
«У кі на тэ атр на род 
хо дзіць дзе ля ат мас фе ры»

Рэ жы сёр ста ліч на га До ма кі но — аб пра фе сіі, ма ла дых твор цах і лё та ю чых па рсюч ках
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КА ЛІ лю дзі да вед ва-

юц ца, кім і дзе пра-

цуе мой су раз моў нік, не 

мо гуць сха ваць здзіў-

лен ня: «Рэ жы сёр у кі-

на тэ ат ры? На вошта?»

— Мне больш па да ба ец ца 

на зы ваць ся бе ма са ві ком-

пры дум шчы кам. Гэ та прос-

та і зра зу ме ла ўсім, — усмі-

ха ю чы ся, ка жа Аляк сандр 

Ба ры са віч. — Ка лі зір нуць 

на сет ку кі на ві дэа пра ка ту 

Мін гар вы кан ка ма, то ўба-

чым — кож ны кі на тэ атр мае 

сваю спе цы фі ку. Дом кі но 

за дум ваў ся як мес ца, дзе, 

апра ча кла січ на га пра ка ту, 

бу дуць ла дзіц ца ме ра пры-

ем ствы, звя за ныя з ай чын-

ным кі не ма то гра фам. Для 

гэ та га рэ жы сёр тут і па трэб-

ны. Дзень бе ла рус ка га кі но, 

прэм' е ры філь маў, твор чыя 

су стрэ чы з прад стаў ні ка мі 

кі на ту соў кі, ве ча ры па мя ці і 

юбі леі ка ры фе яў ін дуст рыі. 

І гэ та не ўліч ва ю чы ўнут ра-

ных пра ек таў кі на тэ ат ра.

— Але ка лі зір нуць на 

афі шу, то зда ец ца, што ва 

ўсіх кі на тэ ат рах рэ пер ту ар 

ідэн тыч ны.

— Ця пер пра кат у вя лі кай 

за леж нас ці ад дыс трыб' ю та-

раў. Вось мы і ма ем сі ту а-

цыю, ка лі па ўсёй Бе ла ру сі 

ідзе ад но і тое ж. Ды што там 

па Бе ла ру сі! — па ўсім све-

це. Кі на ін дуст рыя — сфе ра 

мак сі маль на гла ба лі за ва-

ная. Тым не менш кож ны 

ста ра ец ца на ват у та кіх умо-

вах пра цяг нуць на эк ра ны 

ней кую ра зы на чку і стаць 

ад мет ным. Атрым лі ва ец ца 

да лё ка не заў сё ды.

— Пэў ны час вы вы-

кла да лі дыс цып лі ну «Ме-

недж мент кі на пра ка ту» ў 

Бе ла рус кім дзяр жаў ным 

уні вер сі тэ це куль ту ры. 

Пра што рас каз ва лі сту-

дэн там?

— У тым лі ку і пра тое, 

чым да во дзіц ца зай мац ца 

кож ны дзень. Ар га ні за цыя 

пе рад се ан са вых ме ра пры-

ем стваў — част ка пра соў-

ван ня пра дук ту.

На маю дум ку, су час ны 

гля дач пе ра на сы ціў ся. Кі но 

ця пер паў сюль — па тэ ле-

ба чан ні, на кам п'ю та ры і 

смарт фо нах. Сеў і гля дзі, 

дзе і ка лі за хо чаш. Ця пер 

у кі на тэ атр на род хо дзіць 

не толькі дзе ля прэм' ер, а 

таксама і за ат мас фе рай. 

І на ша за да ча — яе ства-

рыць. Фор мы мо гуць быць 

аб са лют на роз ныя — ад 

ві таль на га сло ва рэ жы сё-

ра да ка ра цень кай за баў-

ляль най пра гра мы. Пом ню 

прэм' е ру да ку мен таль на га 

кі но пра Май кла Джэк са на. 

Эфект ная, доб ра зня тая 

стуж ка. Па даць яе ха це ла-

ся па-асаб лі ва му. За пра сіць 

«двай ні коў» ар тыс та? Ба-

наль на. Пус ціць на рэз ку з 

яго ных клі паў? Яшчэ горш. 

Та ды я па лез у ін тэр нэт па-

чы таць пра яго. Не ча ка на 

ад крыў для ся бе не толь кі 

цу доў на га спе ва ка і тан цо-

ра, але і вы дат на га фі ло са-

фа. Пе рад се ан сам на эк ра-

не прай шло слайд-шоу з яго 

вы каз ван ня мі — глы бо кі мі і 

ўдум лі вы мі. Гле да чы на ват 

не зда га да лі ся, што гэ та 

на ша ідэя. Ду ма лі, част ка 

кі но. У гэ тым і сэнс — зра-

біць неш та та кое, каб яно 

ўспры ма ла ся адзі ным цэ-

лым з філь мам. Не за цяг ну-

та, не пры ця ну та за ву шы і 

каб не пе ра кры ва ла кар ці ну 

па ўра жан нях.

Да во лі па спя хо вым у 

свой час быў пра ект «Ка-

на ма нія» з экс клю зіў ны мі 

па ка за мі філь маў спе цы-

яль ных пра грам Кан ска га 

кі на фес ты ва лю. У фае — 

ад па вед ная ат мас фе ра 

з чыр во ны мі да рож ка мі і 

свое асаб лі вы мі фо та зо на-

мі. Пе рад філь мам па каз ва-

лі ка ра цень кія рэ парт ажы, 

падрыхтаваныя вядомым 

кінааналітыкам Іга рам Сук-

ма на вым з мес ца па дзей: 

як ра бо ту су стрэ ла пуб лі-

ка і кры ты кі, якія ўзна га ро-

ды яна атры ма ла, не каль кі 

слоў ад аў та ра. На пры-

кан цы су свет ныя зор кі на-

ват ка за лі: «Пры ві тан не, 

Мінск!»

— Вы не толь кі рэ жы-

сёр, але і дра ма тург: па-

ста ноў ка тэ ат ра-сту дыі 

«Сё мы па верх» па ва шай 

п'е се «Сві ня чыя вы бры кі» 

атры ма ла гран-пры «Тэ ат-

раль на га ку фа ра», зда бы-

ла пры знан не ў Еў ро пе.

— У п'е сы, да рэ чы, ці ка-

вая гіс то рыя. Пі саў яе пад-

час ву чо бы на Вы шэй шых 

сцэ нар ных кур сах у Вік та-

ра Ту ра ва. 90-я га ды, бед-

насць, рэ кві зі ту не да стаць. 

Та му і вы ра шыў, што дзе-

ян не па він на ад бы вац ца ў 

хля ве: кі нуў са ло мы — вось 

та бе і ад па вед ны ан ту раж. 

А дзе хлеў, там і па рсюч кі! 

Спа чат ку гэ та быў чыс ты 

сцёб, але ў пра цэ се на пі-

сан ня за ха це ла ся ўклас ці ў 

твор неш та боль шае, знач-

нае. Тэ мы адзі но ты, за кры-

тас ці гра мад ства, сум най 

на ка на ва нас ці — веч ныя. 

У мя не час та пы та юц ца, 

ча му свін ні ў кан цы па ля-

це лі? Мы пры звы ча і лі ся, 

што гэ тыя жы вё лы і бруд 

не па дзель ныя. Але на ват 

у са мым ніз кім ха ва ец ца 

неш та ўзвыш анае, і на ад-

ва рот. Ідэа льных лю дзей 

у аб са лю це быць не мо-

жа: у кож ным ёсць неш та 

як ад анё ла, так і ад чор та. 

Я ўпэў не ны, што «вы брык-

нуць» мо жа кож ны з нас. 

— Ці да во дзі ла ся са мо-

му зды мац ца ў кі но?

— Гэ та бы лі эпі за дыч ныя 

ро лі ў ад ным з се ры я лаў, які 

і за раз ідзе па тэлебачанні. 

Памятаю, прый шоў на 

здым кі з ба я вым на стро-

ем — я ж дып ла ма ва ны рэ-

жы сёр і сцэ на рыст, не ад на-

ра зо ва бы ваў на пля цоў цы. 

На пя рэ дад ні са бе неш та 

на фан та зі ра ваў і спра бую 

«іг раць». Во пыт ны рэ жы-

сёр, які на се ры я лах са ба ку 

з'еў, уба чыў шы мае «па ку-

ты твор час ці», не стры маў-

ся: «Ды раз ня воль ся ты! 

Ска жы гэ тую ня шчас ную 

фра зу, быц цам сва ім сяб-

рам!» Пас ля та го вы пад ку 

зра зу меў, што ў ты па вых 

се ры я лах, якія штам пу юць 

для тэ ле ба чан ня, у тэ о рыі 

мо жа сыг раць лю бы ча ла-

век. Але да лё ка не кож ны 

мо жа «ад клю чыць» свае 

стра хі і са рам лі васць. Мно-

гія ўпа да юць у сту пар пе рад 

ка ме рай.

— Ра бо ты якіх бе ла рус-

кіх рэ жы сё раў ра і це па гля-

дзець?

— Калі браць, напрыклад, 

маладых аўтараў, то адзна-

чу Настассю Мірашнічэнка. 

Яна стала лаурэатам I На-

цыянальнай кінапрэміі. Да-

кументальны фільм «Дэ-

бют» усім раю паглядзець. 

У дзяў чы ны ёсць пра фе-

сій ная «чуй ка» на гіс то рыі, 

якія не па кі да юць абы яка-

вым. Сва ёй не ад на знач-

нас цю пад куп ляе стуж ка 

«Ад ной кры ві» Міт рыя Ся-

мё на ва-Алей ні ка ва. Па да-

ба юц ца мне ра бо ты і Іга ра 

Ва сіль е ва, Дзмітрыя Дзедкі. 

Уво гу ле, ма ла дое па ка лен-

не апош нім ча сам толь кі 

ра дуе. Не за леж нае кі но як 

но вая з'я ва бе ла рус ка га кі-

не ма то гра фа на бі рае моц і 

пры цяг вае ўва гу. Возь мем, 

на прык лад, «Хрус таль» Да-

р'і Жук. У пра ка це ён абы-

шоў рас пі я ра ныя га лі вуд скія 

блок бас та ры і ка ме дыі. На-

ват ка лі мы яго паў та ра лі 

праз не каль кі ме ся цаў пас ля 

прэм' е ры, на род усё роў на 

ішоў.

Не ма гу не ска заць пра 

бе ла рус кую ані ма цыю. На-

шы муль ты плі ка та ры ўме-

юць пра ца ваць у той цёп-

лай, род най сты ліс ты цы, 

за якую ўсе лю бі лі «Са юз-

мульт фільм». Ні я кай крык-

лі вас ці і ніз ка проб на га гу ма-

ру. У 10-хві лін ных стуж ках 

ча сам ха ва ец ца та кая глы-

бі ня, якую не су стрэ неш у 

поў на мет раж ных мас тац кіх 

кар ці нах.

Ган на КУ РАК, 

фо та аў та ра.

 ДА РЭ ЧЫ
Дзя сят кі пар, два прэм' ер ныя філь мы і 

фі нал кон кур су на най леп шае ві дэа пры-

знан не ў ка хан ні. У ноч з 14 на 15 лю та га 

ў До ме кі но «ўсе ра ды ста лі апош ні мі, а ўсе 

мес цы — мес ца мі для па ца лун каў».

— Я па на ту ры без на дзей ны ра ман тык 

і без умоў на ве ру ў са праўд нае ка хан не. 

А ка лі ча ла век ка жа вам, што яго не бы вае, 

то ўця кай це! Тол ку ад та ко га ка ва ле ра не 

да б'я це ся, — усмі ха ец ца Аляк сандр Ба ры-

са віч. — Ка лі мы аб вя шча лі кон курс, знай-

шлі ся тыя, хто не ве рыў у пос пех за ду мы. 

Але ж ка хан не — тэ ма ак ту аль ная ва ўсе 

ча сы. Не трэ ба ка заць, што ця пе раш няя 

мо ладзь «ужо не тая». Заў сё ды бы лі, ёсць 

і бу дуць хлоп цы, га то выя на ўзру шаль ныя 

ўчын кі дзе ля дзяў чат. Чатыры дзя сят кі 

кон курс ных ра бот та му па цвяр джэн не. 

Якас ныя, з доб рым ман та жом і на ват спе-

цы яль на за пі са най му зыч най пад клад кай. 

Бач на, што аў та ры па пра ца ва лі і над ідэ я мі 

ро лі каў. Пры мі тыў ных бес сю жэт ных клі паў 

са стан дарт ным на бо рам «цу кер кі, квет кі, 

па ца лун кі» амаль не бы ло. Пры чым зды-

ма лі як бу ду чыя пра фе сі я на лы кі на ін дуст-

рыі, так і звы чай ныя за ка ха ныя.

Пе ра мож цаў у на мі на цы ях вы зна чы ла 

жу ры. Най леп шым мі ні-філь мам у гу ма-

рыс тыч ным кі рун ку ста ла стуж ка Ка ця ры-

ны Ша ра мет «Са праўд ны ге рой». Пя ці хві-

лін ная гіс то рыя ў сты лі Mаrvеl па ка за ла, 

як ня прос та ў наш час знай сці да стой ную 

пар тыю. Ра бо ту вя до ма га ві дэа бло ге ра 

Ка ра лі ны Ка на но віч «Адзін год» ад зна чы лі 

за не звы чай ны па ды ход. Дзяў чы на зра бі ла 

стаў ку на рэа ліс тыч насць: зды ма ла раз-

віц цё ад но сін у па ры з пер шай раз мо вы. 

Вя до ма, упо тай ад свай го хлоп ца. Са мым 

ра ман тыч ным пры знан нем ста ла «Сэр ца-

біц цё» Мак сі ма Тур чы на — за эма цы я наль-

ную на поў не насць і пе ра ка наў чую гуль ню 

ак цё раў-па чат коў цаў.

Аб са лют на га пе ра мож цу, яко му да стаў-

ся га лоў ны прыз (750-руб лё вы сер ты фі кат 

на па хо ды ў кі но), аб ра лі гле да чы. Свой 

вы бар яны спы ні лі на ро лі ку Ан то на Жу ка, 

дзе га лоў ны ге рой пры зна ец ца ў па чуц цях 

не да дзяў чы ны, а да... ма мі ных рук! Не ча-

ка ны зы ход для «Но чы ўсіх за ка ха ных».

Аляк сандр БОГ ДАН:

У раз гар се зо на мно гія ка лек-

ты вы бе ла рус кіх тэ ат раў тра ды-

цый на вы праў ля юц ца на гаст ро лі. 

Так, на прык лад, тру па кла січ на га 

ба ле та Му зыч на га дзяр жаў на га 

тэ ат ра гэ ты мі дня мі па каз вае па-

ста ноў ку «Ты та нік» у Літ ве.

З 28 лю та га да 4 са ка ві ка ўпер-

шы ню ад бу дуц ца аб мен ныя гаст-

ро лі з Вя лі ка луц кім дра ма тыч ным 

тэ ат рам — гэ та зна чыць, бе ла рус кія 

ак цё ры прад ста вяць сваю пра гра-

му — пяць спек так ляў і два вя лі кія 

кан цэр ты — у Вя лі кіх Лу ках (Ра сія), а 

на шы гле да чы, у сваю чар гу, так са-

ма ўба чаць пяць спек так ляў: «Ваў кі 

і авеч кі» па вод ле Аст роў ска га, «Ба-

за раў» па вод ле ра ма на Тур ге не ва 

«Баць кі і дзе ці», узор су час най дра-

ма тур гіі — «Ган дзі маў чаў па су бо-

тах» па вод ле п'е сы На стас сі Бук рэ-

е вай, а так са ма ся мей ны спек такль 

«Птуш ка Фе нікс вяр та ец ца да до му» 

і «Ста рэй шы сын» па вод ле Аляк-

санд ра Вам пі ла ва.

Акра мя та го, у са ка ві ку Му зыч-

ны тэ атр аб мя ня ец ца гаст ро ля мі з 

Рус кім дра ма тыч ным тэ ат рам Літ-

вы і Ка лі нінг рад скім дра ма тыч ным 

тэ ат рам, які пры вя зе на суд бе ла-

рус кай пуб лі кі аж но 11 спек так-

ляў, ад кла січ ных па ста но вак да 

су час ных ка ме дый.

ВЕ ДАЎ І ВІ ДО ВІ ШЧАЎ
З 25 лю та га да 3 са ка ві ка ў 

Рэс пуб лі кан скім тэ ат ры бе ла-

рус кай дра ма тур гіі ўжо чац вёр ты 

раз прой дзе Ты дзень бе ла рус кай 

дра ма тур гіі «КАН ЦЭНТ РА ЦЫЯ». 

Сё ле та ў яго пра гра ме — шэсць 

спек так ляў і су стрэч з дра ма тур-

га мі, на якіх мож на аб мер ка ваць 

уба ча нае, а так са ма лек цыя і 

май стар-клас па на пі сан ні ўлас-

най п'е сы, дыс ку сія аб су час най 

бе ла рус кай дра ма тур гіі і ро ле выя 

гуль ні жы во га дзе ян ня — так зва-

ны ім пра ві за цый ны тэ атр, удзель-

ні кам яко га не аб ход на ады гры-

ваць свае ро лі праз дзе ян ні, а не 

сло вы.

Та кім чы нам, на вед валь ні кі 

«КАН ЦЭНТ РА ЦЫІ-2019» змо-

гуць па гля дзець спек так лі «Бі-

лет на брэсц кі цяг нік» (па вод ле 

тэкс ту «Мос каў Дры мін Ві та ля 

Ка ва лё ва), «Гэ та ўсё яна» Анд-

рэя Іва но ва, «Сін дром Ме дэі» 

Юлі Чар няў скай, «А ка лі заўт ра 

ня ма?» і «Ці хі шэ пат сы хо дзя чых 

кро каў» Дзміт рыя Ба га слаў ска га, 

«Кар' е ра док та ра Ра у са» Вік та ра 

Мар ці но ві ча. Пры чым, як рас ка-

за лі ў РТБД, для тых, хто хо ча 

па гля дзець усе па ста ноў кі, пра-

ду гле джа ны аба не мент — яго 

кошт абы дзец ца гле да чам тан-

ней, чым квіт кі на кож ны спек-

такль па асоб ку.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

У святле рампыУ святле рампы Гаст ро лі на аб мен


