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— Апош нім ча сам з 

«Бе ла русь філь ма» пры-

хо дзяць да во лі аб на дзей-

лі выя і ап ты міс тыч ныя 

на ві ны пра но выя да ку-

мен таль ныя пра ек ты і 

су пра цу з не за леж ны мі 

рэ жы сё ра мі. Ці са праў ды 

на сту дыі ад бы ва ец ца лі-

бе ра лі за цыя?

— Ма гу пад пі сац ца пад 

тым, што апош нія па дзеі 

вы гля да юць ап ты міс тыч на, 

але мне ці ка ва, ці бу дуць 

яны та кі мі ў фі на ле. Неш-

та па доб нае пе ры я дыч на 

зда ра ец ца, я прый шоў на 

кі на сту дыю, ка лі яна гэ так-

са ма вы ра шы ла за пра сіць 

ма ла дых рэ жы сё раў і па гля-

дзець, што атры ма ец ца, мо-

жа, хто-не будзь за ста нец ца. 

Па гля дзім, як пой дзе гэ тым 

ра зам. Мак сім Швед, Алесь 

Ла по, Ксе нія Га лу бо віч і Ве-

ра ні ка Бан да ро віч за дзей-

ні ча ны ў да ку мен таль ным 

аль ма на ху, свой фільм зды-

мае Дзміт рый Ма ха мет, мы 

з Да р'яй Юр ке віч пра цу ем 

над яе пра ек там аб ста лен-

ні і пры няц ці ся бе на фо не 

жыц ця на ка ля чар но быль-

скай тэ ры то рыі. Для мя не 

бы ло вель мі пры ем на і не-

спа дзя ва на, што рэ жы сё ры, 

якія прый шлі ў да ку мен таль-

нае кі но не праз Ака дэ мію 

мас тац тваў і пра цу на тэ-

ле ба чан ні, а сва і мі, не стан-

дарт ны мі шля ха мі, атры ма лі 

ад на цы я наль най кі на сту дыі 

пра па но ву аб су пра цоў-

ніцтве. Та кая ка ла ба ра цыя 

мае быць ці ка вай, адзі нае, 

што не ка то рыя да стой ныя 

знач на боль ша га, за мест на-

ве лы ў аль ма на ху ім мож-

на сме ла да ваць сур' ёз ныя 

пра екты. Ну са праў ды, што 

нам губ ляць, трэ ба ры зы ка-

ваць і не ду маць, а рап там 

бу дзе со рам на за бе ла рус-

кае кі но. Бо ку ды ўжо больш 

со рам на? Мне зда ец ца, Мі-

кі та Лаў рэц кі (бе ла рус кі не-

за леж ны рэ жы сёр. — Аўт.) 

пра віль на ска заў пра на ша 

«скон ча нае кі но», маў ляў, 

ця пер ужо ня ма ча го ба яц-

ца, да вай це ра біць тое, што 

хо чац ца.

— Ці мож на гэ тыя ма-

лень кія кро кі ўспры маць 

як знак но вай па лі ты кі 

«Бе ла русь філь ма»?

— Каб зра зу мець, пас ля-

доў ная гэ та па лі ты ка аль бо 

вы сіл кі асоб ных лю дзей на-

кшталт Ак са ны Эй харт (ды-

рэк тар сту дыі «Ле та піс». — 

Аўт.), па трэ бен час. Та му 

што кі раў ніц тва пе ры я дыч на 

пры мае не ча ка ныя ра шэн ні і 

за яў ляе: «Мы бу дзем ра біць 

гэ та і гэ та», — і ты ду ма еш: 

«О, кру та!» — а пра хо дзіць 

час і ўсё за ста ец ца, як бы-

ло. Ка лі сён няш нія пра цэ сы 

ста нуць ім пуль сам да не ча-

га вар та га ўва гі, бу дзе здо-

ра ва, але вы нік прад ка заць 

да во лі скла да на, па коль кі ў 

кі на сфе ры дзей ні ча юць роз-

на на кі ра ва ныя сі лы. Ба ю ся, 

дзе ля пе ра стра хоў кі кі на сту-

дыя па між ма ла дым-та ле-

на ві тым і прос та во пыт ным 

рэ жы сё рам бу дзе па-ра ней-

ша му вы бі раць апош ня га.

— Гэ та цу доў на, што 

«Бе ла русь фільм» за пра-

шае да су пра цы не за леж-

ных аў та раў, але ці ёсць у 

гэ тым сэнс? Я не ад на ра-

зо ва чу ла, у тым лі ку ад 

рэ жы сё раў, што на сту дыі 

ў іх ні чо га не атрым лі ва ец-

ца так, як трэ ба.

— Зра зу ме ла, тут ёсць 

бю ра кра тыя і аб ме жа ван-

ні ў срод ках, але спра ва не 

толь кі ў гэ тым. З'яў ля ец ца 

са ма цэн зу ра — не ў тым 

сэн се, што неш та нель га 

па каз ваць, а ў тым, што ты 

па ві нен упі сац ца ў ка но ны 

кі на сту дыі і стыль бе ла рус-

ка га да ку мен таль на га кі но. 

Амаль заў сё ды я цу доў на 

ра зу мею, што трэ ба зра біць, 

каб маё кі но бы ло пры маль-

ным. Ка лі я зды маў свой 

апош ні фільм Gеnеrаtіоn 

Рlау, я на ват не меў уяў лен-

ня, ку ды прый дзе гіс то рыя і 

чым скон чыц ца кі но, але ра-

зу меў, што тая экс па зі цыя, 

якая ў вы ні ку атры ма ла ся, 

па ды дзе пад стан дар ты. Та-

му што кан цэп цыя, якую  я 

ха цеў бы ўва со біць, не су-

ад но сіц ца з тым, што ў ця-

бе ёсць на кі на сту дыі. Да та-

го ж умоў на 1 мая та бе трэ-

ба здаць фільм, ты на ўрад 

ці змо жаш зды маць во сем 

га доў, як гэ та ро бяць... не 

ў нас. Толь кі ста рац ца ла ві-

ра ваць, як, на прык лад, ла ві-

ра ваў Мі ха іл Жда ноў скі, ка лі 

ства раў кар ці ну пра Аляк-

санд ра Ані сі ма ва, — ён зняў 

не каль кі ка рот кіх мет раў і 

праз не каль кі га доў зра біў 

з іх поў ны. Я не ад маў ляю, 

што і ў гэ тых рам ках мо жа 

ўзні каць доб рае кі но, прос та 

яно прад ка заль на бу дзе та-

кое і та кое, але не та кое і не 

та кое. (Вы ма лёў вае ру ка мі 

геа мет рыч ныя фі гу ры.) Ка лі 

тэ ле ба чан не па раў ноў ва юць 

з кан ве е рам, то «Бе ла русь-

фільм» — гэ та ма ну фак ту-

ра, якая ро біць пры клад на 

тое ж са мае, толь кі ра бо та 

ў яе больш руч ная. Гэ та не 

дрэн на, прос та да насць.

— Зы хо дзя чы з та го, 

што за раз ад бы ва ец ца і 

не ад бы ва ец ца, як ду ма-

еш, па зі тыў ная бу ду чы ня 

бе ла рус ка га кі но ўсё ж у 

афі цый най сфе ры ці не-

афі цый най?

— Мне зда ец ца, яны па-

він ны ад на ад ну пры знаць, 

і та ды ўсё бу дзе доб ра. 

З абод вух ба коў ідзе ўза ем-

нае не пры няц це: там ама-

тар ства, а там бю ра кра-

тыя, — але ж ней кая ўза-

ем ная па ва га па він на быць. 

У ма ім філь ме «Пер ша друк» 

пра Фран цыс ка Ска ры ну 

ксёндз цы туе Яна Паў ла ІІ, 

які па раў наў пра ва слаўе і 

ка та лі цызм з дзвю ма па ло-

ва мі лёг кіх, якія не мо гуць 

іс на ваць ад на без ад ной. 

Так і ў бе ла рус кім кі но ёсць 

свае «пра ва слаўе» і «ка та-

лі цызм», што аль бо сяб ру-

юць, аль бо ва ю юць, але ўсё 

роў на з'яў ля юц ца част ка мі 

цэ ла га. Мы нядаўна зды ма-

лі ў Іўі, у гэ тым га рад ку тры 

кан фе сіі з па ва гай ста вяц ца 

ад на да ад ной, на прык лад, 

на ка та ліц кі Вя лік дзень у 

кас цёл прый шлі імам і ба-

цюш ка... Скла да на ўя віць 

Мі кі ту Лаў рэц ка га на кі на-

сту дыі, але і доб ра, я не 

ўпэў не ны, што «сіс тэ ма» ў 

прын цы пе па трэб на не за-

леж ным рэ жы сё рам, прос та 

бы ло б ня ліш нім ра зу мен не, 

што не за леж ныя аў та ры — 

не вар' я ты, а прос та ін шыя, 

а ў кі но па трэб ны як арт ха ус, 

так і блок бас та ры і се ры я лы 

для ба буль.

— Ты скон чыў Ака дэ-

мію мас тац тваў, пра цу еш 

на на цы я наль най кі на сту-

дыі і з'яў ля еш ся прад стаў-

ні ком ма ла до га па ка лен-

ня бе ла рус кіх рэ жы сё раў. 

Ты ад чу ва еш, што іс ну еш 

у тра ды цыі, неш та пра цяг-

ва еш, на ле жыш пэў най 

шко ле?

— Нам яшчэ ў ака дэ-

міі ка за лі, што бе ла рус кай 

шко лы кі но ня ма, бы лі вуч ні 

Ту ра ва і Пта шу ка, але і гэ та 

не па ра дзі ла ней ка га ця чэн-

ня, не ста ла фун да мен там 

моц на га збу да ван ня. Чуў, 

што на ад ным з па ка заў бе-

ла рус кіх філь маў за мя жой 

нех та ска заў, што з-за ад-

сут нас ці гэ тай пе ра ем нас ці 

на шы аў та ры та кія роз ныя, 

кру тыя і бес ша баш ныя. На-

пэў на, гэ та наш плюс: не бы-

ло ге нія, які на пла дзіў са бе 

пас ля доў ні каў, што ро бяць 

тое ж са мае, толь кі ў два 

ра зы горш, та му ў нас та-

кая бан да, якая ады шла ад 

мыс лен ня шко лы і прос та 

ро біць тое, што хо ча ра біць. 

Тут кож ны пры хо дзіць у кі-

но сва ім шля хам і са сва і мі 

пе ра жы ван ня мі. Мо жа, гэ та 

так са ма пэў ная шко ла — 

«ан ты шко ла». Я цяпер чы-

таю пра бры тан ска га рэ жы-

сё ра Лінд сэя Ан дэр са на, ён 

па чы наў з без кам пра міс най 

кі на кры ты кі і, ка лі не ка га лі-

чыў ге ні яль ным, так і ка заў: 

«Гэ та най леп шы рэ жы сёр». 

Маг чы ма, у тым, каб не азі-

рац ца на мер ка ван не боль-

шас ці, маў ляў, най леп шы мі 

з'яў ля юц ца Спіл берг і Кэ ме-

ран, за ста вац ца са бой, мець 

сваё мер ка ван не і быць у ім 

упэў не ны мі, і наш шлях. За-

раз у бе ла рус кае кі но вяр та-

юц ца тыя, хто ву чыў ся за мя-

жой, — Да р'я Юр ке віч, што 

атры ма ла кі на аду ка цыю ў 

Фран цыі, Да р'я Жук са сва ім 

аме ры кан скім бэкг раў ндам, 

Міт рый Ся мё наў-Алей ні каў 

з УДІ Ка. Іх так са ма не ад-

ня сеш да ней кай шко лы, 

та му ў нас атрым лі ва ец ца 

та кая ла та ная коў дра — ан-

ты шко ла.

— Ты пры го жа ка жаш 

пра рэ жы сё раў, якія пры-

хо дзяць у кі но праз жа-

дан не неш та ска заць, а 

я, на ад ва рот, час та ба чу 

аў та раў, якія хо чуць пры-

чы ніц ца да кі но, а ска заць 

ім ня ма ча го.

— Я згод ны. Не так даў но 

ез дзіў на піт чынг кі на пра ек-

таў у Пра гу, дзе апроч мя не 

бы ло шмат аў та раў з уся го 

све ту. Я ба чыў прэ зен та цыі 

пра ек таў з доб рай гіс то ры-

яй, кан флікт най сі ту а цы яй, 

ка лі гля дзіш на рэ жы сё ра і 

не ра зу ме еш, на вош та яму 

гэ та і ча му прад стаў ле ная 

тэ ма яго так кра нае. По бач 

бы лі дзіў ныя кан цэп цыі, на-

конт якіх не зра зу ме ла, як 

яны бу дуць ува соб ле ны на 

эк ра не, але аў та ры імі га-

рэ лі. Я больш схіль ны да 

дру го га ва ры ян та, бо та-

кая страсць ру хае пра ек ты 

і хут чэй пе ра ўтва ра ец ца ў 

вы каз ван не. Я не ка жу, што 

ўсе ў нас ра зу ме юць, для ча-

го яны зды ма юць кі но, але 

доб ра бы ло б, каб ра зу ме лі. 

Я зды маю га ра док Іўе не па 

сва ім сцэ на рыі, та му імк ну-

ся знай сці ў ім ся бе, неш та 

бліз кае і хва лю ю чае, ва ўсіх 

гэ тых лё сах — тое, што ба-

ліць.

— Ты не як ска заў, што 

не лі чыш пра віль ным 

брац ца за за ве да ма па-

спя хо выя тэ мы. Рас тлу-

мач сваю па зі цыю.

— Гэ та я пе ра боль шыў, 

брац ца за та кія тэ мы нар-

маль на, але ха ця б не толь кі 

та му, што яны стап ра цэнт на 

пры ня суць пос пех. Зра біць 

кі но не па він на быць пер ша-

рад най за да чай. Мя не кры ху 

хва люе, ка лі кож ны дру гі рэ-

жы сёр не ра зу мее прад ме та 

і не спра буе яго асэн са ваць. 

На прык лад, ста ла мод на 

зды маць пра дзя цей-аў тыс-

таў, з'я ві ла ся шмат філь маў, 

і не ўсе яны доб рыя, толь кі 

для не ка то рых аў та раў гэ-

та ра бо та — част ка жыц ця. 

Узо рам мо жа быць кар ці на 

«Ан тон тут по бач» Лю бо ві 

Ар кус — на ват не кар ці на, 

а подз віг.

— Ты так са ма цы та ваў 

Аляк санд ра Мін да дзэ, які 

ска заў, што ў кі но ўсё роў-

на зды ма еш сам ся бе. Як 

гэ та да ця бе ад но сіц ца і ці 

маг чы ма зды маць ся бе ў 

да ку мен таль ным кі но?

— Я час та пра цую з чу-

жы мі сцэ на ры я мі, та му ў 

кож ным з іх спра бую знай-

сці неш та, што рэ за ні руе 

з ма і мі дум ка мі і стра ха мі, 

су ад нес ці сва іх ге ро яў з 

са бой. Кар ці на пра Іўе рас-

каз вае пра гіс та рыч ную па-

мяць і страх стра ціць ся бе, 

ге роі тут з да па мо гай рэ лі гіі 

спра бу юць за ха ваць свой 

род і гіс то рыю. Для мя не гэ-

та так са ма важ на. Уво гу ле, 

у лю бой тэ ме мож на знай сці 

ба лю чыя для ця бе пунк ты і 

зра біць фільм, які не бу дзе 

прос та ад га вор кай.

— Гэ та заў сё ды ўда ец-

ца?

— Ці пра віль на тут ужы-

ваць сло ва «ўда ец ца»? 

Фільм — жы вая суб стан цыя, 

якая час та па чы нае вес ці за 

са бой. Дыя лог па між та бой, 

сцэ на ры ем і кі но ў лю бым 

вы пад ку ўда ец ца, пы тан не 

толь кі, на коль кі па спя хо ва. 

Гэ ты пра цэс по шу ку агуль-

най мо вы, кам пра мі су на-

ват ці ка вей шы за ўсё ін шае. 

Я не заў сё ды за да во ле ны 

тым, што атрым лі ва ец ца, 

але пры знаю, што ёсць кан-

чат ко вы вы нік і ён жы ве сва-

ім жыц цём.

— Ты па спра ба ваў ся бе 

ў іг ра вым кі но — з філь-

мам «Лі чыль нік шчас ця». 

Ха цеў бы пра цяг нуць?

— Так, але па куль не ве-

даю як. Я не па кі даю гэ тых 

ле ту цен няў, але для іх ува-

саб лен ня не прый шоў ідэа-

льны час. Я маю на ўва зе 

не ўмо вы кі на ін дуст рыі, а 

ўнут ра нае са ма ўсве дам лен-

не: трэ ба пры няць ся бе, зра-

зу мець, што зды маць і для 

ча го, — гэ та мо жа ад быц ца 

хут ка, а мо жа не ад быц ца 

ні ко лі. Мы вяр та ем ся да та-

го вы ба ру: ства раць кі но, 

каб пры чы ніц ца да ін дуст-

рыі, аль бо зды маць філь мы, 

якія ты не мо жаш не зняць. 

Па коль кі мне блі жэй шы 

дру гі ва ры янт, па куль што 

я зай ма ю ся ра мес най пра-

цай і спра бую ўклас ці ў яе 

част ку сва ёй ду шы. На зы-

ваць ся бе мас та ком і рэ жы-

сё рам бес сэн соў на, я ўжо 

амаль дзе сяць га доў пра цую 

і ра зу мею, што на кі на сту-

дыі мы здымаем не тво ры 

мас тац тва, а толь кі доб рыя 

ра мес ныя ра бо ты. Страш-

на вы пус ціць ся бе за ме жы 

гэ тай ма ну фак ту ры, ра біць 

тое, што, маг чы ма, ні ко му 

не бу дзе па па ме ры аль бо 

ўво гу ле рас сып лец ца на ва-

чах. Пай сці на та кую ры зы-

ку — так са ма ў пэў най сту-

пе ні пры няць ся бе. Па куль 

што мне ха пае пра цэ су, які 

ёсць на «Бе ла русь філь ме», 

во пы ту стан дарт на га да ку-

мен таль на га кі но.

— Што, на твой по гляд, 

са мае га лоў нае для рэ жы-

сё ра?

— Не ка лі лі чы ла ся, што 

сфар мі ра ва ны све та по гляд. 

Ду маю, гэ та ўсё яшчэ ак ту-

аль на. Важ ныя так са ма кры-

тыч нае мыс лен не, адэ кват-

нае ра зу мен не свай го мес ца 

і маг чы мас цяў, а яшчэ важ-

на быць тым, хто ты ёсць. 

Ідэа льнае ж кі но ста но віц-

ца дыя ло гам з аў та рам, а 

заў сё ды хо чац ца, каб твой 

су раз моў нік быў глы бо кім, 

шчы рым, чул лі вым і са ма-

быт ным.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Рэ жы сёр Ігар ЧЫ ШЧЭ НЯ: 

«У НАС ТА КАЯ БАН ДА, ЯКАЯ АДЫ ШЛА «У НАС ТА КАЯ БАН ДА, ЯКАЯ АДЫ ШЛА 
АД МЫС ЛЕН НЯ ШКО ЛЫ» АД МЫС ЛЕН НЯ ШКО ЛЫ» 

На цы я наль ная кі на сту дыя пра цяг вае вы во дзіць 

сваё кі но ў ма сы — гэ тым ра зам, 24 кра са ві ка, 

у кі на тэ ат ры «Пі я нер» прай шлі па ка зы філь маў 

ма ла до га да ку мен та ліс та Іга ра Чы шчэ ні. Рэ жы сёр 

ужо во сем га доў пра цуе на «Бе ла русь філь ме» 

і за гэ ты час стаў аў та рам моц ных, да лі кат ных, 

вы тры ма ных кар цін «Стра ча ная пес ня», «Под ых 

ба лот», «Пер ша друк» ды ін шых. У 2017-м як 

прад стаў нік кі на ві дэа мас тац тва ён быў на ват 

названы «Ча ла ве кам го да ў сфе ры куль ту ры». 

Не так даў но Ігар Чы шчэ ня за вяр шыў не вя лі кую 

пра цу Gеnеrаtіоn Рlау, дзе за га ва рыў пра сфе ру 

ІT. Мы су стрэ лі ся з ім, каб па гля дзець на су час нае 

бе ла рус кае кі но ва чы ма та го, хто на ле жыць да 

яго ма ла дой ге не ра цыі, а маг чы ма, і яго слаў най 

бу ду чы ні. Пра свое асаб лі вую са ма цэн зу ру, страх 

ака зац ца не па па ме ры і ан ты шко лу бе ла рус ка га 

кі но — у на шай раз мо ве.

«Я не ўпэў не ны, 
што «сіс тэ ма» 
ў прын цы пе па трэб на 
ня за леж ным рэ жы сё рам, 
прос та бы ло б ня ліш нім 
ра зу мен не, што 
не за леж ныя аў та ры — 
не вар' я ты, 
а прос та ін шыя, а ў кі но 
па трэб ны як арт ха ус, 
так і блок бас та ры 
і се ры я лы для ба буль».


