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«Мас тац тва скон чы ла ся» — кан ста туе ра бо та твор чай 

гру пы 605. Мож на бы ло б па ду маць, сур' ёз ная за яў ка, на ват 

ахнуць ад та кой сме лас ці: у ай чын ным вы яў лен чым мас тац-

тве здзейс ні ла ся рэ ва лю цыя... Толь кі гэ тую дум ку ця гам 

мі ну ла га ста год дзя ў роз ных ва ры ян тах абы гра лі мас та кі роз-

ных кра ін, ды і на шы вы каз ва лі ся на гэ ты конт. Ад нак не ўсё 

так ад на знач на, ка лі га вор ка пра бе ла рус кае мас тац тва...

У кан тэкс це яго раз віц ця за ява атрым лі ва ец ца са праў ды 

пра ва ка цый най. Та му што га лоў ная вы ста вач ная пля цоў ка 

фес ты ва лю «Арт-Мінск» імк нец ца за свед чыць як раз ін шае: 

мас тац тва — пры го жа га і вы тан ча на га — у нас шмат. І мас-

та коў шмат: сё ле та ар га ні за та ры атры ма лі амаль 800 за-

явак на ўдзел. Ён ад бы ва ец ца на 16 пля цоў ках, га лоў ная з 

якіх — Па лац мас тац тваў, дзе ў вя лі кай экс па зі цыі са бра ныя 

прыкладна 220 аў та раў. У чэр ве ні, ка лі Мінск ча кае ўдзель-

ні каў і гас цей Дру гіх еў ра пей скіх гуль няў, гэ та ўжо больш 

чым ста ліч ны мас тац кі фо рум. Та му яго ад крыц цё сё ле та 

на тхняў сам лі ся ня Ле сік — та ліс ман гуль няў. Яр ка-аран-

жа вы мяк кі пер-

са наж, што раз-

гуль ваў ся род 

пуб лі кі, вель мі 

спа лу чаў ся з ко-

ле рам ка мі зэль-

кі пры бі раль-

шчы ка-пер фор-

ме ра, які пад час 

ад крыц ця дэ-

ман стра тыў на 

змя таў у шуф лік 

умоў на бяс сіль-

нае мас тац тва, 

у той час як тво-

ры бе ла рус кіх 

мас та коў ужо 

ві се лі на сце нах. 

Яны раз мяс-

ці лі ся на двух 

па вер хах — іх 

жа шмат! Дык 

у чым пы тан не 

за дзір пад ну-

ма рам 605?

П а  д о б  н а я 

п р а  в а  к а  ц ы я , 

пер ша па чат ко-

ва здзейс не ная 

«там, у іх», у 

свой час звяр та ла ўва гу на тое, што тра ды цый ныя жы-

ва піс і гра фі ка па він ны бы лі па су нуц ца і вы зва ліць мес ца 

для тво раў, якія пра па ноў ва лі аб са лют на ін шы тып воб-

раз нас ці — праз дум ку, дзе вель мі важ ны кан тэкст. І гэ та 

бы ло мас тац тва не пры га жос ці, а ін шай сут нас ці. А «тут, у 

нас» зме ны, якія пры вя лі да на ра джэн ня но вых мас тац кіх 

фор маў, яшчэ не ўсвя дом ле ныя на столь кі глы бо ка, каб 

уліч ваць іх у прак ты цы. У нас — асаб лі вы шлях. На шы 

твор цы слу жаць гар мо ніі: у тра ды цый ным пей за жы ці фі-

гу ра тыў ным мас тац тве, аб страк цы ях, мас тац кіх аб' ек тах. 

Але ёсць тво ры ў змя ша ных тэх ні ках, з по шу кам форм, на 

сты ку жан раў. І ўсё ж пе ра ва га алей на га жы ва пі су ад чу-

валь ная. Дзе ля боль шай пе ра ка наў час ці жы ва піс цы па-

каз ва юць маш таб — праз дып ці хі ды трып ці хі. Ча го вар ты 

толь кі парт рэт біт ко і на, па мно жа ны на тры (Анд рэй Сма ляк 

па ка заў ліч ба вую рэ ча іс насць у раз на ко лер ных га мах, і ка лі 

вы ду ма лі, што гэ та шэ ра і сум на, то па мы лі лі ся — гла мур-

на-пры го жа). Але і наш на ва коль ны свет — пры го жы. І ча-

ла век у ім. На ват ка лі ён, як у Мар ты Шма та вай, — у ста не 

сва бод на га па дзен ня.

Мас та кі ўме юць ма ля ваць — і па каз ва юць гэ та з рас-

кры тай ду шой, з го на рам. А што ж ра біць, ка лі ўме юць? 

У гэ тым — на ша тра ды цыя, і яе мож на па ба чыць праз ра-

бо ты больш ста лых твор цаў, ці тых, ка го ўжо ня ма, як Ар лен 

Каш ку рэ віч, ці ў ра бо тах тых, хто ма ла ды, але ўжо вя до мы, 

як Але ся Ско ра ба га тая, якую ўпа да баў наш гля дач: та кія 

рэа ліс тыч на-пры го жыя тва ры на яе ра бо тах, ні бы та зай шлі 

на па лат но вось толь кі што...

Але за меж ні кі ў сва іх кра і нах маг лі ба чыць шмат ча го 

зу сім не та ко га. Тут, ка неш не, мы іс ну ём на кант рас це. 

Ін ста ля цый, кан цэп ту аль ных, ак ту аль ных і уль тра су час-

ных фор маў — адзін кі. Праў да, у па раў на нні з мі ну лым 

го дам усё ж пра рыў: яно ёсць. Ку ра тар кар па ра цый-

най ка лек цыі «Бел газп рам бан ка» Аляк сандр Зі мен ка 

не ха ваў за да валь нен ня: ды на мі ка арт-фес ты ва лю на-

ві да во ку.

Трэ ба ад даць на леж нае ад мыс ло ва за про ша на му ку-

ра та ру Іллю Шы пі лоў скіх, ды рэк та ру ра сій скай арт-га ле рэі 

«Ель цын-Цэнтр». Пе рад ім бы ла ня прос тая за да ча склас ці 

экс па зі цыю, праз якую чы та ла ся б пы тан не: што ёсць мас-

тац тва? Што яно дае ча ла ве ку (не здар ма ак цэнт зроб ле ны 

на яго воб раз — пры го жы, скла да ны, у скла да ных умо вах)? 

Пры тым што сё ле та ёсць на вы стаў цы ра бо ты мас та коў 

ін шых кра ін (сё ле та ўдзель ні ка мі ста лі эс тон ская га ле рэя 

Thе SЕD АRTЕ Gаllеrу і лат вій ская Musеum ЕРАС / Musеum 

оf Ехhіbіtіоns оf Рrіvаtе Аrt Соllесtіоns), але сваё пы тан не ку-

ра тар ад рас уе Бе ла ру сі. Вя лі кі агляд су час най твор час ці не 

мо жа быць прос та кан ста та цы яй (праз экс па зі цыю пра гля дае 

лі нія лё су ай чын на га мас тац тва — ад тра ды цый, якія ўка ра-

ні лі ся на столь кі глы бо ка, а пыш ная кро на гэ та га воб раз на га 

дрэ ва са праў ды дае па лёг ку ад га ра чы ні пра цоў ных буд няў), 

што не дзе ўні зе ін шыя па раст кі мар на зма га юц ца за жыц цё. 

Яны не факт, што пры жы вуц ца. А мо жа зда рыц ца і так, што 

пе ра кры юць вя лі кае дрэ ва, даў шы яр кія пла ды, па трэб ныя 

ме на ві та сён ня. Мас тац тва па він на пры цяг ваць да ся бе ўва-

гу, ад зна чыў ку ра тар.

Тыя, хто ўвай шоў у гіс то рыю, пры цяг ва лі ў свой час, які 

фік са ва лі, а іх тво ры чап ля юць і да гэ туль. Ге ніі, ка жам пра 

іх. Наш зям ляк і су час нік Аляк сандр Ада маў пра па на ваў 

свой «Парт рэт ге нія...» з дум кай: у твор час ці ўсё ад нос на. 

Ад нос на ча ла ве ка.

Сё лет ні фес ты валь прой дзе ў ста-

ра жыт ным Ня сві жы з 14 да 16 чэр ве ня, 

як заўж ды, на не каль кіх пля цоў ках: ва 

ўнут ра ным дво ры ку і тэ ат раль най за ле 

рэ зі дэн цыі Ра дзі ві лаў і ў ад ным з най пры-

га жэй шых у Еў ро пе ба роч ным кас цё ле 

Бо жа га Це ла.

14 чэр ве ня ў тэ ат раль най за ле Ня-

свіж ска га зам ка ад бу дзец ца кан цэрт 

«Парт рэ ты. Клаў дзія Шуль жэн ка», на 

якім пра гу чаць га лоў ныя хі ты вя до май 

са вец кай спя вач кі ў вы ка нан ні са ліст кі 

Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі Але ны Са ла. 

У Фар ным кас цё ле дасць кан цэрт «Бе-

ла рус кая ка пэ ла», рэ жы сё рам і вя ду чым 

яко га вы сту піць кі раў нік ка лек ты ву Вік тар 

Ско ра ба га таў, а ў пра гра му ўвой дуць ар-

ган ныя і ва каль на-ка мер ныя тво ры ства-

раль ні ка на цы я наль най кла січ най опе ры 

Ста ні сла ва Ма нюш кі. (У свой час кам-

па зі тар амаль 20 га доў пра ца ваў ар га-

ніс там у кас цё ле ў Віль ні, та му на пі саў 

да во лі шмат тво раў рэ лі гій на га кштал ту.) 

А ўве ча ры Ня свіж бу дзе ды хаць па вет рам 

Ве ро ны і за та іў шы ды хан не за хап ляц ца 

шэкс пі раў скі мі страс ця мі «Ра мэа і Джуль-

е ты» — но вую аў тар скую рэ дак цыю зна-

ка мі та га ба ле та прад ста віў у бя гу чым тэ-

ат раль ным се зо не на род ны ар тыст СССР 

і Бе ла ру сі, мас тац кі кі раў нік Вя лі ка га тэ-

ат ра Ва лян цін Елі зар' еў.

У дру гі фес ты валь ны дзень, 15 чэр-

ве ня, жы ха роў і гас цей Ня сві жа ча кае 

ўра жаль ная опе ра Джа ка ма Пу чы ні «Тос-

ка» ў па ста ноў цы га лоў на га рэ жы сё ра 

тэ ат ра Мі ха і ла Пан джа ві дзэ і яшчэ адзін 

кан цэрт, дак лад ней на ват кан цэрт-спек-

такль, пры све ча ны 200-год дзю Ста ні сла-

ва Ма нюш кі — у ім ар тыс ты і рэ жы сёр 

па ста ра юц ца пе ра даць ка мер ную, утуль-

ную ат мас фе ру му зыч на га са ло на ў шля-

хец кай ся дзі бе.

16 чэр ве ня струн ны квін тэт «Се рэ-

на да» і са ліс ты опер най тру пы тэ ат ра 

за пра ша юць ама та раў кі но ў тэ ат раль-

ную за лу Ня свіж ска га зам ка на кан цэрт 

«З пес няй па жыц ці». Ён скла дзе ны з 

му зыч ных тво раў, без якіх сён ня ўжо не-

маг чы ма ўя віць лю бі мыя філь мы з «за-

ла то га фон ду» са вец ка га кі не ма то гра фа. 

А за вер шыць «Ве ча ры...» га ла-кан цэрт 

пад ад кры тым не бам «Зор кі Вя лі ка га ў 

Ня сві жы», дзе бу дуць прад стаў ле ны са-

мыя вя до мыя опер ныя арыі, ха ры, куп ле-

ты і ду э ты, ну ма ры з кла січ ных ба лет ных 

па ста но вак, тво ры су свет най му зыч най 

спад чы ны.

Па ра лель на з му зыч най гас цям пра па-

ну юць і на сы ча ную му зей ную пра гра му: 

у Вя лі кай вы ста вач най за ле гіс то ры ка-

куль тур на га му зея-за па вед ні ка «Ня свіж» 

ад кры ец ца экс па зі цыя, пры све ча ная ан-

тыч най куль ту ры, а ў Ма лой за ле мож на 

бу дзе ўба чыць ра бо ты май ст ра-разь бя ра 

па дрэ ве Аляк санд ра Сві ры да.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

У за кры тай пра сто рыУ за кры тай пра сто ры

БЯС КОН ЦА 
ПРЫ ГО ЖА
Ап ты міс тыч ны Ле сік 
на фес ты ва лі «Арт-Мінск»

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

ДА РА ДЗІ ВІ ЛАЎ, ОПЕ РУ ПА СЛУ ХАЦЬ

Што гэ та та кое
Во сем фес ты валь ных дзён, ка ля 

двух сот пя ці дзе ся ці філь маў з уся го 

све ту, ча ты ры кон кур сы, адзі нац цаць 

па за кон курс ных пра грам ды ін дуст ры-

яль ная плат фор ма. «Ка лыс ка поль скай 

дзяр жа вы» і куль тур ная ста лі ца Поль-

шчы на дні фес ты ва лю, як тут ка жуць, 

ста но віц ца і цэнт рам поль скай кі не ма та-

гра фіі, якім у звы чай ны час з'яў ля ец ца 

ўсё ж Вар ша ва.

Кра каў скі кі на фес ты валь прай шоў ужо 

59-ы раз. Для па раў на ння: да ку мен таль-

ныя Ка ны ІDFА ў Амстэр да ме ў ліс та па-

дзе ад бу дуц ца 32-і раз, у най ста рэй ша га 

кі на фес ты ва лю ка рот ка мет раж на га кі но ў 

Обер хаў зэ не ў па чат ку мая бы ло 65-е вы-

дан не, а Мінск аму між на род на му кі на фес-

ты ва лю «Ліс та пад» 25 га доў.

Не па спра ча еш ся, ар га ні за та ры рых-

ту юць для кі на ама та раў без дань пра-

па ноў (і гле да чы гэ та цэ няць): да ку мен-

та ліс ты ку, іг ра вое ка рот ка мет раж нае 

кі но і ані ма цыю, кар ці ны для дзя цей і 

мо ла дзі, аль тэр на тыў ныя ві дэа клі пы, 

на ву ко вы док, сту дэнц кія філь мы, рэт-

ра спек ты ву, на рэш це, сек цыю му зы-

каль на га кі но на вялізным экране ка ля 

пад нож жа Ва вель ска га зам ка.

Што га до вая ўзна га ро да «Цмок цмо-

каў», якая ўру ча ец ца на Кра каў скім кі на-

фес ты ва лі за ўклад у раз віц цё да ку мен-

таль на га і ані ма цый на га кі но (ле тась яе 

атры маў Сяр гей Лаз ні ца), гэ тым ра зам 

да ста ла ся ка над скай і аме ры кан скай 

ані ма тар цы Кэ ра лайн Ліф (знай дзі це, 

на прык лад, яе ка рот кі фільм «Са ва жэ-

ніц ца з гус кай: эс кі мос кая ле ген да»).

Да рэ чы, не ка то рыя скла ды жу ры 

ма юць да дат ко вую ад каз насць: пе ра-

мож ца Між на род на га да ку мен таль на га 

кон кур су (уз на га ро да на зы ва ец ца «За-

ла ты рог») ста но віц ца прэ тэн дэн там на 

на мі на цыю на «Ос кар», най леп шы Еў-

ра пей скі ка рот кі метр мо жа пад ацца на 

ад па вед ную на мі на цыю Еurореаn Fіlm 

Аwаrds, а для ўсіх пе ра мож цаў ка рот ка-

метражнага кон кур су ска ра ча ец ца шлях 

па да чы за яў кі на зноў жа «Ос кар».

Ся род удзель ні каў сё ле та ака за лі-

ся і бе ла рус кія аў та ры: у На цы я наль ны 

кон курс бы лі ўклю ча ны кар ці на «Чыс-

тае мас тац тва» Мак сі ма Шве да (тут 

ад бы ла ся яе прэм' е ра) і ўжо вя до мая 

нам Summа Анд рэя Ку ці лы. Апош няя, 

ра ней уз на га ро джа ная як «най леп шы 

да ку мен таль ны фільм ся рэд няй пра цяг-

лас ці» на ІDFА, бы ла ад зна ча на і Кра ка-

вам: Анд рэй Ку ці ла атры маў «Срэб на га 

Лай ко ні ка» як рэ жы сёр най леп шай да-

ку мен таль най ра бо ты кон кур су.

Між тым 59-ы се зон не прай шоў без 

скан да лу, але та ко га, зда ец ца, ня знач-

на га: рэ жы сёр Кон рад Ша лай скі аб ві на-

ва ціў кі на фес ты валь у «прэ вен тыў най 

са ма цэн зу ры», бо той не ўклю чыў у пра-

гра му яго фільм «Доб рая зме на» пра 

«су час ную Поль шчу, па дзе ле ную па лі-

тыч най сця ной». Кар ці на не па ды шла 

най перш па фар маль ных кры тэ ры ях, 

хоць і свой по гляд на мас тац кія якас ці 

пра гра ме ры не аба вя за ны тлу ма чыць, 

але скар га Ша лай ска га бы ла агу ча на і 

пе ты цыя тых, хто пад трым лі вае рэ жы сё-

ра, ство ра на. У аба ро ну аў та но міі фес ты-

ва лю ў вы ні ку вы сту пі ла Гіль дыя 

поль скіх рэ жы сё раў да ку мен таль-

на га кі но, сяб ры якой (у тым лі ку 

аў та ры тэт ныя да ку мен та ліс ты) 

у сва ёй за яве ад зна чы лі, што з 

1989 го да на Кра каў скім кі на фес-

ты ва лі не су стра ка лі ся з вы пад-

ка мі па лі тыч най цэн зу ры аль бо 

па дзе лу філь маў на «слуш ныя» 

і «ня слуш ныя». Зда ец ца, гнеў ны 

вы пад толь кі пад так нуў ста ноў чай 

рэ пу та цыі форуму.

У цэнт ры ўва гі
Між на род ны да ку мен таль ны 

кон курс збі рае «най больш хва лю-

ю чыя і ша ка валь ныя гіс то рыі, што 

да ты чац ца ак ту аль ных са цы яль-

ных і па лі тыч ных праб лем па ўсім 

све це». Толь кі ў шас нац ца ці кар ці нах — 

міг ран ты, эка ло гія, за хвор ван не на рак, 

сён няш няе аме ры кан цаў — ве тэ ра наў 

вой наў, кан флікт па між із ра іль ця на мі 

і па лес цін ца мі, тэ ра рызм, рэ ча іс насць 

Аф га ні ста на, знік лыя па ся лен ні аба ры-

ге наў у Аў стра ліі і на поў на чы Ар ген ці ны, 

што па ка за на раз на стай ны мі спо са ба мі, 

з іро ні яй ці сен ты мен таль нас цю, праз 

асоб, аса біс тыя дра мы і дра мы сям'і.

Не ча ка на — зда ец ца, для рэ жы сё ра 

так са ма — па вяр ну ла ся гіс то рыя Да ву-

да з Іра на, які за хва рэў на рак лёг кіх. 

На па чат ку, ка лі ба чыш, як га лоў на га 

ге роя го ляць аль бо кан суль туе ўрач, 

ду ма еш, што гля дзіш чар го вы ба наль-

ны сю жэт пра пе ра жы ван не аса біс тай 

ка та стро фы (гу чыць, ка неш не, па-ка-

шчун ску, вя до ма ж, кож ная ча ла ве чая 

дра ма вар тая філь ма і не ад на го). «Дом 

для ця бе» Мах дзі Бак шы Ма га да ма 

са праў ды ўтрым лі вае ўсе на ту раль ныя 

ат ры бу ты та ко га на ра ты ву — не су ця-

шаль ны ды яг наз, шпі таль, ма літ вы і 

так да лей. Толь кі не пра пе ра жы ван ні 

пра та га ніс та гэ та кар ці на зня та: да ку-

мен таль ны фільм на бы вае вель мі да лі-

кат ны ра ман тыч ны пад тэкст, ка лі Да вуд 

за ла зіць у па зы кі і ад чай на на ма га ец ца 

за вяр шыць бу даў ніц тва до ма да сва ёй 

смер ці — до ма, у якім змаг ла б жыць 

яго жон ка. Так і атрым лі ва ец ца: га лоў ны 

ге рой па мі рае, а яго ка ха ная за ста ец ца 

ад на — у па бу да ва ным ад мыс ло ва для 

яе до ме, і фільм ужо не пра аса біс тую 

дра му, а пра тое, ча му ча ла век пры свя-

чае свае апош нія ад ме ра ныя дні.

Бяз до мныя са ба кі ін дый скай Каль ку-

ты за бра ха лі і за вы лі ў філь ме «Го рад 

са бак» Джэ сі Алк. Кры ху бяз лад ная 

ра бо та па ка за ла поў ныя жы вёл ву лі-

цы го ра да і лю дзей, якія зай ма юц ца 

іх вы ра та ван нем. Ін дыя — вя до ма ж, 

бяс цэн ная фак ту ра, мож на быц цам ні-

чо га больш і не ра біць, але аў тар змог: 

ні ко ле ры Каль ку ты, ні на ват са ба кі не 

ака за лі ся больш ці ка вы мі, чым ду шы 

лю дзей, якія пры свя ча юць ся бе вы со кай 

мі сіі, а між тым вы яў ля юць «не вы со кія» 

эле мен ты жыц ця і мыс лен ня.

Сюр пры зам ста лі бе ла рус кія сля ды ў 

ка над скай кар ці не «Па мяць ёсць на ша 

ай чы на» Джо на та на Ка ла дзея Дзю-

ран да — тра ды цый ным, глы бо кім і не-

бес ста рон нім, да сле да ван ні з ін тэр в'ю, 

ар хі ва мі і за кад ра вым го ла сам. Рэ жы сёр 

рас каз вае гіс то рыю сва ёй ба бу лі, што 

ра зам з сям' ёй, як і ты ся чы ін шых па-

ля каў, пад час Дру гой су свет най вай ны 

бы ла дэ пар та ва на з род на га па се лі шча 

на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў Сі бір — факт, 

не да стат ко ва ўша на ва ны на ват поль-

скай гіс та рыя гра фі яй. Пас ля сям'я знай-

шла са бе мес ца ва Ус ход няй Аф ры цы і ў 

рэш це рэшт ра зы шла ся па све це. Джо-

на тан не каль кі ра зоў пры яз джаў у Бе-

ла русь у по шу ках знакаў сва іх прод каў 

і знай шоў цаг лі ну, наз ву мяс цін ад проз-

ві шча той сям'і ды ўспа мі ны мяс цо вых 

вяс коў цаў. Ён так са ма быў у Аф ры цы і 

вы явіў, што лю дзі да гэ туль па мя та юць 

поль скія па ся лен ні і мо гуць рас ка заць, 

як на па чат ку ба я лі ся но вых су се дзяў. Ён 

па раз маў ляў з ін шы мі жан чы на мі, што 

праз тую дэ парт ацыю бы лі вы му ша ны 

шу каць свой дом па ўсім све це і ў рэш-

це рэшт за даў сва ім ба бу лям (род най 

і яе сяст ры) за ка на мер нае пы тан не: ці 

ад чу ва юць яны ся бе пас ля гэ тых блу-

кан няў поль ка мі. А яны ад чу ва юць, на 

поль скай мо ве. Стра ся ну ла ад ка мен-

та рыя рэ жы сё ра ў бок пры све ча на га 

Вя лі кай Ай чын най вай не над пі су не дзе 

ў Бе ла ру сі. Дру гая су свет ная, ка жа, для 

бе ла ру саў па чы на ец ца ў 1941-м, за бы-

лі ся, што ад бы ва ла ся два га ды пе рад 

(а мы шмат пра што за бы лі ся, хлоп ча, 

толь кі не пра гэ та).

Рэ жы сёр вель мі сім па тыч най із ра іль-

скай кар ці ны «Сяст ра Му са лі ні» Юна 

Су лей ман так са ма рас каз вае пра сваю 

ба бу лю (Між на род ны кон курс уклю чыў 

ад ра зу тры із ра іль скія філь мы). Гэ та 

лю боў ны апо вед пра жан чы ну-ўда ву, 

якая жы ве ад на, час ад ча су пры мае 

ад на го са сва іх сы ноў, га няе хат нюю 

ра бот ні цу, ла ец ца з роз ны мі служ ба мі 

ды гань біць жыц цё, маў ляў, дрэнь гэ та 

ўсё. Сціп лы жыц ця піс — га лоў ная ге раі -

ня гля дзіць тэ ле ба чан не, га туе вя чэ ру, 

ро біць пры чос ку ў свай го цы руль ні ка, 

знач на ўзба га ча ец ца яе ма на ло га мі, 

раз мо ва мі па тэ ле фо не ды не за да во-

ле ны мі ка мен та ры я мі. Батл пуль та мі 

ў баль ніч най па ла це і кан суль та цыя з 

аст ро ла гам у фі на ле — сак рэт «Сяст-

ры Му са лі ні» най перш у ге ра і ні, але і 

ў шчы рым, іра ніч ным і на ват ка міч ным 

рэ чы шчы, у якім зроб ле ны кры ху не-

звы чай ны парт рэт з рэт ра спек тыў най 

пе ра біў кай у ся рэ дзі не.

Дзве па ра лель ныя лі ніі з асоб ны-

мі ге ро я мі вя дуц ца ўжо ў «сур' ёз ным» 

і да во лі ўра жаль ным філь ме «Ка бул, 

го рад на вет ры» Абу за ра Амі ні. Шэ-

ры Аф га ні стан ста но віц ца на ва кол лем 

для двух не па га дах да рос лых хлоп чы-

каў і кі роў цы аў то бу са Аба са. Апош ні 

на бы вае аў то бус, каб па дра ман та ваць 

яго і за раб ляць пе ра воз кай па са жы раў. 

Ра монт рас цяг ва ец ца на доў га і не за-

кан чва ец ца ні чым доб рым: чар го вая 

ня ўда ча толь кі на гад вае пра не спа кой 

і тур бо ты жыц ця без ані вод най хві лі-

ны, ка лі не трэ ба бы ло б вы круч вац ца 

з цяж кас цяў. На дру гой лі ніі хлоп чы кі 

вы му ша ны быць да рос лы мі, калі на доў-

га з'яз джае іх баць ка: ад крыц цё Аба са 

пры му шае спра ек та ваць яго жыц цё вую 

фор му лу на бу ду чы ню дзя цей, якім, зда-

ец ца, так са ма на ка на ва на вы жы ваць, 

але не жыць. І толь кі ў кан цы пыль ны 

го рад, поў ны рас ча ра ван няў, зна каў 

смер ці і ня пэў нас ці, за га ра ец ца фаль-

шы ва-пры го жы мі аг ня мі.

Не ад на мер насць
У пэў ны мо мант Кра каў ска га кі на-

фес ты ва лю прый шоў час ра біць вы-

бар — на ша жу ры Між на род-

най фе дэ ра цыі кі на кры ты каў 

(FІРRЕSСІ) ме ла ад зна чыць уз-

на га ро дай адзін фільм. «Чац-

вёр тае ка ра леў ства» Алек са 

Ло ры Сэркосы і Ада на Алі я гі, 

зда ец ца, бы ло па-за кан ку рэн-

цы яй — са мае не ад на мер нае кі-

на па лат но, за сна ва нае між тым 

на «пры мі тыў ным» ма тэ ры я ле. 

Кар ці на па каз вае ар га ні за цыю, 

аль бо су пол ку ці пры ту лак, у Нью-

Ёр ку, якая зай ма ец ца сар та ван-

нем смец ця і дае гэ ту ра бо ту са-

цы яль ным із го ям. Без ліч пус тых 

бу тэ лек за паў ня юць ледзь не цэ-

лы эк ран, а над імі сі нее і яс нее 

не ба як сім вал най пры га жэй шых 

мар ге ро яў кар ці ны. Эка ло гія, ал-

ка га лізм, са цы яль ная ня ўла джа-

насць пе ра лі ва юц ца ме та фа ра мі, 

фі ла со фі яй і вель мі пра нік нё ны мі 

эпі зо да мі адзі но ты, ка лі за сця ной 

го ры смец ця, а ў дум ках леп шае 

жыц цё. Пе рад аб' ек ты вам ака за-

лі ся дзіў ныя пер са на жы — гэ та 

кар ды наль на ін шы, не зна ё мы, 

«да лё кі» ад нас свет, пры гэ тым моц на 

эма цы я наль на за ра джа ны і скла да на 

вы вер ну ты. Да ку мен таль ныя здым кі 

пе ра тва ры лі ся ў шмат уз роў не вае кан-

цэп ту аль нае вы каз ван не, поў нае як па-

цеш ных, так і ме лан ха ліч ных эпі зо даў, 

дзе жа дан ні асоб на га ча ла ве ка пе ра-

кры ва юц ца воб ра зам су час на га све ту, 

дзе смец це здоль нае хут ка за крыць не-

ба для кож най з мар.

На «Ос кар» па вы ні ках фес ты ва лю 

бу дзе пра соў вац ца із ра іль скі фільм 

«Ад ва кат ка» Рэй чал Лі Джонс і Фі-

лі па Бе лайша, які атры маў ад жу ры 

га лоў ную ўзна га ро ду. Кар ці на пры све-

ча на ад ва ка ту Леі Цэ мел, якая бя рэц ца 

за са мыя скла да ныя су до выя спра вы і 

аба ра няе тэ ра рыс таў. Не ад на знач ная 

ў із ра іль скім со цы у ме пер со на, што 

атры ма ла мя нуш ку «ад ва кат д'яб ла», 

у філь ме бя рэц ца за чар го вую аба ро ну, 

гэ тым ра зам хлоп чы ка, пры цяг ну та га да 

тэ ра рыс тыч на га ак та. Пра цэс яна прай-

грае, як, па яе пры знан ні, усе та ко га ро-

ду пра цэ сы, што вы кры вае яе ня згас ную 

на стой лі васць і ра зу мен не кож най сва-

ёй спра вы як усё ж та кі не ад на знач най. 

Кар ці на да лі кат на на мя кае, што пад суд-

ны здзейс ніў тэ ракт у ста не пэў най не-

свя до мас ці, але раз мы вае чор ны і бе лы 

ко ле ры све та по гля ду га лоў ным чы нам 

праз стаў лен не со цы у му да ге ра і ні. Леа 

Цэ мел як аб' ект усе агуль най ня на віс ці 

на зі рае ва ўсве дам лен ні лю дзей зме ны, 

а фільм су пра ва джае ў над звы чай дыс-

ку сій ную тэ му, і не толь кі для Із ра і ля.

Да ку мен таль ная пра гра ма — вя до-

ма ж, і з су час нас цю ў па рад ку дня — ліш-

ні раз па каз вае важ насць мі ну ла га, якое 

ўплы вае на сён няш ні дзень, свя до масць 

ча ла ве ка і раз віц цё гра мад ства. Ад крыц-

ці па ка за ных са спі ны ве тэ ра наў войн у 

Аф га ні ста не і Іра ку («Стрэс» Фла ры я на 

Ба ро на), пра він цый ная куль ту ра і спра-

ва зда чы па са вец кіх ля ка лах у буд нях 

«Хо ру цеп ла тэх ні каў» На дзі Пар фан 

з Укра і ны, апо вед пра на гляд чы каў вар-

шаў ска га заа пар ка, якія ў ча сы вай ны вы-

ра тоў ва лі яў рэ яў («Пра звя роў і лю дзей» 

Лу ка ша Чай кі — да ку мен таль ны ана лаг 

кар ці ны «Жон ка на гляд чы ка заа пар ка»), 

у шэ ра гу ін шых філь маў і куль ту ры ў цэ-

лым ста но вяц ца той са май не аб ход най 

для пра пра цоў кі на ва кол ля рэ флек сі яй. 

Да ку мен таль нае кі но ка пае ўсё глы бей і 

раз ма і цей, і на ват гэ та га не да стат ко ва.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Кі на кро кіКі на кро кі

Сяст ра Му са лі ні, пыл Ка бу ла 
і ад ва кат д'яб ла Што доб ра га мы па ба чы лі 

на Кра каў скім кі на фес ты ва лі
Тут фа ку су юц ца на да ку мен таль ным і ка рот ка мет раж ным кі но, 

гля дзяць філь мы пад ад кры тым не бам ка ля Ва вель ска га зам ка 

і ўру ча юць «Цмо ка цмо каў» за ўклад у раз віц цё су свет на га 

кі не ма то гра фа — у ня дзе лю 2 чэр ве ня за вяр шыў ся Кра каў скі 

кі на фес ты валь, да яко га пры чы ні лі ся і мы, на якім бе ла рус кі 

рэ жы сёр узяў ад ну з уз на га род і які апы нуў ся ў цэнт ры 

кі не ма тагра фіч на га скан да лу.

 ДА РЭ ЧЫ
18 чэр ве ня апош ні раз у гэ тым се зо не бе ла рус кая пуб лі ка ўба-

чыць міс тыч ную дра му «Мак бет». Пас ля спек так ля тры вя ліз ныя 
кан тэй не ры з рэ кві зі там і дэ ка ра цы я мі ад пра вяц ца мо рам на гаст ро-
лі — на Кіпр. Ме на ві та тут у кан цы ле та, з 30 жніў ня да 1 ве рас ня, на 
ад кры тай пля цоў цы зам ка ў Па фа се бу дзе па ка за на гэ та па ста ноў ка 
Мі ха і ла Пан джа ві дзэ. Як рас ка за лі «Звяз дзе» ў Вя лі кім тэ ат ры Бе ла-
ру сі, у гэ тую да лё кую па езд ку ад праў ля ец ца до сыць вя лі кі куль тур-
ны дэ сант — 165 ча ла век, уклю ча ю чы не толь кі са ліс таў, ар тыс таў 
хо ру і ар кестр, але так са ма па ста но вач ную і тэх ніч ную гру пу.
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Вольга МОКАТ, «Беларуская Афрыка».

Кі но пад Ва ве лем.

Фо та з афі цый на га сай та Кра каў ска га кі на фес ты ва лю.

Кадр з філь ма «Чац вёр тае ка ра леў ства».

Тэ ат раль ныя і му зыч ныя фес ты ва лі пад ад кры тым не бам — з'я ва не но вая. 

На прык лад, За льцбург скі фэст пра хо дзіць у Аў стрыі, на ра дзі ме Мо цар та, 

яшчэ з 1877 го да (на рэ гу ляр най асно ве — з 1920-га), а Фла рэн тый скі 

му зыч ны май збі рае ама та раў опе ры і ака дэ міч най му зы кі з 1933 го да. 

Наш бе ла рус кі опэн-эйр опер на га і ба лет на га мас тац тва — «Ве ча ры 

Вя лі ка га тэ ат ра ў за мку Ра дзі ві лаў» — сціп ла ад ліч вае толь кі дзя ся тую 

га да ві ну, але зай меў ужо сва іх ад да ных пры хіль ні каў і заў сёд ні каў — 

па гля дзець і па слу хаць яго пры яз джа юць не толь кі з ін шых га ра доў, 

але і з ін шых кра ін.

29 мая ў Мін ску ад крыў ся ўжо дру гі Між на род ны 

фес ты валь мас тац тва «Арт-Мінск». 16 пля цо вак і 

240 мас та коў му сяць пе ра тва рыць го рад у ад ну вя лі-

кую га ле рэю, дзе да 30 чэр ве ня прой дзе цэ лая сет ка 

вы ста вак і ме ра пры ем стваў. Пра бес прэ цэ дэнт ную 

па дзею пі ша мас тац кі кры тык і га лоў ны рэ дак тар 

га зе ты «ЛіМ» Ла ры са ЦІ МО ШЫК.


