
У КАН ТЭКС ЦЕ
На цы я наль ны кон курс і ў мі ну лыя га ды 

ага ляў ня спе ласць аль бо на ват за стой бе-

ла рус ка га кі не ма то гра фа. Пра дукт «ма на па-

ліс та» На цы я наль най кі на сту дыі «Бе ла русь-

фільм» па вя до мых пры чы нах (з-за су мніў най 

якас ці) на ват з усі мі бюд жэт ны мі гра шы ма 

трап ляў у яго рэд ка (ка лі не браць у раз лік 

ані ма цыю). Не за леж ныя аў та ры, зды ма ю-

чы за свой кошт, пра па ноў ва лі ў асноў ным 

пер шыя кро кі і ка рот кі метр — за тое па іх 

раз на стай нас ці мож на бы ло ўба чыць кі ру нак 

ду мак і сфе ру ін та рэ саў.

Адзін ка выя моц ныя аў та ры вы дзя ля лі ся 

з пра гра мы, але ста на ві лі ся вы клю чэн нем, 

да та го ж вы яў ля лі, у гэ тым го дзе так са ма, 

шмат знач ную і, на пэў на, вель мі су мную тэн-

дэн цыю: час та вар тыя ўва гі ра бо ты пра па-

ноў ва лі бе ла ру сы, што ву чац ца, жы вуць, 

пра цу юць за мя жой.

Але праз кон курс быў ві даць ней кі «дзвіж», 

ру хі, раз віц цё, пры сут насць моц ных аў та раў, 

жа дан не ма ла дых лю дзей ка рыс тац ца тэх на-

ло гі я мі і праз спра шчэн не пра цэ су ства рэн ня 

кі но быць да яго да тыч ны мі.

Сё ле та На цы я наль ны кон курс ака заў ся 

рас ча ра валь ным. Па-пер шае, з-за са мой 

пра гра мы, якая для мя не пра сіг на лі за ва ла 

аб стаг на цыі ай чын на га кі не ма то гра фа (хоць 

трэ ба пры знаць, да ку мен таль ная част ка бы-

ла па збаў ле ная та кіх ра бот, з які мі воб раз 

На цкон кур су вы гля даў бы больш ста ноў чым). 

Па-дру гое, з-за скан да лу, што раз гар нуў ся 

ва кол та го, што Мі ніс тэр ства куль ту ры вы ра-

шы ла апош няе сло ва аб скла дзе пра гра мы 

па кі даць за са бой без удзе лу прад стаў ні коў 

ды рэк цыі кі на фес ты ва лю. Па хіс нуў ся воб раз 

на дзей най пля цоў кі, якой да гэ туль уяў ляў ся 

На цы я наль ны кон курс «Ліс та па да». Але неш-

та вар тае на вя лі кі эк ран усё ж тра пі ла.

ДА КУ МЕН ТА ЛІС ТЫ КА
У пра цяг тэ мы сум ных тэн дэн цый: най леп-

шым філь мам да ку мен таль най част кі кон-

кур су на цы я наль на га кі но ста но віц ца ра бо та 

бе ла ру са, што жы ве ў Ра сіі. Рус лан Фя до таў 

з'яў ля ец ца ад ным з аў та раў лю бі май на мі 

«Са ла ман кі» пра аб шчы ну ме на ні таў у Мек-

сі цы, якая ў свой час атры ма ла ўзна га ро ду 

«Ліс та па да» і ін шых фес ты ва ляў. Гэ тым ра-

зам ён вы сту піў са сва ёй ра бо тай «Пес ні для 

Кі та» пра бяз до мную і вель мі не па срэд ную 

жан чы ну, што лю біць плю ша выя цац кі, мо-

жа пра лез ці праз ага ро джу і па фар ба ваць 

ва ла сы ў гра мад скай пры бі раль ні. Кар ці на, 

зня тая пад уз дзе ян нем шко лы Ма ры ны Раз-

беж кі най, пра па на ва ла гле да чам са праўд ную 

жы вую да ку мен та ліс ты ку, што вы зна ча ец ца 

і фак ту рай, і спо са бам здым кі.

Ці ка ва, як бы раз мер ка ва лі ся ўзна га ро-

ды, ка лі б На цы я наль ны кон курс не стра ціў 

важ ных да ку мен таль ных «бай цоў», бо ў та-

кім вы пад ку кан ку рэн ты ў Рус ла на Фя до та ва 

бы лі б ня прос тыя.

Мож на па інер цыі вы лу чыць ра бо ту зна на-

га бе ла рус ка га да ку мен та ліс та Га лі ны Ада-

мо віч «На шы дзе ці» пра баць коў, у тым лі ку 

акт ры су Ган ну Хіт рык, што вы хоў ва юць «не-

звы чай ных» дзя цей. Але трэ ба пры знаць, што 

вы са ка род насць тэ мы і пра фе сі я на лізм тут 

пе ра кры ва юць мас тац тва, а фільм у вы ні ку 

ста но віц ца са цы яль на знач ным — і толь кі.

Поў ны метр у да ку мен та ліс ты цы быў прад-

стаў ле ны так са ма не ад на знач най ра бо тай 

Аляк санд ра Сві шчан ко ва «Мая Гер ма нія». Яе 

ге рой, жы хар Бе ла ру сі, га на рыц ца тым, што 

з'яў ля ец ца эт ніч ным нем цам, хоць на са мрэч 

аказ ва ец ца звы чай ным дзе дам-мя шча ні нам. 

Рэ жы сёр ад даў яго раз ва гам і крыў дам столь кі 

мес ца, што на ват не зра зу ме ла — ці то ён на-

ўмыс на даў свай му ге рою во лю, каб той ся бе 

зне слаў ляў, ці то ён не спра віў ся з на ціс кам. 

Кар ці на атры ма ла ся зай маль най, але вы пу шча-

най з-пад кант ро лю. Як і На цкон курс у цэ лым.

ІГ РА ВОЕ КІ НО
Бяс спрэч на, з шас ці кар цін вы лу ча ец ца 

на шу ме лы хіт «Хрус таль» Да р'і Жук, яко му, 

зда ва ла ся б, у Бе ла ру сі сён ня ня ма кан ку рэн-

таў, бо за ім боль шы бюд жэт, кап ра дук цыя 

ча ты рох кра ін, фес ты валь ныя лёс і ўзна га ро-

ды, ад нос на доб ры пра кат, рэ за нанс у СМІ і 

вы лу чэн не на са іс кан не прэ міі «Ос кар» ад 

Бе ла ру сі.

Да рэ чы, ня гле дзя чы на тое, што фільм 

доў га ішоў у пра ка це, не толь кі ў Мін ску, але 

і ў ін шых га ра дах, яго па ка зы пад час «Ліс та-

па да» са бра лі поў ныя за лы. Стуж ка — толь кі 

на гад ваю — вяр тае нас у 90-я і рас каз вае 

гіс то рыю ды джэй кі Вэ лі, што ма рыць з'е хаць 

у Чы ка га. З ней ка га пунк ту гле джан ня «Хрус-

таль» у кон кур се са праў ды вы гля дае дзіў на, 

бо па вы твор чай сі ле ён на шмат больш прэ-

зен та бель ны за ін шыя кар ці ны.

Та му і бы ло ці ка ва па чуць ра шэн не між-

на род на га жу ры, якое ў якас ці пе ра мож цы 

іг ра вой част кі На цы я наль на га кон кур су вы-

бра ла ка рот ка мет раж ны і не та кі прад стаў-

ні чы ў пла не маш та бу, за тое пра фе сій ны, 

праб лем ны, уз ру шаль ны і стыль ны фільм 

«Дач ка» бе ла рус кі Ма ры Там ко віч, што жы ве 

ў Поль шчы. Па сю жэ це баць ка зна хо дзіць у 

ван най дач ку, што ха це ла скон чыць жыц цё 

са ма губ ствам з-за ця жар нас ці пас ля згвал та-

ван ня. У спро бах да маг чы ся спра вяд лі вас ці 

баць ку су праць ста іць лі та раль на ўвесь свет, 

та му ў вы ні ку, не знай шоў шы па ра зу мен ня ў 

афі цый на га бло ка, га лоў ны ге рой помс ціць 

гвал таў ні ку сва і мі сі ла мі.

Увай шоў у кон курс і аль ма нах «Бе ла русь-

філь ма» «Вай на. За стац ца ча ла ве кам». Гэ та 

дру гі па доб ны пра ект кі на сту дыі — пас ля 

збор ні ка «Мы», у якім дэ бю та ва ла не каль кі 

ма ла дых аў та раў. Прак ты ку бы ло вы ра ша-

на пра цяг нуць і гэ тым ра зам за кра нуць тэ му 

вай ны. Мер ка ва ла ся, на пэў на, што ма ла дыя 

га ла сы ска жуць неш та но вае ў тра ды цый-

най для «Бе ла русь філь ма» сфе ры. Аль ма-

нах атры маў ся роз ным: з пунк ту гле джан ня 

пра фе сій най роў на сці вы лу ча юц ца на ве лы 

Міт рыя Ся мё на ва-Алей ні ка ва і Іга ра Ва сіль-

е ва, тры ві яль ны сю жэт з сан ты мен та мі пра 

зо ры на не бе ўва со біў ся ў ка рот ка мет раж цы 

Зміт ра Фе да ро ві ча, ва ры я цыя пра зям ны і 

не зям ны су све ты на фо не Вя лі кай Ай чын най 

вай ны атры ма ла ся ў Ка ця ры ны Та ра са вай. 

Не ка то рыя ра бо ты тут вы зна ча юц ца сло вам 

«дэ бют» у най гор шым сэн се. За тое на ве ла 

«Фран ка» Ся мё на ва-Алей ні ка ва атры ма ла 

дып лом «За вы дат нае ві зу аль нае ра шэн-

не». Больш ра бо ты кі на сту дыі ў ада бра ную 

іг ра вую пра гра му не ўвай шлі ні ў якім вы-

гля дзе.

АНІ МА ЦЫЯ
Са мая цёп лая, воб раз ная і пры го жая част-

ка На цы я наль на га кон кур су — гэ та ані ма цыя, 

прад стаў ле ная ў тым лі ку ра бо та мі кі на сту-

дыі «Бе ла русь фільм». Адзі ная сфе ра, у якой 

ты прос та атрым лі ва еш аса ло ду ад ко ле раў, 

воб ра заў і ней кай чыс ці ні. Так, ёсць тут пэў ны 

дык тат «жан ру», ка лі ра бо ты зроб ле ны ў аду-

ка цый ным кі рун ку для дзя цей, раз бі ва юц ца 

на част кі, быц цам пад руч нік, за вяр ша юц ца 

тра ды цый най ма рал лю. Але ві зу аль ныя ра-

шэн ні, які мі тут да ся га юц ца мэ ты, і ней кая 

не ам бі цый насць то пяць іль ды Арк ты кі.

Най леп шай у ані ма цыі ста ла кар ці на «Ла-

год ны воўк» На та ліі Дар ві най — сю жэ цік пра 

ваў ка, што ўвесь час га лод ны, та му што шка-

дуе жы вё лак і ра туе іх з па стак. Вы гна ны са 

зграі ён за сеў у сва ім до мі ку з на рых та ва ны мі 

тра ва мі для за вар ван ня гар ба ты і ў ней кім 

па ры ве скраў яг ня, але і яго не змог з'ес ці, 

а толь кі акру жыў гас цін нас цю. У вы ні ку гас-

па дар яг ня ці за браў доб ра га ваў ка да ся бе, 

на кар міў яго блі на мі і на зваў за мест га лод-

на га ла год ным.

Асоб ны дып лом атры маў ані ма тар Ігар 

Воў чык, ён так і на зы ва ец ца: «Іга ру Воў-

чы ку — за вы тан ча насць і паэ тыч насць яго 

твор час ці». Сё ле та ў кон кур се рэ жы сёр 

удзель ні чаў з філь мам «Ваў чыш ка» (ад ны 

ваў кі гэ тым ра зам), га лоў ны пер са наж яко-

га — улас на ваў чыш ка — за стаў ся адзін у 

страш ным ле се, по тым тра піў у бяс печ ны 

ча ла ве чы дом, але ўсё роў на збег на зад.

ПОСТ СКРЫП ТУМ
Як па сён няш нім ста не, дык На цы я наль-

на му кон кур су над звы чай важ на вяр нуць 

бы лы прын цып ад бо ру і даць зра зу мець, як 

кі не ма та гра фіс там, так і пуб лі цы, што яго 

пра гра ма фар мі ру ец ца ды рэк цы яй не толь кі 

ў па чат ку, але і на фі наль ным эта пе так са ма. 

Каб важ ная функ цыя гэ тай пля цоў кі — а ў 

бе ла рус кай пра сто ры яна на са мрэч вы ключ-

ная — ні ко лі б больш не ні ве ля ва ла ся.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
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СПРА ВА АБ ВА СЯМ НАЦ ЦА ЦІ
На цы я наль ны 

кон курс «Ліс та па да» 
здае па зі цыі

На цы я наль ны кон курс між на род на га кі на фес ты ва лю «Ліс та пад» ужо ка то ры год 

быц цам збі рае для гле да чоў най леп шае, што бы ло ство ра на бе ла рус кі мі аў та ра-

мі ўнут ры кра і ны ці за яе ме жа мі. У гэ тым го дзе да паў на ты кар ці ны ўзнік лі пы-

тан ні: кур та тая пра гра ма, па збаў ле ная не каль кіх ра бот — спа чат ку праз умя шан-

не Мі ніс тэр ства куль ту ры, по тым праз рэ ак цыю філь ммэй ке раў, — умяс ці ла ў 

ся бе 18 філь маў. З той на го ды, што мы ўжо не як пры звы ча і лі ся ацэнь ваць, ёсць 

у ай чын на га кі не ма то гра фа на дзея ці не, ме на ві та па пра гра ме На цы я наль на га 

кон кур су, сё ле та за ста лі ся са зме ша ны мі па чуц ця мі. Ці то над зеі ня ма, ці то яна 

не дзе ха ва ец ца. Пры нам сі, са май пры ем най і роў на па зі тыў най част кай ака за ла-

ся ані ма цыя, а што з ас тат нім бе ла рус кім кі но — лепш, на пэў на, не ду маць.

Я ўжо ка лісь ці жыў
І з гэ тай рэч кі піў,
Cталеў, ста рэў
І на ра джаў ся зноў.
А рэч ка ўсё цяк ла
І сцеж каю свят ла
Вя ла да не вя до мых бе ра гоў.
Я ма ру жыць заўж ды
І не лі чыць га ды,
Не ве даць ні са мо ты, ні бя ды,
Каб сцеж кай за ла той
Заўж ды іс ці з та бой...
Ад но, каб не ска ва лі плынь іль ды.
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