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Больш за паў го да та му Ула дзі мір Ка-

ра чэў скі па кі нуў мес ца ды рэк та ра 

Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра бе ла рус кай 

дра ма тур гіі, дзе да сяг нуў за ўваж ных 

пос пе хаў, і прый шоў на па са ду ды-

рэк та ра кі на сту дыі «Бе ла русь фільм». 

Кі на сту дыя з раз бі тай рэ пу та цы яй, 

шэ ра гам скан да лаў, пра валь ным кі-

на пра дук там, якая ўсё яшчэ ўва саб ляе 

бе ла рус кі кі не ма то граф, — скла да ная 

спад чы на. Але но вы ды рэк тар ад ра зу 

даў зра зу мець, што мае да во лі ём кія 

і кар ды наль ныя пра па но вы па раз-

віц ці ўста но вы, па цвер дзіў, што яго 

кі раў ніц тва бу дзе дзейс ным і па кры-

ху па чаў рас каз ваць аб да сяг ну тых 

пос пе хах. Ста ла вя до ма пра да моў-

ле нас ці аб кап ра дук цыі з парт нё ра-

мі з Кі тая, Поль шчы і Ка зах ста на, пра 

асоб ныя пе ра мо гі ад нос на кан крэт ных 

філь маў, рас пра ца ва ны кі на марш рут, 

агуль ны пра ект з Кі на ві дэа пра ка там, 

у рам ках яко га на вя лі кім эк ра не бу-

дуць па каз вац ца бе ла рус кія стуж кі, 

та кім чы нам на гад ва ю чы пра слаў нае 

мі ну лае «Бе ла русь філь ма». Але што ў 

бу ду чы ні, якім бу дзе кі но на цы я наль-

най «кі на фаб ры кі», ці маг чы ма пе ра-

адо лець сіс тэм ныя не да хо пы і пад ла-

дзіц ца пад іс ну ю чыя пра ві лы — пра 

гэ та мы па раз маў ля лі ўлас на з са мім 

Ула дзі мі рам Ка ра чэў скім.

— Ула дзі мір Мі хай ла віч, як гэ та: пе-

рай сці з ма біль най сфе ры тэ ат ра ў ма-

ла ру хо мую кі на ін дуст рыю?

— Скла да на. Тэ атр га ран та ва на фі нан-

су ец ца на 70 пра цэн таў, а ў кі на сту дыі ін-

шыя ўмо вы жыц ця і фор мы іс на ван ня — яна 

з'яў ля ец ца дзяр жаў най, але ка мер цый най 

уста но вай. Тэ атр не вя ліч кі — а тут ін шыя 

аб' ёмы. «Бе ла русь фільм» — і вы пра гэ та 

пі са лі — зна хо дзіц ца ў скла да ным ста но ві-

шчы, яму даў но па трэб ны сіс тэм ныя рэ фор-

мы. Нель га прос та атры маць ад дзяр жа вы 

гро шы і зняць вя лі кае кі но, бо, апроч ін ша-

га, кі на сту дыя — гэ та лю дзі, мар ке тынг, 

дыс тры бу цыя, маг чы мас ці, імідж. Ця пер, 

каб да гнаць кі на ін дуст рыю ін шых кра ін, 

мы па він ны іс ці ся мі міль ны мі кро ка мі. Доў-

гі час мы не за дум ва лі ся, як раз ві вац ца, 

якое кі но па трэб на Бе ла ру сі, як іс на ваць у 

кан крэт ных эка на міч ных і геа па лі тыч ных 

умо вах, якая ў кі на сту дыі звыш за да ча. 

Та му мне пры хо дзіц ца быць рэ фар ма та-

рам, шу каць пра віль ны шлях, неш та ра біць 

упер шы ню, пра ца ваць ме та дам спроб і па-

мы лак, бо сён няш няя ма дэль больш па ды-

хо дзіць для вя лі кай кра і ны і га ран та ва на га 

фі нан са ван ня.

— Вы для ся бе ўжо вы зна чы лі звыш-

за да чу? Ка лі ў тэ ат ры вы ад каз ва лі за 

част ку тэ ат раль най сфе ры, то ця пер — з 

той на го ды, што «Бе ла русь фільм» з'яў-

ля ец ца ў пэў ным сэн се ма на па ліс там — 

за ўвесь бе ла рус кі кі не ма то граф.

— Пры ўсіх кі на па дзе ях, што ў нас ад бы-

ва юц ца, «Бе ла русь фільм» са праў ды за ста-

ец ца га лоў ным кі на вы твор цам, а стра тэ гіі 

раз віц ця для яго так і ня ма. На пер шае мес-

ца я ця пер стаў лю вяр тан не доб ра га імі-

джу, ства рэн не вар тых ува гі кі на пра ек таў 

і агуль ную фі нан са вую сі ту а цыю. Пра ві лы 

гуль ні па мя ня лі ся: раз віц цё на цы я наль ных 

эка но мік, кан флік ты па між су се дзя мі моц-

на ўплы ва юць на на шу ма дэль іс на ван ня. 

Мы ўсё ду ма ем, што бу дзе як ра ней: да нас 

бу дуць пры яз джаць зды маць, а мы — доб-

ра жыць. Трэ ба зра зу мець, якая ні ша ў бе-

ла рус ка га кі но і якой яна мо жа быць, ка лі 

ары ен та вац ца на кап ра дук цыю і про даж 

за мя жу. Ска заць, што мы па він ны быць 

фаб ры кай, нель га. Што па він ны зай мац ца 

вы ключ на пад трым кай бе ла рус кіх кі на пра-

ек таў — так са ма. Кі на сту дыі трэ ба стаць 

кі на цэнт рам, мес цам, дзе жы ве кі но. Дзе не 

толь кі ро бяць па слу гі і зды ма юць філь мы, 

але і ду ма юць, якое кі но па трэб на бе ла-

рус ка му гле да чу, як нар маль на пра ца ваць 

з за меж ны мі прад зю са ра мі. Лі та раль на ў 

най блі жэй шыя ме ся цы нам трэ ба пра вес-

ці шэ раг рэ форм і ства рыць прэ фе рэн цыі 

для кі на вы твор цаў, каб яны больш ак тыў на 

пры хо дзі лі да нас. Су сед нія кра і ны па чы-

на юць аба ра няць свае ін та рэ сы, па кі даць 

фі нан сы ў ся бе, і мы аказ ва ем ся не кан ку-

рэн та здоль ны мі. Наш ры нак не да стат ко вы 

для іс на ван ня та кой вя лі кай кі на сту дыі, і мы 

па він ны гэ та ўліч ваць.

— Да гэ туль у між на род ных пра ек тах 

кі на сту дыя час цей за ўсё ўдзель ні ча ла 

сва ёй вы твор чай ба зай. Між тым вы ўжо 

рас ка за лі пра да моў ле нас ці аб кап ра дук-

цыі з Кі та ем, Поль шчай і Ка зах ста нам.

— Укра і на так са ма пра па нуе нам су пра-

цу над вель мі ці ка вым філь мам, у Кі тай 

мы ўжо ад пра ві лі свае ідэі і ча ка ем ад каз. 

Кап ра дук цыя для нас — маг чы масць у тым 

лі ку вый сці на но выя рын кі, я ха чу, каб кі-

на сту дыя за яві ла пра ся бе як парт нёр хай з 

ма лень кай кра і ны, але на дзей ны, ад каз ны і 

пра фе сій ны. Умо вы, на якіх мы ўва хо дзім у 

між на род ныя пра ек ты, — для мя не вель мі 

ак ту аль ная тэ ма, мне ці ка ва быць мак сі-

маль на раў на праў ным парт нё рам, — быць 

дой най ка ро вай я не ха чу. Не ад маў ляю, 

што, ка лі гэ та ста не вы гад на кі на сту дыі, бу-

ду пра ца ваць і з буй ны мі гуль ца мі, та кі мі 

як Ці мур Бек мам бе таў і Ва ле рый Та да роў-

скі. Та му што гэ та біз нес, маг чы масць паў-

дзель ні чаць у сур' ёз ных пра ек тах і не ча му 

на ву чыц ца.

— Ці мо жа це вы ўжо ска заць, ча го не 

ха пае ў на шай за ка на даў чай ба зе? Якіх 

ра шэн няў на дзяр жаў ным уз роў ні, каб 

ства рыць пры ваб ныя ўмо вы для за меж-

ных ка лег?

— За раз у Мі ніс тэр стве куль ту ры і ін шых 

дзяр жаў ных ор га нах я рас пра цоў ваю пы-

тан не, на коль кі маг чы ма ства рыць для кі на-

сту дыі та кія ўмо вы, каб ска ра ціць агуль ныя 

рас хо ды «Бе ла русь філь ма», зра біць больш 

кан ку рэн та здоль ныя цэ ны і за бяс пе чыць 

прэ фе рэн цыі для тых, хто пры хо дзіць сю ды 

зды маць. Ка лі ў нас ня ма сіс тэ мы ры бэй ту, 

якая вяр тае кі на вы твор цам част ку гро шай 

за здым кі ў кан крэт ным рэ гі ё не, мы па він ны 

ства рыць больш гіб кую сіс тэ му цэ на ўтва-

рэн ня і зні жак. За раз мы пе ра ліч ва ем усю 

эка но мі ку кі на сту дыі, гля дзім, як дзяр жа ва 

мо жа паў плы ваць на ска ра чэн не рас хо даў 

на ўтры ман не кі на сту дыі, маг чы ма, за кошт 

ска са ван ня пэў ных па дат каў. Мін культ ужо 

пад тры маў нас, ка лі мы зні зі лі та рыф на 

арэн ду па мяш кан няў. У вы ні ку асноў ныя 

гуль цы, бе ла рус кія кам па ніі, у тым лі ку тыя, 

што прад стаў ля юць ін та рэ сы за меж ных 

ка лег, аран да ва лі ў нас па мяш кан ні. Ка лі 

шчы ра, гэ тым трэ ба бы ло зай мац ца кры ху 

ра ней. Мы так са ма па ча лі ўнут ра ную рэ-

струк ту ры за цыю, гля дзім на эфек тыў насць 

ра бо ты на шых служ баў. Кож нае буй ное пад-

 раз дзя лен не — на турп ля цоў ку, аў та ба зу — 

трэ ба зра біць мак сі маль на эфек тыў ным

і для кож на га склас ці асоб ны біз нес-план. 

Пра ца ваць трэ ба больш ды на міч на, зма-

гац ца за кож на га клі ен та.

— Ці ёсць у кі на сту дыі ўлас ныя 

срод кі, з які мі яна мо жа ўвай сці ў ка-

п ра дук цыю?

— Аба рот ных срод каў у нас ця пер ня ма, 

ра зам з тым у нас да стат ко ва рэ сур саў, каб 

зды маць кі но, ёсць цэ хі, тэх ні ка, рэ кві зіт, 

пра фе сі я на лы, якіх нель га стра ціць.

— Рэ струк ту ры за цыя, пе ра лік эка-

но мі кі і ства рэн не ўмоў для кап ра дук-

цыі. Пра якія яшчэ рэ фор мы мо жа іс ці 

га вор ка?

— Мы па він ны дак лад на зра зу мець, якое 

кі но мы здоль ны ства раць і якое кі но за па-

тра ба ва на. Ці га то вы мы брац ца за блок бас-

та ры аль бо ў нас ін шая ні ша? Шчы ра ска жу, 

наш сцэ нар ны парт фель пры ўсёй коль кас ці 

ідэй мя не за сму чае. Я ўпэў ніў ся, што ад ной 

ідэі ма ла, яна па він на быць рас пра ца ва на і 

да ве дзе на да ўзроў ню кі на сцэ на рыя, а лю-

дзей, якія мо гуць на пі саць кі на сцэ на рый, 

не да стат ко ва. Ча му мы і атрым лі ва ем кан-

до выя філь мы з кан до вы мі дыя ло га мі, не 

бу ду ад маў ляць, у тым лі ку на «Бе ла русь-

філь ме». Ідэй пры но сяць да во лі, але шмат 

з іх дру гас ныя, ары гі наль ных вель мі ма ла, 

пры но сяць бу ду чыя філь мы-ад на дзён кі, 

пра ек ты, каб па пі я рыц ца, раз лі ча ныя на 

ней кую кан крэт ную аў ды то рыю гіс то рыі. 

Трэ ба зра біць так, каб кі на сту дыя на рэш-

це аб ну лі ла ўсе свае праб ле мы і па ча ла 

з чыс та га ліс та. Па куль што я раз бі ра ю ся 

з чу жы мі праб ле ма мі, шмат фі нан са вых, 

кад ра вых, імі джа вых пы тан няў, ад сут насць 

аба рот ных срод каў на раз віц цё біз не су тар-

мо зяць мя не.

— Ду маю, ад ной з тых рэ чаў, што 

цяг нуць вас на зад, з'яў ля ец ца імідж кі-

на сту дыі як бю ра кра ты за ва най струк ту-

ры. Маг чы ма, гэ та ўплы вае і на сцэ нар-

ны парт фель, бо не ка то рыя па прос ту не 

пры хо дзяць на кі на сту дыю, бо ча ка юць 

ад яе праб лем.

— Так, сіс тэ ма не гіб кая, я ве даю гэ та 

і агуч ваю свае пра па но вы. Я не маю пра-

ва рас каз ваць пра ўсе пла ны, але ў мя не 

ёсць шэ раг ідэй па ства рэн ні на кі на сту дыі 

пры ваб ных умоў для кі на вы твор цаў. Гэ тае 

пы тан не вы ра ша ец ца ў ін шых ка бі не тах. Усё 

мож на змя ніць, толь кі мне, як ды рэк та ру, не 

трэ ба ха ваць га ла ву ў пя сок і га ва рыць аб 

праб ле мах там, дзе пра іх трэ ба га ва рыць. 

Спа дзя ю ся, мя не па чу юць, пе рад умо вы для 

пе ра мен ёсць.

— За апош ні час на «Бе ла русь філь ме» 

бы лі ство ра ны цэ лыя дзве «юбі лей ныя» 

ра бо ты. У 2016 го дзе «Сля ды на ва дзе», 

пры све ча ныя ста год дзю бе ла рус кай мі лі-

цыі, бы лі ўво гу ле адзі най кар ці най, зня тай 

за год. Не так даў но быў прэ зен та ва ны 

чыс та ідэа ла гіч ны фільм «Не гуль ня» да 

ста год дзя Узброеных Сіл, на які па тра ці-

ла ся не Мі ніс тэр ства аба ро ны, а Мі ніс тэр-

ства куль ту ры. Як вы бу дзе це пра ца ваць 

з за каз ным кі но?

— На мой по гляд, да тыч на гэ тых пра ек-

таў трэ ба бы ло да маў ляц ца яшчэ на бе ра зе, 

што гэ та за кі но, для якой аў ды то рыі і што з 

ім ра біць. Не ма гу ска заць, што ўсё так без-

на дзей на, на ват гэ тыя філь мы зна хо дзяць 

свай го гле да ча. Тыя ж «Сля ды на ва дзе» 

пры ма юць удзел у фес ты ва лях, пра вы на 

па каз па ча лі па ку паць у ін шых кра і нах. З «Не 

гуль нёй» скла да ней: кар ці на больш для ўнут-

ра на га ка ры стан ня. Ду маю, кі на сту дыі трэ ба 

па мя няць так ты ку ў та ко га кштал ту ўза е-

ма ад но сі нах, да маў ляц ца та кім чы нам, каб 

вы ні кам маг лі ска рыс тац ца ўсе. Мно гія рэ чы 

вы ра ша юц ца да стар ту: у вай не, як ка жуць, 

мож на пе ра маг чы, на ват яе не па чаў шы.

— Што ад бы ва ец ца з се ры я лам «Тры-

май ся за аб ло кі», які быц цам кан уў 

у Ле ту?

— Фільм за вер ша ны, мы раз ліч ва ем ся 

з усі мі ства раль ні ка мі, атрым лі ва ем ма тэ-

ры я лы. Я са браў усе звя за ныя з се ры я лам 

праб ле мы ў ку чу, рас пра ца ваў ал га рытм іх 

вы ра шэн ня, мы вы зна чы лі лёс се ры я ла. Спа-

дзя ю ся, гэ тай во сен ню ён бу дзе па ка за ны.

— Ча му яго вы хад так за тры маў ся?

— Я не бу ду ка мен та ваць. Ва кол кі на-

сту дыі і без та го шмат не га тыў ных раз моў. 

Я ха чу пе ра гар нуць ста рон ку і па чаць на ноў. 

На «Бе ла русь філь ме» пра цуе шмат вы дат-

ных, ці ка вых лю дзей, якія хо чуць для сту дыі 

най леп ша га, яны не за слу гоў ва юць та го, 

каб іх ра бо ту га ні лі. Мы па він ны пе ра за гру-

зіц ца, знай сці сваё мес ца і зра зу мець, як бу-

дзем іс на ваць. Пры нам сі, я па чаў вы зна чаць 

гэ ты шлях. Пер шыя тры ме ся ца бы ло вель мі 

скла да на. Не тое каб ахоп лі ва ла па ні ка, але 

бы ло шмат су мнен няў. Ця пер на ме ціў ся пэў-

ны план дзе ян няў. Але па куль не вый дуць 

пер шыя філь мы, не за пра цу юць рэ фор мы, 

не асво іц ца но вы склад ка ман ды, ра на ка-

заць пра яго эфек тыў насць.

Поў ную вер сію ін тэр в'ю 

чы тай це на сай це zvіаzdа.bу



Ула дзі мір КА РА ЧЭЎ СКІ: 

«МНЕ ПРЫ ХО ДЗІЦ ЦА 
БЫЦЬ РЭ ФАР МА ТА РАМ»

Кі на кро кіКі на кро кі  

«Лі та раль на ў най блі жэй шыя 
ме ся цы нам трэ ба пра вес ці шэ раг 
рэ форм і ства рыць прэ фе рэн цыі 
для кі на вы твор цаў, каб яны больш 
ак тыў на пры хо дзі лі да нас».

«Ідэй пры но сяць да во лі, але шмат 
з іх дру гас ныя, ары гі наль ных 
вель мі ма ла, пры но сяць бу ду чыя 
філь мы-ад на дзён кі, пра ек ты, 
каб па пі я рыц ца, раз лі ча ныя 
на ней кую кан крэт ную аў ды то рыю 
гіс то рыі». 

Матэрыялы пад рых та ва ла 

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.


