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(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Дзень аба ро ны дзя цей — вы дат ная 

на го да ўспом ніць філь мы для дзя цей 

і пад лет каў, якія ста лі куль та вы мі і на 

якіх вы рас ла не ад но па ка лен не. Яны 

ска ры лі сэр цы гле да чоў сва ёй да-

бры нёй і за па лам, шчы рас цю і ве рай 

у свет лае заўт ра. Мно гія зна ка мі тыя 

са вец кія філь мы зня ты на кі на сту дыі 

«Бе ла русь фільм». Мы вы бра лі топ 

дзі ця чых сту жак, і мо жа це раз гля-

даць гэ та як пра па но ву асвя жыць 

у па мя ці ста рое доб рае кі но.

«ПА САК РЭ ТУ 
ЎСЯ МУ СВЕ ТУ»

Фільм з дзвюх се рый зня ты па ма ты вах 

«Дзя ніс ка вых апа вя дан няў» Вік та ра Дра-

гун ска га. Над ім пра ца ва лі роз ныя ма ла-

дыя рэ жы сё ры, у тым лі ку Ігар Даб ра лю баў 

і Ві таль Ка неў скі, якія пас ля ста лі зна ка мі ты-

мі. Фільм зды ма лі на пра ця гу ся мі ме ся цаў. 

Выш ку, з якой Дзя ніс ка па ба яў ся скок нуць, 

на ско рую ру ку па бу да ва лі пад Сма ля ві-

ча мі (кі нош ні кі на зы ва лі іх Сма ля вуд, па-

коль кі на гэ тай пля цоў цы «Бе ла русь філь ма» 

зды ма ла ся шмат кар цін). Сцэ ны ў цяг ні ку 

зды ма лі на ня дзей най чы гу нач най вет цы 

так са ма ў ра ё не Сма ля ві чаў. Цяг нік скла-

даў ся з ла ка ма ты ва і трох ва го наў. Са стаў 

не каль кі су так га ня лі ўзад-упе рад. Пес ню 

«Па сак рэ ту ўся му све ту», якую па лю бі лі 

гле да чы, на пі са лі спе цы яль на для гэ та га 

філь ма кам па зі тар Ула дзі мір Ша ін скі і па эт 

Мі ха іл Та ніч.

З усіх дзя цей, якія зды ма лі ся ў філь ме, ак-

цё рам стаў толь кі Ва ло дзя Стан ке віч, вы ка-

наў ца га лоў най ро лі. «Дзя ніс ку Ка раб лё ва», 

да рэ чы, вы бі ра лі амаль з 15 ты сяч дзя цей. 

Як пры зна ваў ся сам Ула дзі мір Стан ке віч, на 

про бы ён прый шоў, бо ў сту дыі мас тац ка га 

сло ва пры Па ла цы пі я не раў вы сту паў як 

чы таль нік як раз з «Дзя ніс ка вы мі апа вя дан-

ня мі» і вы ра шыў, што на здым ках без яго не 

абы сці ся. Пе рад ка ме рай хлоп чык ад чу ваў 

ся бе ўпэў не на, бо да гэ та га па спеў зняц ца 

ў ча ты рох філь мах. Каб пе ра тва рыць цём-

на ва ло са га Ва ло дзю ў блан дзі на Дзя ніс ку, 

яго фар ба ва лі пе ра кі сам ва да ро ду, а каб 

хлоп чык у ад па вед ных сцэ нах мог за пла-

каць, у во чы за кап ва лі глі цэ рын.

— Ад ной чы слё зы ўсё ж бы лі са праўд-

ныя, — згад ваў Ула дзі мір Стан ке віч. — Рэ-

жы сёр ада браў у мя не бі ле ты на фут бол, і 

я за пла каў ад крыў ды. Сцэ ну зня лі і бі ле ты 

мне вяр ну лі.

Пас ля шко лы Ула дзі мір Стан ке віч па сту-

паў ва Усе са юз ны дзяр жаў ны ін сты тут кі не-

ма та гра фіі, ад нак не прай шоў. Ней кі час ву-

чыў ся ў ін сты ту це за меж ных моў, але хут ка 

па сту піў усё ж у тэ ат раль ны. Пе ры я дыч на 

зды маў ся ў кі но, больш за 10 га доў вы сту-

паў з ан самб лем «Сяб ры», пра ца ваў на 

бе ла рус кім тэ ле ба чан ні, быў прад зю са рам 

спя вач кі Ан жа лі кі Ют, якая, да рэ чы, пас ля 

ста ла яго жон кай. За раз жы ве ў Маск ве і 

зай ма ец ца му зыч ны мі пра ек та мі.

«ПРЫ ГО ДЫ БУ РА ЦІ НА»
Дзі ця чы му зыч ны фільм рэ жы сё ра Леа  ні-

да Ня ча е ва па ма ты вах каз кі Аляк сея Талс-

то га «Пры го ды Бу ра ці на» з'я віў ся на свет 

у 1975 го дзе, а тэ ле прэм' е ра ад бы ла ся ў 

пер шыя дні 1976 го да. Тар ці лу ў філь ме сыг-

ра ла Ры на Зя лё ная, а маг ла сыг раць Фа і на 

Ра неў ская. Ад нак яна ад мо ві ла ся ехаць для 

зды мак у Мінск па пры чы не ўзрос ту і за яві-

ла, што сыг рае толь кі ў вы пад ку, ка лі здым кі 

прой дуць у пад' ез дзе яе до ма. У пес ні ча-

ра па хі Тар ці лы Ры на Зя лё ная ад мо ві ла ся 

вы кон ваць дру гі куп лет, бо ў ім гу чаць рад кі 

пра ста лы ўзрост, у вы ні ку ў філь ме гу чыць 

толь кі му зыч ны прой грыш. Пас ля зды мак 

кі на сту дыя «Бе ла русь фільм» ад мо ві ла-

ся пры маць мю зікл: «Абу раль ная кар ці на! 

Кот — без хвас та, Лі са — у су кен цы, а Бу-

ра ці на здзе ку ец ца з па жы ло га ча ла ве ка!». 

Але фільм усё ж вы пус ці лі на эк ра ны, бо быў 

ка нец го да і не вы ка нан не пла на па гра жа ла 

па збаў лен нем прэ мій.

Вы ка наў ца ро лі Бу ра ці на Дзі ма Іо сі фаў 

пас ля філь ма стаў атрым лі ваць шмат пра-

па ноў для зды мак, скон чыў Усе са юз ны 

дзяр жаў ны ін сты тут кі не ма та гра фіі (курс 

Аляк сея Ба та ла ва). Пас ля раз мер ка ван ня 

пра ца ваў у Мін скім тэ ат ры-сту дыі кі на ак цё-

ра, шмат зды маў ся на роз ных кі на сту ды ях, 

больш за ўсё — на «Лен філь ме». Па ра лель-

на скон чыў рэ жы сёр скае ад дзя лен не, стаў 

зай мац ца рэ жы су рай клі паў.

Вы ка наў ца ро лі Маль ві ны Тац ця на Пра-

цэн ка тра пі ла ў фільм вы пад ко ва. Асіс тэнт 

рэ жы сё ра па зна ё мі ла ся з ёй у цяг ні ку. Пас-

ля скла да ных кі на проб Та ню за цвер дзіў на 

ро лю рэ жы сёр філь ма Ле а нід Ня ча еў. Спе-

цы яль на для дзяў чын кі на пі са лі сцэ на рый 

яшчэ ад на го філь ма — «Пра Чыр во ную Ша-

пач ку». Але з-за стра сен ня моз га Та ні так 

і не ўда ло ся зняц ца ў ім. Пе рад здым ка мі 

ў філь ме «Пры го ды Бу ра ці на» ў юнай акт-

ры сы вы па лі ма лоч ныя зу бы. Прый шло ся 

звяр нуц ца да ста ма то ла га, каб не зры ваць 

здым кі кар ці ны. Акт ры сай у да рос лым жыц-

ці Тац ця на Пра цэн ка не ста ла з-за траў мы, 

хоць і скон чы ла Усе са юз ны дзяр жаў ны ін-

сты тут кі не ма та гра фіі.

«КОР ЦІК» 
І «БРОН ЗА ВАЯ ПТУШ КА»
Рэ жы сёр Мі ка лай Ка лі нін у па чат ку 

70-х на асно ве апо вес цяў Ана то ля Ры ба-

ко ва зняў ад най мен ныя філь мы «Кор цік» і 

«Брон за вая птуш ка» пра пры го ды не раз-

луч ных сяб роў Міш кі, Ген кі і Сла вы. За-

ключ ная част ка тры ло гіі «Апош няе ле та 

дзя цін ства» бы ла зня та ўжо ін шым рэ жы сё-

рам — Ва ле ры ем Ру бін чы кам, бо Мі ка лай 

Ка лі нін за гі нуў у 36-га до вым уз рос це пад-

час зды мак «Брон за вай птуш кі». Па афі-

цый най вер сіі — ад ін фек цый на га ме нін гі ту, 

па не афі цый най — ад траў маў унут ра ных 

ор га наў, атры ма ных пад час бой кі. Не шчас-

лі ва скла лі ся лё сы і ўсіх вы ка наў цаў га лоў-

ных ро ляў кар ці ны.

У філь ме зня лі ся Сяр гей Шаў ку нен ка 

(Мі ша Па ля коў), Ула дзі мір Дзіч коў скі (Ген-

ка Пят роў) і Ігар Шуль жэн ка (Сла ва Эль-

да раў). Вы ка наў ца ро лі Мі шы на ра дзіў ся ў 

кі не ма та гра фіч най сям'і: яго баць ка Юрый 

Шаў ку нен ка ўзна чаль ваў дру гое твор чае 

аб' яд нан не кі на сту дыі «Мас фільм», а ма ці 

бы ла асіс тэн там рэ жы сё ра на той жа кі на-

сту дыі. На мо мант зды мак «Кор ці ка» Сяр-

гей Шаў ку нен ка ўжо зна хо дзіў ся на ўлі ку 

ў дзі ця чым па коі мі лі цыі. Пас ля за кан чэн-

ня вась мі кла саў Сяр гей не за ха цеў пра-

цяг ваць ву чо бу і пас ля чар го вай бой кі быў 

на кі ра ва ны ў спе цы яль нае ПТВ. Праз год 

пас ля чар го вага «за лё ту» атры маў год па-

збаў лен ня во лі. Пас ля ад бы ваў роз ныя тэр-

мі ны за кра дзя жы, за хоў ван не нар ко ты каў і 

зброі, пра вя раў ся на за ме ша насць у за бой-

стве, здзяйс няў спро бы ўцё каў з-за крат. 

Уво гу ле Шаў ку нен ка меў пяць су дзі мас цяў 

і пра вёў ва ўста но вах па збаў лен ня во лі 14,5 

го да. Стаў ін ва лі дам дру гой гру пы — у тур-

ме пад ха піў ту бер ку лёз у ад кры тай фор ме. 

Ства рыў Мас філь маў скую ар га ні за ва ную 

кры мі наль ную гру пі роў ку, а ў 1995 го дзе 

быў за стрэ ле ны ў сва ёй ква тэ ры ра зам з 

76-га до вай ма ці.

Вы ка наў ца ро лі Ген кі Ула дзі мір Дзіч коў-

скі, ня гле дзя чы на рэ ка мен да цыі кі на сту дыі, 

не змог па сту піць у тэ ат раль ны ін сты тут у 

Мін ску, пра ца ваў звы чай ным кі роў цам. Ігар 

Шуль жэн ка так са ма не здо леў атры маць 

вы шэй шую аду ка цыю: ня гле дзя чы на тое, 

што па сту паў у ра дыё тэх ніч ны і по лі тэх ніч ны 

ін сты ту ты, ву чыц ца там не змог, пра ца ваў у 

Мін ску плі тач ні кам, хут ка па чаў піць га рэл-

ку, па мёр у 2009 го дзе.

«ПРА ЧЫР ВО НУЮ 
ША ПАЧ КУ»

Двух се рый ны му зыч ны тэ ле фільм па ма-

ты вах каз кі Шар ля Пе ро рэ жы сё ра Ле а ні да 

Ня ча е ва. Сцэ на рый Іны Вет кі най — гэ та 

пра цяг ста рой каз кі пра Чыр во ную Ша пач-

ку. Тэ ле прэм' е ра ад бы ла ся 31 снеж ня 1977 

го да. У філь ме акра мя зна ка мі тых Ры ны Зя-

лё най, Яў ге на Яў сціг не е ва, Ула дзі мі ра Ба-

са ва зня ла ся ле ген дар ная бе ла рус кая акт-

ры са Стэ фа нія Ста ню та. А ро ля Чыр во най 

Ша пач кі зра бі ла зна ка мі тай яе вы ка наў цу 

Яну Па плаў скую. 11-га до вая акт ры са бы ла 

ўда сто е на Дзяр жаў най прэ міі СССР і ста ла 

ад ным з са мых ма ла дых яе лаў рэ а таў.

— Кар ці на атры ма ла ся зу сім не ча ка ная, і 

мы страш на пе ра жы ва лі, як дзе ці яе ўспры-

муць, — ус па мі наў Ле а нід Не ча еў. — Па-

ляў ні чы — под лы ба яз лі вец, Чыр во ная Ша-

пач ка ад пус кае ваў коў — усё зу сім не так, 

як трэ ба! Але ўсе стра хі ака за лі ся да рэм-

ны мі — пры ня лі не горш, чым «Бу ра ці на». 

І пісь мы мы атрым лі ва лі цэ лы мі мяш ка мі 

яшчэ доў гія га ды пас ля прэм' е ры.

Кам па зі тар Аляк сей Рыб ні каў пры ду маў 

пець «Ааааа» за мест «Ах» у рад ках пес-

ні «Здрав ствуй те, реки вот та кой ширины, 

здрав ствуй те, го ры вот та кой вышины»

— Вель мі доў га му чыў ся, па куль не знай-

шоў гэ та «Ааааа». А інакш як спець? — пры-

гад ваў кам па зі тар.

Але на КРА ВЕЦ.

«АБУ РАЛЬ НАЯ КАР ЦІ НА! 
КОТ — БЕЗ ХВАС ТА, ЛІ СА — У СУ КЕН ЦЫ»

Ці ка выя фак ты пра лю бі мыя дзі ця чыя стуж кі «Бе ла русь філь ма»

Тэ ле ві за ры, ха ла дзіль ні кі, па рач кі па рсюч коў, ка ро вы, 
люст ры, ман га лы, аль тан кі, тры ме ры, мік ра хва лёў кі, на бо-
ры са до вай мэб лі і рыш тун ку, чай ні кі, куль ты ва та ры, пра сы, 
шпа ле ры... Якіх толь кі пры зоў не ра зы гры ва ла най ста рэй-
шая бе ла рус кая га зе та ся род сва іх пад піс чы каў! Не знай сці, 
як зда ва ла ся, неш та но вае...

Але «Звяз да» гэ та зноў зра бі ла! І, маг чы ма, на ват здзі-
ві ла, бо 13 лі пе ня ся род сва іх пад піс чы каў на трэ ці квар тал 
або дру гое паў год дзе ра зы грае сем ду бо вых бо чак ёміс тас-
цю 10 літ раў і ад ну (су пер прыз) — ёміс тас цю 30!

Для ча го іх ска рыс таць, ста лым чы та чам га зе ты пад-
каз ваць не трэ ба: ну вя до ма ж, для на рых тоў кі на зі му так 
зва най ві та мін най пра дук цыі — ка пус ты, агур коў, гры боў, 
яб лы каў, ві на...

Да та го ж гэ ты мі боч ка мі — як да нес ла «раз вед ка» — 
мож на прос та... лю ба вац ца, бо зроб ле ны яны са праўд ны мі 
лю бан скі мі май стра мі.

Што трэ ба зра біць, каб зай мець — каб рэ чы гэ тыя вый-
граць?

Пад ра бяз ныя пра ві лы гуль ні зме шча ны ў ну ма ры за 
31 мая, та му за раз ко рат ка: пад пі сац ца на «Звяз ду» на 
трэ ці квар тал аль бо дру гое паў год дзе гэ та га го да, за-
поў ніць ку пон (яны бу дуць дру ка вац ца па пят ні цах), вы-
ра заць яго і да 11 лі пе ня да слаць у рэ дак цыю на ад рас: 
220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а. 
А ўжо да лей...

Вам па шан цуе!
Тэр мі ны пра вя дзен ня гуль ні — 

з 01.06.2018 да 30.09.2018.

Па свед чан не аб дзяр жаў най 

рэ гіст ра цыі № 3284 ад 25.05.2018 г., 

вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ан ты ма-

на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Рых туй боч кі ле там! Са «Звяз дой»!


