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Гіс та рыч ная дра ма мае ра-

бо чую наз ву — «Па куль бу дзе 

не ба». Тое, што пра ект атры маў 

фі нан са ван не, не так даў но ста-

ла вя до ма на су стрэ чы з но вым 

ды рэк та рам кі на сту дыі Мі ка ла-

ем Ка ра чэў скім, якую кі раў ніц-

тва «Бе ла русь філь ма» іні цы я-

ва ла, каб па дзя ліц ца пла на мі 

на бу ду чы ню. Пла ны пра гу ча лі 

пры ваб на, за тое імя рэ жы сё ра 

вы клі ка ла не ад на знач ную рэ ак-

цыю: кар ці ну пра Ян ку Ку па лу 

бу дзе зды маць рэ жы сёр і ак-

цёр Ула дзі мір Ян коў скі, больш 

вя до мы як кліп мей кер і аў тар 

рэ клам ных ро лі каў.

Мы ж не бу дзем прад каз ваць 

здоль нас ці кліп мей ке раў пра ца-

ваць над на цы я наль ны мі кар ці-

на мі і лепш ацэ нім па вы ні ках, 

а вы нік па ві нен ака зац ца ў лю-

бі мым Мі ніс тэр ствам куль ту ры 

фар ма це — ча ты рох се рый ным 

іг ра вым філь ме і кі на вер сіі.

Ста ла за ўваж на, што пас ля 

пэў на га за стою, ка лі ў 2016 го-

дзе «Бе ла русь фільм» не моц на 

ра да ваў гле да чоў сва ёй пра дук-

цы яй, бо не бы ло чым, пас ля кон-

кур су кі на пра ек таў Мі ніс тэр ства 

куль ту ры та го ж го да ра бо ты 

сту дыі ста лі рэ гу ляр на з'яў ляц ца 

на вя лі кім эк ра не. Мы ўжо па ба-

чы лі аль ма нах ма ла дых аў та раў 

«Мы», «Тум-па бі-дум» Вя ча сла-

ва Ні кі фа ра ва, «Не іг ру» Дзя ні-

са Сквар цо ва, «Пра ві лы гей ме-

ра» Іга ра Чац ве ры ко ва. Ча ка ем 

«Жыц цё пас ля жыц ця» Дзміт рыя 

Аст ра ха на, ба я вік «Чор ны са ба-

ка» па кні зе Мі ка лая Чар гін ца, но-

вы аль ма нах ма ла дых і, нарэшце, 

серыял «Трымайся за аблокі».

Але «на цы я наль на га філь ма» 

не бы ло даў но, та му пра ект пра 

Ян ку Ку па лу — тэ ма на род на-

га паэ та мае быць скла да ным 

ма тэ ры я лам — за кры вае сэн-

саў тва раль ную для ра бо ты на-

цы я наль най кі на сту дыі ні шу. 

«Бе ла русь фільм», які ка рыс та-

ец ца бюд жэт ны мі гра шы ма, ад-

ноў ле ны за бюд жэт ныя гро шы і 

не мае аба вяз ку вяр таць гро-

шы ў бюд жэт кра і ны, на рэш це 

бя рэц ца не за кі но для про да-

жу, а за кі но для на цы я наль най 

куль ту ры.

Усё вы гля дае ўво гу ле пры-

стой на. За вы клю чэн нем хі ба 

што фар ма ту ча ты рох се рый най 

кар ці ны...



Я ўба чы ла на эк ра не не ве ра-

год ную ге ра і ню — на яе мож на 

гля дзець, не ад ры ва ю чы ся, як 

на Жан ну Ма ро, праў да, кі но 

тут не іг ра вое, а да ку мен таль-

нае. Но вы фільм Воль гі Да шук 

«Адзі ная та кая» — вель мі, на 

жаль, стры ма ны ў сэн се буй-

ных пла наў — рас па вя дае аб 

Ан ге лі не Уэль скай, дзяў чы не 

з цэ рэб раль ным па ра лі чам, 

якая аба ра ні ла два дып ло мы 

і ста ла ма дэл лю. Дак лад ней, 

аб Ан ге лі не і яе ма ці Воль зе, 

хоць га вор ка ўсё роў на ідзе 

пра Ан ге лі ну. І гэ та вель мі 

пры го жа.

Тут усё прос та: пер шая част ка 

паў га дзін на га філь ма фа ку су ец ца 

на Воль зе Уэль скай, дру гая — на 

Ан ге лі не. Ма ці су пра ва джае дач ку 

пры пад рых тоў цы вы ступ лен ня на 

між на род ным кон кур се пры га жос-

ці. Ка ляс кі пе ра ся ка юць пра сто-

ру, Ан ге лі на пра маў ляе для за пі-

су тэкст «Я пры маю ся бе та кой, 

якая я ёсць, і ра ду ю ся жыц цю», 

а ар га ні за цый ная мі тус ня су пра-

ва джа ец ца за кад ра вым го ла сам 

Воль гі Уэль скай, якая агуч вае рэп-

лі кі пра мі ну лае, цяж кас ці, на ка на-

ван не і ін шае. То-бок пра тое, што 

не заў сё ды азна чае «ра да вац ца 

жыц цю».

Не па тра ба валь ную кам па зі цыю 

кад ра па паў няе пры га жосць ге ра-

інь. Так што ад сут насць асаб лі вых 

апе ра тар скіх вы на ход стваў мо жа 

быць на ўмыс най ці, пры нам сі, 

вель мі да рэ чнай, бо ва чы ма гля-

дач усё роў на кан цэнт ру ец ца, і 

на ват аказ ва ец ца за ча ра ва ным, 

на Ан ге лі не або Воль зе. Па куль 

усё ін шае пе ра стае іс на ваць, вы яў-

ля ец ца дзіў ная здоль насць Воль гі 

Да шук ства раць пры га жосць не 

мас тац твам, а ад біт кам са мо-

га жыц ця. Мы пры вык лі на ват у 

вель мі, зда ва ла ся б, прос тым да-

ку мен таль ным кі но ба чыць пэў ныя 

ма ні пу ля цыі з тэм пам, ат мас фе-

рай, кант рас та мі і ін шым. Фільм 

«Адзі ная та кая», як і не ка то рыя ін-

шыя ра бо ты Воль гі Да шук, ро біць, 

па доб на, не спе цы яль на, ак цэнт 

на тым, што жыц цё ў сва іх якас-

цях усё яшчэ больш вы тан ча нае, 

чым кі но.

Больш вы раз на тут пра сту пае 

і са ма ўлас ці васць кі но транс фар-

ма ваць рэ аль насць, што ад сы лае 

да ча соў, ка лі ру хі на эк ра не са мі 

са бой ста на ві лі ся цу дам і над звы-

чай ны мі рэ ча мі здзяйс ня лі ма гію 

(з ча сам гэ та ад чу ван не за цер ла-

ся). Мы ўжо пры вык лі іг на ра ваць 

на ва коль ны свет і ўклю чаць яго 

ў ру цін ны па ра дак рэ чаў, за тое 

«Адзі ная та кая» з яе пер ша род-

ны мі ін тэн цы я мі мо жа пад свят ліць 

яго ў ін шым клю чы.

Я не ўпэў не ная, спра ва тут у 

філь ме або ў ма ім аса біс тым ус-

пры ман ні, на гэ та так са ма скла да-

на ад ка заць, як на ня вы ра ша нае 

пы тан не, хто «ві на ва ты» ў ка хан-

ні — той, хто ка хае, або той, ка го 

ка ха юць. Але ў лі ку больш ві да-

воч ных вар тас цяў кар ці ны — ча му 

яе ка рыс на гля дзець на ват не з 

пунк ту гле джан ня тво ра мас тац-

тва, а све та по гля ду — лі чыц ца 

адэ кват нае стаў лен не да лю дзей 

з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. 

Без соп ляў, жа лю або ці каў на-

га раз гляд ван ня. Рэ жы сёр зня ла 

фільм пра ча ла ве ка з яго ма ра мі 

і цяж кас ця мі, якія, вя до ма, ма юць 

не зу сім звы чай ную якасць, але 

да якіх вар та ста віц ца з да лі кат-

нас цю, як да цяж кас цяў уво гу ле 

лю бо га ча ла ве ка.

Трэ ба пры знаць, гра мад ства 

да на ту раль най «та ле рант нас ці» 

ад нос на лю дзей з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі не га то ва, та му тут 

так да рэ чы пры га жосць ге ра інь, 

та му важ на на га даць, што Ан ге лі-

на Уэль ская — пер шая ў Бе ла ру сі 

ма дэль з цэ рэб раль ным па ра лі-

чам, та му дзе ян не ад бы ва ец ца на 

пля цоў ках кон кур су пры га жос ці. 

Лю бы, на пэў на, гля дач за мест ці-

каў нас ці ў да чы нен ні да асаб лі вас-

цяў жыц цё ва га рас па рад ку ге ра і ні 

за мрэ на буй ных пла нах і пе ра клю-

чыц ца на за мі ла ван не.

Кон курс та кім чы нам вы ра шае 

ў філь ме мност ва за дач — зноў жа 

ста но віц ца сім ва ліч ным на ціс кам 

на пры га жосць, па каз вае на ла-

джа ны со цы ум, част кай яко га 

з'яў ля ец ца ча ла век з цэ рэб раль-

ным па ра лі чам, дэ ман струе сфе ру 

са ма сцвяр джэн ня.

Па куль ма ці ўспа мі нае цяж кас ці, 

якія яна тым не менш не ха це ла б 

бычыць іншымі, дач ка пра маў ляе 

пры дат ныя фар ма ту кон кур су рэп-

лі кі пра ра дасць жыць, што хут ка ў 

раз мо ве з рэ жы сё рам са ма ж аб-

вяр гае згад кай мо ман таў сла бас ці. 

І ўсё ж не фаль шы віць.

За эс тэ тыч ным за хап лен нем 

прый дзе і за хап лен не сі лай дзвюх 

жан чын. Ся мей ная хро ні ка, уклю-

ча ная ў фільм, ра зам з ак ту аль ны мі 

пла на мі зды мач най гру пы па каз-

вае, як доў га ма ці з дач кой ідуць 

по бач, і гэ ты шлях — з кло па там, 

не вя лі кі мі на ват спрэч ка мі, усмеш-

ка мі — так са ма прад стаў ля ец ца 

вель мі пры го жым. У кар ці не Воль-

гі Да шук ня ма ані я ка га шы ро ка га 

са цы яль на га кан тэкс ту — толь кі 

эпі зо ды і га ла сы, але пра ад но сі ны 

ўнут ры сям'і — то-бок, га лоў нае — 

зра зу мець мож на да стат ко ва.

Фільм та кім чы нам — не зра зу-

ме ла на ват, як гэ та атры ма ла ся, 

але ў пра ста це тут яў на сха ва ла ся 

неш та боль шае — вы клі каў проць-

му па чуц цяў, пры чым пры ем ных 

і свет лых.

Яшчэ не каль кі га доў та му я не 

ве да ла, што ад ка заць на пы тан не, 

як бе ла рус кі кі не ма то граф да сле-

дуе жыц цё лю дзей з аб ме жа ва-

ны мі маг чы мас ця мі і іх па трэ бы. 

За гэ ты час я ста ла ку ды больш 

да свед ча най, але ўсё яшчэ рэд ка 

ба чу кі но, якое па каз ва ла б та кіх 

ге ро яў без бо лю і над ры ву. Гра-

мад ству, якое са мо не пры хо дзіць 

да пры знан ня, ска жам так, «роў-

на сці», вар та па каз ваць кар ці ны 

на кшталт «Адзі най та кой», каб 

яно пе ра адоль ва ла, па-пер шае, 

за цык ле насць на ад роз нен нях, 

а па-дру гое, жа дан не па спа чу ваць 

«не та кім, як усе» лю дзям.

Вы толь кі па гля дзі це, Ан ге лі на 

Уэль ская — пры го жая дзяў чы-

на са шчы рым тва рам, ма дэль, 

удзель ні ца кон кур су пры га жос ці і 

на рэш це — га лоў ная ге ра і ня філь-

ма. Паў га дзі ны філь ма пра яе мне 

яў на не ха пі ла



У за кры тай пра сто рыУ за кры тай пра сто ры  

Ля сун, аду шаў лё ныя ха ты, 
«свя цізм»

Дзве па ра лель ныя вы стаў кі 
ад кры ва юць свет уяў на га

ПАД РА БО ЧАЙ 
НАЗ ВАЙ

Ян ка Ку па ла ста не га лоў ным ге ро ем кар ці ны 
«Бе ла русь філь ма»

Ся мей ная хро ні ка, 
уклю ча ная ў фільм, ра зам 
з ак ту аль ны мі пла на мі 
зды мач най гру пы па каз вае, 
як доў га ма ці з дач кой ідуць 
по бач.

Кі на кро кіКі на кро кі  

ПРЫ ГА ЖОСЦЬ БЕЗ МЕ ЖАЎ
Воль га ДА ШУК зня ла фільм пра адзі ную ў Бе ла ру сі ма дэль з цэ рэб раль ным па ра лі чам

Кар ці ну пра Ян ку 
Ку па лу бу дзе зды маць 
рэ жы сёр і ак цёр Ула дзі мір 
Ян коў скі, больш вя до мы 
як кліп мей кер і аў тар 
рэ клам ных ро лі каў.

Пра ект пра Ян ку Ку па лу — 
тэ ма на род на га паэ та 
мае быць скла да ным 
ма тэ ры я лам — за кры вае 
сэн саў тва раль ную 
для ра бо ты 
на цы я наль най кі на сту дыі 
ні шу.

На цы я наль нае кі ноНа цы я наль нае кі но  

На цы я наль ны цэнтр су час ных 

мас тац тваў на абедз вюх сва іх 

пля цоў ках ад крыў «двай ную» 

вы стаў ку, якая па ча ла пра ца ваць 

учо ра, 20 лі пе ня. На пра спек це 

Не за леж нас ці на вед валь нік мо-

жа знай сці «Фан тас тыч нае ў су-

час ным бе ла рус кім мас тац тве», 

а на Ня кра са ва — «Ірэ аль нае 

ў су час ным бе ла рус кім мас тац-

тве». Экс па зі цыі сфар мі ра ва ны 

з тво раў, якія за хоў ва юц ца ва 

ўлас ных фон дах Му зея, і па каз-

ва юць тое, пра што хут чэй за ўсё 

фан та зі руе і сам госць.

Гэ та зна чыць, тут мож на ўба чыць 

неш та, што мае да во лі свое асаб лі вую 

якасць жыц ця, — не іс нуе ў фі зіч ным 

све це, не зна хо дзіц ца ва кол нас, не 

дае маг чы мас ці ся бе па ма цаць, але 

прад стаў ля ец ца хоць і ў да во лі раз-

мы тых, але больш пры ваб ных воб ра-

зах. Трэ ба пры знаць, што свет на шых 

фан та зій мо жа быць ку ды ці ка вей шы 

за рэ аль ны.

Ім ёны вя до мыя — Ва ле рый Сла-

вук з яго ле су на мі, ру сал ка мі і да-

ма ві ка мі, Алесь Ро дзін з ін ша зем ны-

мі све та мі, гра фік Сяр гей Ба ля нок 

з са мот ным ча ла ве кам у пра сто ры 

ста ро га го ра да. Ге ор гій Скрып ні чэн-

ка, які, да рэ чы, за раз вы стаў ле ны 

на пло шчы Яку ба Ко ла са ў пра ек-

це «Мас так і го рад», «свя ціст» Ры-

гор Іва ноў, су свет на вя до мы гра фік 

Юрый Яка вен ка, так са ма гра фі кі 

Ула дзі мір Глад ке віч, Мар та Шма-

та ва.

«Асаб лі васць ін тэр прэ та цыі гэ тай 

тэ мы ў Бе ла ру сі мае ві да воч ны ўплыў 

да хрыс ці ян скай мі фа ло гіі, эт на гра фіі 

і вы яў лен чых эле мен таў гіс то ры ка-

куль тур най спад чы ны, — га во рыц-

ца ў прэ зен та цыі пра ек таў, — та кім 

чы нам, фан тас тыч нае ў ві зу аль ным 

мас тац тве кра і ны — прад стаў ні чы 

брэнд — тое, што нас вы лу чае і ад-

на ча со ва аб'яд ноў вае з ін шы мі на ро-

да мі пла не ты».

На пра спек це Не за леж нас ці і на 

ву лі цы Ня кра са ва вы стаў кі бу дуць 

пра ца ваць да 16 і 4 ве рас ня ад па-

вед на. Прад стаў ні кі цэнт ра лі чаць, 

што ра бо ты, уклю ча ныя ў экс па зі цыі, 

з'яў ля юц ца го на рам на ша га су час на-

га мас тац тва



Гэ ты сцэ на рый ля жаў на кі на сту дыі і не зна хо дзіў са бе 

пры мя нен ня га да мі, што пры му ша ла су ма ваць не ка то рых 

ама та раў ай чын на га кі но. Дзіў ная за трым ка ва ўмо вах сцэ-

нар на га го ла ду на рэш це мае пе ра рвац ца, а ра бо та Але ны 

Ка лю но вай, якая рас каз вае пра на род на га паэ та Ян ку Ку-

па лу, — стаць ас но вай філь ма, пры чым філь ма са ста ту сам 

«на цы я наль ны». Зды мач ны пра цэс, як мяр ку ец ца, пач нец ца 

27 лі пе ня.


