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Люд мі ла СА ЯН КО ВА, кі на кры тык:

— Ка лі «Ма гі ла льва» вый шла на эк ра ны — а стуж ка зня та па 

паэ ме Ян кі Ку па лы «Кур ган», — яе ўспры ня лі як фільм пра ба раць-

бу ся лян ства су праць не спра вяд лі вых кня зёў. Але, на мой по гляд, 

са цы яль ная тэ ма ў гэ тым вы пад ку — дру га рад ная. Га лоў ным тут 

з'яў ля ец ца як раз тое, за што фільм у за стой ныя са вец кія ча сы, ка лі ён 

быў ство ра ны, кры ты ка ва лі. Яго па пра ка лі ў драб на тэм нас ці: у стуж-

цы ёсць вель мі па чуц цё ва рас ка за ная ме лад ра ма тыч ная гіс то рыя 

ад но сін па між Ма шэ кам, Лю ба вай і кня зем Усяс ла вам — і з гэ тым 

ма ты вам лю боў на га трох кут ні ка ў свой час не за ха це лі лі чыц ца.

Фільм зроб ле ны вель мі не ад на знач на. Лю ба ва, якая бы ла ня-

вес тай Ма шэ кі, рап там ста но віц ца вы бран ні цай кня зя, і не прос та 

ста но віц ца вы бран ні цай па ня во лі — яе па чуц ці на са мрэч па ва роч-

ва юц ца ад Ма шэ кі да кня зя. Мы ба чым, як Лю ба ва ро біць гэ ты 

вы бар, як ён ста но віц ца яе ўнут ра ным жа дан нем і як дзяў чы на 

яму су пра ціў ля ец ца. Я доб ра пом ню сцэ ну, ка лі па між Лю ба вай і 

кня зем у яго па ко ях ад бы ва ец ца зблі жэн не і гэ тае зблі жэн не па-

ка за на як цнат лі вы та нец. У гэ тым сэн се «Ма гі ла льва» — вель мі 

тон кая, па чуц цё вая, эра тыч ная стуж ка.

Тут, улас на, па чы на ец ца стыль та ды яшчэ ма ла до га Ва ле-

рыя Ру бін чы ка — яго ўмен не ства раць ат мас фе ру і пе ра да ваць 

ню ан сы сха ва ных па чуц цяў. Да та го ж рэ жы сёр здо ра ва па да-

браў ка ман ду. Вя до мы тан цоў шчык Ма рыс Лі е па вель мі плас-

тыч на сыг раў ро лю кня зя. Ва ўні сон яму іг рае Лю ба ву Ва лян ці на 

Шэнд ры ка ва. Цу доў ны апе ра тар Юрый Ма ру хін зняў фільм та кім 

чы нам, што ў ім ад чу ва юц ца эпіч насць і бы лін насць. Мас так-па-

ста ноў шчык Яў ген Іг наць еў дас ціп на вы бу да ваў ан ту раж кар ці ны, 

а якія там кас цю мы! Лю ба ва но сіць зу сім не бе ла рус кія на род ныя 

строі — у яе адзен ні ёсць неш та ад егі пец кіх фа ра о наў, эпо хі ма-

дэр ну і Гус та ва Клім та.

Кар ці на бы ла не звы чай най для свай го ча су, для бе ла рус ка га 

кі но і для эк ра ні за цый — Ру бін чык не прос та пе ра вёў паэ му Ку па лы 

ў ві зу аль нае ўва саб лен не, а быц цам пе ра асэн са ваў лі та ра тур ны 

твор і на даў яму адэ кват ную эк ран ную фор му, дзе ёсць і паэ зія, і 

эпіч насць, і гіс то рыя ка хан ня.

Кі на кро кіКі на кро кі

На ша 
да ку мен та ліс ты ка — 
у Кра ка ве

Два бе ла рус кія філь мы 

бу дуць па ка за ны на 

Кра каў скім фес ты ва лі 

да ку мен таль на га кі но, 

што ад кры ец ца заўт ра, 31 

мая, і прой дзе, як і ін шыя 

фэс ты ў гэ тыя ча сы, 

у фар ма це ан лайн. Стуж ка 

Вік та ра Аслю ка ўклю ча на 

ў пра гра му між на род на га 

кон кур су ка рот ка га мет ра, 

а ра бо та Анд рэя Ку ці лы 

паў дзель ні чае ад на ча со ва 

ў кон кур се ка рот ка га мет ра 

і ў на цы я наль ным кон кур се.

Паў га дзін ная кар ці на «Эпі та фія» 

Вік та ра Аслю ка з'яў ля ец ца ўдум лі-

вым і маўк лі вым — у сты лі рэ жы-

сё ра — на зі ран нем за тым, што ад-

бы ва ец ца на мо гіл ках. Тэ ма смер ці, 

да рэ чы, ар га ніч на ўпі са ла ся ў кан-

тэкст сён няш ня га жыц ця.

У двац ца ці хві лін ным філь ме 

«Мне трэба по ціскаў» Анд рэй Ку-

ці ла па каз вае 92-га до вую Ва лян ці-

ну, якая пра гля дае за піс ныя кніж кі 

сва ёй дач кі і «пра во дзіць нас у не-

зна ё мы свет ча ла ве ка, пра яко га 

ўсе за бы лі».

Трэ ба да даць, што бе ла рус-

кія да ку мен та ліс ты ма юць доў гія 

ста сун кі з Кра каў скім кі на фес ты-

ва лем: Вік тар Аслюк, на прык лад, 

не ад на ра зо ва ўдзель ні чаў і браў 

уз на га ро ды фэс ту. Анд рэй Ку ці ла 

ле тась па ка заў тут сваю ра бо ту 

Summa пра су свет мас та ка Ан джэя 

Стру мі лы і атры маў за яе Ся рэб ра-

на га Лай ко ні ка.

Кра каў скі фес ты валь да ку мен-

таль на га кі но — гэ тым ра зам юбі-

лей ны шас ці дзя ся ты — прой дзе з 

31 мая да 7 чэр ве ня.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

Рэс пуб лі кан скі тэ атр бе ла рус кай дра ма тур гіі «з 

дры жы ка мі ў ка лен ках» аб вяс ціў, што з 5 чэр ве ня бу-

дзе ча каць гле да чоў не па срэд на ў сва ёй гля дзель най 

за ле. Но вы «се зон» у аф лайн-рэ жы ме РТБД пач не 

са свай го вуз ла во га спек так ля «Бе тон» Яў ге на Кар-

ня га. Між тым ме ры са ма іза ля цыі ўсё яшчэ рэ ка мен-

да ва ныя, а тэ ат ры па ўсім све це ўсё яшчэ вы клад-

ва юць свае па ста ноў кі, каб гле да чы маг лі ўба чыць 

іх на да маш нім эк ра не. Мы пра па ну ем не ўпус каць 

гэ тых маг чы мас цяў і пра цяг ваць, на ват се дзя чы до-

ма, ад кры ваць для ся бе іпас та сі су час на га тэ ат ра. У 

чар го вай пад бор цы, якая на на ступ ным тыд ні мо жа 

ар га ні за ваць вам утуль ны ве чар, зной дуц ца Шэкс пір 

(ку ды ж без яго), Ос тэр ма ер, Мэт, Ваг нер і сім вал 

рэ ва лю цыі.

«Він дзар скія на смеш ні цы» 
ў тэ ат ры «Гло бус»

З Шэкс пі ра і пач нём. На бе ра зе ра кі Тэм зы ў Лон да не 

ёсць та кі тэ атр «Гло бус» — мес ца оў пэн-эйр спек так ляў 

і па лом ніц тва ту рыс таў. У «Гло бу са» доў гая, хоць і з 

пе ра пын ка мі, і зай маль ная гіс то рыя. Ён па бу да ва ны на 

срод кі гру пы ак цё раў, ся род якіх быў і наш ужо кла сік 

Уіль ям Шэкс пір — дра ма тург з'яў ляў ся ад ным з ак цы я-

не раў тэ ат ра, а так са ма яго па ста ян ным аў та рам, то-бок 

у «Гло бу се» ад бы ва лі ся прэм' е ры ад мыс ло ва для яго 

ство ра ных шэкс пі раў скіх тво раў. Праз ней кі час драў ля-

ны бу ды нак зга рэў, по тым яго ўзна ві лі, але хут ка «Гло-

бус» за кры лі пу ры та не і ўрэш це ён быў зруй на ва ны. Гэ та 

ад бы ло ся ў 1644 го дзе. Толь кі ў 1989-м бы лі зной дзе-

ны рэшт кі шэкс пі раў ска га тэ ат ра, і «Гло бус» вы ра шы лі 

ўзвес ці на ноў. З яру са мі ся дзя чых мес цаў, два ром для 

«ста я чых» бі ле таў і ад кры тай пла ні роў кай — та му спек-

так лі тут іг ра юц ца толь кі ў цёп лую па ру го да. Дык вось у 

час ка ві да «Гло бус» мае цэ лую пра гра му ан лайн-па ка заў 

сва іх па ста но вак — за пі сы вы клад ва юц ца на YоuTubе-ка-

нал і да ступ ныя гле да чу ця гам, на прык лад, двух тыд няў. 

Па куль што мож на па гля дзець «Мак бе та» і «Зім нюю каз-

ку», а з 1 чэр ве ня ў до сту пе ака жац ца све жая ка ме дыя 

«Він дзар скія на смеш ні цы», пас ля яе — «Сон у лет нюю 

ноч». Вар та да даць, што ўсё гэ та — не прос та кла січ ны 

Шэкс пір, а су час ныя вы на ход лі выя спек так лі з гу ма рам 

і ак ту аль ны мі па ве ва мі.

«Таў сту ны ў спад ні цах» 
у тэ ат ры «Шаў бю нэ»

Ад лон дан скай вы дат нас ці да бер лін скай — «Шаў-

бю нэ» з'яў ля ец ца ад ным з най вя до мей шых ня мец кіх 

тэ ат раў і сла віц ца ак ту аль ным рэ пер ту а рам і вы са-

как лас най рэ жы су рай. Хоць бы вось ра бо та мі То ма са 

Ос тэр ма е ра — мас тац ка га кі раў ні ка тэ ат ра з 2009 го да 

і сла ву та га сён ня ак ту а лі за та ра кла січ ных тво раў. Бу-

ды нак, у якім зна хо дзіц ца «Шаў бю нэ», не ка лі з'яў ляў ся 

пер шым урба ніс тыч ным комп лек сам Бер лі на з кі на тэат -

рам на 1800 мес цаў, а ў 1981 го дзе быў пе ра роб ле ны 

пад па трэ бы тэ ат ра, пры чым так, што тут мож на іг раць 

тры спек так лі ад на ча со ва. Свае па ста ноў кі, ад са ма га 

ства рэн ня ў 1962-м, «Шаў бю нэ» па каз вае амаль кож ны 

дзень ужо з 22 са ка ві ка: за гэ ты час на сай це ка лек ты-

ва мож на бы ло ўба чыць ка ля пя ці дзе ся ці спек так ляў, 

у тым лі ку аў та раў, што зра бі лі гэ ты тэ атр тым, чым 

ён ёсць сён ня, — Пе тэ ра Штай на, Са шы Вальц аль бо 

ўлас на Ос тэр ма е ра. Апош ня га мож на па гля дзець і на 

на ступ ным тыд ні: 2 чэр ве ня, на прык лад, «Шаў бю нэ» 

па ка жа ан лайн-па ста ноў ку Ос тэр ма е ра «Таў сту ны ў 

спад ні цах» па вод ле п'е сы Ні кі Сіль ве ра. Ан лайн-па-

каз бу дзе су пра ва джац ца аб мер ка ван нем па ста ноў кі з 

удзе лам са мо га рэ жы сё ра. А на 6 чэр ве ня за пла на ва на 

транс ля цыя дру го га спек так ля Ос тэр ма е ра — «Пра фе-

са ра Берн хар дзі» па вод ле Ар ту ра Шніц ле ра. Пра гра ма 

рас пі са ная на цэ лы ты дзень — знай сці яе мож на на 

сай це тэ ат ра, ад но што не кож нае вы кла дзе нае ві дэа 

су пра ва джа ец ца суб ціт ра мі.

«Пу ры та не» ў Мет ра по лі тан-опе ра
Му зы ка на праст кі са сла ву та га бу дын ка ў нью-ёрк-

скім Ман хэ тэ не, дзе на сце нах кра су юц ца фрэс кі Мар ка 

Ша га ла, а са сцэ ны для ты сяч ад на ча со ва вы кон ва юц ца 

су свет ныя шэ дэў ры. Мы ўсё па збя га лі не да сяж на га Мет, 

та му што па ра да слу хаць най вы біт ней шыя тво ры ў вы ка-

нан ні най вы біт ней шых му зы кан таў і са ліс таў зда ва ла ся 

ба наль най. Але без Мет ра по лі тан-опе ра нель га: сён ня 

гэ та ад на з са мых прэ стыж ных опер ных пля цо вак, вы-

ступ лен не ў Мет для спе ва ка — усё роў на што вяр шы ня 

му зыч най кар' е ры. Бу ды нак быў у свой час уз ве дзе ны 

ад мыс ло ва для за сна ва най у 1880 го дзе опер най тру пы. 

Кож ны се зон, а ён пра цяг ва ец ца сем ме ся цаў, Мет па каз-

вае 200 опер ных па ста но вак, якія ба чыць 800 ты сяч ча-

ла век. Мно гія з тых опер ця пер мож на гля дзець ан лайн: 

пра гра ма рас пі са на на кож ны дзень, за пі сы спек так ляў 

за ста юц ца ў до сту пе на 23 га дзі ны, што хоць не як зды-

мае ня зруч насць з-за роз ні цы ў ча се. На на ступ ным тыд ні 

на сай це Мет мож на па слу хаць опе ры «Са ла мея» Ры хар-

да Штра у са, «Лу лу» Аль ба на Бер га, «Анёл-зні шчаль нік» 

То ма са Адэ са, «Тос ка» Джа ко ма Пу чы ні, на рэш це, «Пу-

ры та не» Він чэн ца Бел іні з удзе лам вя до май нам Ган ны 

Ня трэб ка. Транс ля цыі аб' яд на ны руб ры кай Nіghtlу Ореrа 

Strеаms, якая лёг ка зна хо дзіц ца на сай це тру пы.

«Валь кі рыя» ў Ні дэр ланд скай 
на цы я наль най опе ры

Раз пай шла та кая пес ня, зой дзем у яшчэ адзін опер ны 

тэ атр, так са ма вя до мы і прэ стыж ны, але на шмат ма ла-

дзей шы, — у Ні дэр ланд скую на цы я наль ную опе ру. Яна 

мес ціц ца ў бу дын ку ў Амстэр да ме, дзе апроч яе пра цу юць 

ба лет ная тру па і сім фа ніч ны ар кестр, а так са ма га рад скі 

му ні цы па лі тэт. Сто пе ра — так на зы ва ец ца гэ ты комп-

лекс — пла на ва ла ся дзе ся ці год дзя мі, а бы ла ад кры та 

толь кі ў 1986 го дзе, та ды на цы я наль ная опе ра сю ды і 

пе ра еха ла. Наз ву, да рэ чы, не ка то рыя з'ед лі ва рас шыф-

роў ва юць як за клік спы ніць опе ру (stор ореrа). Але бу ды-

нак — гэ та ад но, са ма ж опер ная тру па бы ла ство ра на 

пас ля Дру гой су свет най вай ны, і сён ня яна су пра цоў ні чае 

з Ла Ска ла і Мет, за пра шае вя ду чых ар тыс таў, мае вы-

са как лас ны, асаб лі ва на хва ле ны хор і ўво гу ле з'яў ля ец ца 

ад ной з най прэс тыж ней шых арганізацый у сва ім ві дзе 

мас тац тва. Сён ня на сай це Ні дэр ланд скай на цы я наль най 

опе ры і Ні дэр ланд ска га ба ле та мож на па гля дзець ад ра зу 

не каль кі опер Ры хар да Ваг не ра: да 7 чэр ве ня да ступ ныя 

«Зо ла та Рэй на», «Валь кі рыя», «Зігф рыд» і «Гі бель ба-

гоў» — цэ лая ка лек цыя для фа на таў ня мец ка га кла сі ка.

«Шко ла жо нак» у тэ ат ры «Ад эон»
Гэ та, на пэў на, най ста рэй шы з пра па на ва ных тэ ат раў 

у яшчэ ад ной су свет най куль тур най ста лі цы — парыжскі 

не акла січ ны бу ды нак, у якім сён ня мес ціц ца «Ад эон», у 

1782 го дзе быў ад кры ты ка ра ле вай Ма ры яй-Ан ту а не-

тай, а ў 1784-м даў прэм' е ру п'е сы «Ша лё ны дзень, аль-

бо Жа ніць ба Фі га ро» П'е ра Ба мар шэ. На па чат ку тэ атр 

мер ка ваў ся для тру пы «Ка ме дзі Фран сэз», якая рас ка-

ло ла ся, ка лі кра і ну на пат ка ла Рэ ва лю цыя, — по тым ён 

па быў па лі тыч най тры бу най, на зваў ся Тэ ат рам Роў на сці 

і ўрэш це стаў «Ад эо нам» — тым са мым, дзе дэ бю та ва-

ла Са ра Бер нар, дзе ста ві лі ся ан ты ўра да выя п'е сы і які 

сён ня з'яў ля ец ца ад ным з трох нось бі таў зван ня «Тэ атр 

Еў ро пы». «Ад эон» мож на лі чыць сім ва лам асве ты і рэ ва-

лю цыі, пры нам сі, і ў тым, і ў дру гім ён браў ак тыў ны ўдзел. 

Пад час май скіх па дзей 1968 го да, на прык лад, тэ атр даў 

пры ту лак бун ту ю чым сту дэн там, за што яго кі раў нік быў 

зволь не ны. Сён ня «Ад эон» — гэ та ак ту а лі за цыя кла сі кі, 

су час ныя аў та ры і гаст ро лі за меж ных труп, што на па рыж-

скай сцэ не іг ра юць спек так лі на род най мо ве. У дні ка ві да 

на сва ім сай це ён ро біць «Тэ атр на ка на пе», дзе сён ня 

мож на знай сці, у да да так да Ваг не ра ў Ні дэр ланд скай 

на цы я наль най опе ры, яшчэ ад ну фан пад бор ку — гэ тым 

ра зам Маль е ра. Па гля дзець мож на ад ра зу тры спек так-

лі — «Шко лу жо нак», «Мі зан тро па» і «Тар цю фа», усё ў 

па ста ноў цы рэ жы сё ра Стэ фа на Браў ншвей га.

Воль га МІЦ КЕ ВІЧ.

КІ НО, ЯКО ГА НЕ ЧА КА ЛІ
Што ў бе ла рус кім кі но бы ло та ко га над звы чай на га, што раз-

бу ра ла бы стэ рэа тып пра сум ны і не ці ка вы ай чын ны кі не ма-

то граф? Што іш ло ўраз рэз з ге не раль най лі ні яй і з'яў ля ла ся 

ня гле дзя чы ні на што? Што бы ло не ты по вым, пе ра да вым, 

аван гард ным для свай го ча су і на ват пэў ным чы нам вы зна-

ча ла кі ру нак раз віц ця кі на мас тац тва? З гэ ты мі пы тан ня мі мы 

звяр ну лі ся да кі на пра фе сі я на лаў, што ве да юць ай чын нае кі-

но як свае пяць паль цаў, каб у вы ні ку атры маць два філь мы, 

адзін се ры ял і адзін кі на пра ект, то-бок ча ты ры з'я вы, па якіх 

вар та да сле да ваць «ін шае» бе ла рус кае кі но. Але гэта пакуль 

што: на сайце газеты падборка будзе дапаўняцца.

«УСЯ КА РА ЛЕЎ СКАЯ РАЦЬ» Аляк санд ра Гут ко ві ча 
(БТ, 1971)

Мак сім ЖБАН КОЎ, куль ту ро лаг:

— У са вец кім кі но За хад быў аб' ек там ідэй най кры ты кі і ці хай зайз драс ці. Лю дзі «ад туль» 

вы гля да лі шпі ё на мі, афе рыс та мі, бан дзю ка мі, здрад ні ка мі і ал кату соў шчы ка мі — у най леп-

шым вы пад ку ка рыс та люб ны мі пры дур ка мі і сум ны мі кан фар міс та мі. Дзіў ная ча роў насць 

трох се рый на га тэ ле філь ма 

па вод ле ра ма на Ро бер та 

Пэ на Уо рэ на ў тым, што ён 

фар маль на пе ра даў усе зга-

да ныя шаб ло ны, але пры гэ-

тым пе ра тва рыў ся ў рэд кай 

сі лы (на ват па ця пе раш ніх 

мер ках) псі ха дра му.

Як звы чай на, Аме ры ка 

тут «ля пі ла ся» па-бед на му — 

з на рэз кі кі на хро ні кі і пры бал-

тый скіх га рад коў, але ў гэ тых 

умоў ных пей за жах дзей ні ча-

лі, лю бі лі і па мі ра лі ма гут ныя 

і яр кія ха рак та ры. Ча со піс ны 

хіт па за мі ну ла га се зо на («Уся 

ка ра леў ская раць» вый шла ў 

«Но вом мире» ў 1968-м, пас-

ля — асоб най кні гай) су паў з 

зор най ак цёр скай збор най, дзе не бы ло ні вод на га вы пад ко ва га імя і сла бой ад да чы. Па доб ны 

эфект у тую па ру да лі толь кі «Сям нац цаць ім гнен няў вяс ны». Жжо наў, Плят, Яф рэ маў, Па-

па наў, Ду раў, Іва ноў, Лаў ро ва, Ян коў скі-ста рэй шы, Дзя мі да ва... І, вя до ма ж, цу доў ны Мі ха іл 

Ка за коў у сва ёй най леп шай ро лі цы ніч на га жур на лю гі Джэ ка Бёр да.

Рэ жы сёр Гу тко віч здо леў не прос та ства рыць дак лад ную пар ты ту ру па дзеі — ён у сва ёй 

ня кід кай ма не ры (да «Ра ці» зды маў па Ме ле жу, пас ля — па Ша мя кі ну) ра зы граў уні вер саль-

ную гіс то рыю ча ла ве чых страс цей. І ўся мас коў ская ак цёр ская бан да прый шла ў «Раць», каб 

рас ка заць — па сут нас ці — пра ся бе. Пра тых, хто быў стра ча ны ў гру ка це вя лі кай па лі ты кі, 

ка го кі ну лі ка ха ныя і ка му здра дзі лі сяб ры, хто без на дзей на спра буе скле іць му зы ку жыц ця 

з па мы лак, под лас цяў і пус тых на дзей. Та му што тут яе больш ня ма з ча го скле іць. Не бяс-

печ ная гэ та спра ва — гу ляць у За хад.

Іры на ДЗЯМ' Я НА ВА, пра грам-

ны ды рэк тар кі на фес ты ва лю 

«Ліс та пад»:

— Ба наль на ка заць, што Ві на-

гра даў з «Ус ход нім ка лі до рам» 

апя рэ дзіў час, але фільм са праў-

ды вы лу чаў ся і вы клі каў ша лё нае 

су пра ціў лен не, у пер шую чар гу 

з-за тэ ма ты кі. Кар ці на апа вя дае 

пра да гэ туль не пра чы та ную, не 

асэн са ва ную і не да сле да ва ную 

ста рон ку гіс то рыі — мін скае пад-

пол ле, хоць сло ва «мін скае» тут не 

пра га вор ва ец ца. Ві на гра даў на гэ-

тай гле бе ства рае амаль дэ тэк тыў-

ны сю жэт, дзе не вя до ма, хто пра-

вы, хто ві на ва ты, хто здрад нік, а 

хто ах вя ра. Увесь фільм — клу бок 

не зра зу ме лас цяў, дзе за эс тэц кі мі 

ка ме рай і ін тэр' ера мі тым не менш 

пра чыт ва ец ца рэ жы сёр ская дум ка, 

што вай на амаль у кож ным за бі вае 

ча ла ве ка і абу джае зве ра, што ў 

та кіх умо вах у не ідэа льнай ча ла ве-

чай на ту ры не мо жа не пра явіц ца 

жу дас ная іс то та.

Да та го ж кар ці на ві зу аль на 

не звы чай ная, хоць яе ві зу аль ны 

бок — апе ра та рам быў Юрый Ма-

ру хін, а мас та ком Яў ген Іг наць-

еў — на ват у боль шай сту пе ні 

ўраж вае нас сён няш ніх. Аў та ры 

над звы чай на пра цу юць з фак ту-

рай і свят лом, сы хо дзяць у гра фі ку 

і гу ля юць сі лу э та мі, зды ма юць у 

дзіў ных ін тэр' ерах — ка зе ма тах, 

ка мен ных пад ва лах са скля пе ніс-

ты мі сто ля мі, за кі ну тых ці то кас-

цё лах, ці то ў цэрк вах.

Важ на, што Ві на гра даў са сцэна-

рыстам Алесем Кучарам ва «Ус ход-

нім ка лі до ры» здо лелі за кра нуць яў-

рэй скую тэ му. У філь ме, на прык лад, 

гу чаць ча ты ры мо вы — бе ла рус кая, 

рус кая з утры ра ва ным бе ла рус кім 

ак цэн там, ня мец кая і ідыш, ча го для 

тых ча соў не маг чы ма ўя віць.

Дра ма ў тым, што кар ці на ні на 

што не паў плы ва ла, бо яе ні хто 

не ба чыў: яна па каз ва ла ся ў трэ-

це раз рад ных клу бах, дзе се анс 

ад бы ваў ся, ка лі куплялася пяць 

бі ле таў. Гэ та дра ма і сён няш ня га 

бе ла рус ка га кі но: не аб ход ная ў 

мас тац тве су вязь ча соў па прос-

ту ад сут ні чае. Свят ла на Алек-

сі е віч не як ска за ла пра стуж ку 

«Ха тынь. 5 км» Іга ра Ка лоў ска га і 

Алеся Адамовіча: маў ляў, каб яна 

вый шла та ды, ка лі бы ла ство ра-

на, то на ша да ку мен таль нае кі но 

раз ві ва ла ся б інакш. Тое ж з «Ус-

ход нім ка лі до рам», які хоць і не 

лёг на па лі цу, тым не менш быў 

на доў га за бы ты.

Арт-пра ект «ХРА НА ТОП» 
Анд рэя Ку дзі нен кі

Та рас ТАР НА ЛІЦ КІ, кі на агля даль нік:

— Ка лі за да цца пы тан нем, што ў су час ным бе ла рус кім кі но 

мож на ад нес ці да аван гар ду, на ро зум ад ра зу пры хо дзяць ра бо ты 

Анд рэя Ку дзі нен кі.

Фак тыч на апош ні ву чань па-са праўд на му вя лі ка га са вец ка га 

кі на мас та ка Вік та ра Ту ра ва, ён з са ма га па чат ку не шу каў па ра зу-

мен ня з афі цый ны мі ін сты ту цы я мі і аў та ры тэ та мі, на ха ду руй ну ю чы 

ідэа ла гіч ныя ка но ны. Так, аль ма нах «Аку па цыя. Міс тэ рыі» ў ся рэ-

дзі не ну ля вых раз бу рыў свя шчэн ны міф пра Вя лі кую Ай чын ную як 

ге ра іч ны эпас, пе ра тва рыў шы яго ў пост ма дэр нісц кае су тык нен не 

жан раў, хрыс ці ян скіх сю жэ таў і куль тур ных ар хе ты паў. Тут чыр во-

на ар ме ец мог ака зац ца зло дзе ем, а ня мец кі сал дат — ах вя рай аб-

ста він, па лі цай ма рыў пра са праўд нае бе ла рус кае кі но, а пар ты за ны 

ў ле се раз ва жа лі аб на цы я наль най са ма ідэн ты фі ка цыі.

Та кая эк лек тыч ная кі на мо ва зноў паў ста ла праз дзе сяць га доў, 

у ся рэ дзі не 2010-х, ка лі Ку дзі нен ка рас па чаў мас тац кі арт-пра ект, 

за клі ка ны даць ма ла дым аў та рам ме та ды ка лек тыў най ра бо ты 

ва ўмо вах нястачы грошай дзяр жа ва не да па ма гае, а не зды маць 

не маг чы ма. Так з'я віў ся «Хра на топ» — YouTube-се ры ял без па чат-

ку і кан ца, у якім аў та ры ў ка рот кай фор ме ад наў ля лі ста ра даў нія 

ры ту а лы бе ла ру саў, рас каз ва лі хта ніч ныя каз кі пра су час насць, 

пе ра пры дум ля лі сваю «паў днё вую го ты ку», дзе міс ты ка і ма кабр 

ідуць пля чо да пля ча. Тым не менш праз ча ты ры га ды кла січ-

ны «Хра на топ» ска наў, не вы тры маў шы вы пра ба ван ня «мед ны мі 

тру ба мі»: рэ жы сё ры пе рес та лі пуб лі ка ваць у се ці ве свае ра бо ты, 

раз ліч ва ю чы атры маць пос пех на звы чай ных кі на фес ты ва лях, а 

гэ та іш ло ўраз рэз з ідэй ны мі каш тоў нас ця мі пра ек та. На яго мес цы 

год та му паў стаў «Хра на топ В», але які лёс яго ча кае, нам яшчэ 

да вя дзец ца ўба чыць.

«МА ГІ ЛА ЛЬВА» Ва ле рыя Ру бін чы ка («Бе ла русь фільм», 1971)

Пад рых та ва ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

«УС ХОД НІ КА ЛІ ДОР» Ва лян ці на Ві на гра да ва 
(«Бе ла русь фільм», 1966)

АглядАгляд

На сцэ неНа сцэ не

ШЭКС ПІР, «ТАЎ СТУ НЫ Ў СПАД НІ ЦАХ» 
І ЦЭ ЛАЯ КА ЛЕК ЦЫЯ ВАГ НЕ РА

Пяць спек так ляў, з які мі мож на пра вес ці ве чар на на ступ ным тыд ні

Пра фе сі я на лы рас каз ва юць 
пра са мыя «драй во выя» 
бе ла рус кія кі на пра ек ты

«Він дзар скія на смеш ні цы» ў «Гло бу се».


