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УНІ ВЕР САЛЬ НАЕ
Са май моц най і чул лі вай 

да ку мен таль най кар ці най 

кон кур су ста ла «Уна Пры ма-

ве ра». Гэ та імя. Аў та рка зра-

бі ла фільм пра сваю 58-га до-

вую ма ці Уну, за пас крыў ды і 

стом ле нас ці якой пры му сіў яе 

раз вес ці ся з му жам. У вы ні ку 

бы лыя су жэн цы ўсё роў на ста-

лі жыць на роз ных па вер хах 

ад на го до ма, га лоў ная ге ра і ня 

да зво лі ла му жу піць гар ба ту 

на кух ні, яны су мес на ар га-

ні за ва лі ся мей нае свя та, але 

гэ та му па пя рэд ні чаў вя лі кі эма цы я наль ны ўсплёск, пра лі тыя слё зы аб мі ну лым 

і мар ны по шук пры від най сва бо ды, з ад сут нас цю якой ця пер да во дзіц ца толь кі 

мі рыц ца. «Уна Пры ма ве ра» атры ма ла га лоў ны прыз жу ры.

Трэ нер ская гіс то рыя раз вяр ну ла ся ў ру мын скай «Кай се». Дзміт рый Доб рэ ў 

свой час вы ха ваў чэм пі ё на све ту па бок се, які ў сваю чар гу па кі нуў трэ не ра і ад-

даў ся сва ёй вя до мас ці. Сён ня ўжо па жы лы Дзміт рый рых туе не каль кі бак сё раў, 

ся род якіх асаб лі ва вы дзя ляе Кай су, хлоп чы ка з бед най сям'і. Ад інт рыг, рын гаў 

і на ват пе ра мог у вы ні ку, як той чэм пі ён, сы хо дзіць і Кай са, пра што па ве дам ляе 

трэ не ру ў СМС. Ча сам і не ча ка еш, а зной дзеш чул лі вую аса біс тую дра му. У спе-

цы фіч ным ру мын скім ан ту ра жы і ў кан тэкс це пра фе сій на га ру мын ска га бок са.

На рэш це, жу ры FІРRЕSСІ знай шло асаб лі вую кі не ма та гра фіч насць у італь ян скай 

кар ці не «Гіс то рыі паў цем ры», якая дае сло ва тым, хто апы нуў ся на або чы не жыц ця. 

У пры глу ша ных то нах, за хоп лі ва ю чы туж лі выя ру хі, хрып лы мі га ла са мі. Бяз-

до мныя ў нач ным пры тул ку — ча со вым пры ста ні шчы — ад кры та і да вер лі ва 

рас каз ва юць пра мі ну лае і су час насць, да вя ра юць свае тур бо ты, не ха ва юць 

стом ле нас ці. Прыз Між на род най фе дэ ра цыі кі на кры ты каў ады шоў «Гіс то ры ям». 

Як і прыз асноў на га жу ры — усё ж над рэ гі я наль на му кі но.

Хоць уні вер саль нае тра ды цый на ша ну ец ца не толь кі ў кі не ма то гра фе, а і ў 

мас тац тве ў цэ лым — зра зу ме ла, кан крэт нае не аб мя жоў вае маш та бы вы каз-

ван ня твор цы, рэ гі я наль ны кон курс ZаgrеbDох са сва ёй кан цэп цы яй абы хо дзіц ца 

ўпэў не на. Тут не толь кі дра мы, жыц цё выя гіс то рыі, ста сун кі баць коў і дзя цей, але 

і кан крэт ныя па лі ты кі, не паў тор ныя ака ліч нас ці, хва ля ван не за сваё род нае. Лік-

без, як для мя не, ад быў ся. Фо рум, як для бал кан цаў, праз га во ра чыя ар тэ фак ты, 

смя рот нае па ка ран не, ІKЕА, так са ма.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

БАЛ КАН СКАЕ КІ НО 
І ЎСЁ АС ТАТ НЯЕ

Хар вац кі кі на фес ты валь ZаgrеbDох да сле дуе рэ гі ён вя лі кім эк ра нам

На свае во чы На свае во чы 

Кадр з філь ма «Кай са».

Та кая тра ды цыя: свя та, на ват ка-
рот кае, ад цяг вае ўва гу ад са праў ды 
важ ных рэ чаў. Праз муж чын ска-жа-
но чыя дні і іх пас ля смач ча мы пра-
пус ці лі, што карціну Сяргея Лазніцы 
«Данбас» цяпер можна паглядзець у 
сеціве, учо ра ў Мін ску ад крыў ся ўжо 
пя ты Фес ты валь не філь тра ва на га кі-
но, а мы вяр ну лі ся з фес ты ва лю да-
ку мен таль ных філь маў ZаgrеbDох, 
што пра хо дзіць у хар вац кай ста лі цы. 
Вяр ну лі ся з ура жан ня мі ў пры ват-
нас ці ад та го, чым асаб лі ва каш тоў-
ны кож ны кі на фэст, — рэ гі я наль на га 
кон кур су. Бал кан скія кра і ны паў ста-
лі пе рад гле да чом з іх на дзён ным — 
па лі тыч ным, са цы яль ным, куль тур-
ным, і па ка за лі сваё кі но перш за ўсё 
не як мас тац кую з'я ву, а як ад люст-
ра ван не пе ра лі ча на га.

УСЁ АС ТАТ НЯЕ
Утуль ны фес ты валь ва ўтуль ных кі на за лах, дзе 

ка ля ка на пак ста яць сто лі кі са свя ціль ня мі ў аба-

жу рах, ва ўтуль ным трох па вяр хо вым го ра дзе. Пры 

грэ ба ван ні цы ры ма ні я лам, аб' ёма мі, вон ка вым і 

маш таб ным, ZаgrеbDох рых туе пыш ную пра гра-

му. На прык лад, скла дае свой між на род ны кон курс 

не толь кі як кан цэп ту аль ны кан структ, але і збор 

ад зна ча ных прэ стыж ны мі фо ру ма мі філь маў. Між 

ін шым, сё ле та ў ім удзель ні ча ла так са ма кар ці на 

Sumа бе ла рус ка га рэ жы сё ра Анд рэя Ку ці лы. За-

ста ла ся без уз на га род — ну, бы вае, за тое спра ва-

ка ва ла ак тыў ную дыс ку сію з пуб лі кай.

Да лей ZаgrеbDох пры во зіць рэ за нанс ныя філь-

мы на кшталт «Све дак Пу ці на» Ві та ля Ман ска га, 

уся го ў лаў рах «Уол дэ на» Дэ ні э ла Цы мер ма на ці 

«Аква рэль» Вік та ра Ка са коў ска га, дзе ля прэм'-

е ры якой на Ве не цы ян скім кі на фес ты ва лі ства-

раў ся ад мыс ло вы пра ек тар, здоль ны па каз ваць 

96 кад раў за се кун ду. З пра ек та рам неш та пай шло 

не так, але кар ці на з бюд жэ там у два міль ё ны еў ра 

ўсё роў на ака за ла ся па дзе яй гуч най. Не толь кі з-за 

зайз дрос на га бюд жэ ту, вя до ма ж. Ад чай на спа дзя-

ём ся на па каз «Аква рэ лі» і ў Мін ску, бо гэ та тое 

яшчэ ві до ві шча і гля дзець яго трэ ба ме на ві та на 

вя лі кім эк ра не. А ва ры я цыі страч ва юць сэнс.

«Бла ка да», «Па дзея», «Пра цэс» — ZаgrеbDох не 

прос та па ка заў рэт ра спек ты ву рэ жы сё ра су свет на-

га кла са Сяр гея Лаз ні цы, але і «атры маў» яго са-

мо га. Аў тар да ку мен таль ных і іг ра вых кар цін, якія 

па каз ва юц ца на най га лоў ней шых кі на пля цоў ках 

све ту на кшталт Кан ска га ці Бер лін ска га кі на фес ты-

ва ляў, пры ехаў у За граб, каб аса біс та прад ста віць 

пуб лі цы свае філь мы і пра вес ці май стар-клас. Вось 

гэ та са праўд ная ўда ча для фэс ту і яго гле да ча.

«Вы ка ры стан не хро ні кі: па між аў тэн тыч ным і 

скан струя ва ным», — бы ла агу ча на тэ ма су стрэ-

чы, на якой за поў ні лі ся не прос та ўсе мес цы, але 

і пад ло га. А Лаз ні ца вя до мы сва ёй ра бо тай з уні-

каль най хро ні кай: бла кад ны Ле нін град, жні вень скі 

путч 1991 го да ці па ка заль ны, за моў ле ны Ста лі-

ным, пра цэс над прад стаў ні ка мі пра мыс ло вас ці па 

спра ве ар га ні за цыі дзяр жаў на га пе ра ва ро ту ў яго 

ру ках ста но вяц ца су час ным кі но. Кар ці ны рэ жы сё-

ра, дарэчы, час та ўдзель ні ча юць у «Ліс та па дзе».

БАЛ КАН СКАЕ КІ НО
Фо рум. Вось чым ста но віц ца кі на фес ты валь, які 

апроч ін ша га — эфе мер на га мас тац тва, экс пе ры мен-

таў і гуч ных ім ёнаў — убі рае ў ся бе па ну рае па няц це 

рэ ча іс нас ці. Рэ ча іс нас ці ўмоў най, ка неш не ж, на коль-

кі да ку мен таль нае кі но ўво гу ле да яе пад атлі вае, а 

пад атлі вае яно не больш, чым іг ра вое.

Фо рум у тым сэн се, які пай шоў са Ста ра жыт-

на га Ры ма. Тэ ма тыч ны з'езд. Аб мен су пя рэч нас-

ця мі. Рэ флек сіі агуль най пра сто ры. За пят нац-

цаць га доў свай го іс на ван ня — са слоў май го 

ка ле гі хар вац ка га кі на кры ты ка Дра га на Юра ка 

(ве рыць мож на) — ZаgrеbDох стаў важ най пля-

цоў кай для да ку мен та ліс таў бал кан ска га рэ гі ё-

на. Па куль яны імк нуц ца сю ды тра піць і ска заць 

сваё сло ва, на кі на фес ты ва лі мож на па-су сед-

ску аб мер ка ваць спра вы агуль на га «ага ро да». 

Я ма гу па мы ляц ца, але ўсё ж: рэ гі я наль ны кон курс 

за граб ска га кі на фес ты ва лю свя до ма схі ля ец ца ад 

мас тац тва ў бок на дзён на га.

Ад та го ж ка ле гі пад час аб мер ка ван ня кон курс-

ных філь маў толь кі і чу ваць бы ло пра не да ступ ныя 

мне, як ча ла ве ку звон ку, сэн сы. «Ты ўво гу ле зра-

зу ме ла, пра што га во рыц ца ў філь ме?», «Для га-

лоў най ге ра і ні пры знац ца, што яна серб ка, той жа 

ка мінг-аўт», «Для кі не ма то гра фа Ко са ва, які ні чо га 

не мае, гэ ты фільм — неш та звыш на ту раль нае». 

І гле ба кі на кры тыч ных пры яры тэ таў за хіс та ла ся, 

а на пер шы план вый шла яна — ак ту аль насць. 

Пры клад на тое ж — бліз касць мес ца, спра цоў-

вае з На цы я наль ным кон кур сам «Ліс та па да», але 

больш ві да воч ную па ра лель тут мож на пра вес ці 

з на шы мі Асноў ны мі кон кур са мі, якія да сле ду юць 

пост ка му ніс тыч ную пра сто ру, зноў жа ства ра ю чы 

свай го ро ду фо рум.

ГЭ ТА ПА ЛІ ТЫ КА
У ад ной з ка вяр няў фес ты валь най пра сто ры ся дзеў бы лы 

па лі тыч ны дзе яч Мар ка Фран ціш ка віч. Бач на, пры хо дзіў на 

аб мер ка ван не з пуб лі кай. Ён стаў га лоў ным ге ро ем кар ці ны 

«У імя Рэс пуб лі кі Хар ва тыя», якая пе рад ала яго ра ды каль ныя 

по гля ды, пры хіль ні каў, дзей насць, арышт і вяр тан не.

У свой час — мы пра гэ та да вед ва ем ся з філь ма — ён вы сту-

паў з пэў най па лі тыч най пра гра май, у якой на зы ваў ува хо джан не 

Хар ва тыі ў Еў ра пей скі са юз не лі гі тым ным і пра па ноў ваў увес ці 

смя рот нае па ка ран не, каб ця пе раш нія па лі ты кі, якія, маў ляў, аб-

крад ва юць на род, атры ма лі па за слу гах. Ка лі пас ля вы зва лен ня 

ён сеў у сваё аўто і вы явіў, што яно не за во дзіц ца, ся род ін ша га 

ска заў: «Што яны зра бі лі з ма ёй ма шы най?». Яны.

«Ах вя ра рэ жы му» Мар ка Фран ціш ка віч — не адзі ны па лі тык 

у якас ці га лоў на га ге роя. Па лі ты ка і Еў ра пей скі са юз, пра вы 

жан чын, бе жан цы, эміг ра цыя ў яе на ўзбра ен ні ста лі «ты туль-

ны мі» тэ ма мі рэ гі я наль на га кон кур су, ад па вед на, і ін та рэ саў 

да ку мен та ліс таў.

Як Венг рыя пе рад чар го вы мі вы ба ра мі ў пар ла мент ва га ла ся 

па між пра вы мі і ле вы мі — ка лі лас ка ў філь ме «Венг рыя 2018» 

пра ра бо ту бы ло га прэм' ер-мі ніст ра і ця пе раш ня га кан ды да та 

Фе рэн ца Дзюр ча ня. Ён імк нец ца схі ліць лю дзей у ле вы бок, 

вы сту па ю чы су праць Вік та ра Ор ба на, які ў сваю чар гу агі туе 

су праць бе жан цаў, кры ты куе Еў ра пей скі са юз, аб ві на вач вае 

аме ры кан ска га міль яр дэ ра за ўмя шаль ніц тва ва ўнут ра ныя 

спра вы кра і ны і зне слаў ляе ўла ду ка рум па ва нас цю.

Поў ны на бор «ан ты цы ві лі за ва нас ці», як і по шук знеш ня га 

во ра га (аме ры кан скі міль яр дэр тут быц цам «во раг» СССР Рай-

мон Пу ан ка рэ), тым не менш атрым лі вае боль шасць у сім па тыі 

венг раў. І па да ец ца, што гэ та не Фе рэнц Дзюр чань прай граў, 

а неш та знач на боль шае.

Дзве ге ра і ні вы сту па юць за пра вы жан чын у Іта ліі ў ра бо це 

«У мя не бы ла ма ра». Ад на як член пар ла мен та, дру гая як па-

лі тыч ная ак ты віст ка. Яны су стра ка юць не ка то рае не пры няц це 

і ў ад каз на за кла по ча насць гвал там над жан чы на мі мо гуць 

па чуць, што гэ тыя за бой ствы — толь кі не вя ліч кая турбота. Але 

ад на ча со ва ста но вяц ца за ме ша ны мі ў пе ра ме нах і на зі ра юць 

за змя нен нем дыс па зі цыі ў па лі тыч ным жыц ці.

Ад філь ма да філь ма па лі ты ка хоць не як, але ся бе зне слаў-

ляе, ста но віц ца ар га ніч най пра сто рай для на ра джэн ня аб сур ду і 

пры гэ тым за яў ляе свой на ту раль ны ўплыў. Ад ча го ста но віц ца 

не як ня ём ка.

ДО МА НЕШ ТА НЕ ТАК
Дзве ка рот ка мет раж кі — з Ко са ва і Чар-

на го рыі — за па ралельва юц ца і за па воль ва-

юц ца ў бяз дзей най пус тэ чы род ных тэ ры то-

рый. Ко саў скі фільм «На па меж жы» па каз-

вае ра ды ад ноль ка вых, но вых, не за ня тых 

да моў. Не ка то рыя яшчэ апра цоў ва юц ца. Бу-

доў ля ўво гу ле, мож на ска заць, ідзе поў ным 

хо дам. Але для ка го? — лю дзей тут амаль 

ня ма, жыц ця так са ма. Ста рыя жы ха ры ста-

тыч на пе рад ка ме рай рас каз ва юць усё ад но і 

тое ж: па коі ча ка юць сва іх ма ла дых гас па да-

роў, якія ча со ва жы вуць за мя жой. Пяць да моў 

у ра док — для пя ці сы ноў. 13 хві лін пус тых 

вок наў — а та бе рас ка за лі пра цэ лую кра і ну. 

Ці за се ляць яе з'е хаў шыя сы ны і доч кі — не вя-

до ма. Та кі кі не ма то граф част ко ва пры зна най 

рэс пуб лі кі.

Рэ жы сёр ка кар ці ны «Раз' яд нан не: сны 

на яве» на дзе ла на га ла ву штуч ны дом, лі-

та раль на, і пай шла да сле да ваць за кі ну тыя 

да мы Чар на го рыі. Ужо больш вёрт ка і ар-

тыс тыч на, але ўсё гэ так жа ме лан ха ліч на аў-

та рка па ка за ла вы му ша на (ці як?) па кі ну тую 

тэ ры то рыю, якая за ха ва ла толь кі па шар па ныя 

сце ны і ба лю чую паэ зію аб ня спраў джа ных 

на дзе ях кра і ны.

Кар ці на «ІKЕА для ця бе» ўцяг вае ў раз ва гі 

пра Юга сла вію і пра явы ста ро га рэ жы му ў су-

час най Хар ва тыі. Га лоў ная ге раі ня, ад на ча со ва 

і рэ жы сёр філь ма, па чы нае з аб мер ка ван няў 

бы ло га са сва ёй сям' ёй, пра цяг вае унут ра най 

не за да во ле нас цю (на жаль, не рас тлу ма ча най) 

сва ёй дзяр жа вай і на рэш це эміг руе ў Шве-

цыю. Аб рыў кі і не зра зу ме лас ці да юць пры нам-

сі факт уплы ву зло му эпох. Ка лі гля дзець па 

гэ тым філь ме, мі ну лае ад бі ла ся на су час най 

кра і не ад мыс ло вым чы нам: ча мусь ці тут не 

хо чац ца жыць. Але ча му, не зра зу ме ла.

Анд рэй КУ ЦІ ЛА прад стаў ляе за граб скай пуб лі цы 
свой фільм Sumа.







 


