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Сё ле та ра шэн не па 

змес це пра гра мы бе ла-

рус кіх філь маў пры ма ла 

ка мі сія пры Мі ніс тэр стве 

куль ту ры, у якой не бы ло 

прад стаў ні коў ды рэк цыі 

«Ліс та па да». Пы тан не ў 

тым, ці не ска жац ца гэ ты 

экс пе ры мент не га тыў на 

на ста ту се і прэ сты жы кі-

на фес ты ва лю і па ста ян-

най акрэ ды та цыі FІAPF — 

Між на род най фе дэ ра цыі 

аса цы я цый кі на прад зю-

са раў. У кі на ася род дзі 

ў се ці ве на ват пра гу чаў 

за клік да бай ко ту На цыя-

наль на га кон кур су, нех та 

па дзя ліў ся, што сё ле-

та на ўмыс на не па да ваў на 

яго за яў ку з-за не да ве ру да 

прын цы паў ад бо ру.

«Уво гу ле, гэ та праб ле-

 ма, — ка жа ды рэк тар «Ліс-

та па да» Ан жэ лі ка Кра шэў-

ская. — Згод на з ад ным з 

пунк таў між на род на га рэг-

ла мен ту, кі на фес ты валь па-

ві нен быць па-за цэн зур ным 

кан тэкс там. Інакш ні ў ад ной 

кра і не све ту з яе ідэа ла гіч-

ным ра зу мен нем — а ў кож-

на га свае по гля ды на па лі-

ты ку — не маг чы ма бу дзе 

пра вес ці між на род ны фес-

ты валь. Сён ня я ні чо га не 

ма гу ска заць — мы бу дзем 

да ваць спра ва зда чу FІAPF 

па вы ні ках го да. Ка неш не, 

усё гэ та (ма ец ца на ўва зе 

сі ту а цыя з На цы я наль ным 

кон кур сам. — Аўт.) не на ка-

рысць фес ты ва лю. У гэ тым 

го дзе мы су тык ну лі ся з яшчэ 

ад ной сі ту а цы яй — быў аб'-

яў ле ны тэн дар (кон курс на 

ар га ні за цыю і пра вя дзен не 

25-га «Ліс та па да». — Аўт.). 

Гэ та так са ма па-за рэг ла-

мент ны мі па тра ба ван ня мі, 

згод на з які мі ды рэк цыя па-

він на быць па ста ян най. Мы 

пра гэ та га во рым ужо дзе-

вяць га доў. Ёсць ма са вель-

мі вост рых пы тан няў, і я не 

ве даю, як іх вы ра шаць і як 

дзей ні чаць».

Уз нік лую раз мо ву пра 

ста тус «Ліс та па да» і ўмо вы 

фар мі ра ван ня На цы я наль-

на га кон кур су пра цяг ну ла 

пер шы на мес нік мі ніст ра 

куль ту ры Іры на Дры га, якая 

на прэс-кан фе рэн цыі прад-

стаў ля ла ўлас на ад на го з 

за сна валь ні каў кі на фес ты-

ва лю (ні для ка го не сак рэт, 

што вя лі кую част ку срод каў 

на ар га ні за цыю «Ліс та па да» 

вы дат коў вае Мі ніс тэр ства 

куль ту ры): «Ёсць па тра ба-

ван не за ка на даў ства, якое 

да ты чыц ца бюд жэт на га 

фі нан са ван ня і пад трым кі 

пра ек таў. Па куль гэ тае за-

ка на даў ства аб дзяр жаў ных 

за куп ках дзей ні чае, ад па-

вед на іс нуе і сіс тэ ма тэн да-

ра — ін ша га ў гэ тай сі ту а цыі 

не да дзе на. Што да ты чыц-

ца На цы я наль на га кон кур-

су, я б не ста ла на ўмыс на 

згу шчаць фар бы, та му што 

рэ ка мен да цыі, якія да ла ды-

рэк цыя, ка мі сія раз гля да ла і 

ўліч ва ла. Адзі най мэ тай бы-

ло зняць пэў нае на пру жан-

не, што іс нуе ў кі на ася род ку 

ў ад но сі нах да, ска жам так, 

ад бо ру. Ча му нех та трап ляе 

ў кон курс, а нех та не трап-

ляе? Та кая прак ты ка дзей-

ні чае не пер шы год, і за раз 

ра біць з гэ та га сен са цыю не 

ба чу ні я кіх пры чын».

Так ці інакш, мэ та і да-

сяг нен ні «Ліс та па да», што 

да ты чац ца бе ла рус ка га кі-

но, за ста юц ца не аспрэч ныя. 

З са ма га па чат ку іс на ван ня 

На цы я наль на га кон кур су 

«Ліс та пад» што га до ва прад-

стаў ляе най больш ці ка выя 

ра бо ты ай чын ных аў та раў, 

фар мі ру ю чы та кім чы нам 

пэў ны воб раз бе ла рус ка га 

кі но. Важ на так са ма, што 

яго ацэнь вае між на род нае 

жу ры, у якое за пра ша юц ца 

пра фе сі я на лы, што ма юць 

да чы нен не да дыс тры бу цыі 

і фес ты валь на га ру ху. Гэ-

та зна чыць, у кон кур се яны 

мо гуць неш та ўпа да баць і 

даць гэ та му ўва ход на ін шыя 

між на род ныя пля цоў кі. А ка-

лі не — аб' ек тыў на аца ніць 

ра бо ты з пунк ту гле джан ня 

су час ных тэн дэн цый і за пы-

таў кі на сфе ры.

«Гэ та пля цоў ка, дзе бе-

ла рус кае кі но па каз ва ец ца 

не толь кі гле да чу, але і між-

на род ным пра фе сі я на лам. 

Філь мы, якія ўдзель ні ча лі 

ў На цы я наль ным кон кур-

се, пра цяг ва юць сваё па-

да рож жа па між на род ных 

кі на фес ты ва лях у ін шых 

кра і нах», — ка жа ка ар ды-

на тар На цы я наль на га кон-

кур су Мі ка лай Лаў ра нюк. 

Сё ле та ў жу ры ўвай шлі тры 

жан чы ны — фес ты валь ны 

агент з Фран цыі Па скаль 

Ра мон да, ад бор шчык 

пра гра мы «Дні аў та раў» 

Ве не цы ян ска га кі на фес-

ты ва лю Рэ на та Сан то ра 

і бе ла рус ка Да р'я Юр ке-

віч, рэ жы сёр.

На цы я наль ны кон курс 

25-га «Ліс та па да» ўклю-

чае сем іг ра вых, во сем 

да ку мен таль ных і пяць 

ані ма цый ных кар цін. Ся-

род іх ужо вя до мы гле-

да чам «Хрус таль» Да р'і 

Жук, што тра піў у лонг-

ліст кі на прэ міі «Ос кар», 

фільм Ма ры Там ко віч 

«Дач ка», што не так даў-

но быў прад стаў ле ны ў кі-

на пра ек це «СВАЁ КІ НО», 

ство ра ны на На цы я наль най 

кі на сту дыі «Бе ла русь фільм» 

аль ма нах «Вай на. За стац ца 

ча ла ве кам». Тут жа ка рот ка-

мет раж ны «Ягор», зня ты ку-

па лаў ца мі па ма ты вах кні гі 

«Ра дзі ва «Пру док» Анд ру ся 

Гор ва та. Да ку мен таль ная 

част ка прад стаў ле на ра-

бо та мі Га лі ны Ада мо віч, 

Евы-Ка ця ры ны Ма ха вай, 

Аляк санд ра Сві шчан ко ва і 

ін шых. У ані ма цый най сек-

цыі — Ігар Вол чак, Тац ця на 

Куб ліц кая, Ма ры на Кар па ва 

і ін шыя ані ма та ры.

Па за кон курс ных па ка-

заў бе ла рус кіх філь маў гэ-

тым ра зам не бу дзе. Да рэ-

чы, за явак на На цы я наль-

ны кон курс бы ло па да дзе на 

87. Па ка зы прой дуць з 6 да 

8 ліс та па да ў кі на тэ ат ры 

«Бе ла русь».

Ін шыя на ві ны з кі на фес-

ты ва лю «Ліс та пад» шу кай це 

ў на ступ ных ну ма рах га зе ты, 

а так са ма на на шым сай це 

zvіazda.by.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

СТРАС ЦІ 
ПА «ЛІС ТА ПА ДЗЕ»

Са мая га ра чая тэ ма дру гой прэс-кан фе рэн цыі 
Мінск ага кі на фес ты ва лю

Zамор'еZамор'е  

СПА ЛО ХАЎ СЯ ВЫ ШЫ НІ 
І ЗА СТАЎ СЯ БЕЗ НЯ ВЕС ТЫ

23-га до вая кі та ян ка Сяа Цзін у кан цы ле та са бра-

ла ся за муж за свай го хлоп ца, з якім су стра ка ла ся 

тры га ды, але яе тур ба ва ла, што бу ду чы муж да во лі 

ба яз лі вы.

Спра ва ў тым, што 

ма ла ды ча ла век па ніч на 

ба іц ца вы шы ні. Дзяў чы-

на вы ра шы ла, што дзе ля 

яе бой фрэнд па кон чыць 

з не на віс най ёй ба яз лі-

вас цю, а та му на ла дзі-

ла яму не звы чай ную 

пра па но ву (са ма!) ру кі і 

сэр ца.

Дзяў чы на ў вя сель-

най су кен цы за гна ла на 

шкля ны мост но вы па за да рож нік, па ста ві ла на ка пот на бі ты 

гра шы ма ча ма дан (з су май, эк ві ва лент най 14 500 до ла рам) 

і пра па на ва ла хлоп цу ся бе і па саг, ка лі ён пе ра адо лее свой 

страх — прой дзе па мос це. Вы яві ла ся, што бой фрэнд, яко-

га не на да куч лі ва да мес ца пра па но вы пры вя лі сяб ры, да 

та ко га па ва ро ту не га то вы. Праў да, ён па спра ба ваў адо-

лець сваю фо бію, але ў вы ні ку плю нуў і сы шоў, на зваў шы 

сваю ня вес ту без ад каз най.

Сяа ў сля зах па ве да-

мі ла жур на ліс там, што 

аба вяз ко ва раз ві та ец-

ца са сва ім хлоп цам. 

Пра па но ва вы гля да ла 

на столь кі па ка зуш на, 

што мно гія вы ра шы лі, 

быц цам гэ та рэ клам ны 

трук. Але ад мі ніст ра цыя 

мос та ад мя ла па да зрэн ні ў па ста ноў цы, за явіў шы, што гэ та 

мес ца час та вы ка рыс тоў ва юць для пра па ноў ру кі і сэр ца, і 

яе су пра цоў ні кі прос та да па маг лі ўсё ар га ні за ваць, як для 

лю бых ін шых клі ен таў.

МАЛ ПЫ ЗА КІ ДА ЛІ 
МУЖ ЧЫ НУ ЦЭГ ЛАЙ

Гру па мал паў за кі да ла цэг лай 72-га до ва га муж чы ну 

ў Ін дыі, па ве дам ляе Skу Nеws.

Яны ста лі кі даць у яго 

бу даў ні чыя ма тэ ры я лы, 

ка лі той прый шоў у лес 

па ла мач ча. Па жы лы 

ча ла век па мёр у баль-

ні цы ад траў маў га ла вы 

і гру дзей. Як рас ка за лі ў 

па лі цыі, жы вё лы са бра-

лі цэг лу ў раз бу ра ным 

бу дын ку і за цяг ну лі на 

дрэ вы. Яны скі ну лі на муж чы ну больш за 20 штук. Сям'я 

за гі ну ла га па да ла афі цый ную за яву ў пра ва ахоў ныя ор-

га ны. «Гэ тыя мал пы-ашу кан цы — са праўд ныя зла чын цы 

і па він ны рас плач вац ца», — рас тлу ма чыў яго брат. Вар-

та выя па рад ку ад зна чы лі, што не мо гуць за вес ці спра ву 

су праць жы вёл. Жы ха ры вёс кі, блі зу якой гэ та ад бы ло-

ся, не раз скар дзі лі ся на ва ро жа на стро е ных мал паў, 

але звя ры зна хо дзяц ца пад аба ро най ула даў як асаб лі ва 

ахоў ныя ві ды.

У Ін дыі мал пы час та на па да юць на жы ха роў, як пра ві ла, 

ві на ва ты мі аказ ва юц ца ма ка кі-рэ зу сы.

ІН ТЭР НЭТ — 
МЕС ЦА ДЛЯ МУЖ ЧЫН?

Боль шасць ка рыс таль ні каў ін тэр нэ ту з'яў ля юц ца 

муж чы на мі, а ў не ка то рых кра і нах жа но чая аў ды то-

рыя се ці ва ўдвая мен шая за муж чын скую. Пра гэ та 

свед чаць вы ні кі да сле да ван ня ар га ні за цыі Іnсlusіvе 

Ін тэр нэт Іndех, якія пуб лі куе Thе Guаrdіаn.

Муж чы ны ма юць маг чы масць ка рыс тац ца ін тэр нэ там у 

ся рэд нім на 33,5 % час цей, чым жан чы ны. У асноў ным гэ та 

звя за на з аб ме жа ван ня мі, з які мі жан чы ны су ты ка юц ца ў 

мно гіх кра і нах: не маг чы масць атры маць аду ка цыю аль бо 

пра ца ваць, ніз кая за ра бот ная пла та. Жы ха ры ін дый ска га 

Нью-Дэ лі або фі лі пін скай Ма ні лы, на прык лад, упэў не ныя, 

што кан тэнт, спа жы ва ны ў сет цы жан чы на мі, не аб ход на 

кант ра ля ваць і аб мя жоў ваць. Дзве тра ці ны з іх лі чаць, што 

жан чы ны не па він ны на вед ваць ін тэр нэт-ка фэ. Кі раў нік да-

сле да ван няў у ар га ні за цыі Wеb Fоundаtіоn Да на рай Та кур 

пе ра ка на ны, што ка лі ў сям'і бу дзе ўся го адзін тэ ле фон, то, 

хут чэй за ўсё, ён па тра піць у ру кі муж чы ны. «У ча ла ве ка 

мо жа быць адзі ны тэ ле фон у до ме, та му ў жан чын ня ма 

до сту пу», — за клю чае ён.

Яшчэ ад ным фак та рам з'яў ля ец ца вы со кі кошт пад-

клю чэн ня. Экс пер ты про філь ных ар га ні за цый упэў не ныя, 

што ма ла ма ё мас ныя пач нуць ці ка віц ца до сту пам у се ці ва 

толь кі ў тым вы пад ку, ка лі кошт до сту пу ўпад зе да двух 

пра цэн таў ад іх што ме сяч на га да хо ду.

Іван КУ ПАР ВАС.

Су гуч чаСу гуч ча  

Ра дасць чы тан ня — у Бялг ра дзе

Ка лі ра ней Мін скі кі на фес ты валь ус пры маў ся 

мной вы ключ на як «свя та, што заў сё ды з та бой», 

сён ня я ба чу ў ім не толь кі на тхнен не, 

але і су мнен ні. З ад на го бо ку, пра грам ныя 

ды рэк та ры на прэс-кан фе рэн цыі на зы ва юць 

ім ёны, на якія хо чац ца бег чы на бы ваць бі ле ты, 

як толь кі яны тра пяць у про даж — Кар лас 

Рэй га дас, Ларс фон Тры ер, Сяр гей Лаз ні ца, Ну ры 

Біль ге Джэй лан, Бры ян тэ Мен до са, Ань ес Вар да 

і ін шыя. З ін ша га бо ку, ка ар ды на тар 

На цы я наль на га кон кур су пад бі рае сло вы, 

каб апі саць сё лет ні «экс пе ры мент».

На 63-м Бялг рад скім між на род-

ным кніж ным кір ма шы ў Сер біі 

прад стаў ле на і экс па зі цыя бе ла-

рус кіх кніж ных на ві нак.

Удзел у прэ стыж ным фо ру ме кні га-

ганд ля роў, вы даў цоў, па лі гра фіс таў, 

пісь мен ні каў у скла дзе дэ ле га цыі Мі-

ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь пры ма юць ды рэк тар па лі гра-

фіч на га кам бі на та імя Яку ба Ко ла са 

Ігар МА ЛА НЯК, ды рэк тар вы да вец тва 

«На род ная асве та» Вік то рыя КА ЛІСТ-

РА ТА ВА, на мес нік ды рэк та ра Вы да-

вец ка га до ма «Звяз да» — га лоў ны 

рэ дак тар ча со пі са «Нё ман» Аляк сей 

ЧА РО ТА, па эт Вік тар КА ЖУ РА.

— Не ўпер шы ню пры яз джаю на 

кніж ны кір маш у Бялг рад, — рас-

каз вае на ша му ка рэс пан дэн ту пе ра-

клад чык Аляк сей Ча ро та, — і заў сё ды 

ўраж ва ю ся шмат аб ліч чам кніж на га 

асар ты мен ту, ра ду ю ся за серб скіх 

пісь мен ні каў, якім гэ туль кі маг чы мас-

цяў да дзе на ў спра ве вы дан ня сва іх 

тво раў. Здзіў ля ю ся ба гац цю пе ра-

клад ной лі та ра ту ры. Ба чу, як шмат 

пе ра кла да юць рус кую лі та ра ту ру. 

У тым лі ку з'яў ля юц ца і но выя пе ра-

кла ды кла січ ных тво раў. Спа дзя ю ся, 

што той грунт, які ўма цоў ва ец ца ў бе-

ла рус ка-серб скіх лі та ра тур ных ад но-

сі нах не ка лі дасць бо лей шы ро кі вынік 

і ў вы дан ні кніг бе ла рус кіх аў та раў на 

серб скай мо ве.

Удзел у ад крыц ці стэн да Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь пры ня лі са вет нік па соль ства 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Рэс пуб лі цы Сер-

бія Мі ха іл КА ЖУ РА, на мес нік мі ніст ра 

куль ту ры і ін фар ма цыі Сер біі Ася Дра-

ча МУН ТЭ АН, Над звы чай ны і Паў на-

моц ны Па сол Укра і ны ў Рэс пуб лі цы 

Сер бія Аляк сандр АЛЕК САНД РО ВІЧ, 

бы лы па сол Сер біі ў Бе ла ру сі Срэч ка 

ДЖУ ЦІЧ і ін шыя гос ці, серб скія лі та ра-

та ры. Па эт Вік тар Ка жу ра чы таў вер-

шы серб скіх паэ таў. Аляк сей Ча ро та 

рас ка заў пра пуб лі ка цыі серб скіх аў та-

раў у Бе ла ру сі, най перш — на ста рон-

ках лі та ра тур на-мас тац кай пе ры ё ды кі: 

у ча со пі сах «Нё ман», «По лы мя», «Ма-

ла досць», ін шых вы дан нях. Да рэ чы, 

дэ ві зам пра вя дзен ня чар го ва га між-

на род на га кніж на га кір ма шу ў Бял-

гра дзе з'яў ля юц ца на ступ ныя сло вы: 

«Ра дасць чы тан ня». У Бе ла ру сі яшчэ 

ча сам га во раць і так: «Чы тан не кні гі — 

най леп шая аса ло да». Гэ тае вы каз ван-

не так са ма не ад ной чы гу ча ла падчас 

ад крыц ця бе ла рус ка га стэн да.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.








