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Ча го больш у ін клю зіў ным мас тац тве, якое дае 

маг чы масць лю дзям з асаб лі вас ця мі раз віц ця 

са цы я лі за вац ца, праз твор часць уза е ма дзей ні чаць 

з на ва коль ным све там: са цы яль на га склад ні ка ці 

куль тур на га? Прад зю сар ся мей на га ін клю зіў-тэ ат ра 

«і» Ле а нід Дзі нерш тэйн, на прык лад, пе ра ка на ны, што 

па дзя ляць гэ ту з'я ву на част кі нель га, — яна та кая ж 

ад мет ная і асаб лі вая, як яе ўдзель ні кі.

Ня даў на тэ атр прад ста віў маш таб ную прэм' е ру 3D-спек так ля «Ад-

ной чы ў вя лі кім го ра дзе», па стаў ле на га па вод ле апа вя дан ня Фё да ра 

Да ста еў ска га «Хлоп чык у Хрыс та на ёл цы». На са мрэч гле да чы ўжо 

ба чы лі бе ла рус ка моў ную па ста ноў ку вяс ной у Па ла цы праф са юзаў. 

Ад нак на вя лі кую тэ ат раль ную сцэ ну, дзе па-но ва му зай гра лі ві дэа пра-

ек цыі Сяр гея Іса ка ва і ма ляў ні чыя дэ ка ра цыі мас тач кі Ган ны Сі лі вон-

чык, дзе ха пі ла мес ца больш як ста ўдзель ні кам, ся род якіх не толь кі 

во сем дзя цей з аў тыз мам, але і ін шыя юныя ак цё ры —вы ха ван цы 

тэ ат раль най сту дыі Іры ны Пуш ка ро вай (са ма му ма лод ша му ня ма 

яшчэ і трох га доў), і іх баць кі, і пра фе сій ныя ак цё ры, і хор «Му зыч ныя 

па цер кі» ста ліч най му зыч най шко лы № 10 імя Гле ба ва, — дык вось, 

на «са праўд ную» сцэ ну пра ект тра піў упер шы ню. Больш за тое, спек-

такль увай шоў у рэ пер ту ар Бе ла рус ка га му зыч на га тэ ат ра і на ступ ны 

раз бу дзе па ка за ны ў ліс та па дзе.

Ары гі наль ны сю жэт у Да ста еў ска га — да лё ка не вя сё лая і на огул 

не дзі ця чая каз ка, гэ та поў нае бо лю апа вя дан не пра хлоп чы ка, які 

на пя рэ дад ні Ка ля даў стра ціў усю сваю сям'ю і за стаў ся за мяр заць на 

ву лі цах го ра да, па куль ін шыя ба ля ва лі і ве ся лі лі ся. Але ра зам з тым гэ-

та фі ла соф ская гіс то рыя, у якой ка ляд нае ко ла сім ва лі зуе ко ла жыц ця, 

а анёль скі хор на ча роў най Хрыс то вай ёл цы — над зею на леп шае, на 

тое, што на ват у вя лі кім го ра дзе ёсць нех та не абы яка вы да па кут ін шых 

лю дзей. Ма быць, та му ма лень кія і да рос лыя гле да чы — а ха дзіць на 

спек такль лепш так са ма сем' я мі — ін ту і тыў на чы та юць мас тац кія сім-

ва лы, без да дат ко ва га тлу ма чэн ня ра зу ме юць упле це ныя ў па ста ноў ку 

бе ла рус кія аб ра ды і тра ды цыі і, спа чу ва ю чы лё су га лоў на га ге роя, у 

фі на ле ад на ча со ва пла чуць, смя юц ца і апла дзі ру юць да бо лю ў да ло-

нях... Акра мя та го, як рас ка заў на ме ды яп ля цоў цы Sputnіk рэ жы сёр 

Анд рэй КУ РЭЙ ЧЫК, сын яко га так са ма за ня ты ў па ста ноў цы, са мі 

дзе ці-ак цё ры «атрым лі ва юць ка ла саль ную ад да чу ад уза е ма дзе ян ня 

ва ўні каль ным ін клю зіў ным ася род ку, яны ву чац ца сяб ра ваць, ву чац ца 

ра зу мець ад но ад на го на ват лепш, чым мы, да рос лыя». «І на прык-

лад, аса біс та я ўпэў не ны, — ка жа спа дар Ку рэй чык, — што ак цёр скі 

па тэн цы ял, ар га ні ку дзя цей з аў тыз мам мож на з пос пе хам вы ка рыс-

тоў ваць у сур' ёз ным кі не ма то гра фе: яны вель мі пры го жыя і ўнут ра на 

вы са ка род ныя, па-са праўд на му глы бо кія і са праўд ныя, не схіль ныя да 

на шэн ня ак цёр скіх ма сак. У сва іх бу ду чых кі на пра ек тах, пры нам сі, я 

га то вы вы ка рыс тоў ваць та кі ак цёр скі ан самбль».

Спек такль «Ад ной чы ў вя лі кім го ра дзе» стаў шос тым у не над та 

доў гай бія гра фіі ін клю зіў-тэ ат ра «і». Па куль скла да на праг на за ваць, 

як на доў га ён пра пі шац ца на пад мост ках му зыч на га тэ ат ра, але амаль 

400 «бі лет ных» гле да чоў — для сту дый цаў гэ та ўжо вя лі кае да сяг нен-

не. І, як мяр куе прад зю сар Ле а нід Дзі нерш тэйн, не апош няе. «Адзін 

з на шых хлоп чы каў, Кас тусь Жы буль, пры ду маў гіс то рыю пра во сем 

па чуц цяў, кож на му з якіх даў пэў ны ко лер і чар го васць; па вод ле гэ-

тай гіс то рыі мы вы ра шы лі па ста віць спек такль, скла дзе ны з вась мі 

10-хві лін ных на вел, — мяр кую, блі жэй да на ступ на га ле та ўжо змо жам 

па ка заць яго. Ёсць і яшчэ не каль кі твор чых за ду мак. На огул, у тэ ат-

ры — тры моц ныя рэ жы сё ры, тры май стэр ні, а та му што год мы мо жам 

«стра ляць» тры ма спек так ля мі — тым больш усе вя ду чыя бе ла рус кія 

ак цё ры, з кім я раз маў ляў, га то выя іг раць у гэ тых ант рэп ры зах».

Да рэ чы, гэ тай во сен ню рэ жы сёр Сяр гей Іса каў прад ста віў гра мад-

скас ці свой но вы да ку мен таль ны фільм «Хто апош ні?», які зды маў ся 

ў ін клю зіў ным тэ ат ры ця гам 1,5 го да. Яго ныя ге роі — асаб лі выя дзе ці 

Мі ша, Кас тусь, Ула да і Макс — праз тэ атр пры пад трым цы ка ман ды 

пе да го гаў і псі хо ла гаў прай шлі вя лі кі шлях па адап та цыі ў гра мад стве: 

нех та пай шоў у звы чай ную шко лу, нех та пе ра стаў ба яц ца га ва рыць 

з людзь мі. Га лоў ны па сыл філь ма — на тхняль ны пос пех і зноў жа — 

на дзея для мно гіх баць коў, якія ўпер шы ню су тык ну лі ся з ды яг на зам 

«аў тызм»: ка лі не апус каць ру кі, шмат ча го мож на змя ніць да леп ша-

га. І на ват ка лі з гэ тых дзя цей не вы рас туць но выя Ву дзі Ален, Стэн лі 

Куб рык, Боб Дзі лан або Вір джы нія Вульф (ва ўсіх гэ тых зна ка мі тых 

лю дзей на зі ра лі ся пэў ныя фор мы аў тыз му), яны змо гуць знай сці 

сваё мес ца ў све це і раз ві вац ца на роў ні з ад на год ка мі. Ця пер фільм 

пач не сваю фес ты валь ную гіс то рыю — а так са ма, як абя ца юць яго 

ства раль ні кі, бу дзе па ка за ны ва ўсіх рэ гі ё нах Бе ла ру сі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Мож на прос та на пі саць імя на афі шы 

вы стаў кі, на ват без асаб лі вай наз вы, і 

гэ та пры цяг не ўва гу. Та му што імя мас-

та ка Аляк санд ра Са лаў ё ва для 

Ві цеб ска — знач нае. Ча ла век, які даў 

го ра ду больш, чым па да ра ва ныя ра бо-

ты. Ён адзін з тых су час ных твор цаў, 

якія пад трым лі ва юць дух та го са ма га 

мас тац ка га по шу ку і экс пе ры мен та, 

якім Ві цебск сла віц ца ўжо больш за 

ста год дзе. І яшчэ ён даў го ра ду — і Бе-

ла ру сі на огул — маг чы масць ад чу ваць 

тэ атр і ай чын ную кла сі ку праз мас тац-

кія воб ра зы (трыц цаць га доў свай го 

жыц ця пры свя ціў пра цы ў На цы я наль-

ным ака дэ міч ным дра ма тыч ным тэ ат-

ры імя Яку ба Ко ла са).

Ві цеб скі цэнтр су час на га мас тац тва ў каст-

рыч ні ку прад ста віў экс па зі цыю «Аляк сандр 

Са лаў ёў. Жы ва піс. Гра фі ка». Яна скла да ец ца 

з 30 ра бот мас та ка, што зна хо дзяц ца ў фон-

дах цэнт ра. Яны рас кры ва юць твор часць, 

што па ўста ва ла з 1980-х га доў і да на ша га 

ча су. Май стра, яко му пе ра ва лі ла за 90, ак-

тыў на пра цуе і не спы ня ец ца ў мас тац кіх по-

шу ках. Ча ла век, яко му ці ка выя роз ныя пра-

явы жыц ця, вы яў ляе іх з роз ных ба коў, але 

са мае га лоў нае — ва ўсіх з'я вах яго ці ка віць 

сэнс, глы бі ня, эмо цыя, якую яны на ра джа юць 

у ча ла ве ка. Над та аб стракт на?

У гэ тым жа і за клю ча на сут насць твор час-

ці ві цеб ска га мас та ка-аван гар дыс та. Яго жы-

ва піс ныя ра бо ты — вы яў лен не глы бінь свя-

до мас ці ча ла ве ка. Скла да ныя, шмат слой ныя 

(на ват не з-за спо са бу на клад ван ня фар баў), 

яны ўяў ля юць са бой асаб лі вую фор му ін тэр-

ак ты ву, та му што пра ва ку юць аса цы я цыі і 

ана ліз сва ёй рэ ак цыі на ўба ча нае. На ват ка-

лі ў асно ве ра бо ты чор ны ко лер, то заў сё ды 

ёсць жа дан не рас клас ці яго і па ба чыць, коль кі 

ў гэ тым чор ным бе ла га, чыр во на га ці сі ня га. 

Аляк санд ра Са лаў ё ва па зна юць па асаб лі-

вым сты лі пра цы з ко ле рам і экс прэ сіў нас ці. 

Ён на паў няе ра бо ты энер гі яй, з якой ідзе па 

жыц ці сам, уцяг вае ў фі ла соф скія раз ва жан-

ні і дыя лог на конт та го, што ёсць веч нае і 

ства раль нае. У роз ныя пе ры я ды жыц ця Са-

лаў ёў аказ ваў ся ў аван гар дзе, у ві ры па дзей. 

У юнац тве — пар ты за ніў, скон чыў вай ну на 

фрон це, мае ор дэ ны і ме да лі. Як твор ца ўзна-

га ро джа ны ор дэ нам Фран цыс ка Ска ры ны. 

Яшчэ ад на асаб лі вая ўзна га ро да — лю боў 

пуб лі кі, і не толь кі ай чын най. Вы стаў кі Аляк-

санд ра Са лаў ё ва ў Ві цеб ску ла дзяц ца ня-

рэд ка, але заў сё ды вы клі ка юць ці ка васць, 

яшчэ і та му, што мэтр у свае 92 га ды іс нуе ў 

твор чым ру ху і ня спын ны ў по шу ках. А за да-

чы ў твор час ці, якія ён пе рад са бой ста віць, 

на тхня юць на па ста ян нае ўдас ка на лен не. Бо 

Са лаў ёў з тых мас та коў, якім для плён най 

пра цы па трэб ная най перш са ма пра ца. І гэ та 

для яго не аб стракт нае па няц це, гэ та рэ цэпт 

доў га жы хар ства ў мас тац тве, пра што свед-

чыць і жы ва піс, і гра фі ка.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

У за кры тай пра сто рыУ за кры тай пра сто ры

КОЛЬ КІ БЕ ЛА ГА Ў ЧОР НЫМ?
Пра ца з ко ле рам і ад мет ны стыль Аляк санд ра Са лаў ё ва

Тэ атр плюсТэ атр плюс

ЦУ ДЫ 
НА ВЯ ЛІ КАЙ 
СЦЭ НЕ

ГА РА ЧЫ 
КА МЕН ТА РЫЙ

Пры знан не пад час прэс-кан фе рэн-

цыі, што ў ка мі сію пры Мі ніс тэр стве 

куль ту ры, якая раз гля дае сфар мі ра-

ва ную ды рэк цы яй пра гра му бе ла рус-

кіх філь маў, не ўвай шлі прад стаў ні кі 

ўлас на ды рэк цыі, спра ва ка ва ла бум 

аб мер ка ван няў. І не толь кі ін фар-

ма цый нае асвят лен не ў ме дыя, але 

і кан крэт ныя кро кі: рэ жы сёр ка Ева-Ка-

ця ры на Ма ха ва ада зва ла сваю да ку-

мен таль ную кар ці ну «Пе ра зі ма ваць» 

ад удзе лу ў кон кур се, чым вы ка за ла 

свой пра тэст.

СМІ да пус ці лі шэ раг пе ра боль шан-

няў, ад па вед на якім ды рэк цыя больш 

не мае да чы нен ня да фар мі ра ван ня 

На цы я наль на га кон кур су, а бай кот 

рэ жы сё раў на быў ма са вы ха рак тар. 

У пуб лі ка цы ях на ват з'я віў ся пе ра лік 

філь маў, што ста лі, маўляў, «ах вя ра-

мі», але ён, вя до ма ж, не дакладны.

Фар мі ра ван не пра гра мы бе ла рус-

ка га кі но ад бы ва ец ца на «Ліс та па дзе» 

ў два эта пы: спа чат ку ды рэк цыя фар-

мі руе са ма стой ную пра гра му, по тым 

гэ тую пра гра му раз гля дае спе цы яль-

ная ка мі сія пры Мі ніс тэр стве куль-

ту ры. Та кая прак ты ка са ма па са бе 

вы клі кае пы тан ні, але ў гэ тым го дзе 

за сна валь нік кі на фес ты ва лю пай шоў 

да лей і ўво гу ле вы клю чыў з ка мі сіі 

прад стаў ні коў ды рэк цыі. Так, гэ та 

мож на на зваць цэн зу рай.

Та му аў та ры, ня згод ныя з іс ну ю-

чым па рад кам, мо гуць, ад зы ва ю чы 

свае кар ці ны ад удзе лу ў «Ліс та па-

дзе», вы каз ваць сваё не за да валь нен-

не — на гэ ты мо мант, да рэ чы, па доб-

ны жэст не на быў ма са ва га ха рак та ру. 

Не за да во ле ных мож на зра зу мець, бо 

крыўд на, ка лі ты па ві нен пра хо дзіць 

се лек цыю не толь кі пра фе сі я на лаў кі-

но, але і ней кія ін шыя ін стан цыі, быц-

цам апры ёры ў не чым ві на ва ты.

На жаль толь кі, та ко га ро ду іні-

цыя  ты вы ні ве лю юць вы сіл кі са мо га 

кі на фес ты ва лю, што, як і лю бы між на-

род ны фо рум, кла по ціц ца аб раз віц ці 

на цы я наль на га кі но і лі чыць гэ та ад-

ным з пры яры тэт ных на прам каў сва-

ёй дзей нас ці. Для гэ та га «Ліс та пад» 

ар га ні зуе На цы я наль ны кон курс, дае 

бе ла рус кім аў та рам маг чы масць па-

каз ваць сваё кі но на вя лі кім эк ра не 

і ка му ні ка ваць з пуб лі кай, за пра шае 

ў жу ры між на род ных экс пер таў, якія 

мо гуць аца ніць бе ла рус кія філь мы з 

пунк ту гле джан ня кан тэкс ту су свет-

на га кі но. На пэў на, пра тэст су праць 

Мі ніс тэр ства куль ту ры ў гэ тым вы пад-

ку ідзе по плеч са шпількай у бок ды-

рэк цыі без ста ту су па ста ян най, што 

пры кла ла ўсе на ма ган ні для та го, каб 

На цыя  наль ны кон курс на «Ліс та па-

дзе» ад быў ся.

ІГ РА ВЫ 
ПА ЗА КОН КУРС

Ка лі ады сці ад скан даль на га флё-

ру, «Ліс та пад» за ста ец ца «свя там, 

якое заў сё ды з та бой». У аб' яў ле ных 

па за кон курс ных пра гра мах на пер-

шым пла не па куль за ста ец ца ўлас на 

кі но. 25-ы фес ты валь — яго ад крыц-

цё з філь мам «Ха лод ная вай на» Паў-

ла Паў лі коў скі ад бу дзец ца ў на ступ-

ную пят ні цу — па ка жа 167 кар цін з 

48 кра ін.

Як звы чай на, Ка ны, Бер лін і Ве не-

цыя пры едуць у Бе ла русь: мін скі кі-

на фо рум пра па нуе кі на ма нам і тым, 

хто прос та хо ча па гля дзець на воб-

раз су час на га су свет на га кі но, фес-

ты валь ныя хі ты і сен са цыі, гуч ныя 

ім ёны, філь мы, якіх нель га аб мі нуць 

ува гай, кар ці ны, што ўба чыць на вя-

лі кім эк ра не гля дач, хут чэй за ўсё, не 

змо жа, а ка лі змо жа на ма лень кім, 

то не хут ка. У па за кон курс най пра-

гра ме «Львы, мядз ве дзі, паль ма выя 

га лі ны», якая звы чай на ўклю чае пе-

ра мож цаў пер шых у све це кі на фес-

ты ва ляў, гэ тым ра зам бу дзе па ка за на 

два філь мы з Ка наў — уга на ра ва ныя 

«За ла той паль ма вай га лі най» «Крам-

ныя зла дзюж кі» Хі ра ка дзу Ка рэ-эда і 

ўла даль нік прэ міі «Паль ма вы са ба ка» 

і пры за за най леп шую муж чын скую 

ро лю «Дог мен» Ма тэа Га ро нэ.

Сек цыя «Май стар-клас» пра дэ ман-

струе на вя лі кім эк ра не кар ці ны цэ ла-

га шэ ра гу доб ра вя до мых рэ жы сё раў, 

што на ле жаць да сён няш няй, ска жам 

так, кі на элі ты. Джа фар Па на хі, на-

прык лад, — да во лі скан даль ны аў тар 

з Іра на, дзе яму за ба ро не на зды маць. 

Не каль кі га доў та му па ўсім све це пра-

гу чаў яго фільм «Так сі», вель мі спе-

цы фіч ным спо са бам — з да па мо гай 

сха ва най ка ме ры — зня ты на су пе рак 

афі цый най за ба ро не. На «Ліс та па дзе» 

мож на бу дзе ўба чыць яго «Тры сяст-

ры». Ад мек сі кан ска га рэ жы сё ра Кар-

ла са Рэй га да са, заў сёд ні ка Кан ска га 

кі на фес ты ва лю, гэ тым ра зам бу дзе 

па ка за ны «Наш час» — ме на ві та яго 

пра грам ны ды рэк тар «Ліс та па да» Ігар 

Су кма наў на зваў «філь мам го да».

Аў тар кар цін «Вя лі кая пры га-

жосць» і «Ма ла досць», адзін з най-

вя до мей шых су час ных італь ян скіх 

кі на рэ жы сё раў Па ола Са рэ нці на 

зняў но вы пра ект «Ло ра», уклю ча ны 

ў сек цыю «Ко ле ры но чы», якая бу дзе 

па каз вац ца ўве ча ры і ноч чу. Тут жа 

жу дас ны «Дом, які па бу да ваў Джэк» 

Лар са фон Тры е ра і «Вы шэй шае гра-

мад ства» Клер Дэ ні.

На «Ліс та па дзе» так са ма па ка жуць 

На омі Ка ва сэ, Ну ры Біль ге Джэй ла-

на, Лук рэ сію Мар тэль, Фі лі па Гро нін-

га, Кар нэ ла Мунд ру ца і ін шых. Іг ра вы 

па за кон курс уклю чае ў ся бе пра гра мы 

«Ча ла ве чыя ка ме дыі», «Жа но чыя гіс-

то рыі», «Ра сій скія прэм' е ры», «Культ 

кі но».

ДА КУ МЕН ТАЛЬ НЫ 
ПА ЗА КОН КУРС

Нех та ска заў, гіс то рыя кі не ма то-

гра фа па ча ла ся з да ку мен таль на га 

кі но, ім жа і скон чыц ца. Не іг ра выя 

кар ці ны — ад на з са мых дзіў ных з'яў 

у мас тац тве ўво гу ле. Філь мы пра цы-

ган скую ка пэ лу ва Ус ход няй Сла ва-

кіі, ад на го з най вя до мей шых кам па-

зі та раў Ру і ці Са ка мо та, еў ра пей скі 

міг ра цый ны кры зіс, за ку сач ную для 

паў ноч ні каў, Пі тэ ра Гры ну эя, іс лам скі 

ха лі фат і ін шае — у сё лет ніх па за кон-

курс ных пра гра мах да ку мен таль на га 

кі но.

«Да ку мен таль ныя пра гра мы па-

ка жуць, на коль кі лю дзі і дзяр жа ва 

не па рыў ныя, як праз да сле да ван не 

пры ват на га жыц ця, што ці ка ва са-

мо па са бе, узі ра ю чы ся 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 ку юць 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 

ах вяр насць у ёй за па тра ба ва ныя», — 

ка за ла пад час пра цы над сек цы-

я мі пра грам ны ды рэк тар Іры на

 ДЗЯМ' Я НА ВА.

Па за кон курс па ка жа, на прык лад, 

пра гра му «Най леп шае». У яе ўклю-

ча ны «Дзень пе ра мо гі» Сяр гея Лаз-

ні цы — ад на го з най вя до мей шых су-

час ных аў та раў, што на ле жаць да, 

так ска жам, пост са вец кай пра сто-

ры. Яго «Аў стэр ліц» два га ды та му 

атрымаў на Мін скім кі на фес ты ва лі 

Спецыяльны прыз журы, а жу дас ная 

«Па кор лі вая» ле тась удзель ні ча ла 

ў Асноў ным кон кур се іг ра во га кі но. 

Яшчэ ад ну кар ці ну Сяр гея Лаз ні цы 

«Пра цэс» мож на знай сці ў сек цыі 

«XX ста год дзе. Дра мы гіс то рыі» — 

фільм вы ка рыс тоў вае ар хіў ныя здым-

кі штуч на га су до ва га аб ві на ва чан ня 

су праць пра мыс лоў цаў, іні цы я ва на га 

Ста лі ным у 1930 го дзе.

Мі ну лае ста год дзе так са ма да сле-

дуе ра бо та «Я па він на рас ка заць» 

Сяр гея Куд ра шо ва, што ба зу ец ца 

на дзён ні ку Ма шы Раль ні кай тэ, якая 

пе ра жы ла Ха ла кост. І аў стрый ская 

кар ці на «Вальс Валь дхай ма» Ру та 

Бе кер ма на — пра па дзеі, што па пя-

рэд ні ча лі вы бран ню Кур та Валь дхай-

ма аў стрый скім прэ зі дэн там.

Руб ры ка «Спар тыў ныя страс ці» 

ўклю чы ла ў ся бе тры філь мы, у тым 

лі ку «Бяс кон цы фут бол» Кар не ліу Па-

рум бою. Як ска за ла Іры на Дзям' я на-

ва, «заў сё ды скла да на рас тлу ма чыць 

змест ра бот Па рум бою, гэ та прос та 

трэ ба ба чыць». А яшчэ «Сі нія ху лі га-

ны» Цэ за ры Гжэ сю ка пра ба лель шчы-

каў і «Над та пры го жая: маё пра ва на 

ба раць бу» Ма сеа Фрос та пра жан чы-

ну-бак сёр ку. «Му зы ка Док», «Арт», 

«Кі но пра кі но», «Спат кан не з Ра сі яй» 

і на рэш це ад мыс ло вая пра гра ма да 

юбі лею бе ла рус кай сту дыі «Ле та піс», 

якая па ка жа ство ра ныя тут ад рэ стаў-

ра ва ныя да ку мен таль ныя філь мы роз-

ных га доў.

АСОБ НА
Сё ле та «Ліс та пад» ар га ні зуе дзве 

спе цы яль ныя пра гра мы. Ад на — як 

кі на фес ты валь лю біць ра біць — фа ку-

су ец ца на кі не ма та гра фіі пэў най кра-

і ны, гэ тым ра зам Сла ве ніі. Так са ма 

ад нос на не вя лі кая і ад нос на ма ла дая 

дзяр жа ва прад ста віць шэсць кар цін, 

ад кла січ най стуж кі ся рэ дзі ны мі ну ла-

га ста год дзя да су час ных ра бот. І па-

ка жа, што на па рад ку дня ў сла вен цаў 

і як яны пра гэ та раз маў ля юць.

Ну а экс клю зі вам бу дзе рэт ра спек-

ты ва кла сі ка су свет на га аў тар ска га кі-

но фран цуз скай рэ жы сёр кі «Ге ніі кі но. 

Ань ес Вар да». Тут бу дуць па ка за ны яе 

кла січ ныя ра бо ты, шэ дэўр «Шчас це» і 

да ку мен таль ная кар ці на, што ле тась 

на мі на ва ла ся на Ос кар. Тва рам гэ тай 

рэт ра спек ты вы ста не акт ры са Ва ле-

ры Ме рэс, вя до мая па філь мах «Укол 

па ра со нам», «Бан зай», а так са ма як 

зор ка аў тар ска га кі но.

На га даю, па ка зы «Ліс та па да» бу-

дуць пра хо дзіць у кі на тэ ат рах «Цэнт-

раль ны», «Мір», «Пі я нер», «Маск ва», 

«Бе ла русь», «Falcon Club Бу цік Кі но» і 

ў Му зеі гіс то рыі бе ла рус ка га кі но.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

КІ НО Ў МІН СКУ БУ ДЗЕ!
За спрэч ка мі ва кол кі на фес ты ва лю пра яго за бы лі ся, 

а яно бу дзе, і яго бу дзе шмат

На гэ тым тыд ні 

Мін скі між на род ны 

кі на фес ты валь, да 

яко га за ста лі ся лі ча ныя 

дні — ён прой дзе з 2 да 

9 ліс та па да, — рас крыў 

усе свае кар ты. Ка лі 

на мі ну лым тыд ні бы лі 

аб ве шча ны кон курс ныя 

пра гра мы, то на гэ тым ста лі вя до мыя па за кон курс ныя 

пра гра мы і На цы я наль ны кон курс (і Ін дуст ры яль ная 

плат фор ма, і жу ры). Ця пер мы ве да ем пра бу ду чы «Ліс та пад» 

усё: мо жам ду маць над аса біс тым рас кла дам, а з уча раш ня га 

дня і на бы ваць бі ле ты на па ка зы. А так са ма са чыць за 

аб мер ка ван ня мі, што раз га рэ лі ся ва кол ме та даў ад бо ру 

філь маў у На цы я наль ны кон курс і ледзь не пе ра кры лі са бой 

улас на фес ты валь.

«Той, што ідзе па вадзе» Андрэя Паўнава.

«Лора» Паола Сарэнціна.

«Дзікая груша» Ну ры Біль ге Джэй ла на.

«Дзень перамогі» Сяргея Лазніцы.


