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пра чы тан ні рэ жы сё ра і пад асу час не ным со-

у сам. Ка ман да пад ла дзі ла спек такль пад па-

каз у Мін ску — у дыя ло гах пра гу ча лі гор дыя 

бе ла ру сы, чыс ці ня Мін ска, бе ла рус кая смя-

та на і грэч ка, ад якой мож на «ад чуць смак 

жыц ця»... Вы хо дзя чы з за лы, ней кія хлоп-

цы раз ва жа лі, што ні чо га ў «Вя сел лі» ня ма 

звыш на ту раль на га, прос та, маў ляў, за баў ка, 

а не тэ атр. На пэў на, якраз з-за ка ме дый на га 

склад ні ка, які стэ рэа тып на «пры ні жае» мас-

тац тва да ней ка га ві до ві шча. Але «Вя сел-

ле», ка лі не лі чыць яго кры ху збі тую і ня ём ка 

абы гра ную кан цоў ку, ста ла ся пра лі ча ным 

апо ве дам пра ча ла ве чую на ту ру і  крыніцай 

цэ лага ка лей да ско па эмо цый. Сям'я і сяб ры 

пры стой на са бра лі ся за вя сель ным ста лом, 

але ча ла ве чыя хі бы і страс ці пе ра тва ры лі 

свя та ства рэн ня но вай сям'і ў скан даль ны 

ся мей ны між са бой чык. Бер тольд Брэхт зай-

граў па-но ва му, па-лі тоў ску, па-су час на му, 

а спек такль па ка заў звыч кі, рэа ліі і ма не ры, 

якія цал кам мо гуць сыс ці за на шы.

Фін ска-лат вій ская па ста ноў ка «Тры муш-

ке цё ры. На ўсход ад Ве ны» га рэз лі ва на кі ра-

ва ла муш ке цё раў у су час ны свет і пра ка ці ла 

іх па Ус ход няй Еў ро пе. Па пу ляр нае ў тэ ат ры 

вы ка ры стан не ві дэа за ня ло боль шую част ку 

пра сто ры і ўсё ўза е ма дзе ян не сцэ ны з эк ра-

нам не тое каб ура зі ла. Больш за тое, муш-

ке цё ры ез дзі лі па роз ных кра і нах у по шу ках 

вай ны, і ча сам вы яў ля лі да во лі па гард лі вы 

по гляд на ін шыя тэ ры то рыі. Сар кас тыч на, 

на прыклад, яны па смя я лі ся з Пры дняст роўя 

і ў пэў ным сэн се пры му сі лі і гле да ча гля дзець 

з іро ні яй на жан чы ну, што рас каз вае анек дот 

пра бо гам абра ную тэ ры то рыю. У ся рэ дзі не ў 

трып спек так ля не ар га ніч на ўпі са лі ся ста сун-

кі па між га лоў ны мі ге ро я мі, усё змя ша ла ся, 

па да рож жа муш ке цё раў і іх по шу кі за ня лі 

эк ран, а ак цё раў ча сам ві да воч на не ве да лі, 

як за няць.

За тое тут знай шло ся су пер аб' яд нан не: 

бель гій ская па ста ноў ка «Арк ты ка» Ан-Се сіль 

Ван да лем пе ра нес ла шаб ло ны хо ра раў і тры-

ле раў кі на мас тац тва на тэ ат раль ную сцэ ну. 

Дзе ян не ад бы ва ец ца на кру із ным лай не ры, 

за сцэ най па бу да ва на цэ лая сет ка ўва хо даў 

і вы ха даў, ка ют і ка лі до раў, па дзеі ў якіх тут 

жа ад люст роў ва юц ца на эк ра не ві дэа апе ра-

та ра мі (вы ка ры стан не ві дэа здым кі ў тэ ат раль-

ных па ста ноў ках мож на на зваць тэн дэн цы яй, 

пры ём не но вы, але мо жа быць эфект ным). 

Ак цё ры за дзей ні ча ны ўвесь час, ба чым мы іх 

фі зіч на ці на эк ра не — яны іг ра юць у спек так лі 

(у ад роз нен не ад «Трох муш ке цё раў»). Ві дэа 

да ло маг чы масць цу доў на абы гры ваць кі на-

пры ёмы і на ват на да ло ней ка га міс тыч на га 

склад ні ка — «Арк ты ка» ста ла ся па лі тыч ным 

тры ле рам з за бой ства мі, са ма за бой ства мі, 

змо ва мі, эка ла гіч ны мі праб ле ма мі, су праць-

ста ян нем ула ды і элек та ра ту, помс тай і му-

зыч ным ка лек ты вам у глы бі ні сцэ ны. Гэ та 

«кі но» я па гля дзе ла б яшчэ раз.

УСЁ ТЛЕН
Па ста ноў ка Ці ма фея Ку ля бі на — яго «Тан-

гей зе ра» не каль кі га доў та му за ба ра ні лі ў Но-

ва сі бір ску з-за скар гі вер ні каў — «Тры сяст-

ры» па п'е се Чэ ха ва, не су мнен на, ака за ла ся 

ві шань кай на тор це. Гэ та са мы не ве ра год ны 

спек такль фо ру му. Кож ны ант ракт — а іх у 

ча ты рох га дзін ным спек так лі бы ло тры — мне 

шчы ра ха це ла ся па кі нуць за лу і ні ко лі гэ та га не 

ба чыць, та му што не зу сім бяз вы хад ная п'е са 

Чэ ха ва тут да сяг ну ла та ко га тра гіз му і пе сі міз-

му, ад яко га ста но віц ца дрэн на фі зіч на. Дзе ля 

па ста ноў кі ак цё ры вы ву чы лі мо ву жэс таў — ге-

роі, апроч ад на го, не вы ма ві лі ні вод на га сло ва, 

за тое іх за мя ні лі ін шыя гу кі, ру хі, асвят лен не. 

Ве дай це, іс тэ ры ка на мо ве жэс таў мо жа быць 

«гуч ней шай» за сла вес ную. З пунк ту гле джан-

ня тэ ат раль на га мас тац тва ня мыя «Тры сяст-

ры» — бяз дон ная, кар пат лі вая, не ве ра год ная 

ра бо та. Кож ны акт мя няў сцэ ніч нае на ва кол ле 

да не па зна валь нас ці. Транс фар ма цыя ге ро яў, 

сім ва ліч нае апус цен не пра сто ры, сю жэт ныя 

зме ны ства ры лі ча ла ве чую тра ге дыю і вы клі-

ка лі ад чу ван не без на дзей нас ці іс на ван ня на 

зям лі. Раз бі тыя ма ры, смерць з-за ка хан ня, 

не за да во ле насць жыц цём, но вае ад крыц цё 

Чэ ха ва, «усё тлен» — у спек так лі без слоў.

«ТЭ АРТ» ГА ВО РЫЦЬ
Ба лем пра вяць кап ра дук цыя, да сле да ван-

не маг чы мас цяў це ла, вы ка ры стан не ві дэа і 

ад сы лак да кі но ў цэ лым, зва рот да тра ды-

цый ных ма ты ваў, гла баль ныя пы тан ні і «кру гі 

на ва дзе» ва кол ча ла ве чай на ту ры. Вось мы 

«ТЭ АРТ» па ка заў дзе вяць па ста но вак — ён 

за вяр шыў ся ў аў то рак су пя рэч лі вым спек так-

лем «Сай гон», а тэ атр чар го вы раз за явіў пра 

ся бе як пра за хап ляль нае мас тац тва — кож-

ны раз ты быц цам кру ціш ру лет ку і трап ля еш 

на но вую фор му, дзе вы на ход лі васць аў та-

раў — уда ла яна ўва соб ле на ці не — па каз-

вае бяс кон цасць іх маг чы мас цяў. Та кі збор 

не мо жа прай сці бяс след на.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

І СА МАЯ ДАК ЛАД НАЯ ПЕ РА ДА ЧА СТА НУ ДЭ ПРЭ СІІ

Юбі леі пры ня та ад зна чаць у тым 

лі ку пад вя дзен нем вы ні каў. І ка лі 

пра грам ны ды рэк тар Ігар Су кма-

наў вы ка заў ся пра не па збыў нае 

шчас це да лу чэн ня да фар мі ра ван-

ня гэ тых кі на пра грам, то ды рэк тар 

Ан жа лі ка Кра шэў ская ад зна ча ла 

па мян шэн не бюд жэ ту ў па раў на-

нні з мі ну лым го дам, у той час як 

«Ліс та пад» і без та го рас па ра джа-

ец ца ўдвая мен шы мі су ма мі, чым, 

на прык лад, між на род ны кі на фес-

ты валь у Віль ню се.

Пры гэ тым да свай го 25-год дзя 

фес ты валь прый шоў з пэў ны мі да-

сяг нен ня мі, ся род якіх і акрэ ды та цыя 

Між на род най фе дэ ра цыі аса цы я цый 

кі на прад зю са раў (FІAPF) — спа чат-

ку ча со вая, а по тым і па ста ян ная, 

да лу чэн не Бе ла ру сі да Між на род-

най фе дэ ра цыі кі на кры ты каў і ад-

па вед на з'яў лен не на «Ліс та па дзе» 

жу ры FІPRESCІ, якое ўру чае свае 

ўзна га ро ды так са ма на Кан скім кі-

на фес ты ва лі ці, ска жам, Бер лі на ле. 

Але, на пэў на, га лоў ным да сяг нен-

нем мож на на зваць да вер да Мінск-

ага кі на фес ты ва лю з бо ку гле да ча і 

пра фе сі я на лаў кі но. 

Ад крыц цё «Ліс та па да» ад бу-

дзец ца 2 ліс та па да ў кі на тэ ат ры 

«Маск ва» з філь мам «Ха лод ная 

вай на» поль ска га рэ жы сё ра Паў-

ла Паў лі коў ска га — яго па пя рэд-

няя кар ці на «Іда» ў 2013 го дзе 

атры ма ла на Мін скім кі на фес-

ты ва лі ад ра зу «Зо лата» і «Се-

раб ро».

Сё лет нія пра гра мы да ку-

мен таль на га кі но, па сло вах 

пра грам на га ды рэк та ра Іры ны 

Дзям' я на вай, бу дуць ла маць 

стэ рэа ты пы, да тыч ныя ліч бы 

13. 13 ін сты ту цый у Кон кур-

се на цы я наль ных кі на школ і 

13 філь маў у Асноў ным кон-

кур се да ку мен таль на га кі но. 

У пер шым — най леп шыя еў-

ра пей скія кі на шко лы, а ў кі но, 

як ад зна чы ла Іры на Мі ка ла еў на, 

вель мі важ ныя су вя зі, рас па ча тыя 

ў сту дэнц кія ча сы. У дру гім — «да-

рос лыя» кар ці ны з Поль шчы, Венг-

рыі, Бра зі ліі (трэ ба ра зу мець, тут 

шмат кап ра дук цый ных пра ек таў), 

аў та ры якіх «час та звяр та юц ца да 

ўлас най гіс то рыі, да гіс то рыі ўлас-

най сям'і. Гля дзіш і ўзру ша еш ся, 

як бліз ка аў та ры змаг лі па ды сці да 

свай го ге роя. Стаць не за ўваж ны мі, 

част кай сця ны, част кай аб ста ноў-

кі — гэ та, вя до ма, най вы шэй шае 

пра фе сій нае май стэр ства. Яшчэ 

ад на яр кая асаб лі васць да ку мен-

таль на га кі но: мы мо жам ба чыць, 

як мя ня ец ца ча ла век пад уз дзе ян-

нем аб ста він ці ін шых лю дзей. Гэ ты 

пра цэс змя нен ня, пе ра ра джэн ня, 

а ча сам і па дзен ня ў да ку мен таль-

ным кі но вель мі ці ка вы».

У кон курс філь маў для дзі ця-

чай і юнац кай аў ды то рыі «Ліс та-

па дзік» апроч філь маў ад крыц ця 

і за крыц ця ўвай шло шэсць кар цін, 

якія, на стой вае пра грам ны ды рэк-

тар Ігар Су кма наў, раў на знач ныя 

да рос ла му кі но. Ад кры ва цца гэ ты 

кон курс бу дзе кар ці най кі на сту дыі 

«Бе ла русь фільм» «Пра ві лы гей ме-

ра» Іга ра Чац ве ры ко ва.

Да рэ чы, 25-ы «Ліс та пад» зноў 

па шы рае геа гра фію — на вя лі кіх 

эк ра нах у рам ках фес ты ва лю ўпер-

шы ню бу дуць па ка за ны філь мы з 

Ке ніі і ЮАР. Ке ній ская кар ці на «Су-

па Мо да» Лі ка ры ё на Вай най ны з 

«Ліс та па дзі ка» сё ле та так са ма вы-
лу ча ец ца на са іс кан не прэ міі «Ос-
кар». Уво гу ле, у пра гра ме Мінск ага 
кі на фес ты ва лю і ня даў на апуб лі ка-

ва на га лонг-ліс та «Ос ка ра» су па ла 

дзе сяць філь маў.

«Ма ла досць на мар шы», як звы-

чай на, скан цэнт ра ва ла ся на дэ бю-

тах і дру гіх па ліку кар ці нах. Гэ тым 

ра зам яна ўклю чы ла ў ся бе адзі-

нац цаць работ з Ін дыі, Япо ніі, Іра на, 

Венг рыі, Ру мы ніі, зноў жа шмат лі кія 

кап ра дук цый ныя пра ек ты. І адзін — 

што не звы чай на — па за кон курс ны 

па каз філь маў кі тай ска га рэ жы сё ра 

Ху Бо, які пай шоў з жыц ця, — ды-

рэк цыя не маг ла аб мі нуць яго ўва-

гай, але па лі чы ла не сум лен ным 

уклю чаць аў та ра ў спа бор ніц тва.

На рэш це, асноў ны кон курс іг-

ра во га кі но скла да ец ца з дзе ся ці 

кар цін з Укра і ны, Поль шчы, Бал-

га рыі, Ка зах ста на, Кыр гыз ста на, 

В'ет на ма — краін, на якіх ба зу ец ца 

кан цэп цыя «Ліс та па да».

«Як заў сё ды, Асноў ны кон курс 

фа ку суе сваю ўва гу на кра і нах 

пост ка му ніс тыч най пра сто ры. 

Гэ та тэ ры то рыі, кі но якіх нам, як 

апош ня му са вец ка му па ка лен ню, 

вель мі доб ра зна ё мае, бо філь-

мы ў кі на пра ка це дзя лі лі ся на тры 

ка тэ го рыі: ай чын ныя, то-бок кі но 

са юз ных рэс пуб лік, кар ці ны са цы-

я ліс тыч ных кра ін і ін шы за меж ны 

ка пі та ліс тыч ны пра дукт. Сён ня, 

на ад ва рот, мы ўсё ве да ем пра 

«ка пі та ліс тыч ны» кі не ма то-

граф: кі на тэ ат ры і да маш нія 

эк ра ны за поў не ны філь ма мі 

з ЗША, Фран цыі, Вя лі ка бры-

та ніі. Але што мы ве да ем пра 

на шых, ска жам так, бы лых 

су се дзяў? Што мы ве да ем 

пра са міх ся бе? Мы хо чам, 

каб фес ты валь ны ты дзень 

быў пры све ча ны кі не ма то-

гра фу гэ тых тэ ры то рый, та му 

што гэ та тэ ры то рыі так са ма 

на шых праб лем і на шых кло-

па таў», — ска заў Ігар Су кма-

наў.

Хут ка мы да ве да ем ся поў ную 

пра гра му «Ліс та па да», уба чым, 

што гэ тым ра зам увай шло ў збор 

кон кур су бе ла рус ка га кі но, да ве-

да ем ся, чым бу дзе каш тоў ная сё-

лет няя Ін дуст ры яль ная плат фор-

ма, на рэш це, якія гос ці пры едуць у 

Мінск. Да кі на фест ва лю — на шай 

га лоў най кі на па дзеі го да — за ста-

ло ся два тыд ні.

Поў ную пра гра му кон кур саў да-

ку мен таль на га і іг ра во га кі но мож-

на знай сці на сай це lіstapad.com.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Кі на кро кіКі на кро кі

«ЛІС ТА ПАД» ПА ЧАЎ РАС КРЫ ВАЦЬ ТУ ЗЫ
Пер шая прэс-кан фе рэн цыя кі на фес ты ва лю прай шла 17-га кастрычніка

за вяр шыў ся і па кі нуў на сэр цы рва ныя ра ны

«Арк ты ка».
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У гэ тую се ра ду ад бы ла ся ПА ДЗЕЯ — у Falcon Club Бу цік Кі но 

ка ман да Мінск ага між на род на га кі на фес ты ва лю «Ліс та пад» 

аб вяс ці ла кон курс ныя пра гра мы да ку мен таль на га і іг ра во га 

кі но. Але пры тры ма ла па за кон курс ныя, На цы я наль ны 

кон курс, Ін дуст ры яль ную плат фор му і гас цей — усё гэ та 

ста не вя до ма ўжо ў па ня дзе лак 22 каст рыч ні ка. Фес ты валь, 

які прой дзе з 2 да 9 ліс та па да, ад бу дзец ца 25-ы раз і бу дзе 

пры све ча ны рэ жы сё ру Кі ры Му ра та вай: сло ган «Па зна ю чы 

бе лы свет» ад сы лае да ад на го з яе філь маў. Ад ка ман ды — 

на су стрэ чы вы сту пі лі ды рэк тар і пра грам ныя ды рэк та ры 

фес ты ва лю — чу лі ся як шчас лі выя, так і гор кія ін та на цыі.

Да свай го 25-год дзя 
фес ты валь прый шоў з 
пэў ны мі да сяг нен ня мі, 
ся род якіх і акрэ ды та цыя 
Між на род най фе дэ ра цыі 
аса цы я цый кі на прад зю са раў 
(FІAPF).


