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На экранах

СЁННЯ

Як сталелі ў амерыканскіх 1990-х?
У сталічным пракаце паказваюць настальгію і скейтборд як сацыяльны атрыбут

Вы ўжо ведаеце Джона Хіла хаця б па карціне Марціна
Скарсэзэ «Воўк з Уол-Стрыт» (падазраю, з натуральнай
для нас дасведчанасцю ў папулярным амерыканскім кіно,
і па многіх іншых). Пазнавальны твар, калі гэта не гучыць
прыніжальна, у акцёрскай кагорце, а таксама прадзюсар
гэтым разам прадставіў свой рэжысёрскі дэбют па ўласным сцэнарыі.
Пра тое, відаць, што бліжэй да цела: пяшчотныя ўспаміны пра сярэдзіну 90-х ды імклівае сталенне — непазбежны
пераход з маленства ў няпростае, адказнае і сур'ёзнае
малалецтва. Вось чаму, апроч як камедыйная драма, «Сярэдзіна 90-х» уяўляецца таксама метафарычным роўд-муві,
сімвалічным пераходам з аднаго стану ў другі, калі ад першага застаюцца толькі аматарскае відэа, шнары на целе і
тужлівая настальгія.

У цэнтры ўвагі — хлопчык Стыві, які жыве з маці і не
вельмі прыязным старэйшым братам. Каб выйсці з кола
сям'і і расчапіць замкнёны на ёй сусвет, Стыві адшуквае
кампанію, да якой яму вельмі хочацца далучыцца. Яна
фрывольна жартуе, для кожнага мае асобную мянушку і
вырабляе зайздросныя трукі на скейтбордзе. А для ўразлівага хлапечага сэрца што яшчэ патрэбна.
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год — нарадзіўся Францішак Багушэвіч, беларускі
паэт, празаік, публіцыст, перакладчык.
год — нарадзіўся (мястэчка
Мір) Мікалай Канстанцінавіч Ільінскі, беларускі акцёр, драматург,
тэатральны дзеяч. Акцёрскую дзейнасць
пачаў у Мінску ў Першым таварыстве беларускай драмы і
камедыі, затым да 1927 года працаваў у БДТ-1. Выконваў
эпізадычныя характарныя ролі. Пісаў артыкулы пра тэатр.
Памёр у 1943 годзе.
год — нарадзіўся Алег Ігаравіч Хадоска,
беларускі кампазітар. У 1989—2004 гадах
артыст Дзяржаўнай акадэмічнай харавой капэлы Беларусі
імя Р. Шырмы. Аўтар твораў у галіне сімфанічнай і харавой музыкі. Сярод твораў: опера «Цень» паводле п'есы Я.
Шварца, балет «Папялушка», сімфоніі, сімфанічная паэма
«Сымон-музыка», кантаты «Песні Белай Русі», «Псальмыкалядкі», «Літургія Іаана Златавуста», струнныя квартэты,
камерна-інструментальная музыка, музыка да спектакляў
і кінафільмаў і інш. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі.
Сусветны дзень паэзіі. Рашэнне
абвясціць 21 сакавіка Днём паэзіі было прынята ЮНЕСКА ў 1999 годзе на
30-й сесіі, якая праходзіла ў Парыжы.
Адной з асноўных мэт Сусветнага дня
паэзіі з'яўляецца заахвочванне моўнай
разнастайнасці і падтрымка знікаючых
моў пры дапамозе паэзіі. Адзначаючы Сусветны дзень
паэзіі, ЮНЕСКА таксама звяртае нашу ўвагу на дзівос-
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Стыві мяняе дзіцячы «рэпертуар» на сцяне свайго пакоя,
крадзе грошы ў матчынай камодзе, каб купіць скейтборд,
і спрабуе далучыцца да кампаніі новых знаёмых. Уласна
гэта спроба перацякае ў тусоўку на ўвесь фільм, якая, з
аднаго боку, цудоўна выяўляе механізмы дзеяння соцыуму,
а з іншага — прыносіць сентыментальнасць сапраўднага
сяброўства.
Сацыяльная іерархія, фактары, што ўплываюць на папулярнасць, канкурэнцыя ў барацьбе за ўвагу і сімпатыі,
зайздрасць і паняцце «крутасць» — рэчы, на якіх пабудавана камунікацыя вялікіх і маленькіх груп, заключаныя ў
кампаніі, у якую трапіў Стыві. Але пакуль мы вывучаем гэты
грамадскі лад, за ўсімі механістычнымі працэсамі з'яўляецца нешта значна больш важнае, пачуццёвае.
У гэтым балансе галоўны герой адчувае сябе найлепшым
чынам: заваёўвае павагу за бясстрашнасць і ў маркотныя
хвіліны знаходзіць у сяброў суцяшэнне, упершыню застаецца з дзяўчынай і ў шчаслівым экстазе жартуе пра гэта з
камандай, з-за тонкіх псіхалагічных нюансаў дзеяння ў групе
аказваецца ў небяспечнай сітуацыі, але атрымлівае магчымасць упэўніцца, што гэтыя людзі гатовы чакаць навін з яго
бальнічнай палаты на нязручных канапах хола клінікі.
Не, нічога трагічнага. Карціна ўвогуле не дае ніводнай
нагоды для таго, каб сэрца гледача ўпала. Вельмі зручны,
роўны і стрыманы фільм толькі ўзнагароджвае багатай музыкальнай падборкай, у суправаджэнні якой ён становіцца
паэтычным і мяккім аповедам пра асабістае. Нават малалецтва, якое быццам нясе за сабой іншай якасці праблемы,
нешта псіхалагічна некамфортнае, карціну не абцяжвае, а
вельмі далікатна маецца на ўвазе. Пераход на наступны
ўзровень адбудзецца пад прымірэнне з усімі непрыязнымі
сіламі і настальгію ў квадраце — відэаролік унутры фільма, які выхоплівае эпізоды сумесных дзён і робіць іх усяго
толькі справай мінулага.
Асабліва варта адзначыць, як з дапамогай шматлікіх дэталяў і мімалётных рухаў не проста расказваецца асабістая
гісторыя, але і выпісваецца сярэдзіна 90-х. «Хто такія чорныя?», бутэлька, цыгарэта і кепка задам наперад, з якімі ты
выглядаеш дарослым, касеты, «гета», імкненні.
Карціна і праўда вельмі асабістая, што ў гэтым выпадку
становіцца яе безумоўнай вартасцю: калі ты можаш нетрывіяльна і дэтальна-жывапісна расказаць пра свае 90-я,
без размашыстага сюжэта і буйных падзей, але з музыкай і арганічнымі праездамі на скейтбордзе па сярэдзіне
дарогі, яны набываюць неабавязковы для прагляду, але
прыемны флёр.
Шукайце ў Fаlсоn Сlub Буцік Кіно і сетцы Sіlvеr Sсrееn.
Ірэна КАЦЯЛОВІЧ.

ную здольнасць паэтычнага слова абуджаць у чалавеку
яго творчыя здольнасці.
год — нарадзіўся Мадэст Пятровіч Мусаргскі, рускі кампазітар. Аўтар музычнай драмы
«Барыс Гадуноў», вакальных зборнікаў, музычных памфлетаў, фартэпіянных цыклаў, рамансаў, фартэпіянных п'ес
і інш. Памёр у 1881 годзе.
год — нарадзіўся Аляксандр Мікалаевіч
Вярцінскі, рускі артыст эстрады, паэт, кампазітар і акцёр, выканаўца ўласных песень. Здымаўся ў
фільмах «Змова асуджаных», «Ганна на шыі». Лаўрэат
Дзяржаўнай прэміі СССР. Памёр у 1957 годзе.
год — апошнія 27 зняволеных назаўсёды пакінулі легендарную турму «Алькатрас». Указ аб
яе закрыцці падпісаў генеральны пракурор ЗША Роберт Кенэдзі, брат прэзідэнта Джона Кенэдзі. Паводле афіцыйнай
версіі, гэта было зроблена праз занадта вялікія выдаткі на
ўтрыманне зняволеных на востраве. Гісторыя гэтага сумна
вядомага месца пачалася ў
ХVІІІ стагоддзі. У 1775 годзе
іспанскі даследчык Хуан Мануэль дэ Аяла нанёс на карту невялікі востраў, названы
ім Іslа dе Lаs Аlсаtrасеs, або
Востраў пеліканаў. З таго
моманту Алькатрас пабываў
і фортам, і крэпасцю, і самай
страшнай у Злучаных Штатах турмой, адкуль не ўдалося
ўцячы ніводнаму вязню. У 1973 годзе тут быў адкрыты музей, які сёння штогод наведваюць каля мільёна турыстаў.
Алькатрас пакінуў свой след і ў кінематографе.
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

7.11
7.01
7.01
6.58
7.26
7.27

19.24
19.14
19.14
19.11
19.39
19.40

12.13
12.13
12.13
12.13
12.13
12.13

Поўня ў 4.42.
Месяц у сузор’і Шаляў.

Iмянiны
Пр. Апанаса, Арсенія,
Лазара.
К. Бенядзікта, Любаміра,
Мікалая.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
Маючы хоць адну каструлю з устаўленым у ручку коркам, ты захоўваеш
традыцыі продкаў і аддаеш даніну іх мудрасці.
Пас ля двух ме ся цаў у
камандзіроўцы стомленая
жонка вяртаецца дадому.
Заходзіць у кватэру і бачыць: паўсюль стаяць брудны посуд і шклянкі, раскідана адзенне, мэбля пакрыта тоўстым пластом пылу.
А муж ляжыць перад тэлевізарам, няголены і растрапаны. Пацягвае піва з бутэлькі,

а на жонку — нуль увагі. Яна
абурана крычыць:
— Мяне дома не было два
месяцы — ты што тут учыніў,
сволач такая?! Я прыехала,
а ты нават брывом не варухнуў, слова ласкавага не
сказаў!
Муж паварочваецца да
жон кі, рас плы ва ец ца ва
ўсмешцы і выдае:
— Ад усёй душы дзякуй,
дарагая!..
У гастраном нельга хадзіць галодным, а ў ювелірны — перад сексам.

caricatura.ru

«Ты яшчэ не дарос да таго ўзросту, калі хлопцы
становяцца казламі», — прымайце лірычную амерыканскую карціну аб перыядзе дзяцінства, калі
вельмі хочацца быць дарослым, тусавацца з крутымі скейтбардыстамі і казаць «к чорту гэту маці».
Адкрыты ў праграме «Панарама» Берлінскага міжнароднага кінафестывалю, якая збірае ці спрабуе
сабраць найцікавейшае ў нетрадыцыйным кіно,
фільм «Сярэдзіна 90-х» з яго рэтравізуалам, выдатным музычным суправаджэннем і смешнымі рухамі галоўнага героя прыйшоў на мінскі вялікі экран.

Месяц

Сонца

http://www.zviazda.by;

e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zviazda.by
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