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Та кім чы нам, пер шая 

На цы я наль ная кі на прэ мія 

Бе ла ру сі ўжо ў гэ ты па-

ня дзе лак раз дасць зна кі 

якас ці і, па сло вах на чаль-

ні ка ад дзе ла па кі не ма та-

гра фіі Мін куль та Аляк-

санд ра Рыд ва на, «гэ та 

не між са бой чык». Так ён 

ад ка заў на наш па пя рэд ні 

ма тэ ры ял па тэ ме («Не ка-

жы це «Ос кар», «Звяз да» 

ад 8 снеж ня).

Прэ мія, бюд жэт якой, 

да рэ чы, склаў пры клад на 

150 ты сяч руб лёў, апроч 

ста ту э так пра ду гледж-

вае гра шо выя пры зы: 

пе ра мож цы ў пер са наль-

ных на мі на цы ях атры ма-

юць 50 ба за вых ве лі чынь 

(1225 руб лёў), а най леп-

шыя філь мы — 100 ба за-

вых ве лі чынь (1450 руб-

лёў). У на ступ ных «рэ дак-

цы ях» ме ра пры ем ства, а 

яно мяр ку ец ца як рэ гу ляр-

нае, па мер пры зоў, маг чы-

ма, бу дзе па вя ліч вац ца.

«Дзяр жа ва ні ко лі не 

шка да ва ла гро шай на кі-

не ма то граф, я ха чу пад-

крэс ліць, на ват у са мыя 

цяж кія ча сы, — ка жа 

Аляк сандр Рыд ван. — 

Апош нія двац цаць ча ты-

ры га ды як мі ні мум ён мае 

срод кі на вы твор часць. 

Ця пер дзяр жа ва вы дзя-

ляе да дат ко выя срод кі і 

на ўзна га ро ды. Гэ та ме ра 

па сты му ля ван ні раз віц-

ця кі но. У нас, дзя куй бо-

гу, за ра джа ец ца і за раз 

ад чу вае не аб ход насць у 

фі нан сах не за леж ны кі-

не ма то граф. Ма ла дыя 

рэ жы сё ры зды ма юць за 

свае, як пра ві ла, не вя лі-

кія, гро шы, за кошт ней кіх 

да моў ле нас цяў са сва і мі 

та ва ры ша мі — да дат ко-

выя срод кі да па мо гуць 

ім аб на віць тэх ні ку аль бо 

за ка заць ман таж, аль бо 

прос та пад тры маць бы та-

вое іс на ван не».

Цы ры мо нія ўзна га-

родж ван ня не па срэд на і 

па ка жа, хто бу дзе аб наў-

ляць тэх ні ку — не за леж ны 

кі не ма то граф аль бо най-

больш ак тыў ны фі гу рант 

у ко ле на мі нан таў — На-

цы я наль ная кі на сту дыя. 

Прад стаў нік Мін куль та 

пры знаў, што пад час ар-

га ні за цыі пер шай прэ міі 

знач най праб ле май ста ла 

не да стат ко вае і ня свое-

ча со вае ін фар ма ван не 

кі на су поль нас ці аб гэ тых 

пла нах, бо не ка то рыя эта-

пы на столь кі за цяг нул ся, 

што ўзнік лі на ват су мнен-

ні, ці не пе ра нес ці прэ мію 

на на ступ ны год. «Мы не 

маг лі пра гу чаць шы ро ка» 

зна чыць, на пэў на, што 

кі на прэ мія ледзь не пра-

пус ці ла тое, дзе ля ча го 

ства ра ла ся.

Так ці інакш, сва ёй мэ-

тай ар га ні за та ры лі чаць 

па паў нен не кі на за лаў 

на пра гля дах бе ла рус кіх 

філь маў, то-бок, па пу-

ля ры за цыю ай чын на га і, 

на жаль, па куль час та не 

вель мі ці ка ва га гле да чу 

кі но. Апроч усіх на леж-

ных пра цэ саў, яны пра па-

ну юць і се рыю па ка заў: з 

18 да 26 снеж ня ў Цэнт ры 

су час ных мас тац тваў бу-

дуць пра дэ ман стра ва ны 

філь мы — пе ра мож цы і 

ўдзель ні кі На цы я наль най 

кі на прэ міі з удзе лам зды-

мач ных груп, аб мер ка ван-

няў і дыс ку сій.

Да рэ чы, пе рад ура чыс-

тай цы ры мо ні яй уз на га-

родж ван ня ў До ме кі но 

бу дзе прэ зен та ва на кні га 

«Мне ёсць што ска заць», 

якая змя шчае ў са бе най-

леп шыя ра бо ты зна на га кі-

на кры ты ка Алы Баб ко вай.

Боль шасць з на мі нан-

таў (уся го на прэ мію бы ло 

па да дзе на 167 за явак, з 

якіх 36 — філь мы), як ужо 

ад зна ча ла ся, прад стаў ля-

юць На цы я наль ную кі на-

сту дыю і асва ен не бюд-

жэт ных гро шай.

«Мы пра цу ем у рэ жы-

ме су пер мар ке та, — ка-

мен туе Аляк сандр Рыд-

ван. — Ка заць, што ў 

спі се на мі нан таў шмат 

«Бе ла русь філь ма», — 

тое ж са мае, што па пра-

каць кра му ў тым, што 

у яе за хо дзяць у асноў-

ным бе ла ру сы. «Бе ла-

русь фільм» ства рае ка-

ля трыц ца ці кар цін у год. 

Згод на з рэг ла мен там, 

мы да пус ка ем да ўдзе-

лу пра ек ты апош ніх двух 

га доў, зна чыць, кі на сту-

дыя мае пра ва па даць іх 

шэсць дзя сят. А за яві лі 

яны пры клад на паў та ра 

дзя сят ка. Як мы мо жам 

іх не да пус ціць? У той 

жа час я на паль цах ма гу 

па лі чыць, коль кі за гэ тыя 

два га ды бы ло ство ра на 

філь маў не за леж ны мі 

вы твор ца мі».

Ка лі гэ ты крэн з бо ку 

ар га ні за та раў тлу ма чыц-

ца звы чай най ма тэ ма ты-

кай, тым больш ста но-

віц ца ці ка ва, які крэн аб-

ра ла пра фе сій нае жу ры 

(у пад лі ко вую ка мі сію, як 

за пэў ні ла ды рэк тар кон-

кур су Але ся Ка кош ні ка-

ва, ува хо дзяць лю дзі, 

што да кі не ма то гра фа 

не ма юць ні я ка га да чы-

нен ня). Але гэ тая інт ры га 

пра цяг нец ца да ве ча ра 

па ня дзел ка.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Так, перш чым паэ му Міц-

ке ві ча эк ра ні за ваў Ан джэй 

Вай да, яшчэ ў 1928 го дзе ў 

мо ву кі но яе пе ра вёў Ры шард 

Ар дын скі. Гіс то рыя Та дэ ву ша 

і Зо сі з дзвюх су праць лег лых 

па по гля дах шля хец кіх сем' яў 

на пя рэ дад ні вай ны 1812 го-

да зды ма ла ся на во зе ры 

Сві цязь і ў Мір скім за мку. 

Пад час Дру гой су свет най 

вай ны стуж ка бы ла згуб ле-

на, і толь кі ў 2012 го дзе ад рэ-

стаў ра ва ная па зной дзе ных 

рэшт ках ко пія бы ла зноў па-

ка за на пуб лі цы.

Як ві даць, у «Па на Та-

дэ ву ша» Ар дын ска га ба-

га тае на па дзеі мі ну лае, 

але і ня дрэн ны «пра кат» у 

су час нас ці. Пас ля ад наў-

лен ня фільм не ад на ра зо ва 

па каз ваў ся ў Бе ла ру сі пры 

да па мо зе Поль ска га ін сты-

ту та ў Мін ску, бо Адам Міц-

ке віч — ад на з тых пер сон, 

мо жа толь кі ся род ін шых 

больш ге ні яль ная, што аб'-

яд ноў ва юць Бе ла русь і 

Поль шчу (хоць ча сам праз 

спрэч кі пра тое, бе ла рус кі 

гэ та па эт ці поль скі, і раз'-

яд ноў ва юць).

Па ка зы ад бы ва лі ся пад 

роз ны акам па не мент, а гэ тым 

ра зам ня мую стуж ку бу дуць 

су пра ва джаць сім фа ніч ны 

ар кестр, хор му зыч най ка пэ-

лы «Са но рус» і но вая му зы ка 

ад «аў та ра ка мер ных, сім фа-

ніч ных, ва каль на-ін стру мен-

таль ных і ха ра вых му зыч ных 

тво раў, шмат лі кіх апра цо вак, 

пе ра ла жэн няў, ін стру мен то-

вак, аран жы ро вак у роз ных 

жан рах і сты лях, му зы кі да 

тэ ат раль ных па ста но вак, кі-

но, спе цы яль ных мас тац кіх 

і фес ты валь ных пра ек таў» 

Кан стан ці на Ясь ко ва. Пад-

час па ка зу ён так са ма бу дзе 

і ды ры жо рам.

Гэ та га «Па на Та дэ ву ша» 

мож на лі чыць пер шай поў-

на маш таб най эк ра ні за цы яй 

паэ мы: для най больш гіс та-

рыч на праў дзі ва га пе ра ня-

сен ня шля хец ка га жыц ця на 

вя лі кі эк ран быў за про ша ны 

шэ раг спе цы я ліс таў. Сён няш-

ні па каз чор на-бе лай ня мой 

стуж кі сім ва ліч на аб' яд нае 

90-год дзе філь ма, 100-год-

дзе ад наў лен ня не за леж-

нас ці Поль шчы і 220-год дзе 

Ада ма Міц ке ві ча.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

Гэ ты мі дня мі ў Вя лі кім тэ ат ры опе ры і 

ба ле та пра хо дзіць Мін скі між на род ны 

Ка ляд ны опер ны фо рум, а па чаў ся ён 

13 снеж ня з прэм' е ры но вай опе ры 

«Дон Па ску а ле» італь ян ска га кам па-

зі та ра Га э та на Да ні цэ ці.

Гэ та гіс то рыя пра ста ро га ха лас ця ка, у 

яко га зда ра ец ца кан флікт з пля мен ні кам: 

ён хо ча жа ніць яго з ба га тай ня вес тай, а 

той хо ча ажа ніц ца з ка ха най. Са ма дур-

ства До на Па ску а ле ма ла дыя вы ра ша юць 

«вы ле чыць» кар ды наль ны мі ме та да мі: ар-

га ні зу юць ста ро му фік тыў ны шлюб і па-

каз ва юць, чым ён ча сам мо жа абяр нуц-

ца. Ка ме дый ная опе ра — аў та рам ліб рэ та 

з'яў ля ец ца Джа ва ні Ру фі ні — кан ча ец ца, 

ка неш не, хэ пі-эн дам.

Рэ жы сё рам-па ста ноў шчы кам но ва га 

«До на Па ску а ле» стаў Мі ха іл Пан джа ві дзэ, 

а ды ры жо рам-па ста ноў шчы кам — Вік тар 

Плас кі на. У ра бо це над 

опе рай за дзей ні ча ны 

хор май стар-па ста ноў-

шчык Ні на Ла ма но віч і 

мас так-па ста ноў шчык 

Аляк сандр Кас цю чэн ка.

ІХ Ка ляд ны опер ны 

фо рум пра цяг нец ца да 

21 снеж ня — у гэ тыя 

дні ў Вя лі кім тэ ат ры па-

каз ва юц ца най леп шыя 

па ста ноў кі, гу чаць вя-

до мыя опер ныя га ла сы 

і вы сту па юць су свет ныя 

опер ныя зор кі.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

Вя до мыя ім ёны, кла січ ная 

лі та ра ту ра, ле ген ды, ін тэр прэ-

та цыі, пе ра пля цен не ча ла ве чых 

гіс то рый — з 14 да 18 снеж ня 

ў Ку па лаў скім будуць па ка за ны 

пяць па ста но вак ад пя ці Санкт-

Пе цяр бург скіх тэ ат раў.

Усё па ча ло ся з «Ма дам Ба-

ва ры» тэ ат ра «Рус кая ант рэ-

пры за», дзе ге ра і ня Гюс та ва 

Фла бэ ра з'я ві ла ся ў двух аб ліч-

чах — жан чы н XІX ста год дзя і 

су час нас ці. Фан та зія пра ўва саб-

лен не кла січ на га ўжо пер са на жа 

ў на шых днях і яго пе ра ся чэн не 

з «ары гі на лам» рас па ча ла «Пе-

цяр бург скі тэ ат раль ны се зон».

На чар зе сцэ ніч ныя раз ва гі 

Дзяр жаў на га дра ма тыч на га тэ-

ат ра «Пры ту лак ка ме ды ян та» 

пра Льва Талс то га і яго ся мей нае 

жыц цё з жон кай Соф' яй Анд рэ-

еў най у тра гі ка ме дыі «Талс то га 

ня ма». За сна ва ная на ўспа мі нах 

су час ні каў Талс то га і ліс та ван ні 

яго сва я коў і сяб роў па ста ноў-

ка раз ва жае пра ро лю жон кі ў 

жыц ці і твор час ці пісь мен ні ка, а 

так са ма пры чы ну іх раз ла ду.

Са мы ка рот кі спек такль пра-

гра мы ад Вя лі ка га тэ ат ра ля лек 

на зы ва ец ца «Не ба ў ча ма да не, 

аль бо Цу цы кі ў но чы» і раз лі ча-

ны на ама та раў лі ры кі: не каль кі 

ге ро яў-ле ту цен ні каў ра зам ча-

ка юць цяг нік, што па ві нен ад-

вез ці іх у цу доў ны і не па доб ны 

да на ва кол ля свет.

Санкт-Пе цяр бург скі ака дэ міч-

ны дра ма тыч ны тэ атр імя Ка мі-

сар жэў скай прад ста віць поў ную 

су праць лег лых па чуц цяў дра му 

«Ноч Гель ве ра» пра жан чы ну і 

трыц ца ці га до ва га хлоп ца, што 

ад стае ў раз віц ці.

На рэш це, за вер шыць фес-

ты валь лі рыч ная ка ме дыя 

«А вы ве да е це, што та кое ка-

хан не?» тэ ат ра-фес ты ва лю 

«Бал тый скі дом». Ге роі трох 

гіс то рый бу дуць спра ба ваць 

ад ка заць на гэ тае пы тан не, а 

па ста ноў ка бу дзе ад зна ча на 

асаб лі вым му зы каль ным су-

пра ва джэн нем.

Усе пяць па ста но вак па каз ва-

юц ца на сцэ не Ку па лаў ска га тэ-

ат ра а сё май ве ча ра. Ме ра пры-

ем ства ар га ні за ва на Ка мі тэ там 

па куль ту ры Санкт-Пе цяр бур га і 

кам па ні яй «Не ва-АРТ».

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

Кі на кро кіКі на кро кі

«ГЭ ТА НЕ МІЖ СА БОЙ ЧЫК»
На цы я наль ную кі на прэ мію ўру чаць ужо ў па ня дзе лак

У ве ча ро вых стро ях і з ім ёна мі пе ра мож цаў 

у кан вер тах — 17 снеж ня, у Дзень бе ла рус ка га 

кі но, ад бу дзец ца цы ры мо нія ўзна га родж ван ня 

бе ла рус кім «Ос ка рам». Абра ным з на мі нан таў у 

двац ца ці ка тэ го ры ях бу дуць уру ча ны ста ту эт кі 

ў вы гля дзе кі на плён кі і па па раць-квет кі. Жу ры 

ўжо зра бі ла свой вы бар, а ўра чыс тае ме ра пры-

ем ства ў До ме кі но мае ў асаб лі вай ат мас фе ры 

на зваць най леп шыя бе ла рус кія кі на пра ек ты 

і на шых най леп шых кі не ма та гра фіс таў.

У Мін ску 
па каз ва ец ца цэ лая пра гра ма 

пі цер скіх спек так ляў

На сцэ неНа сцэ не

ТЭ АТ РАЛЬ НЫЯ 
СЕ ЗО НЫ

Паў ноч ная ра сій ская ста лі ца дзе ліц ца сва ёй куль ту рай: 

пяць су час ных па ста но вак тэ ат раў Санкт-Пе цяр бур га з 

уча раш ня га дня прад стаў ля юц ца пуб лі цы на сцэ не Ку па-

лаў ска га тэ ат ра. Гэ та XІІ Між на род ны фес ты валь «Пе цяр-

бург скі тэ ат раль ны се зон», што пра хо дзіў у Бер лі не, Афі-

нах, Тэль-Аві ве, Тбі лі сі, Мар се лі, ін шых га ра дах, а ця пер 

за ві таў у Мінск і, па сло вах ар га ні за та раў, гэ тым ра зам 

па каз вае «асаб лі ва на сы ча ную пра гра му» ад вя ду чых 

тэ ат раль ных рэ жы сё раў го ра да.

Пе рад ура чыс тай 
цы ры мо ні яй 
уз на га родж ван ня 
ў До ме кі но бу дзе 
прэ зен та ва на кні га 
«Мне ёсць што 
ска заць», якая 
змя шчае ў са бе 
най леп шыя ра бо ты 
зна на га кі на кры ты ка 
Алы Баб ко вай.

Цы ры мо нія 
ўзна га родж ван ня 
не па срэд на і па ка жа, 
хто бу дзе аб наў ляць 
тэх ні ку — не за леж ны 
кі не ма то граф аль бо 
най больш ак тыў ны 
фі гу рант у ко ле 
на мі нан таў — 
На цы я наль ная 
кі на сту дыя.

«Пан Та дэ вуш» вяр та ец ца на эк ран
Ня мы фільм 1928 го да па ка жуць пад жы вую му зы ку

Чор на-бе ла га «Па на Та дэ ву ша» на ша пуб лі ка 

ўжо ба чы ла, і не толь кі ў Мін ску, але свят ка ван-

не 220-год дзя з дня на ра джэн ня Ада ма Міц ке ві ча 

і 100-год дзя ад наў лен ня не за леж нас ці Поль шчы 

ста лі на го дай па ба чыць кар ці ну зноў, пры чым у 

су пра ва джэн ні сім фа ніч на га ар кест ра і хо ру. Пэў-

ны пра цяг фес ты ва лю кі но і му зы кі «Кі не мо», які ў 

цёп лы пе ры яд ла дзіць пра гляд ня мых філь маў пад 

ад кры тым не бам, ад бу дзец ца сён ня, 15 снеж ня, у 

кі на тэ ат ры «Маск ва». «Пан Та дэ вуш» тут бу дзе па-

ка за ны з но вым му зыч ным су пра ва джэн нем, аў та-

рам яко га стаў Кан стан цін Ясь коў.

Прэм' е раПрэм' е раДОН ПА СКУ А ЛЕ 
ХО ЧА АЖА НІЦ ЦА
Ка міч ная па ста ноў ка рас па ча ла Ка ляд ны опер ны фо рум

«Ма дам Ба ва ры».


