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Хо чац ца па ка заць тых чле наў 
гру пы, удзел якіх аказ ва ец ца не та-
кім ві да воч ным, як тва ры вы ка наў-
цаў га лоў ных ро ляў (гэ та бе ла рус кія 
і ра сій скія ак цё ры). Та кая кан цэп-
цыя су гуч ная з прын цы пам са мо га 
філь ма: у цэнт ры ўва гі аказ ва юц-
ца лю дзі, пра ца якіх за ста ец ца для 
нас не за ўваж най, але ў той жа час 
над звы чай каш тоў най. Ак цё раў тым 
не менш зга да ем: у се ры я ле «Тры-
май ся за аб ло кі» сыг ра юць Сяр гей 
Юш ке віч, Аляк сандр Іль ін, Кі рыл 
На віц кі, Мак сім Крэ ча таў, Анд рэй 
Сень кін, Анд рэй Ко чы наў, Пётр Ры-
каў ды ін шыя.

Мі ну лы раз пад час зды мак філь-
ма на Каст рыч ніц кай пло шчы на 
маё пы тан не аб па са дзе пэў на га 
чле на ка ман ды мне ад ка за лі: «Са-
мы га лоў ны ча ла век на пля цоў цы... 
ра бо чы». Ён жа ба ец, ён жа спе-
цы я ліст па ня яс ных пы тан нях, ён жа 
пра цоў ны ад мі ніст ра цыі зды мач най 
гру пы, ён жа груз чык («ён жа Го ша, 
ён жа Го га...»). Ча ла век, які пра цуе, 
на ват ка лі прос та ста іць, бо со чыць, 
на прык лад, за тым, каб вы пад ко вы 
мі нак не апы нуў ся ў по лі зро ку кі-
на ка ме ры, не пе ра шко дзіў здым кам 
гучным воклічам.

У ноч з 14 на 15 сту дзе ня мы з фа-
то гра фам па спе лі на ве даць ад ра зу 
дзве пля цоў кі, на якіх пра цяг ва ла ся 
пра ца над восьмай, на ва год няй, се-
ры яй. Пэў ныя сцэ ны зды ма лі ся ў VІP-
за ле На цы я наль на га аэ ра пор та і тут 
жа, на ўзлёт най па ла се, па ра лель на 
ішоў пра цэс на тэ ры то рыі Мінск ага 
за во да шас цер няў, дзе зна хо дзіц ца 
апо ра ЛЭП.

Па сцэ на рыі пры род ныя ка та-
кліз мы на пя рэ дад ні Но ва га го да 
па шко дзі лі элект рыч ныя лі ніі, што 

вы зва ла пе ра боі са свят лом, па-
ру шы ла гра фік ру ху транс пар ту і 
ста ла па гра жаць паў на вар тас на му 
свят ка ван ню Но ва га го да. Чле ны 
бры га ды лэ паў цаў, якія так са ма 
рых та ва лі ся да ве ча ра і вы ра ша-
лі пы тан ні аса біс та га жыц ця, вы-
му ша ны бы лі вый сці на пра цу, каб 
вы ра та ваць свя та — знай сці мес ца 
ава рыі і ад ра ман та ваць лі ніі элект-
ра пе ра да ч...

На кож най зды мач най пля цоў цы 
зна хо дзі ла ся па два «бай цы». Аляк-
санд ру Бал бу ко ву вы па ла ў гэ тую 
ноч пра ца ваць на ма ро зе, але дыс-
кам фор ту ён, зда ец ца, не ад чу ваў і 
ка заў, што на ват не хо дзіць грэц ца 
ў ва гон чы кі. Га лоў ным прад ме там 
сва ёй ад каз нас ці Аляк сандр на зваў 
па ра дак і за пэў ніў, што пас ля яго 
тэ ры то рыі за ста юц ца чыс ты мі. Але 
гэ та не ўсё — акра мя ін ша га, ра-
бо чы ста віць па лат ку з плэй бэ кам 
(пра гля даль ным ма ні то рам для рэ-
жы сё ра), удзель ні чае ва ўстаноўцы 
апа ра ту ры, ар га ні зуе хар ча ван не і 
га ра чыя на поі, да па ма гае кож на му 
чле ну гру пы, які мае ў гэ тым па трэ-
бу. Мы з ім раз маў ля лі за ва ро та-
мі — з дру го га бо ку ад ра бо ты над 

сцэ най філь ма, Аляк сандр у гэ ты 
мо мант ахоў ваў ува ход — ста я чая 
ра бо та на прак ты цы. Ці шы ня. Раз-
маў ляць мож на толь кі шэп там.

Мес цы зды мак па між са бой 
кант рас та ва лі: свет лае па мяш кан-
не за лы, пус тэ ча ўзлёт най па ла-
сы, за сне жа ная змроч насць ся род 
пабудоў за во да... Праца тут па тра-
буе вір ту оз нас ці асвят ляль ні каў і іх 
кі раў ні ка — так зва на га га фе ра (на 
пра ек це гэ та Аляк сандр Іваш коў). 

Для кож най пля цоў кі трэ ба ка ля 
пя ці спе цы я ліс таў і не менш за пяць 
тон тэх ні кі, у лік якой ува хо дзяць, 
на прык лад, кі на фло (асвят ляль ны 
пры бор з лю мі нес цэнт ны мі лям па-
мі), ра мы, што рас сей ва юць свят ло, 
ін тэн сіў ны асвят ляль нік «1200», ад-
бі валь ні кі, ка бе лі і так да лей. Ня ма ла 
ва жыць шта тыў, які мо жа да ся гаць 
шас ці мет раў у вы шы ню. А ка лі яго 
па ра мет раў не ха пае, вы ка рыс тоў-
ва ец ца скай ліфт, які ўжо мо жа пад-
няц ца на шас нац цаць мет раў (але і 
ва жыць ад па вед на больш). 

З да па мо гай не ве ра год най коль-
кас ці пры ста са ван няў за бяс печ ва-
ец ца па трэб нае для паэ ты кі філь ма 
асвят лен не, вы раў ноў ва ец ца ко лер 

тва ру ак цё раў, пры бі ра юц ца не па-
жа да ныя ад люст ра ван ні (на прык лад, 
у акне) аль бо бла кі ру юц ца кры ні цы 
свят ла (ма ні тор ці эк ран). Ва ўсіх ню-
ан сах раз бі ра ец ца Аляк сей Ша хаў, 
што ўдзель ні чае ў пра ек це «Тры май ся 
за аб ло кі» з са ма га па чат ку. Ён ка жа, 
што з да па мо гай асвят лен ня мож на 
ства рыць як пры га жу ню, так і па чва ру. 
Ад яго ж я да ве да ла ся, што спе цы я-
ліс таў гэ та га кі рун ку не рых ту юць у 
вы шэй шых на ву чаль ных уста но вах, 
але шко лай мо жа стаць, на прык лад, 
па са да па моч ні ка апе ра та ра.

Пра ца асвят ляль ні ка па чы на ец ца 
за доў га да па чат ку зды мач на га дня: 
тэх ні ка па тра буе рэ гу ляр най пра вер-
кі, а гэ та пы тан не бяс пе кі на пля цоў-
цы, бо на ват ня знач ная ня спраў насць 
мо жа пры вес ці да тра ге дыі. Кож ная 
адзін ка аб ста ля ван ня, кож ны метр 
ка бе ля што год пра хо дзяць спе цы-
яль ную ка мі сію, каб атры маць штамп 
пры год нас ці да пра цы, але, акра мя 
гэ та га, ка ман да пра вя рае свой рэ кві-
зіт пе рад кож ным зды мач ным днём. 
Пра фе сія асвят ляль ні ка за хоў вае 
ба ланс па між фі зіч най і ра зу мо вай 
пра цай. Ён ідэа льны: «пяць дзе сят на 
пяць дзе сят», як ка жа Аляк сей.

У сваю чар гу, твор чых по шу каў і 
ўва гі да вы со кіх ма тэ рый па тра буе 
па са да мас та ка-па ста ноў шчы ка. 
Кож ная зды мач ная пля цоў ка, яе 
«вы гляд», ан ту раж, рэ кві зіт, кас цю-
мы зна хо дзяц ца ў яго рас па ра джэн-
ні. Вя лі кія пра меж кі па між пе ры я да-
мі зды мак се ры я ла вы му сі лі Анд рэя 
Тоў сці ка, мас та ка-па ста ноў шчы ка 
пра ек та, ад мо віц ца ад ідэі па бу до-
вы дэ ка ра цый, бо іх за хоў ван не (у 
ра за бра ным вы гля дзе) до ра га каш-
та ва ла б. Та му мас так з да па мо гай 
ла кейшн-ме не джа ра шу кае рэ аль-
ныя ін тэр' еры і мес цы для зды мак 
на на ту ры. Для ад ной се рыі філь ма 
трэ ба ка ля дзе ся ці пля цо вак у па-
мяш кан ні і ка ля пят нац ца ці на тур-
ных — по тым яны мо гуць фі гу ра-
ваць у ін шых эпі зо дах, та му агу лам 
у вась мі эпі зо дах «за све ціц ца» ка ля 
пят нац ца ці ін тэр' ераў і са ра ка «на-
тур». Адзін ін тэр' ер бу дзе па бу да ва-
ны — «ва гон чык» бры га ды лэ паў цаў 
(а ён асна шча ны спаль ны мі мес ца-
мі, кух няй, за хоў вае па трэб ныя для 
пра цы ін стру мен ты і ўво гу ле пры-
дат ны да жыц ця), які для зруч нас ці 
бу дзе зроб ле ны кры ху боль шым за 
рэ аль ны і да та го ж — з ад стаў ны-
мі сце на мі для ва ры я цый ра кур саў 
кі на ка ме ры.

Зной дзе ныя мес цы зды мак мас так-
па ста ноў шчык адап туе пад сцэ на рый 
ці якас ці ге роя, ро бя чы дадэ ка ра цыю. 
Тут, апроч ін ша га, уліч ва юц ца ню ан сы 
кі на пра цэ су. «Трэ ба гля дзець на мес ца 
зды мак ва ча мі апе ра та ра. На прык лад, 
лепш па збя гаць бе лых па мяш кан няў: 
там скла да на зды маць. Бліс ку чыя па-
верх ні па він ны быць ідэа льна роў ны мі, 
у ін шым вы пад ку па жа да на іх за ма ці-
ра ваць, апра ца ваць ан ты блі кам», — 
рас каз вае Анд рэй Тоў сцік.

Част ка эпі зо даў кар ці ны «Тры-
май ся за аб ло кі» зды ма ец ца ў рэ-
аль ных па мяш кан нях, на прык лад, у 
Мі ніс тэр стве энер ге ты кі аль бо ў дыс-
пет чар скай аэ ра пор та. Се рыі, дзе ян-
не ў якіх ад бы ва ец ца ў Ра сіі, бу дуць 
ства рац ца ў Бе ла ру сі — да стат ко ва 
па мя няць сім во лі ку, шыль ды і ну ма-
ры на аў та ма бі лях.

У пэў ным сэн се здым кі гэ та га се-
ры я ла — ці ка вы па саж, бо апош няя 
се рыя ўжо ства ра ец ца, а па пя рэд нія 
эпі зо ды толь кі ча ка юць сва ёй чар гі. 
Так ці інакш, чым усё скон чыц ца, па-
куль ве дае толь кі зды мач ная гру па. 
Та му інт ры га, як ужо ка за ла ся, за хоў-
ва ец ца да ле та 2017 го да, ка лі се ры ял 
бу дзе па ка за ны на тэ ле ка на лах Бе ла-
ру сі, Укра і ны, Ра сіі і Ка зах ста на.

Зды мач ная ноч гэ тым ра зам зноў 
доў жы ла ся да ся мі ра ні цы, дуб лі 
па мна жа лі ся, эпі зо ды ўпіс ва лі ся ў 
хро на мет раж бу ду чай кар ці ны. Ка лі 
прый шло ся чар го вы раз змерз нуць 
на пля цоў цы, уя ві ла са бе, як зды ма-
ла ся «Ле ген да Х'ю Гла са» з Ле а нар-
да Дзі Кап рыа (якая сё ле та атры ма ла 
тры ўзна га ро ды «За ла ты гло бус»), 
і вы ра шы ла, што Ос кар філь ма не 
вар ты. Мо жа, ён ака жац ца не вар тым 
і кар ці ны «Тры май ся за аб ло кі»?

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
katsyalovich@zviazda.by 
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НА ЧЫ ІХ ПЛЯ ЧАХ
ТРЫ МА ЕЦ ЦА ЗДЫ МАЧ НЫ ПРА ЦЭС?

Чар го вая ноч, ад да ная на зі ран ню за ства рэн нем філь ма
Пра цэс рас па ча ты, ка ме ры пра цу юць, рэ жы сё ры ка жуць «ма тор!»: 
сцэ на рыі, што пе ра маг лі ў двух кон кур сах кі на пра ек таў мі ну ла га 
го да, пе ра кла да юц ца (а не ка то рыя ўжо пе ра кла дзе ны) на мо ву 
кі но. Ра бо та над кар ці най «Тры май ся за аб ло кі» пра бры га ду лэ-
паў цаў, гэ та зна чыць тых, хто пра цуе на лі ні ях элект ра пе ра да ч, у 
раз га ры. Ге ро я мі вась мі се рый на га філь ма з'яў ля юц ца «звы чай ныя» 
лю дзі, якія, ка неш не ж, па-свой му не звы чай ныя. Ад ной чы мы ўжо 
паў дзель ні ча лі ў ства рэн ні на ва год няй се рыі (чы тай це рэ пар таж 
«Зды мач ная ноч» ад 9 сту дзе ня) і, ня гле дзя чы на тое, што ня сла-
ба та ды за ле дзя не лі, вы ра шы лі вяр нуц ца на нач ную зды мач ную 
пля цоў ку і рас ка заць у дру гім рэ парт ажы пра тое, што не па спе лі 
аха піць у мі ну лы раз.

Мес цы зды мак па між са бой 
кант рас та ва лі: свет лае 
па мяш кан не за лы, пус тэ ча 
ўзлёт най па ла сы, за сне жа ная 
змроч насць ся род па бу доў 
за во да... Праца тут па тра буе 
вір ту оз нас ці асвят ляль ні каў 
і іх кі раў ні ка — 
так зва на га га фе ра.

Пра фе сія асвят ляль ні ка 
за хоў вае ба ланс па між 
фі зіч най і ра зу мо вай пра цай. 
Ён ідэа льны: 
«пяць дзе сят на пяць дзе сят», 
як ка жа Аляк сей.

Для ад ной се рыі філь ма 
па трэб на ка ля дзе ся ці 
пля цо вак у па мяш кан ні 
і ка ля пят нац ца ці на тур ных — 
по тым яны мо гуць 
фі гу ра ваць у ін шых эпі зо дах, 
та му агу лам у вась мі эпі зо дах 
«за све ціц ца» ка ля пят нац ца ці 
ін тэр' ераў і са ра ка «на тур».

Ідзе пра ца над сцэ най. Ма роз.

Невялічкая сцэна з эпізадычнай роляй сцюардэсы, 
а працуе дзеля яе цэлы штат кіношнікаў.

Ак цё ры ма са вых сцэн слу ха юць «ін струк цыю». У VІP-за ле аэ ра пор та.
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