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— Дзве ва шы па пя рэд нія кар-
ці ны бы лі зня ты на «Бе ла русь-
філь ме». Як вы здо ле лі знай сці 
гро шы на не за леж ны пра ект?

— Усё ака за ла ся не так скла-
да на, як я ду ма ла. У нас не бы ло 
ча су шу каць спон сар скія гро шы, 
та му што мы вель мі хут ка пры ду-
ма лі ідэю, і я на ват не за ўва жы ла, 
як ужо зня лі фільм. Я прос та звяр-
ну ла ся да сяб роў, у якіх ёсць свае 
кам па ніі і ка му гэ та маг ло быць ці-
ка ва. Та кім чы нам, нас атры ма ла ся 
чац вё ра парт нё раў. Гэ та му зыч ны 
гурт «Тяни-Тол кай», унё сак яко га ў 
фільм ве лі зар ны, та му што на яго 
ляг ла ўся гу ка вая част ка, да та го ж 
кам па зі та рам філь ма стаў іх гу ка рэ-
жы сёр Аляк сандр Ка ля да. Свя точ-
нае агенц тва «Арт-Апе тыт» да па-
маг ло нам з кас цю ма мі, якія прос та 
так мы б не змаг лі аран да ваць. Трэ ці 
парт нёр — лі тоў скае прад зю сар скае 
агенц тва «Baltіc Open», яно за раз 
зай ма ец ца пра соў ван нем філь ма 
на пры бал тый скай тэ ры то рыі, у нас 
ужо ёсць да моў ле насць аб пра ка це 
ў Віль ню се і Клай пе дзе. Чац вёр тым 
парт нё рам — і вы твор чай кам па ні-
яй — з'яў ля ец ца твор чая май стэр ня 
«Тэ ры то рыя кі но», якую я ства ра ла 
як мес ца, дзе апроч на ву чан ня дзя-
цей мож на вы рас ціць ка ман ду для 
ўлас най кі на вы твор час ці. Так яно і 
атры ма ла ся, прос та я не ду ма ла, 
што зноў ста ну зды маць так хут ка.

— То-бок, га лоў ным у гэ тай 
спра ве ака за ла ся друж ба.

— Так, але яшчэ пра цуе імя. На-
прык лад, мне бы ло лёг ка да мо віц-
ца з пра кат чы ка мі, хоць я ду ма ла, 
што ўзнік нуць цяж кас ці, та му што 
мой фільм — не за леж ны, у яго ня-
ма ста ту су, пе рад якім ад кры ва юц-
ца дзве ры. Але мя не ўсе, як ака за-
ла ся, пом няць, на ват у Літ ве, та му 
мне бы ло ляг чэй.

— Мя не кры ху бян тэ жыць, што 
фільм вы зра бі лі так хут ка: сцэ-
на рый на пі са лі за ме сяц, здым кі 
цяг ну лі ся дзе сяць дзён, скора 
кар ці на вы хо дзіць у пра кат. Мне 
гэ та на гад вае па точ ную вы твор-
часць «Бе ла русь філь ма».

— На «Бе ла русь філь ме» ства-
рэн не філь ма цяг нец ца год, там 
за та кія тэр мі ны не зды ма юць. У 
лю бой кі на вы твор час ці са мы да-
ра гі пе ры яд — зды мач ны, а ў нас 
усё бы ло доб ра спла на ва на, сцэ-
ны са сты ка ва ны так, каб па спець 
зняць у тэр мін. Да та го ж па пя рэд не 
мы з ак цё ра мі ў аў ды то рыі ад рэ-

пе ці ра ва лі фільм, нож ка мі прай-
шлі кож ную сцэ ну, усё ра за бра лі. 
Та му спра ва ў пла на ван ні, а не ў 
тым, што ў мя не не бы ло ча су зды-
маць.

— Вы на пі са лі сцэ на рый...
— Гэ та бы ла мая ідэя, а мой 

па ста ян ны су аў тар Юля Гі рэль, як 
заў сё ды, яе пад ха пі ла. Мы доб ра 
пра цу ем у па ры, та му што ка лі ты 
су пра цоў ні ча еш з ча ла ве кам, які не 
прос та ця бе ра зу мее, але і раз маў-
ляе з та бой на ад ным пра фе сій ным 
уз роў ні, усё атрым лі ва ец ца лёг ка 
і хут ка.

— На коль кі я зра зу ме ла з ва-
шых ін тэр в'ю і ві дэа, вы так са ма 
апа ла гет ідэі, што кі но не па він-
на быць нуд ным. З пунк ту гле-
джан ня сцэ на рыс та і рэ жы сё ра 
ска жы це, чым ваш фільм па ві нен 
за ча піць гле да ча?

— Я так ка за ла — нуд ным? Не, 
я ўвесь час ка жу сло ва «пра фе сія», 
прос та шмат хто мя не ня пра віль на 
ра зу мее. Ня ма та ко га — нуд ны аль-
бо не нуд ны фільм: ён аль бо пра-
фе сій ны, то-бок хо ра ша зроб ле ны, 
аль бо прос та бяз дар ны, та му і нуд-
ны. Я бя ру на ся бе ад каз насць гэ та 
сцвяр джаць, та му што неш та ра зу-
мею ў пра фе сіі рэ жы сё ра, па коль кі 
зай ма ю ся ёй усё жыц цё і ўсё жыц цё 
вы ву чаю. Фільм «У аса біс тую пра-
сто ру ўва ход за ба ро не ны» зроб ле-
ны пра фе сій на, гэ та не ама тар скае 
кі но. Па жан ры — вель мі лёг кая 
ра ман тыч ная ка ме дыя, на столь кі 
лёг кая, што на ват праз рыс тая. Ты 
гля дзіш яе з усмеш кай, не дзе пла-
чаш. Яна раз лі ча на на пад лет каў і 
мо ладзь, хоць ёсць тут і ста рэй шыя 
пер са на жы. Прос ты і чыс ты фільм, 
без прэ тэн зій на фес ты валь нае кі-
но, як у на шых не за леж ных кар цін, 
быц цам раз лі ча ных на ін тэ ле кту-
аль на га гле да ча. Я гэ та вель мі не 
люб лю, та му што та кім чы нам час та 
пры кры ва ец ца сла бая рэ жы су ра. 
Маўляў, ка лі фільм вы не зра зу ме-
лі, то ён не для вас, а для ін ша га 
гле да ча. На са мрэч ня ма па няц ця 
«фес ты валь нае кі но»: аль бо кі но, 
аль бо не кі но.

— Пра ско чы ла, што ў сва ёй 
кі на шко ле вы пад рых та ва лі для 
ся бе ка ман ду. Ва шы на ву чэн цы 
пра ца ва лі на зды мач най пля цоў-
цы но вай кар ці ны?

— Так, ад ну з га лоў ных ро ляў 
вы ка наў наш та ле на ві ты сту дэнт 
Сця пан Лят коў скі, які, я спа дзя ю-
ся, пра цяг не сваю аду ка цыю ў тэ-
ат раль най ВНУ. Яго парт нёр ша па 
філь ме — так са ма на ша дзяў чы на 
Ка ця Са мой ла. Ас тат нія пра ца ва лі 
ў зды мач най гру пе, пі са лі гук, бы лі 
асіс тэн та мі. Для іх гэ та быў кайф, 
а не аба вя за лаў ка. На «Бе ла русь-
філь ме» я ад чу ла, што кі на сту-
дыя — гэ та за вод, ку ды ўсе прос та 
хо дзяць на пра цу з дзе вя ці да пя-
ці, а фільм па трэ бен толь кі та бе і 
мак сі мум — апе ра та ру і ак цё рам. 
А ў на шай ма лень кай кам па ніі ўсе 

«га раць» спра вай, нех та, маг чы ма, 
на ват больш за мя не.

— Вы ўпер шы ню вы сту пі лі ў 
якас ці прад зю са ра, гэ та рэ жы-
су ры не пе ра шко дзі ла?

— На ад ва рот, да па маг ло. Заў-
сё ды бы ло шка да, ка лі я за ду ма ла 
шы коў ную сцэ ну, а яна цер піць з-за 
дрэн най ар га ні за цыі. Наш май стар у 
Акадэміі мастацтваў Аляк сандр Яф-
рэ маў ка заў: «Я скон чыў сцэ на рый 
філь ма і па ду маў, як бы ло б клас на 
яго не зды маць». Бо ка лі ты вы хо-
дзіш у рэ аль ную вы твор часць, па ло-
ву та го, што ты пры ду маў, «з'я дае» 
дрэн ная ар га ні за цыя. А ка лі ты сам 
усё ар га ні зу еш, са мо га ся бе пад вес-
ці не мо жаш.

У вя лі кай дзяр жаў най кі на вы-
твор час ці шмат лю дзей, імі скла да-
на кі ра ваць, і стаў лен не да кі но ў іх 
ін шае. Я ра бі ла два вя лі кія пра ек ты 
на тэ ле ба чан ні, дзе тое ж са мае: 
ар га ні за цыя цер піць ме на ві та з-за 

аб' ёмаў — шмат лю дзей, гро шай. 

А тут усё бы ло пад ма ім кант ро лем, 
і гэ та бы ло клас на, хоць і цяж ка.

— Што яшчэ ў дзяржаўнай 
кінавытворчасці пе ра шка джа е 
рэа лі зоў ваць ідэі?

— Праб ле ма ў тым, што на 
«Беларусьфільме» няма доб рых 
сцэ на ры яў. Мне і ця пер неш та да сы-
ла юць — гэ та на ват горш, чым ка лі я 
па чы на ла там пра ца ваць. Та ды так-
са ма не бы ло сцэ на ры яў, але хоць 
неш та мож на бы ло пе ра пі саць, а 
тое, што я чы та ла за раз, — дрэнна. 
У кра і не ня ма сцэ на рыс таў, прос-
та ня ма. Але мя не ін шае не па ко іць: 
рэ дак та ры і мас тац кія кі раў ні кі, якія 
па він ны ра зу мець, як мож на вы пра-

віць сцэ на рыі, у якіх ёсць хоць ней кія 
за дат кі бу ду ча га філь ма, гэ та га не 
ро бяць. У мя не склад ва ец ца ўра-
жан не, што ні хто не раз бі ра ец ца ў 
дра ма тур гіі, для мя не за гад ка, ча му 
та кія рэ чы ідуць у ра бо ту.

— Вам пра па на ва лі неш та 
зняць на «Бе ла русь філь ме»?

— Так, я вель мі здзі ві ла ся, та му 
што на кі на сту дыі па він ны не вель-
мі мя не лю біць. Ім бы ло цяж ка са 
мной: я бы ла па тра ба валь ная, ка-
ра цей, я ім на да ку чы ла. А праз не-
ка то ры час з'яў ля ец ца та кая пра па-
но ва, якую я не ве даю, як рас тлу ма-
чыць... Я па куль ту ды не іду. Шчы ра 
ка жу чы, ня ма ка лі, у мя не цу доў на 
раз ві ва ец ца свая спра ва, лепш я на 
яе па тра чу свае сі лы, нер вы і час. 
Толь кі ка лі б мне да сла лі са праў ды 
клас ны сцэ на рый, на пэў на, ста ла б 
раз маў ляць да лей.

— Апош нім ча сам іш ла дыс ку-
сія пра на ша не за леж нае іг ра вое 
кі но, у якой вы так са ма ўдзель-
ні ча лі.

— Мая ба лю чая тэ ма, яна мне 
ўжо на да ку чы ла. У нас дзве край-
нас ці: ёсць «Бе ла русь фільм» з ве-
лі зар ны мі бюд жэ та мі, дзяр жаў най 
пад трым кай і дрэн ны мі філь ма мі, 
а ёсць не за леж ныя дзе ці з та кі мі 
ж дрэн ны мі філь ма мі. Я спра ба ва-
ла раз маў ляць з гэ ты мі ма ла ды мі 
рэ жы сё ра мі, але дыс ку сія не атры-

ма ла ся, не адэ кват поў ны. У На цыя -
наль ным кон кур се кі на фес ты ва лю 
«Ліс та пад» мне ад но спа да баў ся 
фільм Дзі мы Дзяд ка «Сум лен ны по-
гляд». Мы з Дзі мам па зна ё мі лі ся, я 
за пра сі ла яго ў кі на шко лу да сту дэн-
таў. Бач на ад ра зу: які фільм, та кі і 
ча ла век — нар маль ны, ін тэ лі гент ны, 
куль тур ны хло пец. Та лент — ён ва 
ўсім. Аль бо Мі ця Ся мё наў-Алей ні-
каў: ка лі я ўба чы ла яго ра бо ту «Ад-
ной кры ві», па ду ма ла, што гэ та су-
пер пра фе сій нае кі но. Ка лі па чы на-
еш раз маў ляць з Мі цем, слу ха еш 
яго раз ва жан ні аб пра фе сіі — ва 

ўсім ві даць вы со кі ўзро вень. А ка лі 
я ба чу пус тэ чу на эк ра не, не здзіў-
ля ю ся, ка лі вы хо дзіць на столь кі ж 
пус ты ча ла век. Спа чат ку мя не гэ та 
раз драж ня ла, а по тым ста ла нуд на, 
і я пе ра ста ла рэ ага ваць. І ве да е це, 
што са мае ці ка вае: з лю бо га філь-
ма, што я ба чы ла ў На цы я наль ным 
кон кур се «Ліс та па да», мож на зра-
біць клас нае кі но, ка лі па ды сці да 
яго больш пра фе сій на.

— Ча му, на ва шу дум ку, у на-
шым не за леж ным іг ра вым кі но, 
як вы ка жа це, ня ма пра фе сіі?

— Та му што аў та ры не хо чуць 
раз ві вац ца. Ка лі тра пі лі на «Ліс та-
пад» — ду ма юць, што яны су пер, 
хоць гэ та звы чай ны фес ты валь. 
Кі на фес ты ва ляў у све це — мо ра, 
але яны ні чо га не зна чаць, зна чаць 
толь кі ка са выя збо ры, поў ныя за лы 
і пры знан не гле да ча. Час та рэ жы-
сёр з лі ку на шых не за леж ных не 
мо жа рас тлу ма чыць, пра што яго 
фільм. Як ты зды ма еш фільм, ка лі 
не ра зу ме еш, пра што ён? Ад сюль 
дзі ця чыя вы каз ван ні, маў ляў, ка-
лі вы па гля дзе лі і ні чо га не зра зу-
ме лі, гэ та ва шы праб ле мы. Сва ім 
сту дэн там я ў пер шую чар гу ка жу, 
што рэ жы су ры не маг чы ма на ву-
чыц ца, усё жыц цё прый дзец ца 
толь кі па паў няць ба гаж, бо на ват 
за ты дзень ты мо жаш стаць зу сім 
ін шым. У свой час мы з Юляй на пі-
са лі сцэ на рый філь ма «Са лод кае 
раз ві тан не Ве ры» і па да лі яго на 
кон курс кі на пра ек таў Мі ніс тэр ства 
куль ту ры. Ён прай шоў кон курс, але 
мне пра па на ва лі ад клас ці «Ве ру» і 
най перш зняць пра цяг «Бе лых ро-
саў». Ка лі на рэш це прый шоў час 
за пус ку «Ве ры», я ад кры ла сцэ на-
рый, што ля жаў цэ лы год, і ледзь 
не па мер ла. Я ка жу: «Юля, як мы 

маг лі на пі саць та кую лух ту і як яе 
пра пус ці ла мі ніс тэр ства?» А фільм 
за пу шча ны, яго трэ ба зды маць — 
мы за не каль кі тыд няў поў нас цю 
пе ра пі са лі сцэ на рый. Ні хто ў вы ні ку 
не за ўва жыў, хоць у філь ме ня ма ні-
вод на га сло ва з та го ва ры ян та, які 
прай шоў кон курс. Так са мо жыц цё 
ўстро е на: ты не мо жаш за ста вац ца 
тым, кім быў год та му.

Поўную версію ін тэр в'ю чы-
тай це на сай це zvіazda.by

Гу та ры ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
katsyalovich@zviazda.by



Кі на кро кіКі на кро кі  

Аляк санд ра 
БУ ТАР:

«Звы чай на я ве даю, чым 
фільм скон чыц ца, але ка лі 
ён клас на зроб ле ны, усё 
роў на ці ка ва, як та ле на ві та 
лю дзі пры мя ня юць сваё 
май стэр ства».

«Ка лі ты вы хо дзіш 
у рэ аль ную вы твор часць, 
па ло ву та го, што ты 
пры ду маў, «з'я дае» дрэн ная 
ар га ні за цыя. А ка лі ты сам 
усё ар га ні зу еш, са мо га ся бе 
пад вес ці не мо жаш».

«У КІ НО МЯ НЕ 
ЎЖО НІ ЧО ГА НЕ ЗДЗІЎ ЛЯЕ»

Рэ жы сёр Аляк санд ра Бу тар вя до ма нам як аў тар зня тых 
на «Бе ла русь філь ме» кар цін «Бе лыя ро сы. Вяр тан не» 
і «Са лод кае раз ві тан не Ве ры»; як ства раль нік твор чай 
май стэр ні «Тэ ры то рыя кі но», дзе ар га ні зу юц ца кур сы 
рэ жы сё раў і ак цё раў; як удзель нік дыс ку сіі пра су час нае 
не за леж нае кі но, што ад стой вае «пра фе сію». 1 лю та га 
ў пра кат вы хо дзіць трэ ці поў на мет раж ны і пер шы 
не за леж ны ад дзяр жаў ных гро шай фільм Аляк санд ры — 
«У аса біс тую пра сто ру ўва ход за ба ро не ны». Кар ці на 
рас па вя дае пра пер фек цы я ніс та-пра гра міс та Мак са, які 
па ку туе з-за ня знач най не дас ка на лас ці ў зроб ле най пра цы. 
У пэў ны мо мант ён су стра кае сваю су праць лег ласць Ма шу, 
і гэ та су стрэ ча мя няе яго жыц цё. Пе рад прэм' е рай філь ма, 
якая ад бу дзец ца 22 сту дзе ня ў кі на тэ ат ры «Маск ва», мы 
па гу та ры лі з Аляк санд рай Бу тар і за кра ну лі тэ мы но ва га 
філь ма, «Тэ ры то рыі кі но» і на ша га су час на га не за леж на га.

На здымках фільма 
«У аса біс тую пра сто ру ўва ход за ба ро не ны».


