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— Наш фа куль тэт іс нуе толь кі 

во сем га доў. Мы па чы на лі з ка-

фед ры кі на тэ ле мас тац тва, дзе не 

бы ло ні я кай ба зы. Ка лі ў 2003 го-

дзе я на браў свой пер шы курс рэ-

жы сё раў тэ ле ба чан ня, ней кія рэ чы 

мне пры хо дзі ла ся тлу ма чыць на 

паль цах, а адзі ны кам п'ю тар на ле-

жаў сту дэн ту — ён пры но сіў яго і 

ўвесь курс за ноч ман ці ра ваў свае 

ра бо ты. За гэ ты час у нас, ка неш-

не, з'я ві ла ся ня дрэн ная ба за, але і 

ўмо вы ста лі ін шы мі: кож ны сту дэнт 

мае ноў тбук і фо та апа рат, з да па-

мо гай якіх мож на фак тыч на зра-

біць фільм. На ка ле гіі Мі ніс тэр ства 

куль ту ры пра гу ча ла, што наш фа-

куль тэт вы пус кае ча ты рыс та ча ла-

век, а кі но, маў ляў, ня ма. Але так 

раз ва жаць — зна чыць пра яў ляць 

не да свед ча насць. Па-пер шае, дзе-

вя нос та пра цэн таў спе цы я ліс таў 

мы вы пус ка ем для тэ ле ба чан ня. 

Па-дру гое, у нас му сі ру ец ца дум-

ка, што ў кра і не не ха пае рэ жы-

сё раў, але каб вы ве да лі, з які мі 

цяж кас ця мі ў мі ну лым го дзе мы 

раз мер ка ва лі во сем кі на рэ жы сё-

раў і ча ты рох кі на апе ра та раў.

— Вы аба вя за ны знай сці мес-

ца для кож на га сту дэн та?

— Так, для бюд жэт ні каў. Ча ты-

рох рэ жы сё раў узя лі пры ват ныя 

сту дыі, а яшчэ ча ты ры ледзь не па 

за га дзе мі ніст ра куль ту ры пай шлі 

асіс тэн та мі на «Бе ла русь фільм», 

дзе ця пер ся дзяць у пра стоі, 

атрым лі ва юць ні я кія гро шы і не як 

вы жы ва юць. Ма ла пад рых та ваць 

спе цы я ліс таў — трэ ба ўмець іх вы-

ка рыс таць. Толь кі адзін вы пуск нік 

Ігар Ва сіль еў зды мае на кі на сту-

дыі ка рот ка мет раж ку для аль ма-

на ха пра вай ну. Па ру га доў та му 

я па пра сіў пад сваю ад каз насць 

во сем сот ты сяч до ла раў, каб кож-

ны сту дэнт у якас ці дып ло ма мог 

зняць ма ла бюд жэт ны поў на мет-

раж ны фільм. Гэ та мог бы быць 

цэ лы пра рыў, але мне ад мо ві лі. 

Апош няя кар ці на Вя ча сла ва Ні кі-

фа ра ва «Тум-па бі-дум» каш та ва-

ла больш за міль ён до ла раў — ка лі 

б за гэ тыя гро шы на шы сту дэн ты 

зня лі во сем філь маў, аба вяз ко ва 

неш та атры ма ла ся б, мі ні мум па-

ло ва бы ла б вель мі ці ка вай.

— А за якія гро шы сту дэн ты 

за раз зды ма юць свае дып лом-

ныя ра бо ты?

— Ка лі я стаў дэ ка нам, на пі саў 

на верх пісь мо з прось бай вы дзя-

ляць нам срод кі на кур са выя і дып-

лом ныя ра бо ты. Да лі паў та ра міль-

яр да яшчэ ста рых руб лёў і кож ны 

год аба вяз ко ва вы дат коў ва юць. 

У мі ну лым го дзе мы атры ма лі ка ля 

пят нац ца ці ты сяч до ла раў, та ды 

вы пус каў ся курс Рэ на ты Грыц ко-

вай, і ў кож на га сту дэн та за пля чы-

ма ўжо бы ло ка ля дзе ся ці філь маў 

роз ных жан раў. Гро шы сту дэн ты 

атрым лі ва юць праз піт чынг, дзе 

аба ра ня юць свае пра-

ек ты, а мы аб' яў ля ем 

тэн дар для сту дый. Дык 

вось «Бе ла русь фільм» 

у мі ну лым го дзе не 

ўдзель ні чаў прын цы-

по ва, бо для яго гэ та 

вель мі ма лыя гро шы. 

А на вош та та ды на ўсіх 

скры жа ван нях ка заць, 

што трэ ба вы рошч ваць, 

вы хоў ваць, ву чыць рэ жы сё раў, мы 

ў гэ тым за ці каў ле ны?.. За яў ляць, 

што гэ та за над та на клад на, — па-

ды ход не дзяр жаў най кі на сту дыі, 

а пры ват най ла вач кі. Тэн дар у вы-

ні ку вый гра ла пры ват ная сту дыя, 

і ўсё атры ма ла ся.

— А што вы ска жа це пра аль-

ма нах «Мы»? «Беларусьфільм» 

да ў маг чы масць дэ бю та ваць пя-

ця рым рэ жы сё рам.

— Ка лі быць шчы рым, гэ ты аль-

ма нах з'я віў ся вы пад ко ва: ка лі ў 

Мі ніс тэр ства куль ту ры за ста лі ся 

ней кія гро шы, уз нік ла на ту раль-

ная ідэя за біць двух зай цоў ад-

ра зу — рэа лі за ваць срод кі і даць 

не ка му маг чы масць дэ бю та ваць. 

На шы та ды яшчэ сту дэн ты Кі рыл 

Яро хін і Ар се ній Іль і ных зня лі ка-

рот ка мет раж кі «Бра ча» і «Ляль-

ка» — і гэ та нар маль ны ўзро вень 

для кі на рэ жы сё раў-па чат коў цаў. 

А ўлас на ў мя не за ста лі ся жу дас-

ныя ўра жан ні, бо «Ляль ка» зня та 

па ма ім сцэ на рыі, які рэ дак тар скі 

ад дзел кі на сту дыі без май го ве-

да ма пе ра піс ваў ра зоў два нац-

цаць... са мі ра зу ме е це. Я на пі саў 

сцэ на рый па сва ім жа апа вя дан ні, 

якое ўвай шло ў ад ну з ан та ло гій 

ра сій скай Ака дэ міі на вук, то-бок 

з рэ дак ту рай там усё бы ло як мае 

быць. Кі на сту дыі трэ ба бы ло за-

няц ца тым, каб не як аб' яд наць ка-

рот ка мет раж кі ўнут ры аль ма на ха, 

а не пе ра піс ваць чу жыя сцэ на рыі, 

і атры маў ся са лат.

— У да чы нен ні да аль ма на-

ха шмат раз моў бы ло на ват не 

пра вы нік, а пра ўмо вы, у якіх 

да вя ло ся пра ца ваць ма ла дым 

лю дзям.

— Так, ім бы ло цяж ка, скар дзі лі-

ся на ма раль ны ціск «вы ні чо га не 

мо жа це і не ўме е це, а па він ны ра-

біць вось так і так». Па ма іх сцэ на-

ры ях зня та ўжо не каль кі дзя сят каў 

кі на а дзі нак і амаль усе — за ме-

жа мі Бе ла ру сі, та му што я ні як не 

мог прый сці да не ча га агуль на га 

з на шай рэ дак ту рай: яна заў сё ды 

па чы нае ву чыць, як пі саць.

— Але рэ жы сё рам, якіх вы-

пус кае Ака дэ мія мас тац тваў, 

акра мя як на «Бе ла русь фільм», 

амаль ня ма ку ды іс ці.

— Пас ля ка ле гіі мы па ча лі лі-

чыць — ака за ла ся, ка ля ся мі дзе-

ся ці пра цэн таў на шых вы пуск ні коў 

са скі ра ва нас цю ме на ві та на кі но 

пра цу юць па спе цы яль нас ці. Гэ та 

вя лі кі пра цэнт, для па раў на ння, 

з вы пуск ні коў УДІ Ка ў пра фе сіі за-

ста ец ца ка ля трыц ца ці. Але трэ ба 

яшчэ вы свет ліць, коль кі рэ жы сё-

раў пра цу юць за мя жой, бо не ма-

юць маг чы мас ці зды маць до ма, 

дзе з-за ін та рэ саў аль бо ней ка га 

чы ноў ні ка, аль бо кі раў ніц тва кі на-

сту дыі гро шы ад да юц ца на пра ек-

ты, якія по тым не  зра зу ме ла дзе. 

Да гэ тых ча соў раз бі ра юц ца, ча му 

фільм «З 8 Са ка ві ка, муж чы ны!» 

пе ра стаў быць бе ла рус кім і ку ды 

знік «Хло пец без ад ра са». Кож-

ны пра ект каш та ваў ка ля міль ё на 

до ла раў, на та кія гро шы мож на 

бы ло даць пра цу ма ла дым, якія 

б дзя ку ю чы гэ та му за ста лі ся ў 

Бе ла ру сі. Яны са праў ды хо чуць 

тут зды маць, праў да, час та не на 

«Бе ла русь філь ме», бо на вош та? 

Прый дзеш са сва ім сцэ на ры ем, 

а тваю ін ды ві ду аль насць за б'юць. 

Та му і шу ка юць гро шы са мі.

— У на шай кі на пра сто ры час-

та гу чыць дум ка, што кі не ма то-

граф зна хо дзіц ца ў стаг на цыі ў 

тым лі ку з-за ніз ка га ўзроў ню 

аду ка цыі. Ці мож на ска заць, што 

з аду ка цы яй на са мрэч усё ў па-

рад ку?

— Ідэа льна га ні чо га ня ма. Мы 

ма ем кад ра вую праб ле му: вы клад-

чы кі, якім бы па зайз дрос ціў сам 

УДІК (ВГИК), ста рэ юць, а за ме ны 

ім ня ма, бо та ле на ві тая мо ладзь не 

хо ча вы кла даць хоць бы з-за ад-

сут нас ці ма тэ ры яль най за ці каў ле-

нас ці. Але я ка му ні кую з ін шы мі кі-

на шко ла мі, пе ры я дыч на на вед ваю 

іх кі на фес ты ва лі, гля джу ву чэб ныя 

ра бо ты і ма гу ска заць, што мы не 

са сту па ем ні ў пра цэ се, ні ў вы ні ку. 

Не як да нас пры яз джа лі гос ці ці то 

з Літ вы, ці то з Эс то ніі і з го на рам 

ска за лі, што за пят нац цаць га доў 

іс на ван ня кі на шко лы ма юць два 

дып ло мы між на род ных фес ты ва-

ляў. А ка лі мы ад ка за лі, што ў нас 

іх больш за сот ню, у іх быў шок. 

Мы нар маль на раз ві ва ем ся, шмат 

філь маў сту дэн таў ака дэ міі на ват 

ці ка вей шыя за бе ла русь філь маў-

скія. Апош няй вар тай кар ці най 

кі на сту дыі я лі чу «У жніў ні 44-га...» 

Мі ха і ла Пта шу ка. Хут ка яна здае 

се ры ял «Тры май ся за аб ло кі», сцэ-

на рый яко га ўдзель ні чаў у кон кур-

се кі на пра ек таў яшчэ ў 2012 го дзе, 

але быў ад хі ле ны. Якім чы нам ён 

у вы ні ку за пус ціў ся, я не ра зу мею. 

Час та ка жуць, што кі но ро біць не 

рэ жы сёр, а сцэ на рыст, дык вось 

на вош та браць пра валь ны сцэ на-

рый, вы дат коў ваць гро шы, каб по-

тым па клас ці фільм на па лі цу? Пра 

сіт кам «Аў та шко ла», на які бы ла 

выдзелена вя лі кая су ма, я ні ко лі не 

чуў. «Тум-па бі-дум» Вя ча сла ва Ні-

кі фа ра ва мне не спа да баў ся яшчэ 

ў якас ці сцэ на рыя, і гэ та ака за ла ся 

спра вяд лі вым.

— У чым, на ваш по гляд, праб-

ле ма на шага кі не ма то гра фа, ка-

лі на ват сту дэн ты ці ка вей шыя за 

«Бе ла русь фільм»?

— У суб' ек ты віз ме пры няц ця 

ра шэн няў. Ка лі дзе ліц ца пі рог, 

усе хо чуць ад рэ заць са бе ка ва лак, 

а ідэя раз віц ця бе ла рус ка га кі но 

ады хо дзіць на дру гі план. У той час 

як кон курс кі на пра ек таў гу ляе ў 

дэ ма кра тыю, чле ны ка мі сіі, якая 

ад бі рае пра ек ты для фі нан са ван-

ня, мо гуць толь кі ўно сіць рэ ка мен-

да цыі, а ра шэн не пры мае нех та 

адзін. Я пра ца ваў яшчэ ў пер шай 

ка мі сіі ў 2012 го дзе і па ста віў ся 

да гэ та га вель мі сур' ёз на. Па він-

на бы ло быць тры эта пы, а мя не 

пас ля пер ша га па зва лі ад ра зу на 

трэ ці, дзе бы ло агу ча на га то вае 

ра шэн не. Пас ля май го ліс та, дзе 

я ка тэ га рыч на не зга дзіў ся з вы ні-

ка мі, мя не ці хень ка вы клю чы лі са 

скла ду ка мі сіі.

— На мес нік прэм' ер-мі ніст ра 

Ва сіль Жар ко на ка ле гіі Мі ніс-

тэр ства куль ту ры ў да чы нен ні 

да ўста ноў аду ка цыі ска заў, 

што «трэ ба лі чыць кож ны ру-

бель і атрым лі ваць ад да чу». Ці 

мож на так ска заць пра ваш фа-

куль тэт?

— Мож на. Ад да ча ў нас так ці 

інакш ёсць праз пос пе хі на між на-

род ных кі на фес ты ва лях. Бы ло б 

лепш, ка лі б нам уда ло ся да лу чыць 

да фа куль тэ та ву чэб ную сту дыю і 

ства рыць ар хіў, як ва УДІ Ку, дзе 

ар хі ву ец ца кож ны кадр сту дэн та. 

Ву чэб ная сту дыя маг ла б за раб-

ляць, бо да нас ча сам звяр та юц ца, 

у тым лі ку дзяр жаў ныя прад пры-

ем ствы, з прось бай неш та зняць. 

Для ад на го чы ноў ні ка, які ку ры ра-

ваў за вод па пе ра пра цоў цы смец-

ця, наш сту дэнт зра біў ча ты ры 

рэ клам ныя ро лі кі, якія, зда ец ца, 

і за раз кру цяц ца.

— Таксама на ка ле гіі было 

сказана, што не аб ход на ма дэр-

ні за ваць ву чэб ныя пра гра мы, 

адап ту ю чы іх пад па трэ бы рын-

ку пра цы...

— Мы пра цу ем ме на ві та пад гэ-

тыя па трэ бы і за бяс печ ва ем кра і ну 

кад ра мі. Ка лі пры хо джу на ней кі 

тэ ле ка нал, ба чу толь кі на шых 

вы пуск ні коў. А мы ж рых ту ем не 

толь кі рэ жы сё раў, але і апе ра та-

раў, гу ка рэ жы сё раў, ар га ні за та раў 

кі на тэ ле вы твор час ці. Ін шая спра ва 

з ані ма та ра мі, якіх мы сё ле та вы-

пус ка ем: пра фе сія рэд кая, а кі на-

сту дыя за яві ла толь кі ад на го ча ла-

ве ка, мі ну лы вы пуск так са ма там 

не за стаў ся, хоць я ўпэў не ны, што 

бе ла русь філь маў скай ані ма цыі па-

трэб на ма ла дая кроў. У най блі жэй-

шы час мы не пла ну ем на бі раць 

рэ жы сё раў кі но, та му што з'я ві ла ся 

но вае па тра ба ван не: каб на браць 

курс, у ба зе павінны быць за яў кі 

на шэсць рэ жы сё раў на пяць га доў 

на пе рад. Хоць як мож на за яў ляць, 

за гэ ты час усё мо жа кар ды наль на 

па мя няц ца. Нех та пра па ноў ваў за-

крыць наш фа куль тэт і ад пра віць 

сту дэн таў ву чыц ца, на прык лад, ва 

УДІК, але УДІК нам не да па мо жа: 

ён ужо не той, за стац ца ў Маск ве 

пра сцей за ўсё, ды і ў нас ужо не 

Са вец кі Са юз, дзе мож на бы ло рэ-

жы сё ра з Маск вы раз мер ка ваць 

у Мінск.

— Што вы ска жа це пра ха-

рак та рыс ты ку бе ла рус ка га кі-

но як «чар ну хі, зня тай за тры 

ка пей кі на ліч ба вую ка ме ру», 

якая бы ла да дзе на мі ніст рам 

куль ту ры і вы клі ка ла ак тыў ную 

дыс ку сію?

— За раз усё зды ма ец ца на 

ліч ба вую ка ме ру, і што зна чыць 

«за тры ка пей кі»? Гіс то рыя ве дае 

вы пад кі, ка лі кі но за тры ка пей кі 

пры но сі ла міль ё ны, а мы тра цім 

міль ё ны і атрым лі ва ем тры ка пей-

кі — вось пра што трэ ба ду маць. 

Ня хай ма ла дыя лю дзі зды ма юць 

філь мы, гэ та лепш, чым пра па-

даць на Зы біц кай. Пас ля ка ле гіі я 

пры ду маў афа рызм «дрэн ны той 

мі ністр куль ту ры, які не ма рыць 

зняць на цы я наль ны блок бас тар», 

бо кож ны з іх пры но сіць гэ тую 

ідэю. А што та кое на цы я наль ны 

фільм? Лю бое доб рае кі но — на-

цы я наль нае, па трэ бен толь кі сцэ-

на рый. У Ра сіі за раз тэн дэн цыя — 

шу каць сю жэ ты пра ге ро яў, ча му 

і вы стра лі ла кар ці на «Рух уго ру». 

На са мрэч кі но сла бае, з мас тац-

ка га пунк ту гле джан ня «Ле ген да 

№ 17» пра Ва ле рыя Хар ла ма ва 

рэч ку ды мац ней шая і ці ка вей шая, 

але «Рух уго ру» тра піў у яб лы чак 

дзя ку ю чы ідэі «мы пе ра мо жам». 

Вось ка лі лас ка — на цы я наль ны 

фільм. А мы ўжо за бы лі, як зды-

маць доб рае кі но.

— На «Бе ла русь філь ме» ж 

пра цу юць пра фе сі я на лы, ча му 

апош няй вар тай кар ці най, як вы 

ка жа це, з'яў ля ец ца «У жніў ні 

44-га...»?

— Усё па чы на ец ца са сцэ на рыя, 

а з ім трэ ба пра ца ваць. Доб ры рэ-

дак тар ча сам больш каш тоў ны за 

сцэ на рыс та, у яго па він на быць 

чуц цё і ад чу ван не ча су, ён да па-

ма гае сцэ на рыс ту раз віць ідэю. 

А ў нас яны па чы на юць пі саць пад 

ся бе. Па куль сцэ нар ны ад дзел не 

бу дзе пра ца ваць на леж ным чы-

нам, плё ну не бу дзе.

— Фа куль тэт эк ран ных мас-

тац тваў вы пус кае сцэ на рыс-

таў?

— Так, гэ та збор ная спе цы яль-

насць — рэ дак тар, кі на тэ ле дра-

ма тург, кі на знаў ца. Я не як ха цеў 

за пра сіць вы кла даць ад ну з са мых 

зна ка мі тых фі гур у дра ма тур гіі 

Але ну Па по ву, але не атры ма ла ся. 

На жаль, сту дэн таў ву чаць бы лыя 

рэ дак та ры і мас тацт ва знаў цы, а не 

дра ма тур гі і пісь мен ні кі.

— Што па він на зра біць Мі ніс-

тэр ства куль ту ры, каб аб ляг-

чыць жыц цё фа куль тэ та эк ран-

ных мас тац тваў?

— Не ўмеш вац ца ў пра цэс: 

мы ве да ем, ку ды ру хац ца. У нас 

на фа куль тэ це трыс та сем дзе сят 

сту дэн таў плюс сем дзе сят пе да го-

гаў — штат не мен шы, чым на кі-

на сту дыі, але ў нас па ра дак, мы не 

пра пус ка ем ні ко му не па трэб ныя 

сцэ на рыі і мо жам зды маць дэ бю ты 

лепш за «Беларусьфільм».

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



Па вел ІВА НОЎ: 

«МЫ ЎЖО ЗА БЫ ЛІ, 
ЯК ЗДЫ МАЦЬ ДОБ РАЕ КІ НО»

Выпуск № 8 (404)

Кі на кро кіКі на кро кі  

Ня пос пе хі ай чын на га кі но бе ла рус кае кі на ася род дзе 

час та звяз вае з аду ка цы яй, што па да ец ца 

ла гі ным тлу ма чэн нем не зайз дрос на га ста но ві шча 

на цы я наль на га кі не ма то гра фа. Ад сюль шыш кі 

ў бок фа куль тэ та эк ран ных мас тац тваў Ака дэ міі 

мас тац тваў, пра па но вы ад пра віць бе ла рус кіх 

сту дэн таў на ву чо бу за мя жу і не па хваль ныя згад кі 

ФЭ Ма на ня даў няй ка ле гіі Мі ніс тэр ства куль ту ры. 

Мы су стрэ лі ся з дэ ка нам фа куль тэ та 

Паў лам ІВА НО ВЫМ, і той рас тлу ма чыў, ча му 

ві на ва ціць Ака дэ мію не вар та, ка лі «Бе ла русь фільм» 

зняў сваю апо шюю доб рую кар ці ну і ў чым, на яго 

по гляд, праб ле ма бе ла рус ка га кі но.
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