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Кі ра Му ра та ва, што не 

так даў но пай шла з жыц ця, 

з'яў ля ец ца ад ным з лю бі мых 

аў та раў «Ліс та па да». Пры-

нам сі пяць кар цін — «За хап-

лен ні», «Чэ хаў скія ма ты вы», 

«На лад чык», «Ме ло дыя для 

шар ман кі», «Веч нае вяр тан-

не» — бы лі па ка за ны фес-

ты валь най пуб лі цы. Апош-

нюю, да рэ чы, прад стаў ля ла 

ў Мін ску са ма рэ жы сёр у той 

час, ка лі Кі ра Му ра та ва ўжо 

амаль не пры ма ла за пра-

шэн ні кі на фес ты ва ляў.

Апроч пры свя чэн ня, сло-

ган, як звы чай на, слу жыць 

і пэў ным клю чом да спо са-

бу гля дзець кі но на «Ліс та-

па дзе». «Па зна ю чы бе лы 

свет», як і сё лет няя ві зу-

аль ная кан цэп цыя, пра па-

нуе іс ці глы бей за па верх ню 

філь ма і браць з яго ад па-

вед ную ін фар ма цыю. На 

фес ты валь ным пост ары — 

кі на афі шы пад тоў шчай на-

плас та ван няў, што сім ва лі-

зу юць 25-га до вую гіс то рыю 

«Ліс та па да» і той факт, што 

да га лоў на га ў кі но трэ ба 

да ка пац ца.

Больш за тое, ста ла вя-

до ма, што на «Ліс та па дзе» 

ад бу дзец ца бе ла рус кая 

прэм' е ра апош няй кар ці ны 

ска н даль на га пра ва ка та ра

Лар са фон Тры е ра «Дом, які 

па бу да ваў Джэк». Ме на ві та 

той кар ці ны, на якой гле да чы 

Кан ска га кі на фес ты ва лю, 

па чут ках, не вы трым лі ва лі 

жорст кіх сцэн і сы хо дзі лі з 

за лы.

«Но вы фільм Лар са фон 

Тры е ра мо жа вы гля даць 

спро бай ра за брац ца з улас-

ны мі дэ ма на мі. Тут ра ды-

каль ная кі на мо ва, аб са лют-

ная бяз лі тас насць, пры тым 

у пер шую чар гу да са мо га 

ся бе, пра ва ка цый нае дас-

ка на лае ма ля ван не лю дзей, 

чые жыц цё выя прын цы пы 

ля жаць «па той бок даб ра 

і зла», — ка жа пра грам ны 

ды рэк тар фэс ту Ігар Су кма-

наў. — У гэ тым мас тац тва 

фон Тры е ра — яго кі но ні-

ко га не па кі дае абы яка вым: 

ад ных яно за хап ляе, ін шых 

ад штур хоў вае. Тая част-

ка пуб лі кі, якая спя ша ец ца 

аб ві на ва ціць рэ жы сё ра ў 

жорст кас ці, вы пус кае з-пад 

ува гі, што фільм дат ча ні на 

на скрозь іра ніч ны, і што ня-

люд скі тры лер, якім нас усіх 

па ло ха юць, з'яў ля ец ца перш 

за ўсё са ты рай на тэ му су-

час най све та бу до вы. Праз 

мас тац кую фор му рэ жы сёр 

ска нуе ча ла ве чую іс насць і 

два іс тую пры ро ду мас тац-

тва, што ро біць яго роў на-

вя лі кім, на прык лад Ін гма ру 

Берг ма ну».

На рэш це, фес ты валь 

пад рых та ваў ад ну з са мых 

па пу ляр ных сек цый «Ліс-

та па да» — «Кі но пра кі но». 

Яна ад бі рае да ку мен таль-

ныя кар ці ны, га лоў ным ін-

та рэ сам якіх з'яў ля ец ца як-

раз кі на сфе ра. Мін скі вя лі кі 

эк ран ужо рас каз ваў пра 

Ра ма на Па лан скі, Мі ха э ля

Ха не ке, Бры жыт Бар до, 

Але га Ян коў ска га, То ні Кёр-

ці са і ін шых.

Гэ тым ра зам кар ці на 

«Мас ты ча су» лі тоў ца Аў-

дру са Сто ні са за ся ро дзіц ца 

на рэ жы сё рах кі но бал тый-

скіх кра ін, якое, па сло вах 

пра грам на га ды рэк та ра 

«Ліс та па да» Іры ны Дзям' я-

на вай, «заў сё ды ме ла свой 

твар і ін та на цыю». Аль бо, 

на прык лад, «Па ра джа наў 

Тар коў скі Ан ці пен ка. Свет-

ла це ні» Анд рэя Осі па ва 

рас ка жа пра най ці ка вей-

ша га са вец ка га апе ра та ра 

Аляк санд ра Ан ці пен ку, што 

пра ца ваў з Па ра джа на вым 

і быў пры яце лем з Анд рэ ем 

Тар коў скім.

У цэ лым жа да ку мен таль-

нае кі но «Ліс та па да» сё ле та 

да па мо жа праз ана ліз мі ну-

ла га зра зу мець сён няш ні 

дзень. «Яно па ка жа, што 

ча ла век і дзяр жа ва не па-

рыў ныя, што, да сле ду ю чы 

пры ват нае жыц цё, што ці-

ка ва са мо па са бе, праз узі-

ран не ў ге роя і яго ася род-

дзе мож на зра зу мець кан-

тэкст еў ра пей скай і на ват 

су свет най гіс то рыі апош ніх 

дзе ся ці год дзяў. І спра ва куе 

пы тан ні, ці мі ла сэр ная дзяр-

жа ва ў ад но сі нах да ча ла ве-

ка і на коль кі та лент, ам бі цыі, 

да бры ня і са ма ах вяр насць у 

ім за па тра ба ва ныя», — ка-

жа Іры на Дзям' я на ва.

25-ы Мін скі між на род ны 

кі на фес ты валь «Ліс та пад» 

прой дзе з 2 да 9 ліс та па-

да. Асноў ны мі пля цоў ка мі 

ста нуць кі на тэ ат ры «Цэнт-

раль ны», «Мір», «Пі я нер», 

«Маск ва», «Бе ла русь», 

Falcon Club Бу цік Кі но



«ЛІС ТА ПАД» ПРА ПА НУЕ 
«ПА ЗНАЦЬ БЕ ЛЫ СВЕТ»
Што вя до ма пра бу ду чы Мін скі між на род ны кі на фес ты валь?

Kіnоsmеnа па тры я тыч на вы-

дзе лі ла асоб нае мес ца бе ла рус-

ка му кі но, але пра вя ла ад бор яў-

на не ў яго ін та рэ сах. Пра гра ма 

ака за ла ся пэў ным мік сам, дзе 

па спра ба ва лі су мяс ціць пад крэс-

ле на ад на мер нае/за баў ляль нае 

кі но і ра бо ты, ство ра ныя, ска жам 

так, дзе ля ідэі. Кон курс, дзе адзін 

фільм вы гля дае ты зе рам, дру-

гі больш па доб ны на са цы яль ны 

ро лік, трэ ці ра зы гры вае ня смеш-

ную лю боў ную ка ме дыю на кшталт 

буль вар на га чыт ва, ства рае дзіў-

нае ўра жан не, та му што я кры ху 

ары ен ту ю ся ў на шым кі не ма то-

гра фе і ве даю — бе ла рус кі кон-

курс мог бы быць леп шы.

Праў да, не з та кі мі дра ко наў-

скі мі кры тэ ры я мі ад бо ру: ка жуць, 

«Bеlаrusіаn rеflесtіоn» ад ра зу ад-

сей ва ла кар ці ны, ужо па ка за ныя 

ў На цы я наль ным кон кур се між на-

род на га кі на фес ты ва лю «Ліс та-

пад» (і праў да, пе ра ся чэн няў ня-

ма). Уліч ва ю чы, што апош ні кож ны 

год збі рае маш таб ную пра гра му 

най леп ша га ў ай чын най кі на сфе-

ры, Kіnоsmеnа моц на страч вае. Тут 

жа ўзні кае пы тан не, ці са праў ды 

тут дба юць пра бе ла рус кае кі но і 

ра зу ме юць яго кан тэкст? Пля цо-

вак для на шых філь ммей ке раў 

ня шмат, та му крыўд на, што ўдзел 

ў ад ным фес ты ва лі аў та ма тыч на 

за кры вае маг чы масць удзель ні-

чаць у дру гім.

У вы ні ку атры ма ла ся, што 

атры ма ла ся. Пер шым у кон кур-

се «Bеlаrusіаn rеflесtіоn» быў 

па ка за ны фільм «Лю дзі ў шэ-

рым» Сяр гея Кук ло ва. Ра бо та 

ў жан ры фан тас ты кі доў жыц-

 ца дзе вяць хві лін і на гад вае той 

ад рэ зак поў на мет раж най кар ці-

ны да ціт раў (за вяз ку), за клі ка-

ны ства рыць інт ры гу і пры му сіць 

гля дзець да лей. Су пра цоў нік ДАІ 

ба чыць ма шы ну з кры вёй на ка-

по це і шу кае яе ўла даль ні ка, які 

ў гэ ты мо мант неш та за кап вае. 

Асу джа ная іс то та ад жы вае і ку-

сае да іш ні ка, які ў вы ні ку і сам у 

не ка га пе ра тва ра ец ца. Ула даль-

нік ма шы ны хлу сіць вай ско ва му 

на чаль ні ку, што спа ліў аб' ект без 

све дак. Ад рэ зак са праў ды інт ры-

гуе, за бяс печ вае на пру жан не, 

вы трым лі вае паў зы і за ста ец ца 

за чы нам, але ні як не фес ты валь-

ным філь мам.

«Са пра мат» Анд рэя Ці ма фе-

е ва раз мы вае ме жы па між муж-

чы на мі і жан чы на мі і пры му шае 

сва іх ге ро яў — дзяў ча ты іг ра юць 

хлоп цаў, хлоп цы — на ад ва рот — 

рас каз ваюць пра ста сун кі і іх сэнс. 

Ча сам да во лі смеш на. «Пляж/лес/

там бур» Кі ры ла Га ліц ка га і Свят-

ла ны Каз лоў скай рас каз вае пра 

ўзру шэн не га лоў най ге ра і ні, да 

якой на пля жы на халь на пры ча-

піў ся не зна ё мы хло пец і з не ка то-

ры мі пры го да мі су пра ва дзіў яе да 

Мін ска. Вы тры ма ная, ла ка ніч ная 

гіс то рыя пры ўсёй пра ста це змя-

шчае ў са бе цэ лы спектр псі ха ла-

гіч ных ню ан саў, але не вы хо дзіць 

за ме жы, кры ху вы кштал цо на га 

і не шаб лон на га, але за га рад на га 

вы пад ку.

Зу сім не на ту раль най, пры тар-

най, прад ка заль най, шаб лон най 

і па-кі нош на му на іў най ста ла ра-

бо та «Па га ва ры са мной» Іг на та 

Ка ча на. Яе га лоў ны ге рой — пят-

нац ца ці га до вы хло пец — не ад-

чу вае ду хоў най су вя зі з баць кам і 

з гэ тай праб ле май пры хо дзіць да 

псі хо ла га. Той у сваю чар гу му чыц-

ца ўлас ны мі пе ра жы ван ня мі, якія 

спра ва ка ваў клі ент, і ад дае за піс 

раз мо вы з хлоп цам яго баць ку. 

«Пра фнеп ры год ны», — ска за ла 

мая сяб роў ка. Але ўсё дзе ля кі но і 

яго са лод ка га фі на лу, у якім баць-

ка з сы нам пла чуць адзін 

у ад на го на пля чы.

На рэш це, ка ме дыя 

«На ша ўсё» — до каз 

та го, што пры мі тыў ны 

стыль і густ рэ жы сё-

ра Аляк санд ры Бу тар 

(фільм зня ты ў яе кі на-

май стэр ні і пад яе мас тац кім кі-

раў ніц твам) рас паў сюдж ва ец ца 

па бе ла рус кім вя лі кім эк ра не. Па 

сю жэ це жан чы на з тры ма вы шэй-

шы мі аду ка цы я мі і бру таль ны бай-

кер жы вуць па-су сед стве і не тое 

каб зна хо дзяц ца ў зго дзе. Не як на 

бал кон бай ке ра па дае ла та рэй ны 

бі лет, які, як лі чыць су сед ка, вый-

граў ква тэ ру. Спро бы вяр нуць бі-

лет за кан чва юц ца — гэ та га вар та 

бы ло ча каць — у па сце лі.

Мне ўжо не пер шы раз да во-

дзіц ца ад чу ваць глы бо кае рас ча-

ра ван не, ка лі на вя лі кім эк ра не я 

гля джу пэў ную пра гра му пад эгі-

дай су час на га бе ла рус ка га кі но. 

Штам пы, дроб насць здоль нас цяў 

і ін та рэ саў, не да пра ца ва насць у 

кан тэкс це кон кур су, фес ты ва лю, 

кі на тэ ат ра вы дзя ля юц ца мац ней 

і яр чэй. Та му ад бор шчы кі, што 

фар мі ру юць пра гра му і да юць ма-

ла дым аў та рам ка рот ка мет ра жак 

шлях да «фес ты валь най» пуб лі кі, 

не заў сё ды ро бяць доб рую спра ву. 

Кож ная рэч, у пры ват нас ці кі но, 

па він на змя шчац ца ў ад па вед ным 

«ан ту ра жы», за кошт яко га, да рэ-

чы, мо жа знач на вый граць, а мо жа 

і па бляк нуць.

За раз мя не за кі да юць ка мя-

ня мі, бо чул лі вым аў та рам быц-

цам бы па трэб ная пля цоў ка для 

па ка зу і вы каз ван ня — я з гэ тым 

згод ная. Але апроч чар го вай рэ-

ка мен да цыі ад па вя даць кан тэкс ту 

(па няц це фес ты ва лю, на маю дум-

ку, па він на ра зу мець пад са бой і 

пэў ную якасць) ма гу на га даць пра 

не тры ва лую рэ пу та цыю бе ла рус-

ка га кі но. Тую сціп лую коль касць 

гле да чоў, якой ай чын ным ра бо-

там пры хо дзіц ца за да воль вац ца, 

мож на лёг ка стра ціць праз па ка-

зы ты зе раў/са цы яль най рэ кла мы/

тан ных ка ме дый. У вы ні ку гля дач 

не хут ка да ве да ец ца, што неш та

ў бе ла рус кім кі не ма то гра фе ўсё ж 

вар тае ўва гі.

Ка лі бе ла рус кі кон курс вы гля-

дае не над та прад стаў ні чым, уз ні-

кае пы тан не да за явак, да сла ных 

ад бор шчы кам: ці бы ло ўво гу ле з 

ча го фар мі ра ваць вар ты ўва гі 

кон курс і, ад па вед на, ці да вя ра-

юць рэ жы сё ры кі на фес ты ва лю, 

дзе стар шы нёй жу ры трэ ці год 

з'яў ля ец ца Дзміт рый Аст ра хан, які 

на «Bеlаrusіаn rеflесtіоn» на ват не 

з'я віў ся? А ка лі ў на бо ры за явак 

ба чыц ца пэў ная не дас ка на ласць, 

ці за пра ша юць ар га ні за та ры да 

ўдзе лу па ўлас най іні цы я ты ве?

Так ці інакш, цу доў ная з'я ва — 

са ма стой ны кі на фес ты валь 

Kіnоsmеnа — па куль што моц на 

пра ся дае з бе ла рус кім кі но, хоць 

мо жа стаць зайз дрос най для яго 

пля цоў кай. Ра бо там, якія гэ тым 

ра зам ака за лі ся на фес ты валь-

ным вя лі кім эк ра не, вар та знай сці 

сваё мес ца, а іх аў та рам — ска-

рыс тац ца до све дам зды мак для

ства рэн ня пра ду ма на га, шмат-

 уз роў не ва га, не шаб лон на га кі но. 

Ча ка ем, што на ступ ны фес ты валь 

пра дэ ман струе неш та, ад ча го па 

спі не па бя гуць му раш кі



ФІ ЛА ЛА ГІ НЯ І БАЙ КЕР 
ДЗЕ ЛЯЦЬ ЛА ТА РЭЙ НЫ БІ ЛЕТ

Ка лі тра піць на вя лі кі эк ран — не зна чыць да сяг нуць пос пе ху

Кі на кро кіКі на кро кі  

Ужо не каль кі га доў «Ліс та пад» фар мі руе асоб ны 

сло ган і ві зу аль ную кан цэп цыю, у су пра ва джэн ні 

якіх пра хо дзіць фес ты валь. На на шай па мя ці 

дэ ві зы «Іс ці на ў кі но», «Та кое роз нае кі но», 

«Аса ло да для ва чэй», «На су страч на тхнен ню». 

Ле тась фес ты валь ад сы лаў да кла січ най стуж кі 

ін дый ска га рэ жы сё ра Ра джа Ка пу ра і пе рай маў 

наз ву ад на го з яго філь маў «Іс ці на, лю боў

і пры га жосць». Гэ тым ра зам мін скі кі на фес ты валь 

пры свя ча ец ца Кі ры Му ра та вай і бя рэ сва ім 

сло га нам «Па зна ю чы бе лы свет» — аб чым 

«Ліс та пад» аб вяс ціў на днях.

Фес ты валь ка рот ка мет раж ных філь маў Kіnоsmеnа, 

зда ва ла ся б, ува со біў апры ёры шы коў ную ідэю: аку му ля ваў 

сі лы не абы яка вай да кі но ка ман ды, знай шоў спон са раў, 

сфар мі ра ваў уні каль ныя кон курс ныя пра гра мы бе ла рус кіх 

і за меж ных кар цін, ар га ні за ваў іх па ка зы ў кі на тэ ат рах 

і даў маг чы масць гле да чу вы зна чаць пе ра мож цаў на раў не 

з жу ры. На трэ ці па лі ку фэст — у Мін ску ён пра хо дзіць 

з 19 да 23 ве рас ня — бы ло па да дзе на 4500 за явак 

са 125 кра ін. Па ка зы па ча лі ся з на цы я наль на га кон кур су 

пад пры ваб най наз вай «Bеlаrusіаn rеflесtіоn», які ўклю чыў

у ся бе пяць кар цін. Вы ключ на ён мя не і за ці ка віў: я сха дзі ла 

на се анс і, ска жу вам, гэ та пра фа на цыя.

Кон курс, дзе адзін фільм 
вы гля дае ты зе рам, дру гі 
больш па доб ны 
на са цы яль ны ро лік, трэ ці 
ра зы гры вае ня смеш ную 
лю боў ную ка ме дыю 
на кшталт буль вар на га 
чыт ва, ства рае дзіў нае 
ўра жан не.

Кож ная рэч, у пры ват нас ці 
кі но, па він на змя шчац ца 
ў ад па вед ным «ан ту ра жы», 
за кошт яко га, да рэ чы, мо жа 
знач на вый граць, а мо жа
і па бляк нуць.

Матэрыялы пад рых та ва ла 

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.


