
Зноў дво рык му зея-май стэр нi За iра 

Азгу ра, зноў ня мыя чор на-бе лыя фiль-

мы на вя лi кiм эк ра не, зноў жы вая му зы-

ка ў якас цi iх су пра ва джэн ня — што га-

до вы ореn-аir фес ты валь «Кi не мо» аб-

вяс цiў пра гра му. У сё лет нiм рас кла дзе 

фэс ту — ён пач нец ца 30 лi пе ня i прой-

дзе ўжо вось мы раз — спрэс кла сi ка 

i бяс спрэч ныя шэ дэў ры. У ад мыс ло вым 

фар ма це, то-бок пад ад кры тым не бам 

i пад гу кi спе цы яль на на пi са най i сыг ра-

най му зы кi, «Кi не мо» па ка жа ка ме дыю 

з Га раль дам Лой дам, ран нюю дац кую 

фан тас ты ку аб па да рож жы на Марс, 

апош нi ня мы фiльм Гер ма нii, кар цi ну 

Лу i са Бу ню э ля i клю ча во га прад стаў нi ка 

сла ву та га ня мец ка га экс прэ сi я нiз му.

Кож нае ле та ў Мiн ску i, на коль кi гэ та 

атрым лi ва ец ца, iн шых га ра дах кра i ны, праект 

Сinеmаsсоре (той са мы, якi ста ла за бяс печ ваў 

пуб лi ку кла сiч ным i аў тар скiм кi но ў ма лой 

за ле кi на тэ ат ра «Ра ке та», але ле тась вы му-

ша на сы шоў з пля цоў кi) i Аса цы я цыя ма ла дых 

бе ла рус кiх кам па зi та раў уз наў ля юць ко лiш нiя 

тра ды цыi i ла дзяць се рыю ча роў ных па ка заў 

ня мых фiль маў.

Як у бы лыя ча сы, ка лi на кi на се ан сы пры хо-

дзiў му зы кант, са дзiў ся за пi я нi на i на пра ця гу 

ўся го па ка зу «агуч ваў» тое, што ад бы ва ла ся 

на эк ра не, «Кi не мо» су пра ва джае фiль мы 

жы вым му зыч ным вы ка нан нем, пры чым на 

ад кры тай пра сто ры, i ста вiць пе рад са бой ам-

бiт ную за да чу праз му зы ку пе ра асэн са ваць 

уклю ча ныя ў пра гра му кi на тво ры.

Гэ тым ра зам пе ра асэн са ва ныя бу дуць 

ча ты ры поў на мет раж ныя i ча ты ры аб' яд на-

ныя ў асоб ным се ан се ка рот ка мет раж ныя 

кар цi ны — уся го пяць па ка заў, па ад ным на 

ты дзень. Пач нец ца фес ты валь з Га раль да 

Лой да — ад на го з га лоў ных «ня мых» ко мi каў, 

якi пры сут нi чае амаль у кож ным «Кi не мо» 

i ад па чат ку ўпры гож вае яго афi шу: з та пёр-

скiм акам па не мен там Ма ры ны Ра мей ка бу дзе 

па ка за на ка ме дыя ста но вi шчаў «Ма лод шы 

брат», дзе Лойд i рэ жы сi руе, i вы кон вае га-

лоў ную ро лю пра вiн цы я ла Га раль да, што 

не ва ло дае та кi мi фi зiч ны мi да ны мi, як два 

яго ныя бра ты, та му па ва гу баць кi-шэ ры фа i 

ка хан не Мэ ры му сiць за ва ёў ваць хiт рас цю i 

дас цiп нас цю.

Дру гой бу дзе па ка за на фан тас тыч ная кар-

цi на ад на го з га лоў ных рэ жы сё раў ран ня га 

дац ка га кi но, мiж iн шым, у свой час над звы чай 

па пу ляр на га, — «Па да рож жа на Марс» Фо-

рэс та Холь ге ра-Мад се на. Гэ та фан та зiя пра 

ка пi та на мар ско га пла ван ня Аван цi Планета-

ро са, якi ра зам з баць кам-пра фе са рам бу дуе 

кас мiч ны ка рабель i ля цiць на Марс. Iн шая 

пла не та ў фiль ме, зня тым у апош нiя ме ся цы 

Пер шай су свет най вай ны, уяў ляе са бой свет-

лую, спра вяд лi вую, шчас лi вую цы вi лi за цыю, 

дзе адзе тыя ў бе лае лю дзi не ядуць мя са, не 

вы ка рыс тоў ва юць зброю i да зва ля юць зла-

чын цам су дзiць са мiх ся бе. Аван цi вяр та ец ца 

на Зям лю i на ма га ец ца пе ра даць пла не це 

муд расць iн ша пла не цян, а Холь гер-Мад сен 

ро бiць знач ны ўнё сак у раз вiц цё жан ру. На 

«Кi не мо» яго стуж ку бу дзе су пра ва джаць 

гурт «Мроi Па фну цiя».

«Клю ча вым фiль мам сё лет няй пра гра мы 

бу дзе «Ка бi нет док та ра Ка лi га ры» Ро бер та 

Вi нэ, ма быць, най вя до мей шая кар цi на ня мец-

ка га экс прэ сi я нiз му, што сё ле та ад зна чае ста-

год дзе, — рас каз вае пра грам ны ка ар ды на-

тар фес ты ва лю Воль га НА ДОЛЬ СКАЯ пра 

стуж ку трэ ця га чац вяр га. — З на го ды юбi лею 

ў рам ках Бер лiн ска га фес ты ва лю на ват бы ла 

прад стаў ле на пры све ча ная «Ка бi не ту» вы ста-

ва. Су мес на з Iн сты ту там iмя Гё тэ ў Мiн ску, 

якi пла на ваў пры вез цi вы ста ву ў Бе ла русь, 

мы рас пра ца ва лi цэ лую пра гра му звя за ных з 

фiль мам па дзей, раз лi ча ную на роз ныя га ра-

ды. Праз пан дэ мiю ка ра на вi ру са боль шасць 

ме ра пры ем стваў пе ра не сла ся, а па куль у Мiн-

ску прой дзе прэм' е ра рэ стаў ра ва най вер сii 

кар цi ны з му зы кай Воль гi Пад гай скай».

Чац вёр ты па каз «Кi не мо» пра цяг не тэ му 

ня мец ка га кi но: у дво ры ку му зея Азгу ра па-

ка жуць апош нюю ня мую кар цi ну Гер ма нii — 

мелад ра му «Ас фальт» Джо Мэя, па якой 

мож на ў тым лi ку да сле да ваць так зва ную 

«но вую рэ чыў насць». У якас цi су пра ва джэн ня 

Воль га Пад гай ская, На стас ся Кар пен ка i Анд-

рэй Мi ха ле вiч вы ка на юць му зы ку нямец ка га 

кам па зi та ра Фер ды нан да Брай ля. «Ас фальт» 

з'яў ля ец ца ад ным з га лоў ных да сяг нен няў 

Джо Мэя, якi з пры хо дам Гiт ле ра да ўла ды 

з'е хаў з кра i ны. Га лоў ная ге ра i ня стуж кi — 

жы хар ка Бер лi на 1920-х — жы ве за кошт 

зла чын стваў. Пад час спро бы ўчы нiць чар го-

вы кра дзеж яе ха пае ма ла ды па лi цэй скi, якi 

ўрэш це трап ляе пад ча роў ны ўплыў пры го жай 

дзяў чы ны i га то вы з ёй ажа нiц ца, па куль на 

га ры зон це са зла чын на га све ту не з'яў ля ец ца 

яе ка ха нак.

У апош нi ве чар фес ты валь па ка жа ча ты ры 

ка рот ка мет раж кi сюр рэа лiс таў — «Ант ракт» 

Рэ нэ Кле ра, «Па кiнь це мя не ў спа коi» 

i «Мар ская зор ка» Ман Рэя i «Ан да луз ска га 

са ба ку» Лу i са Бу ню э ля. Па каз бу дзе асаб лi-

вым, та му што му зыч нае су пра ва джэн не да 

фiль маў ство ра на пе ра мож ца мi ад мыс ло ва 

ар га нi за ва на га кон кур су.

«З мо ман ту за сна ван ня «Кi не мо» па зi-

цыя на ваў ся бе як пля цоў ку для пра соў ван ня 

су час най ака дэ мiч най му зы кi: за сем га доў 

на фес ты ва лi вы сту пi лi дзя сят кi бе ла рус кiх 

кам па зi та раў i вы ка наў цаў, — ка жа Воль га 

На доль ская. — У пэў ны мо мант мы ўсвя до мi-

лi, што нам не аб ход ны пры ток све жай кры вi, i 

ся род сту дэн таў ад дзя лен ня кам па зi цыi БДАМ 

аб вяс цi лi кон курс на най леп шае му зыч нае су-

пра ва джэн не да ка рот ка мет раж на га ня мо га 

фiль ма. Да нас да лу чыў ся ма ла дзёж ны блок 

Са ю за кам па зi та раў Поль шчы — яго стар-

шы ня Аляк санд ра Хмя леў ска ўдзель нi ча ла 

ў «Кi не мо» ле тась — i аб вяс цiў ана ла гiч ны 

кон курс ся род поль скiх пра фе сiй ных ма ла-

дых кам па зi та раў. Ча ты ры фi на лiс ты, па два 

з кож най кра i ны, атры ма лi маг чы масць стаць 

удзель нi ка мi сё лет ня га фес ты ва лю i на пi саць 

му зы ку да ад на го з фiль маў пра гра мы».

Праз пан дэ мiю ка ра на вi ру са поль скiя аў-

та ры не змо гуць пры сут нi чаць на па ка зе, але 

для iх бу дзе ар га нi за ва ная пра мая транс ля-

цыя з фес ты ва лю, дзе iх му зы ку вы ка нае 

ка лек тыў Five-Storey Ensemble.

У Мiн ску па ка зы бу дуць пра хо дзiць кож ны 

чац вер з 30 лi пе ня да 27 жнiў ня, су стрэ чы 

так са ма пла ну юц ца ў Брэс це (у кан цы жнiў-

ня) i Грод не (у па чат ку ве рас ня). Се ан сы па-

чы на юц ца ў 21.30 — у час, ка лi ве ча ро выя 

пры цем кi да зва ля юць кам форт на гля дзець 

чор на-бе лую пра ек цыю на эк ран. Па коль кi 

па ка зы ад бы ва юц ца пад ад кры тым не бам, 

ар га нi за та ры ра яць браць з са бой пле ды, цёп-

лае адзен не i па ра со ны.

Са фiя ПА ЛЯН СКАЯ.

Фо та са ста рон кi фес ты ва лю ў Facebook.

— Як час та вы атрым лi ва-

е це да па мо гу дзяр жаў на га 

бюд жэ ту?

— Да ня даў ня га ча су на ша 

сту дыя, а ёй ужо тры нац цаць 

га доў, амаль цал кам пра ца-

ва ла па за мо вах бе ла рус ка га 

тэ ле ба чан ня, перш за ўсё ка-

на ла АНТ, для яко га ў рам ках 

пра ек та «Ад ва рот ны ад лiк» 

ства ры ла 319 фiль маў. У пэў-

ны мо мант, ка лi рэ кла ма ста ла 

сы хо дзiць у iн тэр нэт i да хо ды 

тэ ле ка на лаў упа лi, гро шай 

на та кiя скла да ныя пра ек ты 

не засталося. Ад па вед на, сi-

ту а цыя па гор шы ла ся i для на-

шай сту дыi, ле тась мы на ват 

ака за лi ся на мя жы за крыц ця, 

та му ста лi ак тыў на звяр тац ца 

да Мi нiс тэр ства куль ту ры, дзе 

праз тое, што штат, якi ад каз-

вае за га лi ну кi но, змя нiў ся, 

ад бы лi ся, як мне ба чыц ца, па-

зi тыў ныя зме ны. Ра ней яно ў 

прын цы пе не ўспры ма ла нас 

як удзель нi ка кi на пра цэ су i ка-

му нi ка ва ла да во лi ад хi ле на: 

уся ўва га бы ла на кi ра ва на на 

«Бе ла русь фiльм». У апош нiя 

га ды мы рэ гу ляр на ўдзель нi-

ча лi ў кон кур сах кi на пра ек таў, 

але нi ра зу нi чо га не вый гра-

лi — не та му, што на шыя за яў кi 

бы лi гор шыя, а та му, што ўсе 

срод кi ад па чат ку мер ка ва лi-

ся для кi на сту дыi. Та кiя пра вi-

лы гуль нi, вя до ма, спа ра джа лi 

твор чую апа тыю, пры ват ныя 

кам па нii амаль не па да ва лi 

за яў кi на кон кур сы, а су пра-

цоў нi кi са мо га «Бе ла русь фiль-

ма» раз ня воль ва лi ся — на тым 

жа «Ле та пi се» з яго твор чым 

па тэн цы я лам пы тан не аб наў-

лен ня i крэ а ты ву ў ней кi мо-

мант ста ла вель мi вост рым. 

Але ле тась пра цэс зру шыў ся з 

мёрт ва га пунк та: мы атры ма лi 

за мо ву на ад ра зу два да ку мен-

таль ныя фiль мы — пра Ка ра ля 

Чап ска га i Ва сi ля Кар жа. Мы 

ўзя лi гро шы i з ты мi бюд жэ-

та мi зра бi лi iг ра выя кар цi ны. 

А сё ле та на лот дэ бю ту, на якi 

з фiль мам па вод ле дэ тэк ты ва 

«Аку ляр нiк» Ка та жы ны Бон ды 

па да ва лi ся i мы, прэ тэн да ва ла 

ад ра зу адзi нац цаць удзель нi-

каў — гэ та па каз вае, што неш-

та змя нi ла ся.

— А да мi ну ла га го да коль кi 

ра зоў вы ка рыс та лi ся дзярж-

бюд жэ там?

— За бюд жэт ныя гро шы мы 

зня лi ра бо ту «Мы, бе ла ру сы, — 

мiр ныя лю дзi», дзе га вор ка iдзе 

пра бе ла рус кiя мен та лi тэт i гiс-

то рыю як асно ву для та го, каб 

у 2015-м у Мiн ску ад бы ла ся су-

стрэ ча «нар манд скай чац вёр кi», 

i фiльм пра Ула дзi мi ра Му ля вi на 

«Пяс няр. Сэр цам i ду ма мi». Та-

кiм чы нам, уся го два пра ек ты за 

тыя га ды. Пер шую кар цi ну, да-

рэ чы, мы па каз ва ем да гэ туль — 

з «Кi на вi дэа пра ка там», з якiм, 

хоць i на кi ра ва ны на тэ ле вi зiй-

ную аў ды то рыю, ня даў на па ча лi 

су пра цоў нi чаць. Тры га ды та му 

да нас звяр нуў ся ма гi лёў скi 

«Кi на вi дэа пра кат» з тым, што 

гле да чам не ха пае вы раз на га 

кi но пра бе ла рус кую гiс то рыю, 

i пра па на ваў па ка заць на шы 

фiль мы, маў ляў, ка лi пой дзе, 

дык пой дзе, — i пай шло. Ця пер 

у нас доў га тэр мi но выя да мо вы 

з усi мi аб лас ны мi сет ка мi пра-

ка ту, дзя ку ю чы ча му мы атрым-

лi ва ем не вя лi кiя, але жыц цё ва 

важ ныя для сту дыi гро шы.

— З-за вы нi каў апош ня га 

раз мер ка ван ня дзяр жаў ных 

гро шай у кi на су по лцы раз га-

рэў ся скан дал, што ад ра дзiў 

спрэч кi пра тое, якой па вiн на 

быць сiс тэ ма фi нан са ван ня 

кiно. Якой вы яе ба чы це?

— Я пры хiль нiк та го, каб фi-

нан са ван не ад бы ва ла ся праз як 

ма га больш ад кры ты кон курс — 

гэ та пра ва ка ва ла б зда ро вую 

твор чую кан ку рэн цыю. Сён ня ж 

пра цэс пра хо дзiць на ват не як 

кон курс, а як за куп ка фiль ма, 

што не пра ду гледж вае нi пiт-

чын гу, нi ней кiх су стрэч. Яшчэ ў 

са вец кi ча с ча со пiс «Искусство 

кино» пуб лi ка ваў сцэ на рыi ня-

зня тых фiль маў — ду маю, не бы-

ло б рас крыц цём ней кай тай ны, 

калi б удзель нi кi тэн да раў так са-

ма пуб лi ка ва лi свае кi на пра ек ты 

ў прэ се, аль бо, мо жа быць, пэў ны 

тэ ле ка нал за пра шаў iх, каб тыя 

рас ка за лi аб сва iх пра па но вах. Я 

па жыц цi iдэа лiст i ра ман тык: мне 

ўяў ля ец ца тэ ле пра гра ма, на якую 

па чар зе пры хо дзяць удзель нi кi 

кон кур су i прад стаў ля юць свой 

пра ект, апiс ва юць дра ма тур гiч-

ныя ка лi зii, рас кры ва юць за кла-

дзе ныя ў фiльм iдэi, ад каз ва юць 

на пы тан нi. Та ды б не толь кi 

сяб ры ка мi сii пры мi нiс тэр стве, 

але i гле да чы пры ма лi ўдзел у 

ад бо ры — га вор ка ўсё ж пра на-

цы я наль нае кi но. Та кая схе ма 

вы клю чы ла б уся кiя iн сi ну а цыi, 

па да зрэн нi, аб вi на вач ван нi, што 

ме лi мес ца пас ля апош нiх тэн-

да раў, i ма на по лiю «Бе ла русь-

фiль ма», хоць я яго ра зу мею: 

з-за пры ват ных кi на кам па нiй 

сту дыя страч вае за мо вы i гро-

шы, а на коль кi ве даю, яна ця пер 

зна хо дзiц ца ў скла да най сi ту а-

цыi. Тут ня ма прос та га рэ цэп та, 

але вар та бы ло б раз дзя лiць фi-

нан са ван не «Бе ла русь фiль ма», 

ка лi вы ра ша на, што ён па вi нен у 

нас быць, i кон курс, ад кры ты для 

ўсiх кi на гуль цоў. У шта це ма ёй 

сту дыi тры ча ла ве кi, i мес цiц ца 

яна ў трох па ко ях, дзе мы ства-

ры лi амаль ча ты рыс та ра бот, а 

ўя вi це са бе рас хо ды «Бе ла русь-

фiль ма» — ён за ве да ма не мо жа 

з на мi кан ку ры ра ваць. Маг чы ма, 

у яго струк ту ры трэ ба раз дзя лiць 

тэх нiч ную част ку i прад зю сар ска-

твор чую, i пер шую фi нан са ваць 

асоб на.

— Вы нi кi апош нiх тэн да-

раў бы лi са мыя цi ка выя за 

апош нiя га ды, але кi на су пол-

ка, мож на ска заць, са ма ўсё 

са пса ва ла...

— Не трэ ба пры раў ноў ваць 

мер ка ван не ад на го-двух ча ла-

век да мер ка ван ня кi на су пол-

кi. Я — так са ма кi на су пол ка, 

а ду маю iнакш, хоць i прай-

граў. Я мог стаць у по зу, ска-

заць, якую вя лiз ную пра цу мы 

зра бi лi, i шмат на конт кон кур-

су на пi саць. Але я за «Ра дзi ва 

«Пру док». Я доб ра ве даю за ду-

му Аляк сея Ра ко вi ча, ма тэ ры ял 

для эк ра нi за цыi вель мi ня зруч-

ны, мы гэ та шмат пра га вор ва лi 

i пры пер шым па ды хо дзе тры 

га ды та му мне зда ло ся, што 

рэ жы сёр не га то вы да зды мак, 

а ця пер ба чу — ка лi яму ўдас ца 

вы ра шыць за да чу, фiльм бу дзе 

вель мi цi ка вы.

— Цi ёсць у вас уяў лен не, 

якiя па вiн ны быць су вя зi па-

мiж сту ды яй, якая ста ла ства-

рае гiс та рыч нае кi но, i дзяр-

жа вай, якая па вы зна чэн нi 

за цi каў ле на ў яго iс на ван нi?

— Ка лi мы скон чы лi «Ад ва-

рот ны ад лiк», у нас да за пус ку 

быў га то вы пра ект «100 iм ёнаў 

Бе ла ру сi», дзе ў сты лiс ты цы да-

ку мен таль най дра мы мы ха це лi 

рас каз ваць пра вы бiт ных ура-

джэн цаў бе ла рус кай зям лi. Усе 

мае зва ро ты ў вы со кiя iн стан-

цыi, што ха рак тэр на, пад трым-

лi ва лi ся абедз вю ма ру ка мi, усе 

ка за лi, што так, гiс та рыч нае кi-

но вель мi па трэб на, так, сту дыя 

ро бiць кар цi ны вы со ка га ўзроў-

ню, так, сты лiс ты ка да куд ра мы 

тут ап ты маль ная, але сiс тэм на-

га ра шэн ня пы тан ня да гэ туль 

ня ма. За гэ ты час мы зня лi 

ча тыр нац цаць фiль маў пра ек-

та, i з iх нi во дзiн, апроч двух 

апош нiх i стуж кi пра Му ля вi на, 

не фi нан са ваў ся з бюд жэ ту. 

У якас цi кры нi цы фi нан са ван ня 

мы зна хо дзi лi ў пер шую чар гу 

пры ват ныя фон ды. Фiль мы пра 

ву чо ных, на прык лад, Соф'ю Ка-

ва леў скую, Яка ва Зель до вi ча, 

Бе не дык та Ды боў ска га, зды ма-

лi ся за кошт не ка мер цый на га 

фон ду «На ву ка ва кол нас» — ён 

зна хо дзiц ца ў Вя лi ка бры та нii i 

пра цуе за кошт бе ла рус кiх ву-

чо ных, якiя, у сваю чар гу, за-

кла по ча ны па пу ля ры за цы яй 

да сяг нен няў бе ла рус кай на ву-

кi. Без пад трым кi гэ та га фон ду 

два га ды та му сту дыя спы нi ла 

б iс на ван не.

— На коль кi час та ва шы 

фiль мы акуп ля юц ца i цi ёсць 

у нас уво гу ле ўмо вы для та го, 

каб яны акуп ля лi ся?

— У Бе ла ру сi скла да на ка-

заць пра акуп насць. Мы спра ба-

ва лi пра лi чыць ва ры ян ты — гэ-

та па вi нен быць вель мi ма лень кi 

бюд жэт i вель мi вя лi кi пос пех 

у гле да ча, то-бок у прын цы пе 

маг чы ма, але ма ла ве ра год на. 

У нас аку пiў ся толь кi фiльм 

«Мы, бе ла ру сы, — мiр ныя лю-

дзi», а на ват вя до мы цыкл 

«Хро нi кi Мiнск ага ге та», што 

па каз ваў ся на тэ ле ба чан нi ў Бе-

ла ру сi, Поль шчы, Iз ра i лi i ЗША, 

вяр нуў менш за па ло ву па тра-

ча ных срод каў. Да рэ чы, ся род 

па зi тыў ных пе ра мен у сiс тэ ме 

дзяр жаў на га фi нан са ван ня ёсць 

ад на дэ таль: ра ней, ка лi сту дыя 

атрым лi ва ла гро шы, мы пад пiс-

ва лi ся на тое, што сто пра цэн таў 

срод каў ад рэа лi за цыi фiль ма 

пой дуць у бюд жэт, ця пер жа, па-

вод ле да мо вы з мi нiс тэр ствам, 

да хо ды ад пра ка ту за ста юц ца 

ў ства раль нi ка, на раз вiц цё. 

А возь мем поль скае кi но, што 

для нас не да сяж ная ве лi чы ня, 

зра бiць неш та на кшталт «Ха-

лод най вай ны» цi «Бо жа га це-

ла» тут па куль не маг чы ма. Ка-

лi я гля дзеў «Ха лод ную вай ну», 

стаў пла каць — не ад та го, якiя 

там гiс то рыя i ха рак та ры, а та му 

што ду маў: ча му мы не мо жам 

зняць неш та па доб нае, там жа, 

зда ва ла ся б, нi чо га надзвычай-

нага. Дык вось я за пы таў ся ў 

зна ё май прад зю сар кi з Поль-

шчы, i ака за ла ся, там акуп ля-

юц ца так са ма адзiн кi. У ве рас нi 

я спа дзя ю ся пад сло га нам «Бе-

ла рус кi ха рак тар» за пус цiць у 

пра кат аль ма нах з дзвюх на шых 

iг ра вых кар цiн — пра Iг на цiя Да-

мей ку i Ва сi ля Кар жа. Абедз ве 

зроб ле ны на бе ла рус кай мо ве i 

абедз ве рас каз ва юць пра асоб 

з ня прос тым лё сам — па гля-

дзiм, якую рэ ак цыю аль ма нах 

вы клi ча.

— А ча му, як вы ду ма е це, 

з'яў лен не не ча га кштал ту 

«Ха лод най вай ны» ў нас не-

маг чы мае?

— Маё тлу ма чэн не не на ву-

ко вае: тут ня ма твор ча га по ля. 

Пом ню, у 1980-я за хо дзiў у аб-

шар па ныя ка лi до ры «Бе ла русь-

фiль ма», а там бы ла «дзвi жу-

ха», ту ды-сю ды ха дзi лi Пта шук, 

Ру бiн чык, Ня ча еў, гэ та бы ло 

ней кае ва ры ва, дзе з'яў ля ла ся 

доб рае кi но. У нас сён ня ёсць 

здоль ныя рэ жы сё ры, адзiн-два, 

i ёсць сцэ на рыс ты, так са ма 

адзiн-два, ча му ня ма кi но — вi-

даць, зор кi не сыш лi ся. Хоць 

аб' ек тыў на ня ма i не мо жа быць 

клю ча вой фi гу ры — паў на вар-

тас на га прад зю са ра, якi пра цуе 

толь кi ў гэ тай сфе ры. Тым не 

менш у мя не ўзнiк ла ад чу ван не, 

што мы зна хо дзiм ся на па ро зе 

ней ка га пра ры ву — асаб лi ва 

пас ля кон кур су дэ бю таў, на якi 

па да ло ся адзi нац цаць хво рых 

на га ла ву, бо ўсе ра зу ме юць 

на шу сi ту а цыю, але ам бi цы ёз-

ных лю дзей. Спа дзя ю ся, хут ка 

мы ўба чым, што атры ма ла ся з 

«Ку па лам», — мо жа быць, пра-

рыў ужо зда рыў ся, а мы не ве-

да ем.

— Вы час та вы ба ча е це ся 

за не дас ка на лас цi фiль маў 

сва ёй сту дыi, што ўзнiк лi праз 

нiз кi бюд жэт. Як аб ме жа ва-

насць у срод ках уплы вае на 

кi но?

— Нi як. Мож на ўбу хаць вя лiз-

ныя гро шы i атры маць «пшык» 

(та кiя пры кла ды ёсць у на шай 

ня даў няй гiс то рыi), а мож на 

зра бiць не да ра гi, але ге нi яль ны 

фiльм, як, ска жам, «Муж чы на i 

жан чы на», зня ты Кло дам Ле лу-

шам, якi за ўсё жыц цё не здо леў 

ства рыць нi чо га леп ша га — вось 

дра ма рэ жы сё ра. Ка лi гро шай, 

маг чы мас цяў i нi чо га ня ма, але 

вель мi хо чац ца, па чы на еш пры-

дум ваць, i пры дум кi не тое каб 

кам пен су юць нiз кi бюд жэт, але 

пры нам сi да юць кi но цi ка выя 

ра шэн нi. У «Ад ва рот ным ад лi-

ку» мы ра бi лi са праў ды, я лi чу, 

вар тыя гiс та рыч ныя фiль мы, 

а 26-хвi лiн ная кар цi на ства ра ла-

ся за во сем ты сяч руб лёў. Ка лi 

мы зды ма лi «Хро нi кi Мiнск ага 

ге та», лю дзi пры хо дзi лi i да па-

ма га лi нам бяс плат на. Якасць 

фiль ма не звя за на з бюд жэ там, 

але ней кi бюд жэт усё ж па вi нен 

быць.

— А ка лi ка заць кан крэт на 

пра ва шу сту дыю?

— Мы пра цу ем з гiс та рыч-

ным кi но, а тут важ ная да ста-

вер насць, перш за ўсё, вя до ма, 

у са мiм ма тэ ры я ле, але так са ма 

ў дэ та лях — iн тэр' ерах, дэ ка ра-

цы ях i кас цю мах, уз на вiць якiя, 

на ват ня даў нiх пе ры я даў, шмат 

каш туе. Каб усё бы ло пе ра ка-

наў ча, па трэб ны паў на вар тас ны 

бюд жэт, та му ў на шых фiль мах 

на ват дзе цi i пад лет кi ча сам ад-

зна ча юць не дак лад нас цi, маў-

ляў, ге рой вы хо дзiць са ста рой 

ма шы ны, а на фо не — су час ная 

ар хi тэк ту ра. За та кiя не дас ка на-

лас цi я са праў ды пе рад гле да-

чом вы ба ча ю ся. У цэ лым фiльм 

скла да ец ца з не каль кiх цаг лi-

нак, якiя за клад ва юць сцэ на-

рыст, рэ жы сёр, апе ра тар, ман-

та жор цi кам па зi тар. Я заў сё ды 

ка жу, што сцэ на рый па вi нен 

быць та кой якас цi, каб на ват ка-

лi за мест цэг лы рэ жы сё ра бу дзе 

дзюр ка, апе ра тар зды ме дрэн-

на, ман та жор ня важ на зман-

цi руе цi зда рыц ца што яшчэ, 

кар цi ну бу дзе ўсё роў на цi ка ва 

гля дзець.

— Вы ка жа це пра важ насць 

да ста вер нас цi, а цi маг чы мая 

ў гiс та рыч ным кi но аб' ек тыў-

насць?

— Не стам ля ю ся паў та раць 

на шым аў та рам, што ў фiль ме 

ка тэ га рыч на за ба ро не ныя аса-

бiс тыя за клю чэн нi. Мы да ём гле-

да чу ма тэ ры ял, да ку мен ты, свед-

чан нi аб па дзе ях жы вых лю дзей, 

але нi ко лi не кан ста ту ем, ска жам, 

доб ры Ца на ва цi дрэн ны. Ка лi мы 

за гле да ча ро бiм за вяр шаль ныя 

вы ва ды, ён пе ра стае ду маць, а 

трэ ба на ад ва рот — да ваць па-

жы так для ро зу му. Без гэ та га 

прын цы пу нас з на шым гiс та-

рыч ным кi но ўжо даў но б за кры-

лi, а на ват з та кiм па ды хо дам, 

пом ню, на тэ ле ба чан не прый шоў 

лiст ад па ва жа на га ва ен на-гiс та-

рыч на га ор га на, якi па чы наў ся 

фра зай: «Iдэа ла гiч ны во раг пра-

браў ся ў ра ды тэ ле ка на ла...» Гэ-

та быў вод гук на фiльм пра спро-

бу ў 1943 го дзе пра рваць лi нiю 

аба ро ны, што на зы ваў ся «Баг-

ра цi ён», якi не ўдаў ся», i ў лiс це 

пi са лi: «Як «Баг ра цi ён» мог не 

ўда цца?» У нас атрым лi ва ла ся 

вы хо дзiць з та кi мi не ад на знач-

ны мi тэ ма мi, як Ар мiя Кра ё ва, 

Слуц кае паў стан не, За ход няя 

i Ус ход няя Бе ла русь — прос та 

мы нi ко лi не ра бi лi «ра зум ных» 

за клю чэн няў, за да ва лi пы тан нi i 

да зва ля лi гле да чу ад ка заць на iх 

са ма стой на.

Гу та ры ла 

Са фiя ПА ЛЯН СКАЯ.

Экс клю зiўЭкс клю зiў

Не вя до мае 
апа вя дан не 

Хэ мiн гу эя — ця пер 
па-бе ла рус ку

Ма гiя лiч баў — 21 лi пе ня 

спаў ня ец ца 121 год з дня 

на ра джэн ня ле ген дар на-

га пiсь мен нi ка, жур на лiс та 

Эр нес та Хэ мiн гу эя. Ма гiя па-

дзей — у мi ну лым ме ся цы 

яго ўнук Шон ад шу каў рука-

пiс не вя до ма га апа вя дан ня 

свай го сла ву та га дзе да ў 

ар хi ве бiб лi я тэ кi iмя Джо на 

Ке нэ дзi ў Бо ста не.

Ён рас ка заў, што пад час ра-

бо ты над но вым вы дан нем кнi гi 

«Ста ры i мо ра» знай шоў ба га ты 

ар хiў ру ка пi саў, лiс тоў i фо та-

здым каў. Ся род гэ тых да ку мен-

таў быў ад мет ны ма шы на пiс ны 

ру ка пiс. У не вя до мым да гэ туль 

тво ры пiсь мен нiк апа вя дае пра 

лоў лю буй но га мар лi на (гэ ты вiд 

рыб да ся гае ва гi звыш 800 кi ла-

гра маў i даў жы нi ка ля 5 мет раў). 

Гiс то рыя сю жэт на на гад вае вя до-

мую апо весць «Ста ры i мо ра», за 

якую Эр нест Хэ мiн гу эй атры маў 

Пу лiт цэ раў скую прэ мiю. Так са ма 

гэ ты твор паў плы ваў на пры су-

джэн не яму ў 1954 го дзе Но бе-

леў скай прэ мii па лi та ра ту ры.

Зной дзе ны ру ка пiс не быў 

аза га лоў ле ны са мiм аў та рам, та-

му наз ву аб раў сын пiсь мен нi ка 

Па трык. Не вя до мае апа вя дан не 

ў чэр ве нi бы ло апуб лi ка ва на ў ча-

со пi се The New Yorker. Ма гiя вя-

лi кай лi та ра ту ры: пра чы таць гэ-

ты твор Хэ мiн гу эя — упер шы ню ў 

бе ла рус кiм пе ра кла дзе — мож на 

на на шым пар та ле zviazda.by.
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НЕ ПРОС ТА КI НО
Са мы кру ты лет нi кi на фес ты валь аб вяс цiў пра гра му

КінакрокіКінакрокі

«Якасць фiль ма не звя за на 
з бюд жэ там, але ней кi 

бюд жэт усё ж па вi нен быць»

Ула дзi мiр БО КУН:

З 
рэ жы сё рам i ды рэк та рам сту дыi гiс та рыч ных 
фiль маў «Май стэр ня Ула дзi мi ра Бо ку на» — улас на 
Ула дзi мi рам Бо ку нам — мы раз маў ля ем пас ля 

скан да лу, што ўзнік у кi на сфе ры. Некаторы час таму 
Мi нiс тэр ства куль ту ры пра вя ло ад ра зу не каль кi тэн да раў 
на так зва ную за куп ку iг ра вых фiль маў, што мы звык ла 
на зы ва ем кон кур сам кi на пра ек таў, — ад ным сло вам, 
Мiн культ па спра ба ваў раз мер ка ваць дзяр жаў ныя гро шы 
на кi но. Вы нi кi ака за лi ся да во лi на тхняль ныя: мер ка ва лi ся 
быць эк ра нi за ва ныя кнi гi «Ра дзi ва «Пру док» Анд ру ся 
Гор ва та i «Сфаг нум» Вiк та ра Мар цi но вi ча, пе ра маг лi 
пра ек ты се ры я ла пра Ула дзi мi ра Му ля вi на i ма ла дзёж на га 
фiль ма пра Аляк санд ра Мядз ве дзя, з рэ жы сё раў па вiн ны 
бы лi быць за дзей нi ча ны Анд рэй Ку дзi нен ка i Вiк тар Аслюк. 
Але хут ка ў МАРГ прый шло не каль кi скар гаў ад тых, 
хто не зга дзiў ся з вы нi ка мi тэн да раў, i за куп ку «Пруд ка» 
са «Сфаг ну мам» раптам ад мя нi лi. «Май стэр ня Ула дзi мi ра 
Бо ку на», адзiн з са мых па ста ян ных i ак тыў ных гуль цоў 
бе ла рус кай кi на сфе ры, так са ма ўдзель нi ча ла ў кон кур се, 

але гэ тым ра зам пад трым кi не атры ма ла. Пра фi нан са ван не кi на сфе ры, акуп насць 
фiль маў у пра ка це, бе ла рус кую «Ха лод ную вай ну», аб' ек тыў насць гiс та рыч на га кi но 
i кры ху пра па дзеi апош ня га ча су — у раз мо ве са спа да ром Ула дзi мi рам.
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«Ка лi я гля дзеў «Ха лод ную 
вай ну», стаў пла каць — 
не ад та го, якiя там 
гiс то рыя i ха рак та ры, 
а та му што ду маў: 
ча му мы не мо жам 
зняць неш та па доб нае, 
там жа, зда ва ла ся б, 
нi чо га надзвычайнага».

«У мя не ўзнiк ла ад чу ван не, 
што мы зна хо дзiм ся 
на па ро зе ней ка га 
пра ры ву — асаб лi ва 
пас ля кон кур су дэ бю таў, 
на якi па да ло ся адзi нац цаць 
хво рых на га ла ву, 
бо ўсе ра зу ме юць на шу 
сi ту а цыю, але ам бi цы ёз ных 
лю дзей».

«Я пры хiль нiк та го, 
каб фi нан са ван не 
ад бы ва ла ся праз як ма га 
больш ад кры ты кон курс — 
гэ та пра ва ка ва ла б 
зда ро вую твор чую 
кан ку рэн цыю».
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