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Ка лі ў мі ну лыя га ды чыр во най да-

рож кай ста на ві лі ся пад све ча ныя чыр-

ван ню пры ступ кі кі на тэ ат ра «Маск ва», 

дзе ля юбі лей на га Мінск ага кі на фес-

ты ва лю ар га ні за та ры цы ры мо ній па-

кла па ці лі ся аб тэкс ты лі. Гос ці «Ліс-

та па да» — сяб ры жу ры, ства раль ні кі 

філь маў, га на ро выя ві зі цё ры Свят ла на 

Не ма ля е ва і Рус там Саг ду ла еў — па-

ды ма лі ся па пры ступ ках «Маск вы», 

іду чы па са праўд най ды ва но вай да-

рож цы.

Юбі лей, як звы чай на, дае на го ду не 

толь кі для свят ка ван ня і асаб лі вых ін-

та на цый пад час цы ры мо ній, але і для 

пад вя дзен ня вы ні каў. Па куль ад кры ва-

ўся 25-ы па лі ку Мін скі кі на фес ты валь, 

мож на бы ло ўспом ніць, як усё па чы-

на ла ся і раз ві ва ла ся на пра ця гу цэ лай 

чвэр ці ста год дзя. Пер шыя кі на па ка зы 

ў агром ніс тым кі на тэ ат ры «Каст рыч-

нік», «фес ты валь пост са вец ка га кі но», 

Рас ці сла ва Ян коў ска га як га на ро ва га 

стар шы ню «Ліс та па да» і яго тра ды цыю 

чы таць вер шы на ад крыц ці. Гас цей, 

што пры яз джа лі на «Ліс та пад», — Але-

га Ян коў ска га (ад на го з са мых час тых 

на вед валь ні каў фо ру му), Кшыш та фа 

За ну сі, Клер Дэ ні, Анд рэя Звя гін ца ва, 

Фа ні Ар дан, Бры ян тэ Мен до су, Бе не-

ды ка Флі гаў фа, Дэ ні Ка тэ.

Хут ка бу дзе дзе ся ці год дзе, як фо-

ру мам зай ма ец ца сён няш няя ды рэк-

цыя — Цэнтр ві зу аль ных і вы ка наль-

ніц кіх мас тац тваў «Арт Кар па рэйшн». 

За гэ ты час «Ліс та пад» на быў ста тус 

між на род на га кі на фес ты ва лю, атры-

маў ча со вую, а по тым па ста ян ную 

акрэ ды та цыю Між на род най фе дэ-

ра цыі аса цы я цый кі на прад зю са раў 

FІАРF, за мя ніў жу ры кі на прэ сы на 

жу ры FІРRЕSСІ — Між на род най фе-

дэ ра цыі кі на кры ты каў, якая ўру чае 

свае ўзна га ро ды на та кіх кі на фес ты-

ва лях, як Кан скі аль бо Бер лін скі. Ад-

ным сло вам, да 25-год дзя «Ліс та пад», 

зда ец ца, па ды шоў з вы со ка пад ня тай 

га ла вой.

Рэт ра спек цыя ў мі ну лае — а яна і 

так удзель ні чае ў цы ры мо ні ях ад крыц-

ця — сё ле та мае асаб лі вае зна чэн не, 

але ў ін шым, зда ец ца, кі на фес ты валь 

усё той жа. У кі на тэ ат рах па каз ва юц-

ца філь мы, свае ра бо ты прад стаў ля-

юць ства раль ні кі, у якас ці сім ва ліч на га 

стар ту аб шта тыў раз бі ва ец ца та лер-

ка, на цы ры мо ніі ўру ча юц ца пры зы.

Да тыч на апош ня га. Вя до ма ж, не-

вы пад ко ва ў Мін ску з'я ві лі ся га на ро-

выя гос ці. Ра мэа з філь ма «У бой ідуць 

ад ны «ста рыя», ак цёр і рэ жы сёр з Уз-

бе кі ста на Рус там Саг ду ла еў пад ня ўся 

на сцэ ну, каб з рук на мес ні ка прэм' ер-

мі ніст ра Іга ра Пет ры шэн кі атры маць 

прыз Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

«За за ха ван не і раз віц цё тра ды цый 

ду хоў нас ці ў кі на мас тац тве». Акт ры са 

тэ ат ра і кі но, асаб лі ва вя до мая сва і мі 

ро ля мі ў філь мах Эль да ра Ра за на ва, 

Свят ла на Не ма ля е ва атры ма ла спе-

цы яль ны прыз Вы ка наў ча га ка мі тэ та 

Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў 

«Кі но без ме жаў» за раз віц цё куль-

тур на га су пра цоў ніц тва і ўма ца ван не 

друж бы па між на ро да мі.

Ра зам з Ге на дзем Да вы дзькам — 

з Ма ры яй Ва сі ле віч ён быў вя ду чым 

цы ры мо ніі ад крыц ця «Ліс та па да» — 

га на ро выя гос ці кі на фес ты ва лю па-

ды шлі да шта ты ва і раз бі лі та лер ку. 

На пэў на, та кая ма са васць фар маль на 

і вы лу чае сё лет нюю цы ры мо нію.

Як бы гэ та ні ад бы ва ла ся, га лоў нае 

зда ры ла ся: 25-ы «Ліс та пад» аб' яў ле ны 

ад кры тым. І сён ня гле да чы па чы на-

юць гля дзець кон курс ныя пра гра мы, 

якіх на кі на фес ты ва лі шэсць, і пра-

цяг ва юць спаз на ваць па за кон курс. 

Са 167 кар цін дак лад на ёсць што вы-

браць: тут прос та без дань пра грам, 

сфа ку са ва ных на спор це, кі но для 

дзя цей і юнац тва, кі не ма та гра фіс тах-

па чат коў цах, сла вен скіх філь мах, ра-

бо тах Ань ес Вар да і ін шым. На рэш це, 

ува гу пры цяг ва юць фес ты валь ныя хі-

ты, Ларс фон Тры ер, Сяр гей Лаз ні ца, 

кар ці ны з лонг-ліс та «Ос ка ра».

Сён ня ж, 3 ліс та па да, у «Пі я не ры» 

ад бу дзец ца ад крыц цё — асоб ная 

цы ры мо нія — «Ліс та па дзі ка», у якой 

паў дзель ні ча юць прад зю сар Чын-ю Яо 

і рэ жы сё ры Мо а ні ка Сій мец і Ал дзі-

яр Бай ра кі маў, філь мы якіх тра пі лі ў 

кон курс. Аб мер ка ван не сту жак «Ліс та-

па дзі ка» бу дзе ад бы вац ца з удзе лам 

ма дэ ра та раў — пісь мен ні цы і лаў рэ а та 

лі та ра тур ных прэ мій «Пун со выя вет-

ра зі» і «За па вет ная ма ра» Яў ге ніі Па-

стэр нак і аў та ра кніг для пад лет каў і 

сцэ на рыс та Анд рэя Жва леў ска га.

Рэ корд ная коль касць філь маў сё-

ле та ўдзель ні чае ў Кон кур се на цы я-

наль ных кі на школ, што за дум ваў ся як 

май стар-клас, а пе ра тва рыў ся ў паў-

на вар тас ную кон курс ную пра гра му, у 

якой сё ле та, да рэ чы, пры муць удзел 

най вя до мей шыя еў ра пей скія кі на шко-

лы. Кі не ма та гра фіс ты-па чат коў цы, бо 

для іх гэ тая сек цыя най больш ці ка вая, 

змо гуць уба чыць 25 ра бот, ка лі ў мі ну-

лым і па за мі ну лым га дах па каз ва ла ся 

14 і 16.

На цы я наль ны кон курс бу дзе па каз-

вац ца з 6 да 8 ліс та па да ў кі на тэ ат-

ры «Бе ла русь». Уліч ва ю чы апош нія 

хва ля ван ні, у ім сё ле та ўдзель ні чае 

не 20, а 18 іг ра вых, да ку мен таль ных і 

ані ма цый ных кар цін.

Як звы чай на, філь мы, што ўдзель-

ні ча юць у кон кур сах «Ліс та па да» (на 

жаль, не ўсе, але ўсё ж) бу дуць прад-

стаў ле ны іх ства раль ні ка мі — з імі ж 

пас ля пра гля ду мож на бу дзе аб мер ка-

ваць уба ча нае ў фар ма це Q&А.

Вы ні кі кон кур саў ста нуць вя до мыя 

на цы ры мо ніі за крыц ця кі на фес ты ва-

лю 9 ліс та па да зноў жа ў кі на тэ ат ры 

«Маск ва». Толь кі ад зна чу: філь мы, 

што бы лі ада бра ны ў пра гра мы «Ліс-

та па да» ці атры ма лі яго ўзна га ро ды, 

час та ма юць доб ры пра цяг у філь ма-

гра фіі аў та раў аль бо фес ты валь ным 

лё се.

Асноў ны мі пля цоў ка мі Мінск ага кі-

на фес ты ва лю сё ле та з'яў ля юц ца кі-

на тэ ат ры «Цэнт раль ны», «Мір», «Пі я-

нер», «Бе ла русь», «Маск ва», «Fаlсоn 

Сlub Бу цік Кі но» і Му зей гіс то рыі бе-

ла рус ка га кі но.

Усё толь кі па чы на ец ца.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

У РЫТ МАХ ЧА СУ
ХХХІ Між на род ны фес ты валь 

су час най ха рэа гра фіі ІFMС прой дзе 
на пля цоў ках Ві цеб ска, Мін ска і Го ме ля
У пер шыя га ды іс на ван ня ён пра хо дзіў як не фар-

маль ная ма ла дзёж ная ту соў ка, по тым атры маў да-

во лі эк за тыч ную наз ву Усе са юз ны фес ты валь па пу-

ляр на га тан ца «Бе лы са ба ка» і, па сут нас ці, стаў той 

куль тур най з'я вай, якая да ла штур шок да раз віц ця 

су час на га тан ца ў на шай кра і не. Праз трыц цаць га доў 

фес ты валь мае пад трым ку Мі ніс тэр ства куль ту ры і 

Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі, за слу жа ны ста тус між на-

род на га, маш таб ную геа гра фію ўдзель ні каў і што год 

ад кры вае для шы ро кай пуб лі кі но выя ці ка выя ім ёны 

і кі рун кі ха рэа гра фіі.

Асноў ным ме ра пры ем ствам ха рэа гра фіч на га фо ру му, 

які ад бу дзец ца з 20 па 25 ліс та па да, ста не кон курс су час-

най ха рэа гра фіі. Як рас ка за лі ар га ні за та ры, тра ды цый на ён 

пра хо дзіць па та кой схе ме: у ня цот ны год фэс ту ад бы ва ец ца 

на цы я наль ны бе ла рус кі кон курс, у цот ны — між на род ны. 

Сё ле та за яў кі на ўдзел у ім да сла лі 63 кра і ны, у тым лі ку 

Ар ме нія, Іта лія, Гер ма нія, Поль шча, Ра сія, Кі тай, а так са ма 

Ку ба, якая бу дзе прад стаў ле на ўпер шы ню. «Ка лі б мы да-

пус ці лі да ўдзе лу ўсе за яў ле ныя па ста ноў кі, іх агуль ная пра-

цяг ласць скла ла б 37 га дзін!» — на зы вае ўра жаль ную ліч бу 

аў тар ідэі і ды рэк тар фес ты ва лю, на мес нік ге не раль на га 

ды рэк та ра Цэнт ра куль ту ры «Ві цебск» па спец пра ек тах 

Ма ры на РА МА НОЎ СКАЯ. Ад нак да гле да ча дой дуць толь кі 

най леп шыя ся род най леп шых: пас ля па пя рэд ня га за воч-

на га ад бо ру вы зна чы лі ся 36 ка лек ты ваў, якія прад ста вяць 

на суд між на род на га жу ры ў за кры тым ту ры 64 ра бо ты, а 

ра бо ты фі на ліс таў у трэ цім, пуб ліч ным ту ры кон кур су мож на 

бу дзе ўба чыць 24 ліс та па да на сцэ не кан цэрт най за лы «Ві-

цебск». Пе ра мож цы, акра мя га на ро вых дып ло маў і зван ня 

лаў рэ а таў, атры ма юць у да да так гра шо выя прэ міі: Гран-пры 

ў па ме ры 5700 до ла раў ЗША, пер шая прэ мія — 3500, дру гая 

і трэ цяя — 2300 і 1200 ад па вед на. Да дат ко ва бу дуць уру ча-

ны спе цы яль ныя прэ міі «За сэн са вае на паў нен не тан ца», 

«Пост скрып тум» і прэ мія імя Яў ге на Пан фі ла ва — най леп-

ша му ха рэо гра фу па вер сіі між на род на га жу ры.

Ле таш няе 30-год дзе фес ты ва лю вы ра шы лі ад зна чаць 

маш таб на: і сё ле та таксама прад ста віць як ма га больш 

ві до вішч ных і вя лі кіх спек так ляў на ві цеб скай сцэ не. Зрэш-

ты, не толь кі на ві цеб скай: ІFMС-2018 ад кры ец ца 20 ліс-

та па да на сцэ не На цы я наль на га ака дэ міч на га Вя лі ка га 

тэ ат ра опе ры і ба ле та ў Мін ску — па ста ноў кай «Увер цю ры 

Ра сі ні», якую прад ста віць італь ян скі ка лек тыў Sреllbоund 

соntеmроrаrу bаllеt. Яе ж 22 ліс та па да за меж ныя гос ці па-

ка жуць у Го ме лі, а 25 ліс та па да — у Ві цеб ску. «У італь ян-

скай тру пы вель мі ці ка вая і да ра гая па ста ноў ка, якая ста ла 

пе ра мож цам на цы я наль на га кон кур су, што мі ніс тэр ства 

куль ту ры Іта ліі пра во дзі ла да 150-год дзя Ра сі ні, — анан суе 

Ма ры на Ра ма ноў ская. — Дэ ка ра цыі зроб ле ны ў вы гля дзе 

вя ліз най ша фы з мност вам па лі чак і шуф ля дак, у кож най 

з якіх — му зы ка Ра сі ні. А са ма ша фа ні бы та зна хо дзіц ца 

ў па коі кам па зі та ра, і гле да чы ў за ле змо гуць праз му-

зы ку і плас ты ку ўба чыць усё яго жыц цё, усе за хап лен ні 

і стра хі...»

Акра мя та го, у «вя лі кай, шы коў най і пыш най» пра гра ме 

сё лет ня га фес ты ва лю — спек такль «Ка лі гу ла», па стаў ле-

ны па вод ле апо вес ці Аль бе ра Ка мю Мас коў скім гу берн скім 

тэ ат рам пад кі раў ніц твам Сяр гея Бяз ру ка ва (у 1,5-га дзін-

най плас тыч най вер сіі, дзе ня ма ні вод на га сло ва, тым не 

менш іг ра юць дра ма тыч ныя ак цё ры, ся род якіх узы хо дзя-

чая зор ка кі но Ка ця ры на Шпі ца), а так са ма ба лет «Спя чая 

пры га жу ня» тэ ат ра «Кі еў ма дэрн-ба лет», у якім ха рэо граф 

Ра ду Па клі та ру су мес на з швей цар скім мас та ком-па ста ноў-

шчы кам спа лу чыў эфект насць кла січ на га ба ле та і ха раст во 

дзі ця чай каз кі, пер фор манс «Па вет ра» ў па ста ноў цы бе ла-

рус кай тан цор кі і ха рэо гра фа Воль гі Ла боў кі най і тры раз-

на пла на выя спек так лі ад перм ска га тэ ат ра «Ба лет Яў ге на 

Пан фі ла ва» — ба лет-сю і та Tоlstоу па вод ле тво раў кла сі ка, 

су час ны ба лет «Па ноп ты кум» і спек такль-трыб' ют «Зор ка 

62090», па стаў ле ны на му зы ку... Вік та ра Цоя.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

УСЁ ПА ЧА ЛО СЯ 
З «ХА ЛОД НАЙ 

ВАЙ НЫ»
Учо ра «Ліс та пад» ад крыў ся — 
сён ня гле да чы па чы на юць гля дзець 
кон курс ныя пра гра мы

Старт 25-му Мінск аму між на род на му кі на фес ты ва лю да дзе ны: учо ра, 

2 ліс та па да, ад бы лі ся пер шыя па ка зы іг ра во га і да ку мен таль на га кі-

но, а ў кі на тэ ат ры «Маск ва» ра за сла лі чыр во ную ды ва но вую да рож-

ку, раз бі лі та лер ку аб шта тыў кі на ка ме ры і па ка за лі фільм ад крыц ця, 

якім на гэ ты раз ста ла поль ская кар ці на Паў ла Паў лі коў скі «Ха лод ная 

вай на». З ча ла ве чы мі ка ме ды я мі, (не)дзі ця чы мі гіс то ры я мі, Кар не ліу 

Па рум бою, сім ва ліч ны мі і лі та раль ны мі зна ка мі стар ту кі на фес ты-

валь «Ліс та пад» аб' яў ле ны ад кры тым.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

44-ы між на род ны фес ты валь мас тац тваў «Бе ла рус кая 

му зыч ная во сень», ар га ні за та рам і га лоў най пля цоў кай 

яко га вы сту пае Бел дзярж фі лар мо нія, па чаў ся ў ста лі цы. 

Гэ тым ра зам у пра гра ме — ка ля 20 кан цэр таў най леп шых 

му зы каў і ка лек ты ваў з 12 кра ін све ту.

На працягу амаль ме ся ца, да 28 ліс та па да, ме ла ма ны 

змо гуць на ве даць кан цэр ты на роз ны густ: сім фа ніч ныя, 

джа за выя, ха ра выя, на род ныя му зыч ныя ве ча ры. Ёсць 

у пра гра ме і не каль кі ці ка вых прэм' ер. Так, 13 ліс та па-

да пра гу чаць тво ры су час на га італь ян ска га кам па зі та ра 

Ра бер та Ма лі нэ лі, му зы ку яко га, пад крэс лі ва юць ар га ні-

за та ры «Бе ла рус кай му зыч най во се ні», ра ней ні ко лі не 

чу лі ў на шай кра і не. А 18 ліс та па да бу дзе прад стаў ле на 

су свет ная прэм' е ра — вя лі кая сім фо нія ай чын на га аў та-

ра Ла ры сы Сі ма ко віч «Ска ры на. Вяр тан не» — сем сцэн 

з жыц ця асвет ні ка і пер ша дру ка ра, якія ра зам з хо рам і 

ар кест рам прад ста віць рок-вы ка наў ца Ян Жан чак.

Так са ма ў ме жах фес ты ва лю прой дзе цэ лы му зыч ны 

ма ра фон, пры мер ка ва ны да 80-год дзя га лоў на га ды ры-

жо ра На цы я наль на га ака дэ міч на га на род на га ар кест ра 

імя Жы но ві ча пра фе са ра Мі ха і ла Ка зін ца.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Му зы каМу зы ка

Як гу чыць во сень


