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Ча каць пры та кой коль-

кас ці «пуг» вы са ка я кас ных 

філь маў — у да чы нен ні да 

кі на сту дыі не як не па-ча ла-

ве чы, бо нам вя до ма коль-

касць мяр ку е мых па тра ба-

ван няў, а пра «пер ні кі» ін-

фар ма цыі ма ла (у ад рас бы-

ло га ды рэк та ра су пра цоў ні к 

кі на фаб ры кі сказаў, што той 

«на ват да чу са бе не па бу да-

ваў»). Та му ка лі кі на сту дыя 

га на рыц ца арэн дай пля цо-

вак зды мач ны мі гру па мі 

ра сій скіх се ры я лаў, за мест 

ак ту аль на га кі но па каз вае 

зроб ле ныя ў спеш цы шаб-

лон ныя ўтва рэн ні, за мест 

аў тар ска га — ві да воч ныя 

за каз ныя ра бо ты з не пе-

ра ка наў чым сю жэ там, аба-

вяз ко ва зна хо дзіц ца нех та, 

хто агуч вае ве лі ка душ ныя 

апраў дан ні не шчас лі ва му 

лё су яе пра ек таў.

Шка да, што ў та кіх аб-

ста ві нах асаб лі ва цер пяць 

улас на бе ла рус кае кі но і бе-

ла рус кія гле да чы, якія даў но 

пе ра ста лі ве рыць у здоль-

нас ці «Бе ла русь філь ма». Бо 

з іх па зі цыі струк ту ры, якая 

ка рыс та ец ца боль шас цю 

бюд жэт ных срод каў, не мае 

аба вяз ку вяр таць гро шы на 

ра ху нак Мін куль та і рас па-

ра джа ец ца маг чы мас ця мі 

све жай рэ кан струк цыі, усе 

кар ты — у ру кі. Хоць ней-

кія, пэў на, вы шэй зга да ныя 

апраў дан ні да зва ля юць гра-

мад ству, ка лі і не ве рыць, 

дык ста віц ца да пра дук ту 

на цы я наль най кі на сту дыі 

цярп лі ва (што яшчэ за-

стаецца?).

Але, зда ец ца, ме на ві та 

за раз, ка лі га лоў ны мі па-

дзея мі сфе ры бе ла рус ка га 

кі но ста но вяц ца не за леж-

ныя філь мы «Заўт ра» Юліі 

Ша тун і «Хрус таль» Да р'і 

Жук, што бя руць пры зы 

на між на род ных кі на фес-

ты ва лях, ка лі «Бе ла русь-

фільм» узяў ся за асо бу 

Ян кі Ку па лы для ства рэн-

ня на цы я наль на га філь ма, 

ка лі ў ма шы не рыі з'я віў ся 

но вы ды рэк тар Ула дзі мір 

Ка ра чэў скі, ка лі Мін куль-

там пра во дзяц ца кон курсы 

кі на пра ек таў, прый шоў 

кры тыч ны мо мант, за якім 

ня ўда ча бу дзе ба чыц ца смя-

рот ным стрэ лам. У па зі цыю 

кі на сту дыі ў бе ла рус кай кі-

на сфе ры.

За раз, ка лі мы мо жам па-

раў наць бе ла русь філь маў скі 

пра дукт з «Заўт ра» ці «Хрус-

та лём», ка лі шаб ло ны кі на-

сту дыі вы яў ля юц ца яшчэ яр-

чэй на фо не ра бот ма ла дых 

аў та раў і ка лі не га тыў ны, 

на ват скан даль ны, флёр ад 

кі на пра ек таў апош ніх га доў 

да гэ тых ча соў цяг нец ца за 

брэн дам, кі на сту дыі асаб лі-

ва не па жа да на трап ляць у 

ня ём кае ста но ві шча.

Та му так да рэ чы аб' яў ле-

ная Мі ніс тэр ствам куль ту ры 

«за куп ка па слуг па вы твор-

час ці філь маў у іг ра вой і 

да ку мен таль най фор мах у 

рам ках са цы яль на-твор ча га 

за ка зу», што зруч ней на зы-

ваць кон кур самі кі на пра ек-

таў. Ка лі «Бе ла русь фільм» 

вый грае кон курс, а неш та, 

ка лі не ўсё, ён ве ра год на 

вый грае, змо жа па ка заць 

пра фе сі я на лізм і та лен ты 

ў тэ ме «75-год дзе вы зва-

лен ня Бе ла ру сі ад ня мец-

ка-фа шысц кіх за хоп ні каў», 

у фар ма тах «пры год ніц ка-

га, дэ тэк тыў на га філь ма аб 

гіс то рыі Бе ла ру сі» і «філь-

ма-каз кі для дзя цей». Акрэс-

ле ныя па зі цыі хоць і па каз-

ва юць ней кую ідэа ла гіч ную і 

ка мер цый ную скі ра ва насць, 

да юць маг чы масць ла ві ра-

ваць і ўпіс ваць у пра па на ва-

ныя фар ма ты шы ро кі спектр 

пра ек таў.

Свае маг чы мас ці ў пра-

па ган дзе на цы я наль ных 

ін та рэ саў уз ні ка юць і ў да-

ку мен та ліс таў. Кон курс 

пра па нуе рэ жы сё рам па-

пра ца ваць з тэ ма мі «Ма лая 

ра дзі ма», «Са цы яль ныя 

праб ле мы гра мад ства», 

«Да 80-год дзя ўз'яд нан ня 

За ход няй і Ус ход няй Бе ла ру-

сі», «Бе ла русь спар тыў ная» 

і «Са цы яль нае па дзвіж ніц-

тва». Што вы дат на дэ ман-

струе ін та рэ сы Мі ніс тэр ства 

куль ту ры (і па тра ды цыі не 

ўліч вае ін та рэ сы аў тар скай 

да ку мен та ліс ты кі).

«За ку паць» кі на пра ек ты 

за каз чык бу дзе да 3 жніў-

ня — маг чы ма ў на цы я наль-

най кі на сту дыі ўзнік нуць да-

дат ко выя оп цыі для ства рэн-

ня па зі тыў на га імі джу, пра ца 

над якім ужо па ча ла ся, хоць 

і кры ху не да рэ чна.

Пры го жым маг ло б вы-

гля даць да чы нен не «Бе ла-

русь філь ма» да Ос ка ра ды 

вы лу чэн ня на прэ мію Аме-

ры кан скай кі на ака дэ міі кар-

ці ны «Хрус таль», здым кам 

якой кі на сту дыя да па ма га-

ла (у цэ лым гэ та су мес ная 

ра бо та кі на кам па ній Бе ла-

ру сі, ЗША, Гер ма ніі і Ра сіі). 

Бы ла ад ноў ле на дзей насць 

бе ла рус ка га ос ка раў ска га 

ка мі тэ та — адзі на га ор га на, 

які мо жа па да ваць за яў ку 

на вы лу чэн не на Ос кар, ён 

па ві нен мець вы гляд не-

за леж на га фар мі ра ван ня 

з прад стаў ні коў кі не ма то-

графа.

Усё бы ло б доб ра, ка лі 

б не не пры ем ная су пя рэч-

насць — у гра мад скі ор ган 

увай шлі ад ра зу тры прад-

стаў ні кі вы шэй шых па сад 

кі на сту дыі. Ся род іх і но вы 

ды рэк тар «Бе ла русь філь-

ма» Ула дзі мір Ка ра чэў скі, які 

мае да чы нен не да кі не ма то-

гра фа толь кі тым, што ней кі 

тэр мін зай мае сваю па са ду 

ва ўста но ве-кі на ма на па ліс-

це. Пры го жая іні цы я ты ва і 

ра бо та па ад наў лен ні ка мі-

тэ та пе ра тва ры ла ся ў шэф-

ства кі на сту дыі ў ар га ні за-

цыі, дзе да мі нан таў быць не 

па він на па азна чэн ні. А ка лі 

да мі нант ёсць, і ён зай ма ец-

ца вы твор час цю філь маў, то 

ўзні кае пы тан не, якая кар ці-

на бу дзе пра па ноў вац ца на 

прэ мію ў на ступ ным го дзе.

Та кі пі яр дак лад на не вы-

гля дае па зі тыў ным, за тое 

кі на пра ект пра Ян ку Ку па лу 

вы клі кае ці ка васць (ці не гэ-

та бу ду чы на мі нант на «Ос-

кар»?). Здым кі кар ці ны пад 

ра бо чай наз вай «Па куль бу-

дзе не ба» па сцэ на рыі Але ны 

Ка лю но вай па ча лі ся толь кі 

што. Фільм атры маў ста тус 

на цы я наль на га, што зна чыць 

стап ра цэнт нае фі нан са ван-

не з бюд жэт ных срод каў. Рэ-

жы сё рам стаў вя до мы больш 

як кліп мей кер Ула дзі мір Ян-

коў скі, а фар мат філь ма зноў 

пра ду гледж вае ча ты ры се-

рыі для тэ ле ба чан ня і кі на-

вер сію.

Асаб лі вая ўва га да гэ та га 

пра ек та ўзні кае, па-пер шае, 

з-за фак тыч на га пра ва лу 

па пя рэд ня га на цы я наль на-

га філь ма «Код Ка і на», які 

не пры нёс нам ні сла вы, ні 

гро шай, ні но ва га кі но, за тое 

вы ка рыс таў усе маг чы мыя 

ары ен ці ры га лі вуд ска га пра-

дук ту і твар Эры ка Ро берт са. 

Гэ тым ра зам за на цы я наль-

нае кі но бя рэц ца на цы я-

наль ная кі на сту дыя («Ко дам 

Ка і на» зай ма лі ся пры ват ныя 

асо бы) і мае шанц у но вых 

умо вах па ка заць, што яна 

на ка ні. Да та го ж, асаб лі-

вая па тра ба валь насць да 

кар ці ны «Па куль бу дзе не-

ба» ўзні кае з-за асо бы Ян кі 

Ку па лы, якая ад на ча со ва 

мо жа быць зруч най для пі я-

ру філь ма, а з ін ша га аб ця-

жар вае ства раль ні каў вя лі-

кай ад каз нас цю: з Ку па лам 

нель га даць ма ху.

Так і атрым лі ва ец ца, што 

кі на сту дыя, якая з ад на го 

бо ку мае го нар атрым лі ваць 

бюд жэт ныя срод кі і зды маць 

на цы я наль ны фільм, з дру-

го га аказ ва ец ца аб ло жа най 

ней кі мі над звы чай ны мі аба-

вяз ка мі. А ры зы куе сту дыя 

мно гім, ка лі не ска заць — 

усім: яшчэ адзін дрэн ны 

фільм, яшчэ адзін скан дал, 

яшчэ ад но зло ўжы ван не 

паў на моц тва мі кі на ма на па-

ліс та мо жа па ста віць пы тан-

не мэ та згод нас ці іс на ван ня 

«Бе ла русь філь ма» ру бам.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



Ар хіўАр хіў  

ВЯ СЕЛ ЛЕ ПЕ ЛА
Здым кі ва шай сям'і мо гуць 
ака зац ца на вы стаў цы

Пра ект «Ве ха» зай ма-

ец ца по шу кам, да сле-

да ван нем і ар га ні за цы-

яй вы ста вак ар хіў ных 

ся мей ных бе ла рус кіх 

фо та здым каў. Вы-

ні кам ра бо ты ста но-

вяц ца над звы чай ныя 

ка лек цыі: на мі ну лым 

фес ты ва лі «Ме сяц фа-

та гра фіі ў Мін ску» ў 

ве рас ні бы ла па ка за на 

пад бор ка «Най леп шы 

бок», якая дэ ман стра-

ва ла тра ды цыю ра-

біць зды мак на фо не 

сця ны са спе цы яль на 

пры ма ца ва ным ды-

ван ком. Для на ступ на га фес ты ва лю пра ект мя няе 

тэ му і аб' яў ляе по шук ар хіў ных здым каў (гэ та мо жа 

знай сці ся і ў чы та чоў «Звяз ды») па тэ ме «Вя сель ны 

аб ра да вы вя нок».

Ка лек цыя «Най леп шы бок», як і ар хіў ная ама тар ская 

фа та гра фія ўво гу ле, мо жа шмат ска заць пра тра ды цыі, 

на ва кол ле і стаў лен не да фо та кар так бе ла ру саў у бы лыя 

ча сы. Яна скла да ец ца са здым каў, якія ра бі лі ся, ка лі ў 

вёс ку пры яз джаў фа то граф. Тыя, хто жа даў сфа та гра-

фа вац ца, ве ша лі на сця ну до ма тка ны ды ва нок (апроч 

эс тэ тыч на га склад ні ка ў вы тка ных ар на мен тах мож на 

знай сці сім ва лізм), на дзя ва лі най леп шае адзен не (ча сам 

на стро ях мож на ўба чыць склад кі: для здым ка лю дзі спе-

цы яль на да ста ва лі з куф раў пры го жыя рэ чы) і пры ма лі 

пра віль ныя по зы.

Што да ты чыц ца вя сель ных аб ра даў, які мі за раз зай-

ма ец ца пра ект «Ве ха», фа та гра фія ў гэ тым кі рун ку, зда-

ва ла ся б, дай шла да нас амаль без змен — у вы гля дзе 

агуль на га парт рэ та, дзе ва кол па ры збі ра юц ца сва я кі. 

Бу ду чая экс па зі цыя, тым не менш, му сіць вы явіць, ці ўсё 

так ад на стай на. Для фар мі ра ван ня вы стаў кі ар га ні за та-

ры шу ка юць вя сель ныя здым кі, зроб ле ныя на тэ ры то рыі 

су час най Бе ла ру сі да 1970 го да.

Для та го каб паў дзель ні чаць у гэ тым пра цэ се, трэ ба 

да слаць тэ ма тыч ныя фо та здым кі на элект рон ны ад рас 

veha.mytree@gmaіl.com да 10 жніў ня.

Апроч вы ста вач най дзей нас ці пра ект «Ве ха» зай ма ец-

ца рэ стаў ра цы яй ся мей ных фо та ар хі ваў, каб па збег нуць 

іх на ту раль на га раз бу рэн ня і за ха ваць ад люст ра ван не 

на цы я наль най куль ту ры і тра ды цый.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ



Су гуч чаСу гуч ча  

Ад Са ме да Вур гу на 
да Лэй лы Алі е вай

У Вы да вец кім до ме «Звяз да» вый шла кні га су час-

най азер бай джан скай паэ зіі, якая аб' яд на ла тво ры 

аўтараў роз ных па ка лен няў.

Гэта не пер шы су мес ны пра-

ект бе ла рус кіх вы даў цоў і Пе ра-

клад чыц ка га цэнт ра пры Ка бі не-

це Мі ніст раў Азер бай джан скай 

Рэс пуб лі кі. Не ка то ры час на зад 

у пе ра ства рэн ні на бе ла рус кую 

мо ву вый шла кні га паэ зіі Лэй-

лы Алі е вай. Пе ра клад чы кам і 

ў пер шым, і ў дру гім вы пад ках 

вы сту пі ла та ле на ві тая бе ла-

рус кая паэ тэ са Тац ця на Сі вец. 

Вы да вец кі дом «Звяз да» пры 

пад трым цы Мі ніс тэр ства ін фар-

ма цыі Бе ла ру сі вы пус ціў і кні гу 

паэ зіі Чын гі за-Алі аглу «Зніч кай 

па кі ну ця бе я», а так са ма кні гу 

Се віндж Ну ру кы зы, ад ра са ва ную юна му чы та чу.

У збор ні ку «Ан та ло гія су час най азер бай джан скай лі-

та ра ту ры. Паэ зія» зме шча ны вер шы Са ме да Вур гу на, 

Мі ка і ла Муш ві га, Рас ула Рзы, На бі Хаз ры, Лэй лы Алі е вай 

і яшчэ 34 паэ таў, якія ў XX ста год дзі ства ра лі мас тац кі 

ле та піс ба га тай на гіс то рыю і асвет ніц тва зям лі. А хтось-

ці з іх і сён ня ак тыў на пра цуе ў на цы я наль най лі та ра ту ры 

Азер бай джа на. Сён ня ў Мін ску жы ве і пра цуе мас так 

азер бай джан ска га па хо джан ня Ка міль Ка мал. Ад на з яго 

ра бот аб' яд на ла дзве по ста ці — Мак сі ма Баг да но ві ча і 

Мі ка і ла Муш ві га. Кар ці на бы ла прэ зен та ва на ў цэнт ры 

куль ту ры Азер бай джа на ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным пе да-

га гіч ным уні вер сі тэ це імя Мак сі ма Тан ка. Так што ў бе ла-

рус ка-азер бай джан скіх куль тур ных, лі та ра тур ных ад но сін 

ба га тая гіс то рыя. І но вая паэ тыч ная кні га — яшчэ ад на 

яр кая ў ёй ста рон ка.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ



Кі на кро кіКі на кро кі  

«БЕ ЛА РУСЬ ФІЛЬМ» 
МУ СІЦЬ ЗДЗІ ВІЦЬ

Для кі на сту дыі на сту пае 
кры тыч ны мо мант са ма сцвяр джэн ня

Ла яць «Бе ла русь фільм» апош нім ча сам 

вель мі лёг ка: не па спя хо выя кар ці ны, дрэн ныя 

па каз чы кі ў пра ка це і скан да лы, у якіх кі на сту дыя 

не імк нец ца вы сту піць у сваю аба ро ну 

і пад тры маць імідж. Хоць зразумела, 

што ўмо вы для за бес пя чэн ня жыц ця дзей нас ці 

та кой вя лі кай ма шы не рыі склад ва юц ца 

неспрыяльна і цал кам з па тра ба ван няў — 

пра ца ваць у на цы я наль ных ін та рэ сах, 

пра па ган да ваць ак ту аль ныя (па вод ле мі ніс тэр ства 

куль ту ры) кі рун кі, са ма аку пац ца, прад стаў ляць 

пуб лі цы так зва ныя на цы я наль ныя філь мы, 

да ваць маг чы масць пра ца ваць ма ла дым, 

пра хо дзіць праз усе бю ра кра тыч ныя пра цэ ду ры 

атры ман ня бюд жэт ных гро шай, зды маць кі но 

з дэ фі цы там фі нан са ван ня...


