вы твор час ці», жан чы на 

пра па нуе спе ва ку за пла ціць 

яй ка мі, ён збі рае свае яй кі 

на зад і сы хо дзіць. Ціт ры «Ку-

ры на га спе ва ка» Хер ма на са 

дэ Ча му ка ін фар му юць, што 

ў ся рэ дзі не мі ну ла га ста год-

дзя ў рэ гі ё не пра ца ва ла не-

каль кі дзя сят каў прад стаў ні-

коў гэ тай пра фе сіі.

Тут жа ці хая кар ці на 

«Квет ка ад ной но чы» На ты 

Ша ды пра дзяў чы ну, якая 

жы ве на вод шы бе пад стро-

гай апе кай ве ру ю чай ма ці, 

а ўрэш це да зва ляе са бе ма-

лень кую воль насць — сы хо-

дзіць на ўсю ноч да вог ні шча 

на бе ра зе і, ня гле дзя чы на 

мат чын гнеў, за ста ец ца на-

заў сё ды ўсце ша най глыт ком 

сва бо ды. Ка рот ка мет раж ка 

«Ан ды на» То ма ша Слі він ска-

га ро біць сва ім ге ро ем ула-

даль ні ка рэд ка га за хвор ван-

ня і іг рае яго Бар таш Бе ле ня, 

што вы ка наў га лоў ную ро лю 

ў на шу ме лым «Бо жым це ле» 

Яна Ка ма сы (па каз ваў ся на 

кі на фес ты ва лі «Ліс та пад»). 

Żubrоffkа прад стаў ляе пра-

гра му пад ляс ка га кі но кож ны 

год і вы дае гэ тую пад бор ку 

на дыс ках.

B
Бе ла рус кая ані ма цыя — 

«Най леп шае мес ца на све це» 

Іры ны Та ра са вай і «Падан не 

пра гус лі» Тац ця ны Куб ліц-

кай бы лі па ка за ны ў кон кур-

сах для дзя цей (яны ж, між 

ін шым, удзель ні ча лі ў На цы-

я наль ным кон кур се сё лет ня-

га «Ліс та па да»). Але апроч 

гэ та га 14-я Żubrоffkа вы лу-

чы ла ка лек цыю бе ла рус кіх 

філь маў апош ніх га доў у 

асоб ную па за кон курс ную 

пра гра му. З гэ тай на го ды 

мож на зга даць яшчэ адзін 

асаб лі вы фар мат кі на фес-

ты ва лю — «гаст ро лі». Пэў-

ныя пра гра мы апроч улас на 

Бе ла сто ка па каз ва юц ца ў 

га рад ках і мяс тэч ках рэ гі ё-

на, якія ча сам вы сту па юць 

як іні цы я та ры, за пра ша юць, 

су стра ка юць і не бяс печ на 

ад праў ля юць на зад гас цей, 

што му сяць прэ зен та ваць 

ра бо ты і ад ка заць на пы тан ні 

пуб лі кі.

Гаст ра ля ва ла і пад бор ка 

«Бе ла русь па-за...» — знаё-

мы, што яе прад стаў ляў, 

вяр нуў ся з па ез дак з тор-

бай па до ра ных яму поль скіх 

пі ра гоў сэн ка чаў. У сек цыю 

ўвай шло пяць на шых філь-

маў, на прык лад, паў га дзін-

ная зня тая ад ным пла нам 

стуж ка Вік та ра Кра соў скага 

«Ду шы мёрт выя», што па-

каз вае прад пры ем ства, на 

якім пра цу юць лю дзі з аб-

ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі, 

і ды рэк та ра, які хо ча за мя-

ніць іх «паў на вар тас ны мі» 

су пра цоў ні ка мі, за ха ваў шы 

плюшкі ад дзяр жа вы.

Ка рот ка мет раж ка «Са-

праўд ная аме ры кан ка» Да р'і 

Жук, зня тая яшчэ да зна ка-

мі та га «Хрус та ля», па каз вае 

дзяў чы ну з пост са вец кай 

кра і ны, што пры еха ла па аб-

ме не ў аме ры кан скую сям'ю 

і су стрэ ла ся з пэў ны мі да ся-

бе па тра ба ван ня мі, якія вы-

клі ка лі ма лень кі, але пры го-

жы бунт. У філь ме «Frоm а 

grеаt hеіght» Ула ды Сянь ко-

вай (наз ва па зы ча ная ў пес ні 

гур та Rаdіоhеаd) у цяг ні ку су-

стра ка юц ца бе жа нец і хло пец, 

што хо ча па збег нуць служ бы 

ў ар міі, — абод ва спа дзя юц ца 

пе ра ся чы мя жу па між Бе ла-

рус сю і Поль шчай.

Ку ра тар пра гра мы Ра-

дак Дамб роў скі ка жа, што 

Żubrоffkа даў но ме ла ідэю 

па ка заць су час ныя бе ла-

рус кія філь мы, але яшчэ 

дзе сяць га доў та му са браць 

пра гра му ка рот ка га мет ра з 

Бе ла ру сі бы ло да во лі цяж-

кай за да чай. Сён ня ж праб-

ле ма ўжо не ў не да хо пе, а ў 

раз до ллі, ка лі мож на і трэ ба 

вы бі раць, і гля дзі це — усё 

скрозь не за леж нае кі но. 

У пры ем ных пла нах ар га ні-

за та раў — па каз ваць пра-

гра мы бе ла рус кіх філь маў 

пад брэн дам Żubrоffkа і на-

да лей, на ват па-за ме жа мі 

сне жань скіх дзён, ка лі пра-

хо дзіць сам фес ты валь.

R
Я пра ца ва ла ў жу ры. З гэ-

тай на го ды раю па зна чыць 

са бе пры нам сі два філь мы: 

як толь кі яны ста нуць да-

ступ ныя ў се ці ве ці дзе яшчэ, 

на ціс кай це «Рlау». Фо ку сам 

за меж ных кі на кры ты каў на 

фес ты ва лі ста ла сту дэнц-

кае і не за леж нае поль скае 

кі но і жу ры не абы шло ўва-

гай амаль што ві да воч на-

га фа ва ры та поль скіх пра-

грам — су пер кра наль ную, 

смеш ную і фак тур ную да ку-

мен таль ную стуж ку аб эва-

лю цыі свя до мас ці і пры няц ці 

бліз ка га ча ла ве ка «Без умоў-

ная лю боў» Ра фа ла Лы са ка. 

Ра бо та між ін шым пры ма ла 

ўдзел у кі на фес ты ва лі ІDFА 

ў Амстэр да ме (які на зы ва-

юць «да ку мен таль ны мі Ка-

на мі»).

Мы ма ем уну ка, улас на 

рэ жы сё ра кар ці ны, і ба бу-

лю, якую той час ад ча су 

на вед вае. Яны лю бяць ад но 

ад на го, ба бу ля з не цяр пен-

нем ча кае ві зі таў Ра фа ла, 

га ра чыя аб дым кі за хлы на-

юць пя шчо тай, але ў пэў ны 

мо мант, пас ля міль ё наў тра-

ды цый ных ба бу лі ных жар таў 

і на мё каў на дзяў чат, сям'ю 

і бу ду чы ню, хло пец пры зна-

ец ца, што ад дае пе ра ва гу 

муж чын ска му по лу.

Усё. Сэр ца ба бу лі раз бі та, 

яна дра ма тыч на пла ча і на-

ра кае на Бо га за тое, што ён 

ад бі рае ў яе са мае да ра гое, 

спра буе пе ра ка наць уну ка і 

пе ра ра біць, але ця гам філь-

ма змя ня ец ца і лю боў — без-

умоў ная лю боў — бя рэ верх. 

Кар ці на між тым атры ма ла 

Гран-пры кі на фес ты ва лю 

Żubrоffkа, а так са ма Прыз 

гля дац кіх сім па тый. Не дзіў-

на, бо Ра фа лу Лы са ку, па-

пер шае, над звы чай па шан-

ца ва ла з ма ляў ні чай ба бу-

ляй, якая не ба іц ца ка ме ры, 

не змя няе пад яе по зір кам 

жэс таў і слоў, да во лі ка міч на 

для су час на га ча ла ве ка раз-

ва жае і ся бе па во дзіць. Да 

та го ж гэ та цэ лас ны, пас ля-

доў ны, поў ны тэм і кі рун каў 

фільм, ды на ак ту аль ную, 

амаль што трэн да вую, тэ му, 

і атры маў ён ад на ша га жу-

ры Sресіаl mеntіоn.

Ула даль ні кам жа га лоў на-

га пры за між на род на га жу ры 

жур на ліс таў стаў, зда ва ла-

ся б, прос ты, а ў той жа час 

скла да ны ані ма цый ны фільм 

«Дождж» Пёт ра Міль ча рэ ка. 

Ня хіт рая, але як бы кан цэп-

ту аль ная, мі ні ма ліс тыч ная, 

геа мет рыч ная ані ма цыя 

вы ма лёў вае «асляп ляль ны 

шлях да смер ці», а дак лад-

ней, пра гу сва бо ды і бяз дум-

ных пры го даў з на дзе яй на 

вель мі не тры ва лую пад стра-

хоў ку.

Мы ба чым хма ра чос і ча ла-

ве ка, што вы ра шыў скон чыць 

жыц цё са ма губ ствам, але ака-

заў ся вы ра та ва ны су пер ге ро-

ем. Ад чуць аса ло ду па дзен ня 

і быць вы ра та ва ны мі за ха це-

ла за над та шмат ча ла век... 

«Дождж» — лёг кі фільм, але 

пры ўсёй сва ёй за баў нас ці і 

мі ні ма ліз ме ўмяшчае ў сабе 

якас ную іро нію, пра ва ка цый-

нае ба чан не су час на га све ту і 

ча ла ве чай пры ро ды і мност ва 

маг чы мас цяў для па ра ле ляў, 

дзе ўсё ска жа ад но — «ча ла-

ве ку до сыць скла да на да па-

маг чы».

Улас на без умоў нас цю 

па чуц цяў і аван тур най ча ла-

ве чай сут нас цю, а гэ та, мо-

жа быць, са мыя пры ем ныя 

з'я вы на све це, Żubrоffkа і 

ўвян ча ла ся. Зна чыць, ка лі 

ехаць у Бе ла сток, то лепш, 

ка неш не, не на за ку пы, а на 

кі на фес ты валь. Тан цу ем!

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Фота з архіва 

кінафестывалю.

Фес ты вальФес ты валь

КАРОТКІ МЕТР 
ВЫРАШАЕ

Мы з'ез дзі лі ў Бе ла сток на кі на фес ты валь Żubrоffkа 
і ра ім вам у на ступ ным го дзе ад пра віц ца ту ды са мім

Прад стаў лен не бе ла рус кай пра гра мы.

Уз на га родж ван не філь маў на цы ры мо ніі за крыц ця. Жу ры за чыт вае ма ты ва цыю.

Што гэ та за го рад з на сель ніц твам толь кі трыс та 

ты сяч ча ла век і што гэ та за кі на фес ты валь, 

на нач ных па ка зах яко га ў гэ тым го ра дзе гле да чы 

ледзь не зві са юць са сто ляў і бар най стой кі. 

У мі ну лую ня дзе лю ў Бе ла сто ку пад вёў вы ні кі 

14-ы міжнародны фес ты валь ка рот ка мет раж ных 

філь маў Żubrоffkа, дзе апроч ін ша га па каз ва ла ся 

асоб ная пра гра ма бе ла рус кіх кар цін, а ў кон кур сах 

дзі ця чых філь маў удзель ні ча ла бе ла рус кая 

ані ма цыя. Па пя рэдж ва ю чы пы тан ні, зуб роў ку 

на кі на па ка зах не раз да юць, хоць чут кі хо дзяць, 

што гэ та адзін з са мых пі ту шчых кі на фес ты ва ляў 

у све це (у кі не ма та гра фіс таў ча сам свое асаб лі выя 

кры тэ рыі ацэн кі). Чут кі ка мен та ваць не бу ду, 

але пра са му Żubrоffku ў мя не неш та ёсць.

 «Дождж».
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