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— Га ле рэя «Уні вер сі тэт куль ту ры» сён-

ня пра цуе як ад на з цэнт раль ных пля цо вак 

на ша га го ра да, — ад зна чыў на ад крыц ці 

вы стаў кі пра рэк тар па на ву ко вай ра бо це 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

куль ту ры і мас тац тваў Вік тар ЯЗЫ КО-

ВІЧ. — Гэ та адзін з эпі цэнт раў між на род-

ных і куль тур ных ка му ні ка цый, які бліс ку ча 

рэа лі зуе свае за да чы. Без умоў на, у га ле рэі 

ёсць крэ а тыў ны, цу доў ны ды рэк тар Па вел 

Са по цька. Гэ ты ча ла век — зна ход ка і для 

ўні вер сі тэ та, і для гу ма ні тар най на ву кі (хут ка 

аба ро ніць ды сер та цыю). Да та го ж ён цу доў-

на ар га ні зуе ра бо ту га ле рэі. Без умоў на, усе 

ка фед ры ўні вер сі тэ та, асаб лі ва твор чыя, вар-

тыя та го, каб вы стаў ляц ца і дэ ман стра ваць 

ся бе. І ў га ле рэі са праў ды быў прад стаў ле ны 

цэ лы фе ер верк да сяг нен няў — мас тац кіх, 

твор чых, му зыч ных, вы яў лен чых, дэ ка ра тыў-

на-пры клад но га мас тац тва і кі но.

У экс па зі цыі прад стаў ле-
ны ад мет ныя, вы ка на ныя ў 
не звы чай ных тэх ні ках тво ры 
жы ва пі су, гра фі кі, ке ра мі кі, 
тэкс ты лю, ба ты ку, са ло ма-
пля цен ня, рос пі су па шкле. 
Кож ны змо жа знай сці тут 
твор мас тац тва, які прый-
дзец ца яму пад густ. Ку ра та-
ра мі вы сту пі лі Ала Не па ча ло-
віч і Та ма ра Ва сюк — тыя лю-

дзі, што зай ма лі ся ар га ні за цы яй са май пер шай 
вы стаў кі, што ад бы ва ла ся 15 га доў та му.

— Кож ная вы стаў ка мае сваё аб ліч ча і свой 
ха рак тар, — за ўва жы ла Та мара ВА СЮК. — 
Ка лі пе рад на мі па ста ві лі за да чу па чаць з гіс-

то рыі, то ў пра цэ се мы зра зу ме лі, што ў нас са-

праў ды ёсць гіс то рыя, што яна сфар мі ра ва ная. 

Мы ўжо вы зна чы лі на пра мак і за кла лі гле бу — 

ка лі ёсць пад му рак, ас но ва, зна чыць, уся бу-

доў ля бу дзе тры ва лая. Так у нас і атры ма ла ся. 

За асно ву мы ўзя лі на род ную твор часць — а 
гэ та ве лі чы ня, якая ні ко лі не пад ман вае, яна 
чыс тая, як усё мас тац тва. Мас тац тва ўво гу ле 
па чы на ец ца з чыс ці ні і шчы рас ці. Ка лі ўчо ра мы 
за вяр ша лі пра цу над экс па зі цы яй, мы ад чу лі 
за да валь нен не і ра дасць. Хо чац ца, каб усе, 
хто на ве дае вы стаў ку, ад чу лі тое ж.

Вар та ад зна чыць, што ся род удзель ні каў 
вы стаў кі — док тар мас тацт ва знаў ства, пра-
фе сар Ры гор Ша у ра, пра фе сар, ула даль нік 
ме да ля Фран цыс ка Ска ры ны Ула дзі мір Гар-
дзе ен ка, пра фе сар, член між на род най гіль-
дыі жы ва піс цаў Ула дзі мір Рын ке віч і ін шыя.

Док тар мас тацт ва знаў ства, пра фе сар, за-
гад чык ка фед ры на род на га дэ ка ра тыў на-
пры клад но га мас тац тва ўні вер сі тэ та куль ту-
ры і мас тац тваў Ры гор ША У РА за ўва жыў:

— На ка фед ры пра цу юць дак та ры на вук, 
пра фе са ры, да цэн ты, кан ды да ты на вук — 
ін тэ ле кту аль ная элі та вы со ка га кла са. І ў 
той жа час мас та кі. Што мы ства ра ем і як 
пра цу ем — не ка то рыя ра бо ты вы клад чы каў 
мож на ўба чыць на вы стаў цы. Ад нак з кож-
ным го дам твор чых зда быт каў ро біц ца ўсё 
больш і больш. Яны з цяж кас цю па мя шча-
юц ца ў вы ста вач най пра сто ры, та му мы іх 
до рым, раз да ём — ад ным сло вам, эс тэ ты-
зу ем пра сто ру.

Па да ец ца, са праўд най твор час ці, асаб лі ва 
звя за най з на род най куль ту рай, з на шы мі вы-
то ка мі, шмат не бы вае. Та му вы стаў кі вар та 
на ве даць, — каб яшчэ раз уба чыць сваё, 
бе ла рус кае.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. nina@zviazda.by
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«МАС ТАЦ ТВА ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА З ЧЫС ЦІ НІ І ШЧЫ РАС ЦІ»

165 кар цін з 55 кра ін. Шэсць 

кон кур саў, якія ўклю ча юць у ся бе 

94 філь мы. Кі на тэ атр «Маск ва» як 

пля цоў ка для цы ры мо ній ад крыц ця 

і за крыц ця. Кі на тэ ат ры Falcon Club 

Бу цік Кі но, «Цэнт раль ны», «Мір», 

«Пі я нер» і «Бе ла русь» як асноў ныя 

цэнт ры па гру жэн ня ў кі но. Тра ды-

цый ныя су стрэ чы з аў та ра мі. Ін дуст-

ры яль ная плат фор ма. Гля дац кае 

га ла са ван не.

«Мы пра гле дзе лі больш за пяць-

сот кар цін і па ста ра лі ся ада браць 

най леп шае з та го, што ёсць у су-

час ным кі но, — дзе ліц ца ды рэк тар 

пра грам іг ра во га кі но «Ліс та па-

да» Ігар СУ КМА НАЎ. — У нас ня ма 

пра хад ных філь маў. Усё, што бу дзе 

па ка за на на «Ліс та па дзе», — гэ-

та прад мет асаб лі ва га, у тым лі ку 

на ша га, го на ру. Мы па спра ба ва лі 

спа лу чыць, мож на ска заць, не спа-

лу чаль нае: аў тар скія, сур' ёз ныя, 

глы бо кія ін тэн цыі і кі но, раз лі ча нае 

на шы ро кую пуб лі ку. Мы бу дзем 

усмі хац ца і вы ці раць слё зы, кі но бу-

дзе ра да ваць нас мо вай, сты лем, 

змес там і пры но сіць за да валь нен не. 

Гэ тыя ра бо ты апроч ін ша га аве я ны 

пры за мі і ўдзе лам у шмат лі кіх між-

на род ных кі на фес ты ва лях. За раз 

быў аб' яў ле ны лонг-ліст кі на прэ міі 

«Ос кар» і ака за ла ся, што тры нац-

цаць кар цін з гэ та га спі са бу дуць 

прад стаў ле ны на сё лет нім «Ліс та па-

дзе». У нас бу дуць кар ці ны, што за-

ва я ва лі га лоў ныя ўз на га ро ды Кан-

ска га і Бер лін ска га кі на фес ты ва ляў, 

без умоў на, су стрэ чы са шмат лі кі мі 

яр кі мі кі не ма та гра фіс та мі. Да нас 

пры едуць рэ жы сё ры, што дэк ла ру-

юць «іс ці ну, лю боў і пры га жосць» — 

той са мы дэ віз, ва кол яко га са бра-

ла ся на ша ка лек цыя».

Філь мам ад крыц ця ста не «Арыт-

мія» ад на го з най ці ка вей шых прад-

стаў ні коў аў тар ска га ра сій ска га кі-

не ма то гра фа Ба ры са Хлеб ні ка ва. 

Асноў ны кон курс іг ра во га кі но скла-

да ец ца з два нац ца ці кар цін, ак цэнт 

пра гра мы, як заў сё ды, ро біц ца на 

кра і нах пост ка му ніс тыч най пра-

сто ры. Гэ тая геа гра фія на са мрэч 

ахоп лі вае боль шую част ку су шы: у 

кон курс тра пі лі кар ці ны са зна ка мі 

Цэнт раль най Азіі, Ку бы, Бал тый ска-

га рэ гі ё на, Бал кан. 

У асноў ны кон курс іг ра во га кі-

но тра пі лі пе ра мож ца фес ты ва лю ў 

Кар ла вых Ва рах «Ма лень кі кры жа-

но сец», зня ты чэш скім рэ жы сё рам 

Вац ла вам Кадр нкай, гру зін скі рэ-

жы сёр Ге ор гій Аваш ві лі з кар ці най 

«Хі бу ла», кар ці на з Кыр гыз ста на 

«Кен таўр» Ак та на Ары ма Ку ба та, 

азер бай джан скі фільм Іль га ра На-

джа фа «Гра на та вы сад». Тут бу дуць 

і ўлю бё ны «Ліс та па дам» лі тоў скі рэ-

жы сёр Ша ру нас Бар тас з кар ці най 

«Іней», фільм «Рах ма ная» Сяр гея 

Лаз ні цы, па ка за ны на апош нім Кан-

скім кі на фес ты ва лі, ра сій скі фільм 

Юсу па Ра зы ка ва «Ту рэц кое сяд ло». 

Ама та рам арт-кі но Ігар Су кма наў 

пра па нуе звяр нуць ува гу на кар ці-

ну «Ліс та пад» Рай не ра Са рне та і 

ка жа, што ён ні ко га не па кі не абы-

яка вым.

У асноў ны кон курс да ку мен таль-
на га кі но так са ма ўва хо дзіць два-
нац цаць філь маў. Адзін з іх бу дзе 

бе ла рус кі: як раз на «Ліс та па дзе» 

ад бу дзец ца прэм' е ра апош няй ра-

бо ты Воль гі Да шук «Сяр гей Плыт-

ке віч. Ча ла век з фо та апа ра там». У 

асноў ны кон курс да ку мен таль на га 
кі но тра пі лі і дэ бю ты, на прык лад, 
ра сій скі фільм «Апош ні вальс» Юліі 
Баб ко вай пра апош нія ме ся цы жыц-
ця кам па зі та ра Але га Ка ра вай чу ка, 
які шмат пра ца ваў у кі но, у тым лі ку 
на на шай кі на сту дыі.

У сваю чар гу Ігар Су кма наў пад-
крэс лі вае асаб лі васць «Ліс та па дзі-
ка» — кон кур су філь маў для дзі ця-
чай і юнац кай аў ды то рыі, які му сіць 
за ці ка віць не толь кі пад лет каў, але 
і да рос лых, тым больш, што шмат з 
гэ тых філь маў трап ля юць не толь кі 
ў дзі ця чыя сек цыі, але дэ ман стру-
юц ца і да рос лай аў ды то рыі. «Гэ та 

не прос та за баў ляль ныя жан ра выя 

гіс то рыі. Мы спра бу ем па ка заць 

кар ці ны, што сур' ёз на раз маў ля-

юць ме на ві та з ма ла ды мі людзь мі, 

пра па ноў ва ю чы ім ус ту паць у да-

рос лае жыц цё без ані я кіх ру жо вых 

аку ля раў. Ро біц ца гэ та да лі кат на і 

ра зам з гэ тым вель мі праў дзі ва». 

Фран цуз ская кар ці на «Па да рож жа 

Фа ні», на прык лад, за кра нае тэ му 

ха ла кос ту, а фільм «Под ых жыц ця» 

Іран сё ле та вы стаў ляе на са іс кан не 

прэ міі «Ос кар».

На рэш це, кон курс «Ма ла досць 

на мар шы», які тра ды цый на па дае 

пер шыя і дру гія кар ці ны най больш 

яр кіх ма ла дых рэ жы сё раў су свет-

на га кі но, сё ле та ўклю чае ў ся бе 

адзі нац цаць філь маў. 

Пра грам ны ды рэк тар вы лу чыў з 

сё лет ня га кон кур су не каль кі сен са-

цый, ся род якіх ад на з най га лоў ней-

шых па дзей апош ня га Кан ска га кі на-

фес ты ва лю ра сій ская кар ці на «Цес-

на та» і кар ці на Ёна са Кар пінь я на, 

яко му спры яе сам Мар цін Скар сэ зэ, 

«Чамб ра» пра цы ган скую су пол ку. 

З «Ма ла до сцю на мар шы» звя за на 

і пер шае з'яў лен не на «Ліс та па дзе» 

Ал ба ніі — з філь мам «Дзень па чы на-

ец ца» Ген ці а на Ко чы. Але най больш 

пры ем ная на ві на звя за на з тым, што 

ў кон курс упер шы ню з 2010 го да тра-

пі ла бе ла рус кая кар ці на — ёй ста ла 

ра бо та Юліі Ша тун «Заўт ра».

Яна ж бу дзе зна чыц ца і ў На-

цы я наль ным кон кур се, які сё ле та 

прад ста віць трыц цаць адзін бе ла-

рус кі фільм, ся род якіх іг ра выя, да ку-

мен таль ныя і ані ма цый ныя ра бо ты. 

Тут мож на су стрэць ужо зна ё мыя 

кар ці ны і тым больш зна ё мых аў-

та раў, але тра пяц ца і но выя ім ёны, 

зна ём ства з які мі яшчэ толь кі мае 

ад быц ца. Ку ра тар На цы я наль на-
га кон кур су Мі ка лай ЛАЎ РА НЮК 

ка жа, што з-за не да стат ко вых коль-

кас ці і якас ці да сы ла е мых ра бот з 

фар мі ра ван нем пра гра мы ўзні ка юць 

пэў ныя скла да нас ці: «Пры чы най гэ-

та му, зра зу ме ла, з'яў ля ец ца ня прос-

тае ста но ві шча су час най бе ла рус кай 

кі на ін дуст рыі, якое ў пер шую чар-

гу даты чыц ца іг ра во га кі но, у мен-

шай сту пе ні — да ку мен таль на га і 

ані ма цый на га. Га лоў ныя кры тэ рыі 

ад бо ру для нас — гэ та вы раз насць 

аў тар ска га вы каз ван ня і ак ту аль-

насць кі на мо вы. І ў гэ тым го дзе, як 

і ў мі ну лыя, у нас атры ма ла ся са-

браць філь мы, якія, на наш по гляд, 

ад па вя да юць су час ным тэн дэн цы ям 
су свет на га кі но і ад на ча со ва ад люст-
роў ва юць жыц цё бе ла ру саў. Акра мя 
за явак, да сла ных на фес ты валь, мы 
кож ны год пра во дзім «да след чую» 
пра цу — шу ка ем но выя ра бо ты бе-
ла рус кіх рэ жы сё раў, у тым лі ку тых, 
хто ву чыц ца і пра цуе за мя жой. У 
сё лет нім кон кур се, на прык лад, бу-
дзе па ка за ны фільм бе ла ру са Са шы 
Сцяль чэн кі «Імі та цыя», зня ты ў зна-
ка мі тай Чэш скай кі на шко ле FAMU. 
Акра мя аў та раў, што ўжо не пер шы 
раз удзель ні ча юць у На цы я наль-
ным кон кур се, та кіх, як Анд рэй Ку-
ці ла ці Ула да Сянь ко ва, на шчас це, 
з'яў ля юц ца но выя ім ёны. Га лоў нае 
ад крыц цё гэ та га го да — дэ бют ны 
поў на мет раж ны фільм «Заўт ра» 
Юліі Ша тун. Важ ная за да ча На цы я-
наль на га кон кур су — быць су вяз ным 
звя ном па між бе ла рус кім і су свет-
ным кі но, і на шчас це, у між на род-
ным пра соў ван ні, яко му мы ста ра ем-
ся са дзей ні чаць, ужо ёсць не ка то ры 
пра грэс. Сё ле та, на прык лад, на кі на-
фес ты ва лі ў ня мец кім Кот бу се бу дзе 
прад стаў ле на асоб ная пра гра ма бе-
ла рус кіх філь маў, мно гія з якіх у свой 
час пры ма лі ўдзел у «Ліс та па дзе».

За кры ваць Ліс та пад бу дзе «па-
да ру нак шы ро ка му гле да чу» — рэ-
кард смен ла каль на га серб ска га і 
чар на гор ска га кі на пра ка ту «Во сень-
скі са му рай» Да ні ла Бе ка ві ча, пер-
шая ў гіс то рыі серб ска га кі но кар-
ці на ў жан ры ба я вых мас тац тваў. 
«Гэ та для тых, хто на сталь гі руе па 
1990-х га дах, ка лі на пі ку па пу ляр-
нас ці бы лі Швар цэ нэ гер, Джэ кі Чан, 
Сіль вестр Ста ло не і Жан-Клод ван 
Дам», — ка жа Ігар Су кма наў.

Сё ле та «Ліс та пад» ужо не бу дзе 
ўзна га родж ваць Зо ла там, Се раб-
ром і Брон зай. Маг чы ма, та кія зме-
ны спра ва ка ва ла пе ра ўва саб лен не 
жу ры кі на прэ сы ў жу ры FІPRESCІ, 
то-бок Між на род най фе дэ ра цыі кі на-
кры ты каў, да якой сё ле та да лу чы лі ся 
дзе сяць бе ла ру саў. У вы ні ку пе ра-
мож цы атры ма юць Гран-пры, прыз 
FІPRESCІ і прыз гля дац кіх сім па тый.

Стар шы нёй жу ры асноў на га кон-
кур су іг ра во га кі но ста не вен гер скі 
рэ жы сёр Бе не дыкт Флі гаўф — яго 
кар ці на «Лі лі Лейн» атры ма ла Зо-
ла та мі ну ла га Ліс та па да.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
katsyalovich@zviazda.by

«У НАС НЯ МА ПРА ХАД НЫХ ФІЛЬ МАЎ»
Ар га ні за та ры кі на фес ты ва лю «Ліс та пад» аб' яві лі пра гра му і рас ка за лі, якія ўзна га ро ды сё ле та атры ма юць пе ра мож цы

Дня мі ад свят ка ва ла свой 15-га до вы 
юбі лей га ле рэя «Уні вер сі тэт куль-
ту ры», што зна хо дзіц ца ў Па ла цы 
Рэс пуб лі кі. Твор чым вер ні са жам рас-
па чаў ся цыкл ме ра пры ем стваў, што 
бу дуць пры све ча ны юбі лею га ле рэі. 
А на вы стаў цы «З твор час цю ў жыц-
ці» прад стаў ле ны ра бо ты вы клад чы-
каў, вы пуск ні коў, сён няш ніх сту дэн-
таў ка фед ры на род на га дэ ка ра тыў на-
пры клад но га мас тац тва ўні вер сі тэ та 
куль ту ры і мас тац тваў. Да рэ чы, у 
на ступ ным го дзе ча ка ец ца яшчэ адзін 
юбі лей — 25-год дзе ка фед ры!

Ку ра та ры вы стаў кі 
Ала НЕ ПА ЧА ЛО ВІЧ і Та ма ра ВА СЮК.
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Ды рэк тар 
га ле рэі 

«Уні вер сі тэт 
куль ту ры» 

Па вел 
СА ПО ЦЬКА.

Шчы ра ка жу чы, я яшчэ не па спе ла асэн са ваць усё, што ўба чы ла 
на мі ну лым кі на фес ты ва лі «Ліс та пад», а ён ужо аб вя шчае но вую 
пра гра му, і гэ тая пра гра ма дзіў ная, вы кштал цо ная, пер ша клас-
ная. У ёй — Азер бай джан, Ін дыя, Ку ба, Кыр гыз стан, Ру мы нія, 
Гру зія, Ту ніс і, на ві чок на «Ліс та па дзе», Ал ба нія. Тут ін тэ ле кту-
аль ныя і гля дац кія, аў тар скія і жан ра выя, іг ра выя і да ку мен таль-
ныя, дзёрз кія і «ста лыя» кар ці ны. Кі но, што раз лі ва ец ца ат мас-
фе рай аль бо б'е эмо цы я мі на вод маш; што пад куп ляе рэа ліс-
тыч нас цю аль бо пра па нуе свой уні каль ны свет; што вы кры вае 
бліз кія нам праб ле мы аль бо да па ма гае да ве дац ца аб не чым па-
куль не па зна ным... Філь мы, якія вы на ўрад ці дзе-не будзь яшчэ 
ўба чы це на вя лі кім эк ра не ды і на ма лень кім, маг чы ма, так са ма. 
І, ка неш не, асаб лі вая част ка «Ліс та па да», якую нель га аб мі нуць 
ува гай, — На цы я наль ны кон курс, які па азна чэн ні збі рае най леп-
шае бе ла рус кае кі но апош ня га ча су. Ад ным сло вам, 3 ліс та па да 
рас па чы на ец ца са праўд нае, пра бач це за куль ты ву е мы шаб лон, 
свя та кі но. Пра гра ма аб ве шча на, а зна чыць прый шоў час скла-
даць кар ту сва іх за ці каў ле нас цяў.

 Кадр з філь ма ад крыц ця «Арыт мія» Ба ры са Хлеб ні ка ва.


