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Тры ка рот ка мет раж кі бе ла рус кіх ма-
ла дых аў та раў бы лі па ка за ны на вя лі-
кім эк ра не ў Мін ску як вы нік пра ек та 
KІNОSРRІNT. Пра ект, што быў рас па ча ты 
ле тась у Бе ла ру сі, на кі ра ва ны на ўзае  ма-
дзе ян не кі на экс пер таў і па ка лен ня ма ла-
дых кі не ма та гра фіс таў. Апош нія па да-
ва лі за яў кі, пі са лі сцэ на рыі, афарм ля лі 
каш та ры сы, пра хо дзі лі эта пы зды мач-
на га пра цэ су, пра ца ва лі над так зва ным 
пост пра да кшнам, уклад ва лі ся ў тэр мі ны і 
гра фі кі, ка ра цей, мі на лі ўсе «ко лы пек ла» 
ства рэн ня філь ма. А на ўза мен атрым лі-
ва лі ад ар га ні за та раў кон кур су до ступ да 
тэх ніч на га аб ста ля ван ня і тэ а рэ тыч ную, 
кан суль та цый ную да па мо гу.

Пі лот ны вы пуск хоць і за цяг нуў ся (скон чыц-
ца ён па ві нен быў яшчэ ў каст рыч ні ку), але 
мэ таў, зда ец ца, да сяг нуў. Тры іг ра выя ка рот-
ка мет раж кі па поў ні лі пласт су час на га ма ла-
до га бе ла рус ка га кі но і хто ве дае — маг чы ма, 
удзель ні кі кон кур су гэ тым не аб мя жу юц ца.

«Сут насць пра ек та бы ла ў тым, каб па чаць 
пе ра да ваць во пыт, і гэ та, на мой по гляд, атры-
ма ла ся. Не іс тот на, што ў фі на ле ака за лі ся 
толь кі тры ра бо ты, а не дзе сяць — гэ та ж толь кі 
пер шы крок. У вы ні ку мы ма ем ма ла дое кі но, 
зроб ле нае на да стат ко ва вы со кім узроў ні, і тэх-
ніч ным, і мас тац кім. Што так са ма важ на — гэ та 
за кон ча ныя ра бо ты, а толь кі ў гэ тым вы пад ку 
во пыт мае сі лу», — ка мен туе ге не раль ны пра-
дзю сар «Бел Фільм Гру пы» і адзін з «экс пер-
таў» пра ек та Юрый Іг ру ша.

Тэ май філь маў бы ла за яў ле на эка ло гія. Рэ-
жы сёр Мі ха іл Па рхо мен ка на Кі на спрын це зняў 
сваю дэ бют ную кар ці ну — кры ху ды дак тыч ную 
тра гі ка ме дыю «Эс та фе та». Па сю жэ це дач нік 
зна хо дзіць у сва ім ага ро дзе за ржа ве лую бом бу 
і раз губ ле на спра буе пры ду маць, што з ёй ра-
біць. На да па мо гу пры хо дзіць прос тая ло гі ка: 
бом ба — гэ та зброя, а зброю трэ ба зда ваць у 
мі лі цыю. Та му га лоў ны ге рой кла дзе зна ход ку 
ў свае «жы гу лі» і вя зе ў ад дзя лен не...

Ігар Чы шчэ ня, вя до мы сва і мі да ку мен таль-
ны мі пра ца мі, — не дэ бю тант у кі но, але над іг-
ра вой кар ці най, дзя ку ю чы ўдзе лу ў Кі на спрын-
це, пра ца ваў упер шы ню.

«Па між іг ра вым і да ку мен таль ным кі но 
на са мрэч вя лі кія роз ні ца. Для да ку мен таль-
ных філь маў па тра бу ец ца мен шая зды мач ная 
гру па, мен шая коль касць тэх ні кі, апроч ін ша-

га — гэ та ін тым ная пра ца. Ства рэн не іг ра во га 
філь ма — ін шая спра ва, тут трэ ба кі ра ваць 
ка лек ты вам, ар га ні зоў ваць пра сто ру. У пер-
шым вы пад ку ты, мож на ска заць, фік су еш тое, 
што ад бы ва ец ца, у дру гім ты па ві нен пры ду-
маць, ства рыць, зра біць ма тэ ры ял па доб ным 
да тва ёй за ду мы. Вось гэ та га во пы ту ў мя не да 
ўдзе лу ў пра ек це не бы ло. Апроч ін ша га на Кі-
на спрын це я зра зу меў, што доб ра ўмею, а што 
ў мя не атрым лі ва ец ца дрэн на, вы зна чыў свае 
плю сы, мі ну сы і кі рун кі, у якіх трэ ба прак ты ка-
вац ца. Тут мы па ма ца лі ма тэ рыю, так ска жам, 
вя лі ка га кі но», — ка жа рэ жы сёр.

Яго ка ман да аб ра ла тэ му ава рыі на Чар но-
быль скай АЭС. Што, да рэ чы, ак ту аль на — у кра-

са ві ку споў ніц ца трыц цаць га доў з мо ман ту вы-
бу ху на энер га бло ку элект ра стан цыі. У кар ці не 
«Лі чыль нік шчас ця» хлоп чык зна хо дзіць у рэ чах 
баць кі, які вяр нуў ся з ка ман дзі роў кі, дзіў ны пры-
бор. Ма лы пры мае яго за вы мя раль нік уз роў ню 
шчас ця. Пры бор, што на са мрэч з'яў ля ец ца да зі-
мет рам (пры зна ча ным для вы мя рэн ня ўзроў ню 
ра ды я цыі), па каз вае і сут насць ка ман дзі роў кі, і 
тэ му філь ма, і пры чы ну на віс лай на пру жа нас ці. 
Дзя ку ю чы ад на му ат ры бу ту кар ці не не спат рэ-
бі лі ся ліш нія сло вы і ўдак лад нен ні.

Ча ла ве чая га вор ка апроч ад ной фі наль най 
фра зы ад сут ні чае ў філь ме «Двац цаць шас нац-
цаць», якую су поль на зня лі Анд рэй Кры вец кі і 
Дзміт рый Рач коў скі. На Зям лі за ста ец ца адзін 
ча ла век, які жы ве ва ўмоў ным до ме, з умоў ны мі 
сце на мі і дзвя ры ма, але аба вяз ко ва ўсіх умоў-
нас цяў пры трым лі ва ец ца. У яго ёсць ра дыё пры-
ём нік, за па сы пра ві зіі, па пе ра, на якой ён пі ша 
ліс ты, ро вар, на якім ез дзіць іх ад праў ляць. З 
дак лад нас цю мі ну та ў мі ну ту. Але ра дыё пры ём-
нік не зна хо дзіць сіг нал, і ліс ты са скры ні ўжо 
даў но ні хто не да ста ваў. У пэў ны эма цы я наль-
на кры зіс ны мо мант га лоў ны ге рой зна хо дзіць 
паш тоў ку з вы явай го ра да Ду бай і, на тхніў шы ся 

ёю, па чы нае пра ца ваць над яшчэ ад ной у сва ім 
жыц ці ўмоў нас цю.

З ма ла ды мі кі не ма та гра фіс та мі ў пра ек це 
Кі на спрынт пра ца ва лі вя до мыя дзея чы бе ла-
рус кай кі на пра сто ры — прад зю сар Nеw wаvе 
рrоduсtіоn Аляк сандр Ле вян чук, сцэ на рыст 
Анд рэй Ку рэй чык, ды рэк тар Кі на шко лы-сту дыі 
Анд рэй Па лу па наў, ды рэк тар rеntаl-кам па ніі 
FІRST RЕNTАL Сяр гей Яку боў скі і ін шыя.

«Я ду маю, гэ та толь кі пер шы крок у га лі не, 
дзе з ма ла ды мі пра цу юць пра фе сі я на лы. Гэ-
та вель мі важ на, та му што да гэ туль у якас ці 
на стаў ні ка вы сту па ла па сут нас ці толь кі дзяр-
жа ва — у на ву чаль ных уста но вах, у фі нан са-
ван ні дэ бю таў. Мы ма ем спра ву з ма ла ды мі, 
не кі ру е мы мі людзь мі, з ты мі, хто сам прый шоў 
да ці ка вас ці да кі но. Пра фе сі я на лы па ча лі пра-
ца ваць з удзель ні ка мі пра ек та з са ма га ну ля. 
Гэ та бы ло ня лёг ка: за яў кі па да лі дзе вя нос та 
ча ла век, але толь кі тры ра бо ты дай шлі да фі-
на лу. Яшчэ 5-6 ра бот мы стра ці лі ў пра цэ се. 
Цяж ка бы ло пры му сіць слу хаць во пыт ных лю-
дзей, ма ла дым зда ва ла ся, што яны ве да юць 
усё. Але тыя, хто дай шоў да фі на лу, на біў шы 
гу за коў,  зра зу ме лі, што нас вар та бы ло слу-
хаць, — рас каз вае Юрый Іг ру ша.

На пэў на, нех та з тых, хто прай шоў Кі на-
спрынт, не бу дзе пра цяг ваць пра цу ў кі но, але, 
як лі чыць Юрый Іг ру ша, пра ект усё роў на ста не 
для ўдзель ні каў над звы чай ка рыс ным во пы-
там: ча ла век, маў ляў, ра за браў ся ў са бе і сва іх 
ін та рэ сах, а гэ та так са ма пе ра мо га.

На чар зе ў ар га ні за та раў пас ля прэм' е ры 
ка рот ка мет ра жак у Мін ску іх пра соў ван не на 
за меж ныя фес ты ва лі, чым зой мец ца прад зю-
сар скі бок. Маг чы ма, Кі на спрынт пра цяг нец-
ца чар го вы мі кон кур са мі, і та ды, спа дзя ём ся, 
філь маў бу дзе зня та яшчэ больш, праў да, ужо 
зу сім на ін шую тэ му.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. 
katsyalovich@zviazda.by
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Кі на кро кіКі на кро кі  ��

ТЭ МА АД НА, ФІЛЬ МЫ — РОЗ НЫЯ
Но вая сіс тэ ма раз віц ця ма ла до га кі но да ла плён

Дач нік зна хо дзіць у ага ро дзе 
за ржа ве лую бом бу і раз губ ле на 
ду мае, што з ёй ра біць. На да па мо гу 
пры хо дзіць прос тая ло гі ка: бом ба — 
гэ та зброя, а зброю трэ ба зда ваць 
у мі лі цыю.

Ся род ка рот ка мет ра жак ёсць цэ-
лая се рыя філь маў пра за мкі Бе ла-
ру сі — Крэў скі, Мір скі, На ва груд скі, 
Галь шан скі... У гэ тым жа сег мен це 
рэа лі за ва на не каль кі ін шых тэм, 
на прык лад, парт рэт ды ры жо ра і 
мас тац ка га кі раў ні ка Дзяр жаў на га 
ака дэ міч на га сім фа ніч на га ар кест ра 
Аляк санд ра Ані сі ма ва аль бо фільм 
пра сту дэнц кі тэ атр, аў ды то ры яй яко-
га з'яў ля юц ца хво рыя дзе ці.

Кож ны са ство ра ных поў на мет-
раж ных філь маў ле тась у якас ці кі на-
пра ек та пе ра мог у рэс пуб лі кан скім 
кон кур се, дзя ку ю чы ча му атры маў 
ста пра цэнт нае дзяр жаў нае фі нан са-
ван не. Вы нік з'я віў ся да во лі хут ка.

Прэм' е ра кар ці ны «Бе ла русь. Да-
ку мен таль ная гіс то рыя» Га лі ны Ада-
мо віч ужо ад бы ла ся не каль кі ме ся цаў 
та му. Пэў ная част ка філь ма за сна-
ва на на хро ні цы і ра бо тах бе ла рус кіх 
да ку мен та ліс таў ад па чат ку дзе вя-
нос тых да сён няш ніх дзён. У кар ці-
ну ўклю ча ны над звы чай фак тур ныя 
эпі зо ды з 90-х га доў: чэр гі на мя жы з 

Поль шчай, у якой бе ла ру сы за раб ля-
лі гро шы, не за да во ле ны на тоўп лю-
дзей на пло шчы ка ля пом ні ка Ле ні ну, 
апо вед прос тых пра цоў ных пра без-
гра шоўе і не аб ход насць утрым лі ваць 

сям'ю. Тут за фік са ва ны час без на-
дзей нас ці і над зеі на бу ду чы ню, час 
са цы яль ных уз ру шэн няў, час гуч на га 
го ла су на ро да, час лё са вы ра шаль ных 
па дзей. Усё гэ та ла гіч на пе ра ця кае ў 
апо вед пра да сяг нен ні не за леж най 
кра і ны — пра цу за во да Гом сель маш, 
па спя хо вую прак ты ку транс план та цыі 
сэр ца, бу даў ніц тва Бе ла рус кай АЭС, 
пра рэ стаў ра цыю Ар хі ка фед раль на га 
кас цё ла ў Мін ску. По бач з ты мі, хто 
гэ тыя пос пе хі ства рае, да ку мен та ліс-
ты — яны фік су юць гіс то рыю кра і ны і 
ад шук ва юць са праўд ных ге ро яў.

Кар ці на Вік та ра Аслю ка «Пе да га-
гіч ная паэ ма» па сцэ на рыі Воль гі Да-

шук зды ма ла ся ў кан цы на ву чаль на га 
го да і па чат ку ўжо на ступ на га. А між 
тым, ге ро я мі філь ма з'яў ля юц ца ма-
ла дыя на стаў ні кі Дзміт рый Ма кар чук і 
Сяр гей Ба ро дзіч, што з'е ха лі з Мін ска 
ў аг ра га ра док Жы лі ха ва Ка пыль ска-
га ра ё на, каб пра ца ваць у шко ле. За 
час пра цы над філь мам адзін з пе да-
го гаў пе рай шоў пра ца ваць у ін шую 
шко лу, да та го ж ка ле гі знай шлі для 
пра жы ван ня пры ват ны дом за мест 
ін тэр на та. Вуч ні, шчы ра пры вя за ныя 
да сва іх на стаў ні каў, да па ма га лі ім 
пры бі раць но вае жыт ло.

Усё гэ та — по быт, уро кі, ста сун кі 
з вуч ня мі, пад рых тоў ка да школь на га 
свя та, він ша ван ні ка лег, не пра цяг лыя 
раз ва жан ні — ста ла жывой і пры ем-
най фак ту рай. Па сло вах сцэ на рыс та, 
ге роі філь ма — апан та ныя пе да го гі-
кай, та му тут са праўд ная, не штуч ная 
тэ ма, ма ляў ні чая гіс то рыя. Ад сут насць 
вы раз на га па чат ку і кан ца ў «Пе да га-
гіч най паэ ме» ро біць кар ці ну быц цам 
вы ра за ным з кан тэкс ту доў гім эпі зо-
дам, без ад ка заў на не ад чэп ныя ла-
гіч ныя пы тан ні. Гэ та бы та пі сан не. Што 
са мо па са бе мае каш тоў насць.

Каш тоў насць кар ці ны «Трас ця-
нец. Мы па він ны ім па мяць» у жы-
вых лю дзях, для якіх гэ та наз ва — 
«Трас ця нец» — мае зна чэн не. Кар ці-

на Юрыя Га ру лё ва за фік са ва ла тыя 
вод гу кі, маг чы масць атры маць якія 
па сту по ва зні кае. Вод гу кі тых, чые 
баць кі аль бо сва я кі пад час Другой 
сусветнай вай ны бы лі на кі ра ва ны ў 
ла гер смер ці; тых, хто жыў у вёс цы 
Ма лы Трас ця нец, тых, хто сён ня да-
сле дуе гэ ты гіс та рыч ны эпі зод.

У Трас цян цы бы лі за бі ты лю дзі з 
Гер ма ніі, Аў стрыі, Поль шчы, СССР, 
сён няш ніх Чэ хіі і Сла ва кіі, та му і вод-
гу кі тра ге дыі мож на шу каць на да во-
лі вя лі кай тэ ры та ры яль най пра сто-
ры. Аў та ры кар ці ны та кой цяж кас ці 
не па ба я лі ся — фільм змяс ціў ба га ты 
ма тэ ры ял, чул лі выя ню ан сы апо ве-
даў на шчад каў за бі тых лю дзей, ад-
даў да ні ну ах вя рам на цыз му.

Тры поў на мет раж ныя філь мы для 
сту дыі «Ле та піс» — гэ та га ма ла. Ма ла 
на ват для та го, каб да сле да ваць су-
час насць і па кі нуць яе ві зу а лі за цыю і 
эмо цыі бу ду чым па ка лен ням. А рэ ча іс-
насць тым ча сам на столь кі раз на стай-
ная, што са ма стой на яе не аха піць, не 
ўсвя до міць, не пра ана лі за ваць. Твор чы 
азарт кі на да ку мен та ліс та па ві нен зна-
хо дзіць ад па вед ную пад трым ку. Та ды і 
да па мя ці мы змо жам да кра нуц ца.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. 
katsyalovich@zviazda.by
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Пра цоў ны мо мант зды мач най гру пы філь ма «Двац цаць шас нац цаць».

ПОЎ НЫ МЕТР
 ЯК ВЫ КЛЮ ЧЭН НЕ

Да ку мен та ліс ты каДа ку мен та ліс ты ка  ��

Сту дыя «Ле та піс» кі на сту дыі «Бе ла русь фільм» прад ста ві ла філь мы, 
ство ра ныя за мі ну лы год. З 17 кар цін боль шасць зды ма ла ся ў фар-
ма це тры нац ца ці хві лін (ка лі дак лад ней — 12.59). Але і поў ны метр 
усё ж за явіў пра ся бе і ўва со біў ся ў трох стуж ках, што бы лі да ве ра-
ны ўжо мас ці тым рэ жы сё рам — Га лі не Ада мо віч, Вік та ру Аслю ку і 
Юрыю Га ру лё ву. Мі ну лае ў прад стаў ле ным кан тэн це да мі нуе, яму і 
ўва га, і да сле да ван не, і пэў ны пі е тэт. А вось су час насць за ста ец ца 
не дзе ўба ку, не да рэм на з'яў ля ец ца шка да ван не та го, што бе ла рус-
кая да ку мен та ліс ты ка ад да ец ца на ка рысць рэ клам ным філь мам, 
лік бе зу і ман та жу кі на хро ні кі.

Тры іг ра выя ка рот ка мет раж кі 
па поў ні лі пласт су час на га ма ла до га 
бе ла рус ка га кі но, і хто ве дае — 
маг чы ма, удзель ні кі кон кур су гэ тым 
не аб мя жу юц ца.

Кадр з фільма «Трасцянец. Мы павінны ім памяць».

Настаўнік Сяргей Сяргеевіч у атачэнні дзяцей.


