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10 філь маў цык ла — гэ та 10 твор чых парт-
рэ таў на шых су час ні каў. Ся род іх — лаў рэ ат 
дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі Ва ле рый Шка ру-
ба, лаў рэ а ты спе цы яль най прэ міі Прэ зі дэн та 
дзея чам куль ту ры і мас тац тва Кан стан цін Кас-
цю чэн ка і Ігар Бар хат коў, а так са ма на род ны 
мас так Бе ла ру сі Ле а нід Шча мя лёў, які ў лю-
тым гэ та га го да ад зна чыць сваё 95-год дзе. 
Да рэ чы, ад ным з пер шых фільм пра Ле а ні да 
Дзміт ры е ві ча па гля дзеў за слу жа ны дзе яч мас-
тац тваў Бе ла ру сі Ба рыс Крэ пак. Ён вы со ка 
аца ніў як пад бор палотнаў жы ва піс ца, так і 
апе ра тар скую ра бо ту, якая пра дэ ман стра ва ла 
не толь кі яр кія фраг мен ты кар цін Шча мя лё ва, 
але і з цеп лы нёй па ка за ла май стэр ню са мо га 
аў та ра.

Так са ма пра ект па зна ё міць гле да ча з уні-
каль ным сты лем ві цяб ля ні на Але га Крош-
кі на, гро дзен кі Ва лян ці ны Шо бы і мін ча ні на 
Сяр гея Ры ма шэў ска га. Аў та рам філь ма ўда-
ло ся зняць уні каль ныя кад ры з на род ным 
мас та ком Бе ла ру сі Ана то лем Ба ра ноў скім і 
за слу жа ным дзея чам мас тац тваў Ула дзі мі-
рам Ко жу хам, якія ле тась пай шлі з жыц ця. 
За раз гэ тыя ві дэа хро ні кі на бы ва юць но вую 
каш тоў насць — як да ку мен таль нае свед чан-
не, якое ўвай шло ў гіс то рыю.

З ЧА ГО 
ЎСЁ ПА ЧА ЛО СЯ

Парт нё рам пра ек та «Су-
час нае мас тац тва Бе ла ру-
сі» вы сту піў «Прі ор банк». 
І та кое су пра цоў ніц тва 
скла ла ся не без пад стаў. 
Банк на пра ця гу дзе ся-
ці год дзяў фар мі руе ад ну 
з най буй ней шых у кра і не 

кар па ра тыў ных ка лек цый тво раў су час на га 
мас тац тва Бе ла ру сі. Стар шы ня праў лен ня 
«Прі ор бан ка» Сяр гей КАС ЦЮ ЧЭН КА рас-
ка заў, з ча го па чы наў ся тэ ле пра ект:

— У 2016 го дзе да нас звяр ну лі ся аў та ры 
філь ма і пра па на ва лі паў дзель ні чаць у яго 
пад рых тоў цы. Мы да лі прын цы по вую зго ду, 
па коль кі ці ка вім ся жы ва пі сам, — ка жа Сяр-
гей Кас цю чэн ка. — У на шай ка лек цыі больш 
за ты ся чу ра бот су час ных май строў, якія мы 
на бы ва лі з мо ман ту за сна ван ня — на пра ця гу 
трыц ца ці га доў. Яе кан цэп цыя — су час ныя 
бе ла рус кія мас та кі, якія пі шуць але ем. На 
жаль, не ка то рых аў та раў ужо ня ма ў жы вых, 
а кар ці ны іх за ста лі ся. Та му мы па га дзі лі ся, 
але пра па на ва лі, каб вы бар дзе ся ці ге ро яў 
пра ек та за ста ваў ся за на мі. Што да ты чыць аў-
та раў філь ма, то гэ та пра фе сі я на лы, ра бо ты 
якіх ка мер цый на па спя хо выя, — тое, што яны 
ро бяць, вы со ка га ўзроў ню і доб ра пра да ец ца. 
Мне па шчас ці ла пра ца ваць з людзь мі, якія ва-
ло да юць вы со кім мас тац кім гус там і май стэр-
ствам. Та му і філь мы атры ма лі ся доб рыя.

Асоб ная се рыя пра ек та пры све ча на ад-
наў лен ню хра ма ў го нар свя тых Кас мы і Да-
мі я на ў аг ра га рад ку Віш не ва Ва ло жын ска га 

ра ё на, на ма лой ра дзі ме Сяр гея Кас цю чэн кі. 
Фрэс ка вым рос пі сам сцен і ма за і ка мі для 
іка на ста са зай маў ся ма ла ды ка лек тыў з Бе-
ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі мас тац тваў — 
Глеб От чык, Па лі на Амель я но віч і Кан стан цін 
Кас цю чэн ка.

— Ад ной чы ай цец Аляк сандр за пра сіў мя-
не ў Віш не ва, — пра цяг вае Сяр гей Кас цю-
чэн ка. — Я на ра дзіў ся ў тых мяс ці нах. Мой 
баць ка пра ца ваў ды рэк та рам мяс цо вай шко-
лы, ма ці — на стаў ні цай. Ня гле дзя чы на тое, 
што жы лі мы там не доў га, уся го тры га ды, 

гэ та мая ра дзі ма. Па гля дзеў шы, у якім ста не 
храм, я па га дзіў ся да па маг чы. Але пра па на-
ваў сваё ба чан не рэ стаў ра цыі. Я ці ка віў ся 
дзей нас цю рус ка га іка на піс ца Дзі я ні сія, які 
жыў і пра ца ваў у ХVІ ста год дзі. Ад ны з са-
мых зна ка мі тых яго ра бот — рос пі сы сцен і 
іка на ста са Фе ра пон та ва ма нас ты ра, якія ён 
вы ка наў ра зам з дву ма сы на мі. За 30 дзён 
мас та кі рас пі са лі 600 квад рат ных мет раў! 
Як узор мы раз гля да лі і Мі ра жскі ма нас тыр 
у Пско ве.

Сён ня ма гу пры знац ца, што пра цэс рос-
пі су пра хо дзіў ня прос та. Іс на ва лі су мнен ні, 
у тым лі ку і ў ай ца Аляк санд ра. На пэў ным 
эта пе прый шло ся на ват спы ніць ра бо ты. Але 
мас тацт ва знаў цы вы со ка аца ні лі зроб ле нае, 
і мы вы ра шы лі пра цяг ваць. Спа дзя ю ся, што 
не толь кі ад на ві лі гіс то ры ка-куль тур ны аб'-
ект і на поў ні лі яго мас тац кім змес там, але 
ства ры лі ці ка вае і кам форт нае для ту рыс таў 
мес ца.

У сту дзе ні аў тар скі ка лек тыў за пра цу над 
афарм лен нем хра ма быў уз на га ро джа ны прэ-
мі яй Прэ зі дэн та «За ду хоў нае ад ра джэн не». 

Гра шо вую прэ мію, да рэ чы, якую атры ма юць 

мас та кі, па вод ле слоў Гле ба От чы ка, вы ра-

шы лі раз дзя ліць з пры ха джа на мі хра ма, якія 

пад трым лі ва лі іх пад час ад наў лен чых ра бот.

ФІЛЬ МЫ ЎХВА ЛІ ЛІ 
СА МІ ГЕ РОІ

Па ка заць мас та ка 

шмат гран на — як асо бу, 

як твор цу, да нес ці да гле-

да ча яго све та по гляд і фі-

ла со фію — та кую ня прос-

тую за да чу па ста ві лі пе рад 

са бой аў та ры пра ек та. Як 

пра ца ва ла ся над філь ма мі, 

мы спы та лі ў яго аў та ра і рэ жы сё ра Але га 

ЛУ КА ШЭ ВІ ЧА.

— Ка лі мы толь кі па чы на лі, вы ра шы лі 
па гля дзець, што зроб ле на пра мас та коў да 

нас. Як ака за ла ся, твор чых парт рэ таў, якія 
паў на вар тас на б прад стаў ля лі асо бу, амаль 
ня ма. 

На ват пра Ле а ні да Шча мя лё ва, які хут ка 
ад свят куе 95-год дзе, знай шлі толь кі 13-хві-
лін ны фільм, дзе не бы ло ін тэр в'ю з ім. На-
шай за да чай бы ло не толь кі зняць фільм, 
але і су пра цоў ні чаць з мас та ка мі. Пас ля та го 
як філь мы бы лі за кон ча ны, мы па ка за лі іх 
са мім ге ро ям.

— Якія, да рэ чы, за ста лі ся ў іх ура-
жан ні?

— Мы вель мі за да во ле ныя, што філь мы 
ўхва лі лі са мі мас та кі і іх бліз кія. Для нас гэ та 
важ на. Бо мы імк ну лі ся па ка заць не толь кі 
твор чую бія гра фію жы ва піс цаў, але і пра-
дэ ман стра ва лі іх тво ры. І тут важ на бы ло 
зра біць гэ та пра віль на, без ска жэн няў, каб 
гля дач мог па ба чыць не фраг мент, а твор 
цал кам.

— Ці лёг ка пра ца ва ла ся над пра ек там? 
Усё ж іні цы я ты ва па вы ба ры яго ге ро яў 
сы хо дзі ла ад «Прі ор бан ка».

— Для пер ша га цык ла бы лі абра ны раз на-
пла на выя ге роі. Кож ны з іх — яр кая ста рон-

ка су час на га мас тац тва. У іх свой по чырк, 

і ён па зна валь ны. Та му нам бы ло прос та з 

ге ро я мі, якія ўпус ці лі на шу зды мач ную гру-

пу ў свой свет, да ве ры лі ся нам. У вы ні ку 
пра кож на га атры маў ся твор чы тэ ле ві зій ны 
парт рэт. А на шы парт нё ры па пра ек це да лі 
нам поў ную сва бо ду ў ства рэн ні філь маў.

— Якія зра бі лі для ся бе ад крыц ці пад-
час ра бо ты над пра ек там? Хто з яго ге-
ро яў вас ура зіў?

— Кож ны мас так ці ка вы сва ёй бія гра-
фі яй, а га лоў нае — ты мі ра бо та мі, якія ён 
ства рае. Нас ура зі ла жыц ця люб ства Ле а ні да 
Шча мя лё ва. Ня гле дзя чы на ша ноў ны ўзрост, 

ён па мя тае ўсё да са мых дроб ных дэ та ляў. 
Яго ра бо ты за хап ля юць чыс ці нёй, ззян нем 
ко ле ру. Ва ле рый Шка ру ба пе радае на строй, 
ха рак тэр ны для бе ла рус ка га пей за жу, — ня-
спеш ная плынь ча су, якая за ча роў вае сва ёй 
бяс кон цас цю. Ды нас тыя Бар хат ко вых — гэ-
та ча ты ры мас та кі, не па доб ныя адзін да ад-
на го сва ёй ма не рай жы ва пі су, чым і ці ка выя. 
Кож ны з на шых ге ро яў да стой ны та го, каб 
пра яго ве да ла но вае па ка лен не, якое, маг-
чы ма, пер шы раз пой дзе ў му зей.

— Ці ёсць пла ны пра цяг нуць гэ ты пра-
ект?

— Так, нам ха це ла ся б, каб ён і на да-
лей быў пад тры ма ны. Ёсць цэ лая пле я да 
ад мет ных май строў, і кож ны з іх да стой ны 
асоб на га філь ма. На жаль, мно гія з іх ужо ў 
ста лым уз рос це, і сён ня мы не ма ем пра іх 
на ват хра ні каль ных кад раў. Та му каш тоў-
насць пра ек та — у яго да ку мен таль нас ці. 
Мы не прос та фік су ем, як май стар пра цуе 
ка ля маль бер та, мы транс лю ем яго све та по-
гляд, ус пры няц це жыц ця і фі ла со фію. Та му 
гэ ты ма тэ ры ял з ця гам ча су бу дзе ўсё больш 
уні каль ны.

ЧАС 
ЗБІ РАЦЬ КА МЯ НІ

Адзін з ге ро яў пра ек та, Ва ле рый Шка ру ба, 
пры знаў ся, што на вед валь ні кі яго вы ста вы, 
якая за раз пра хо дзіць у На цы яль наль ным 
мас тац кім му зеі Бе ла ру сі, ця пер заў сё ды гля-
дзяць фільм.

— Я шчас лі вы, што тра піў у дзя сят ку май-
строў, да стой ных на дум ку ства раль ні каў, 
стаць ге ро ем та ко га тэ ле пра ек та. Амаль ме-
сяц на ма ёй вы ста ве кру ціц ца фільм, і ні адзін 
на вед валь нік не пра хо дзіць мі ма — гля дзіць 
ад па чат ку да кан ца. Гэ та вель мі ўда лая ра-

бо та на вы со кім мас тац кім уз роў ні. Раз мо ва 
ідзе пра скла да ныя рэ чы ў мас тац тве, але 
прос тай, зра зу ме лай для кож на га мо вай.

Стар шы ня Бе ла рус ка га са ю за мас та-
коў Ры гор СІТ НІ ЦА вы со ка аца ніў пра ект, 
ад зна чыў шы, што ў вы ні ку ра бо та атры ма ла-
ся ду хоў ная і эма цы я наль на кра наль ная.

— Я шчы ра ра ду ю ся, што ёсць лю дзі, якія 
дба юць пра сваю ма лую ра дзі му. Дзе ся ці-
год дзя мі мы руй на ва лі хра мы. І шмат на шых 
каш тоў нас цяў, як вя до ма, зна хо дзяц ца па 
роз ных му зе ях све ту. А за раз час збі раць 
ка мя ні, і мы за 25 га доў не за леж нас ці здзейс-
ні лі іс тот ныя ру хі ў гэ тым на прам ку. І та кі 
тэ ле пра ект — гэ та ве лі зар ны крок для за-
ма ца ван ня на шай ду хоў нас ці.

Тэ ле пра ект «Су час нае мас тац тва Бе ла-
ру сі» мож на па ба чыць на тэ ле ка на ле «Бе-
ла русь 3» па буд нях у 19.30.

Але на КРА ВЕЦ.
Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

ТВОР ЧЫЯ ТЭ ЛЕ ВІ ЗІЙ НЫЯ 
ПАРТ РЭ ТЫ

Вя до мыя жур на ліс ты 
Алег ЛУ КА ШЭ ВІЧ 
і Аляк сандр АЛЯК СЕ ЕЎ пад рых та ва лі 
аў тар скі тэ ле ві зій ны цыкл
 «Су час нае мас тац тва Бе ла ру сі», 
пры све ча ны ад мет ным бе ла рус кім 
мас та кам ХХІ ста год дзя. Прэм' ер ны 
па каз пра ек та па чаў ся на тэ ле ка на ле 
«Бе ла русь 3», а аў тар ская 
прэ зен та цыя — у На цы я наль ным 
мас тац кім му зеі Бе ла ру сі.

су час ных бе ла рус кіх мас та коў 
зняў Алег Лу ка шэ віч

«Мы не прос та фік су ем, 
як май стар пра цуе ка ля маль бер та, 
мы транс лю ем яго све та по гляд, 
ус пры няц це жыц ця і фі ла со фію».

Падчас прэзентацыі праекта.


