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КІ НО АР ХІ ТЭК ТА РА
— Па аду ка цыі я ар хі тэк тар, 

скон чыў ар хі тэк тур ны фа куль тэт 
БНТУ. Ка лі пра са чыць шля хі ар-
хі тэк та раў, ча сам здзіў ля еш ся. 
У Бе ла ру сі, на прык лад, вя до мы 
муль ты плі ка тар Мі ха іл Ту ме ля 
па аду ка цыі ар хі тэк тар. Мы ра-
зам ву чы лі ся. Дзміт рый Стро-
цаў, вя до мы аван гард ны па эт, — 
так са ма наш ад на курс нік. Наш 
курс быў вель мі вы біт ным. З на-
мі ву чы ла ся яшчэ Га лі на Ле ві на, 
дач ка Ле а ні да Ле ві на, вя до мы 
ар хі тэк тар, якая ўзна чаль вае 
ка мі сію ў Бру се лі па за ха ван ні 
куль тур най спад чы ны. Ар хі тэк-
тур ны фа куль тэт заўж ды сла-
віў ся сва і мі тра ды цы я мі. Ад на з 
га лоў ных — ства рэн не ама тар-
ска га кі но. На ват спе цы яль ны 
«Ар хі кі на фес ты валь» пра во-
дзі ў ся ў Мін ску на ву лі цы Кар-
ла Марк са ў па мяш кан ні Са ю за 
ар хі тэк та раў. Гэ та бы ло куль та-
вае мес ца, ку ды лю дзі ста ра лі ся 
па тра піць усі мі спо са ба мі. Лез лі 
на ват праз вок ны.

— На фа куль тэ це бы ла гру па 
лю дзей, якая зды ма ла на кі на-
плён ку 8 і 16 мм. Я да лу чыў ся 
да гэ та га пра цэ су, та му што лю-
біў фа та гра фа ваць і ўжо зды маў 
на ама тар скую кі на ка ме ру. Мой 
плас ты лі на вы мульт фільм тых 
ча соў пра ва ен ныя збо ры на ват 
за няў пер шае мес ца на «Ар хі-
кі на фес ты ва лі». Та кім чы нам я 
прый шоў да ўспры ман ня кі но, да 
пер шых экс пе ры мен таў. Ад чуў, 
што та кое гля дац кая ўва га. І не як 
мя не гэ та за ча пі ла.

— У 1985 го дзе скон чыў ар-
хі тэк тур ны фа куль тэт. Пры чым 
дып лом быў сур' ёз ны — «Уз наў-
лен не гіс та рыч на га ар хі тэк тур-
на га яд ра го ра да Ня сві жа». Я 
пра вёў там шмат ча су — у ар-
хі вах, му зе ях, на рас коп ках. З 
тых ча соў Ня свіж — адзін з ма іх 
улю бё ных га ра доў. І гэ та на ват 
ад люст ра ва ла ся на пра цы Бел-
ві дэа цэнт ра. Мы зра бі лі шэ раг 
філь маў пра Ня свіж. А мой дып-
лом за няў пер шае мес ца на кон-
кур се дып ло маў ар хі тэк та раў у 
СССР.

— У мя не бы ло шмат сяб роў, 
якія пра ца ва лі ў га лі не кі но і тэ-
ле ба чан ня. Яны ўбачылі, што я 
тро хі за су ма ваў у Бел дзярж пра-
ек це, ку ды па тра піў па раз мер-
ка ван ні, і пра па на ва лі пе рай сці 
пра ца ваць у кі но. Я стаў ад ным 

з са мых ма ла дых та ры фі ка ва ных 
кі на апе ра та раў.

— На блі жа ла ся пе ра бу до ва. 
Мы з ка ле гам ад ной чы ўба чы-
лі рэ клам ны бук лет ві дэа ка мер. 
Раз гле дзе лі яго з па ве лі чаль ным 
шклом і зра зу ме лі, што за гэ тым 
бу ду чы ня. Па чы наў ся рух ка а пе ра-
ты ваў. Мы ўзя лі крэ дыт, па еха лі ў 
Пры балты ку, ку пі лі ві дэа ка ме ру, 
пры вез лі яе ў Бе ла русь. І гэ та бы-
ла пер шая ў Бе ла ру сі ві дэа ка ме ра 
но ва га па ка лен ня. По тым ад кры-
лі пер шы ў Бе ла ру сі кі на ка а пе ра-
тыў — «Ві дэа атэлье №1». Па ча лі 
вы кон ваць за каз ное рэ клам нае і 
прэ зен та цый нае ві дэа.

ВЫ ТО КІ 
ПРАД ЗЮ СІ РА ВАН НЯ

— Каб зды маць свае філь-
мы, да во дзі ла ся ра біць ней кія 
да па мож ныя рэ чы — за раб ляць 
гро шы. Па сту по ва гэ ты пра цэс 
пе ра тва рыў ся ў пра фе сію. Ме-
на ві та там і зна хо дзяц ца вы то кі 
прад зю сі ра ван ня. Трэ ба бы ло 
са ма стой на шу каць кры ні цы фі-
нан са ван ня, пра хо дзіць увесь 
лан цу жок ад по шу ку гро шай да 
вы ні ко ва га пра дук ту. Я ад крыў 
кам па нію «ОКО». Па чаў ра біць 
ад най мен ную пра гра му. Гэ та бы-
ла пра гра ма пра рэ кла му, якая 
іш ла ў эфі ры бе ла рус ка га тэ ле-
ба чан ня з 1989 па 1995 год і з'яў-
ля ла ся ана ла гам ра сій скай пе ра-
да чы «Рэк тайм», якую вёў Ігар 
Вер нік. Мы доў га шу ка лі вя ду-
ча га, знай шлі ма ла до га хлоп ца. 
Ця пер гэ та вя до мы ак цёр Эду ард 
Трух мя нёў. По тым яго за мя ні ла 
Воль га Са ра ко.

— Ад ной чы мы на ват за пра-
сі лі «Рэк тайм» у Бе ла русь. Яны 
зня лі тут тры вы пус кі пра стан 
бе ла рус кай рэ кла мы і не толь кі. 
Яшчэ там па каз ва лі ся най леп-
шыя рэ клам ныя ро лі кі све ту. 
Так я вый шаў на «Ноч па глы-
наль ні каў рэ кла мы». Пер шую і 
дру гую «Ноч» у Мін ску пра во дзіў 
я. Пас ля бы лі пер шыя «Кан скія 
львы».

— Для ся бе мы зды ма лі ві-
дэа арт. Аб стракт ныя кан цэп ту-
аль ныя філь мы. Мно гія з іх у мя-
не за хава лі ся. А ў 2000 го дзе я 
зняў вя лі кі да ку мен таль ны фільм 
«Пад зем ка». У яго ўвай шлі най-
леп шыя фраг мен ты тых ста рых 
філь маў, а так са ма ін тэр в'ю з 
Цэс ле рам, Стро ца вым, Міць ком 
— вя до мым мін скім пер са на жам 

Дзміт ры ем Кор зу нам. На огул, я 
ха чу вы пус ціць ан та ло гію ран ня-
га бе ла рус ка га ві дэа ар та.

КУЛЬТ МЕС ЦА
— Та ды бы ло вель мі шмат 

мін скіх тра ды цый, якія мы са-
мі ства ры лі. Бы лі што дзён ныя 
су стрэ чы на ву лі цы Чыр во най 
у ка вяр ні. Гэ та бы ло куль та вае 
мес ца, дзе су стра ка лі ся ўсе 
аван гар дыс ты. У га дзі ну дня на 
Чыр во ную заўж ды мож на бы ло 
прый сці, і там нех та з на шых быў. 
Усе су стра ка лі ся, аб мень ва лі ся 
ін фар ма цы яй. Та ды не бы ло ні 
ін тэр нэ ту, ні ма біль ных тэ ле фо-
наў. Але мы ве да лі, дзе знай сці 
ад но ад на го. У на шай ту соў цы 
бы лі Дзміт рый Стро цаў з гур том 
«Бе ла рус кі клі мат», якія ня даў-
на ўжо юбі лей ад зна чы лі, Фі ліп 
Чмыр, вя до мы ў Мін ску як Філ, з 
гур том «Ба ра бан ны экс таз», які 
по тым стаў зна ка мі тым «Drum 
Exstasy», і мно гія ін шыя. Гэ та 
бы лі ча сы, ка лі яны ла дзі лі кан-
цэр ты пад мас та мі на Свіс ла чы, а 
іх за гэ та арыш тоў ва лі. Усё бы ло 
так эпа таж на.

— Яшчэ ад ным куль та вым 
мес цам бы ло Тра ец кае прад-
мес це. Уве ча ры ўсе збі ра лі ся 
ў Тра ец кім. Та ды ак ту аль ны мі 
ста на ві лі ся пер фор ман сы. Гэ-
тым сла віў ся Ігар Каш ку рэ віч, які 
ця пер жы ве ў Гер ма ніі. Мы з ім 
зня лі вель мі шмат ві дэа пер фор-
ман саў, част ка з іх за ха ва ла ся. 
На прык лад, быў пер фор манс да 
юбі лея Ма ле ві ча. Ства ры лі су-
прэ ма тыч ную тру ну, унес лі яе 
ноч чу ў Па лац мас тац тваў. Бы-
ло шы коў на.

КІ НО ЯК ТЭ АТР
— У той пе ры яд з'я ві ла ся ге ні-

яль ная за ду ма гур та «Бе ла рус кі 
клі мат» і Дзміт рыя Стро ца ва «из-
устное кино», ка лі кі но ства ра ла-
ся без да па мо гі кі на ін стру мен-
таў: ка ме ры, ман та жу, эк ра на і 
г.д. Ча ла век або не каль кі лю дзей 

прос та пе ра каз ва лі фільм. Та ды 
прай шлі на ват тры фес ты ва-
лі та ко га кі но. Пер шы ад быў ся 
ў пад' ез дзе, як ім пра ві за цыя. А 
трэ ці прай шоў пры поў най за ле ў 
Па ла цы праф са юзаў. «Изустное 
кино» сён ня ўвай шло ў ан та ло гію 
аван гар ду як бе ла рус кае вы на-
ход ніц тва. Гэ та су свет ная з'я ва, 
якой не бы ло ні дзе. І гэта ўсё з'я-
ві ла ся з жа дан ня зды маць кі но ва 
ўмо вах, ка лі не бы ло ні гро шай, 
ні аб ста ля ван ня.

ДЗЯР ЖАЎ НАЕ 
І ПРЫ ВАТ НАЕ

— У эпо ху пер шых ка мер цый-
ных бан каў, ка лі яны яшчэ фі нан-
са ва лі кі но, бы ло зня та не каль-
кі зна ка вых філь маў. Ся род іх 
фільм Аляк санд ра Кар па ва «Мо-
на Лі за». Там зды маў ся Цэс лер і 
шмат ін шых ці ка вых лю дзей. Гэ-
та адзін з та кіх зна ка вых філь маў 
пе ры я ду ка а пе ра тыў на га кі но. 
Але пе ры яд быў да во лі ка рот кі. 
Уз лёт ка мер цый ных бан каў, якія 
спра ба ва лі зай мац ца ўсім: і ганд-
ля ваць ва го на мі, і зды маць кі но 
— хут ка скон чыў ся.

— По тым зноў пад клю чы ла ся 
дзяр жа ва і ўзмац ніў ся дзяр жаў-
ны сек тар. У пе ра бу до ву ў дзяр-
жа вы гро шай на кі но прак тыч на 
не бы ло. Ча му бан кі і па ча лі яго 
пад трым лі ваць. Але дзяр жа ва 
ўзна ві ла фі нан са ван не. Ад гэ-
та га, праў да, больш філь маў не 
ста ла, але ўзмац ні ла ся ма на по-
лія. Кі но — да во лі да ра гое мас-
тац тва. Без гро шай мож на ра-
біць толь кі экс пе ры мен таль ныя 
не за леж ныя філь мы. На эк ра не 
бед нае кі но ад ра зу за ўваж нае. 
Кры ні цы фі нан са ван ня — гэ та 
асноў ны мо мант у кі но. У Бе-
ла ру сі ў асноў ным раз ві ва ец ца 
лі нія дзяр жаў на га кі но. Аль бо 
мы аказ ва ем па слу гі ра сій скім 
тэ ле- і кі на кам па ні ям. Сю ды пры-
хо дзяць ра сій скія прад зю са ры, 
най ма ю чы цэ лыя бе ла рус кія 

здым ачныя гру пы. Та да роў скі, 
Аст ра хан і вель мі шмат ін шых 
вя до мых рэ жы сё раў зды ма юць 
кі но на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Гэ та 
да зво лі ла раз віць інф ра струк-
ту ру. З'я ві лі ся кам па ніі, якія аб-
слу гоў ва юць кі но: зда юць аб-
ста ля ван не ў арэн ду і на бі ра юць 
здым ачныя гру пы. Апош нія га ды 
бы лі се зо ны, ка лі зды ма ла ся да 
40 філь маў на тэ ры то рыі Бе ла-
ру сі. Па-пер шае, гэ та ка ла саль-
ны пры ток срод каў. Па-дру гое, 
пра ца для мно гіх бе ла рус кіх спе-
цы я ліс таў, якія на кож ным філь-
ме ўсё больш ад тач ва юць сваё 
май стэр ства.

— Ка лі ў су мес ным пра ек це 
ня ма до лі, якая на блі жа ец ца да 
50%, то ўдзел у ім з фі нан са ва га 
пунк ту гле джан ня амаль не мае 
сэн су. Я, як прад зю сар, заўж ды 
імк ну ся да ўдзе лу ў тых пра ек тах, 
якія па кі да юць до лю ў філь ме. 
Кроп ка акуп нас ці гэ тых філь маў 
па він на быць не вель мі да лё кая. 
Чым да ра жэй пра ект, тым да лей 
кроп ка яго акуп нас ці.

— У чым сён ня праб ле ма 
дзяр жаў на га кі но? У тым, што 
ня ма скраз но га прад зю сі ра ван-
ня, ка лі пра дукт ад па чат ку да 
кан ца зна хо дзіц ца ні бы ў ад-
ных ру ках. А ў нас як? За пус ці лі 
фільм, за сво і лі бюд жэт, а да лей 
хто філь мам зай ма ец ца — не-
зра зу ме ла.

ГЛА БАЛЬ НЫ 
КІ НА БІЗ НЕС

— Гуль ня вое кі но сён ня мае 
вер ты каль ную амп лі ту ду. Гэ та 
зна чыць, са мая вы со кая кроп ка 
про да жу філь ма — ад ра зу пас-
ля ства рэн ня. А да ку мен таль нае 
кі но мае га ры зан таль ную амп лі-
ту ду. Яно пра да ец ца ўвесь час, і 
бы вае на ват так: чым ста рэй шы 
фільм — тым ён ці ка вей шы ста-
но віц ца.

— У за ход нім кі но свая ла-
гіс ты ка. Ка лі кам па нія ство ра на 
ма гут ным прад зю са рам, то яна 
ро біць стаў ку не на адзін фільм, 
а на па кет філь маў, пад ра зу мя-
ва ю чы ад ра зу, што з іх толь кі 
не каль кі бу дуць ка мер цый на па-
спя хо вы мі і аку пяць увесь па кет. 
Усё вы хо дзіць з ад ной кры ні цы, 
ап ты мі зуе вы твор часць. Та кім 
чы нам ад бы ва ец ца гла баль ны 
біз нес.

— Ка лі ра біць філь мы па ад-
ным, не па ды хо дзя чы да гэ та га 
сіс тэм на, не пра соў ва ю чы на ры-
нак сваю пра дук цыю па кет на, то 
ў роз ні цу кож ны фільм прак тыч-
на не акуп ны. Асаб лі ва ў Бе ла ру-
сі, та му што ў нас ня ма доб рай 
сіс тэ мы кі на тэ ат раў. На 10 міль-
ё наў ча ла век у нас вель мі ма ла 
кі на тэ ат раў. Да та го ж да вер да 
бе ла рус ка га кі но, на вя лі кі жаль, 
стра ча ны. Яго трэ ба вяр таць.

ПРАД ЗЮ САР — 
ГЭ ТА ЦЭ МЕНТ

— Шко ла прад зю са раў не аб-
ход ная. Але прад зю сар — гэ та 
во пыт, гэ та цэ мент, на якім тры-
ма ец ца ўся кі на вы твор часць. 
Нель га на ву чыць прад зю сі ра-
ван ню ма ла до га ча ла ве ка, які 

не ве дае знут ры ні чо га. Я не раз 
на зі раў пра цэ сы кі на вы твор час-
ці, дзе кі раў ні кі на ват не ра зу ме-
юць, як што ро біц ца. Я пра ца-
ваў на зды мач най пля цоў цы і ў 
ман таж най су тка мі. Мой рэ корд 
пра цы, не вы хо дзя чы з ман таж-
най, чац вё ра су так. Я спаў, па-
куль ві дэа ін жы нер ра біў пад лі-
кі. По тым ён мя не штур хаў, і я 
пра ца ваў да лей. Гэ та бы ло пад-
час пра цы над філь мам «З Но-
вым го дам, аль бо Цяг нік №1». 
Ён ства раў ся кам па ні яй «ОКО» 
па за ка зе бе ла рус ка га тэ ле ба-
чан ня. Там іграў Дзміт рый Ха-
раць ян, спя ва ла Эдзі та П'е ха і 
вель мі шмат сён ня вель мі вя до-
мых бе ла рус кіх гур тоў. Рэ жы сё-
рам філь ма быў Ула дзі мір Ян коў-
скі, сын Рас ці сла ва Ян коў ска га. 
На фі наль ных ман та жах Ва ло дзя 
за хва рэў, і мне, як прад зю са ру, 
да вя ло ся за кан чваць фільм са-
мо му. Гэ та быў 2000 год. Фільм 
быў па ві нен іс ці ў эфір ад ра зу 
пас ля на ва год ня га він ша ван ня 
Прэ зі дэн та. Тэх ні ка ад маў ля ла-
ся пра ца ваць. Ка лі ў эфі ры ўжо 
іш ла пер шая част ка філь ма, трэ-
цяя част ка яшчэ толь кі еха ла на 
эфір. Я та ды ўжо на огул ледзь 
ста яў на на гах. Мой ка ле га Ва-
ня Пі ні гін стаў на ка ле ні пе рад 
кам п'ю та рам і ма ліў яго, каб той 
за пі саў фільм. Кам п'ю тар апош-
ні раз уклю чыў ся, за пі саў усё і 
па мёр кан чат ко ва. «Кру цей ша-
га» мо ман ту ў жыц ці прос та не 
бы ло: ма гія поў ная, энер ге ты ка 
за шкаль ва ла, на ват «жа ле за» не 
вы трым лі ва ла.

— Ад сюль вы ні кае га лоў ны 
прын цып пра цы прад зю са ра — 
пад ні мац ца і ра біць на ват та ды, 
ка лі ра біць не мо жа ўжо ні хто. 
І тут мне заўж ды вель мі да па-
ма гае во пыт і тое, што я ве даю 
ўсе пра цэ сы знут ры. Трэ ба ра зу-
мець, што ў су час ным кі на пра-
цэ се: ня ма прад зю са ра — ня ма 
пра дук ту. І прад зю сар — гэ та не 
той ча ла век, які дае свае гро шы, 
а той, хто іх зна хо дзіць з роз ных 
кры ніц і звяз вае рэ сур сы з вы-
ні кам.

ТЭ ЛЕ БА ЧАН НЕ 
ТВА ЁЙ МА РЫ

— Ка лі з'я ві ла ся за ду ма 
ства рэн ня ка на ла АНТ, яго іні-
цы я та ры за пра сі лі, на іх по гляд, 
пра фе сі я на лаў на рын ку. Так я 
па тра піў у ка ман ду лю дзей, якія 
пры дум ля лі кан цэп цыю ка на ла з 
са ма га па чат ку. Гэ та быў вель мі 
ці ка вы час, мы ўсё ра бі лі ўпер-
шы ню. Тэ ле ка нал у пэў ным сэн се 
зра біў рэ ва лю цыю на тэ ле рын ку 
Бе ла ру сі. Ства рыў кан ку рэн цыю, 
увёў па няц це рэй тын га. Вель мі 
шмат рэ чаў, якія сён ня пры сут-
ні ча юць як да насць, та ды спаз-
на ва лі ся ўпер шы ню. На ват фор-
мы пра грам, на быц цё фар ма ту. 
Я спе цы яль на ез дзіў у Шве цыю 
вы ву чаць сіс тэ му тэ ле фар ма таў, 
та му што асноў ны цэнтр ганд лю 
тэ ле фар ма та мі зна хо дзіц цца ў 
Стак голь ме.

— На ка на ле ў нас бы ла за-
ду ма філь ма-ка та стро фы «Рэ ак-
тар», пры све ча нага чар но быль-

скай ка та стро фе. Але па коль кі 
за ду ма бы ла да во лі гла баль ная, 
у 2005 го дзе пра ект па лі чы лі 
за над та да ра гім і не за пус ці лі. 
Ха ця ў нас бы ла пра ве дзе на 
ўся пад рых тоў чая пра ца. Ка лі я 
зра зу меў, што ад Бе ла ру сі ста-
п ра цэнт на га фі нан са ван ня не бу-
дзе, то пра вёў пе ра мо вы з Іга рам 
Таў сту но вым (мас коў ская кам-
па нія «Про фіт»). Ён за га рэў ся. 
Прай шло лі та раль на два тыд ні, 
і я пра чы таў у ра сій скай прэ се 
на ступ нае: маў ляў, Ігар пра вёў 
прэс-кан фе рэн цыю і за явіў, што 
да ўгод каў чар но быль скай ка та-
стро фы ў 2011 го дзе бу дзе зня-
ты фільм-ка та стро фа, па пя рэд не 
атры ма на зго да Фё да ра Бан дар-
чу ка і маг чы мы ўдзел Бе ла ру сі і 
Укра і ны. Ха ця гэ та, вя до ма, бы ла 
на ша ідэя. У вы ні ку Ігар спра дзю-
сі ра ваў фільм-ка та стро фу «Мет-
ро», а яго парт нёр, з якім яны 
не сыш лі ся ў по гля дах, фільм 
Аляк санд ра Мен да дзэ «У су бо-
ту» — пра Чар но быль. Вось так 
эва лю цы я ну юць ідэі.

— Яшчэ ад ным зна ка вым пра-
ек там для мя не стаў фільм Сяр-
гея Лаз ні цы «У ту ма не». Гэ та я 
пры вёў Сяр гея ў Мі ніс тэр ства 
куль ту ры да та га час на га мі ніст-
ра Паў ла Ла туш кі і ў Дэ парт амент 
па кі не ма та гра фіі, які та ды ўзна-
чаль ваў сён няш ні ды рэк тар «Бе-
ла русь філь ма» Алег Сіль ва но віч. 
І ха ця Лаз ні ца пер ша па чат ко ва не 
пла на ваў удзел Бе ла ру сі ў філь-
ме, мы яго пе ра ка на лі, што Бы каў 
і Бе ла русь — не па дзель ныя.

— Ка лі я чую «Якая там ро ля 
Бе ла ру сі ў філь ме «У ту ма не»!, 
мне трош кі смеш на. Ка лі мы з 
га лоў ным прад зю са рам філь ма 
нем цам Хай нам Дэ кер там іш лі 
па чыр во ным ды ван ку Кан ска га 
кі на фес ты ва ля, ён ска заў мне, 
што без бе ла ру саў фільм не вый-
шаў бы. Быў пэў ны мо мант з-за 
ня ста чы фі нан са ван ня, ка лі вы-
ра ша ла ся пы тан ня аб за ма роз-
цы філь ма на год. Гэ та азна ча ла 
— смерць. І ме на ві та ра шэн не 
бе ла ру саў экс пар та ваць за мя-
жу шэ раг сва іх па слуг, рэ кві зі ту, 
кас цю маў, лю дзей вы ра шы ла 
лёс філь ма.

УНІ КАЛЬ НЫ 
БЕ ЛА РУС КІ ШЛЯХ
— Ка лі Па вел Ла туш ка, які за-

раз з'яў ля ец ца па слом Бе ла ру сі 
ў Фран цыі, пра па на ваў мне ў пе-
ры яд пра цы на пра ек це Сяр гея 
Лаз ні цы па са ду ды рэк та ра Бе ла-
рус ка га ві дэа цэнт ра, я па га дзіў-
ся. На той мо мант Бел ві дэа цэнтр 
быў страт най кам па ні яй, але ак-
тыў на іш ло рэ фар ма ван не кі но, 
я ад чу ваў пад трым ку дзяр жа вы 
і Мін куль та. Вы веў прад пры ем-
ства са страт, рэ ар га ні за ваў 
кам па нію і, па сут нас ці, ства рыў 
прад зю сар скі цэнтр унут ры ма-
лень кай дзяр жаў най струк ту ры. І 
ка лі ра ней бы ло вель мі скла да на 
знай сці рэ жы сё раў, сцэ на рыс таў, 
апе ра та раў, то пас ля ўвя дзен ня 
да га вор най сіс тэ мы су пра цоў ніц-
тва ў нас утва ры ла ся лі та раль на 
чар га спе цы я ліс таў, якія хо чуць з 
на мі пра ца ваць.

— За два га ды пра цы мы зня-
лі 78 філь маў, узя лі ўдзел у 176 
фес ты ва лях і больш чым у 50 
атры ма лі ўзна га ро ды. З пунк ту 
гле джан ня біз не су, фес ты ва лі 
па трэб ныя для та го, каб па вы сіць 
кошт філь ма. Мы ства ры лі свой 
ка лян дар фес ты ва ляў і на ла дзі лі 
сіс тэ му па ста ян нга ўдзе лу ў іх. 
Пас ля ўсіх гэ тых пос пе хаў для 
мя не ра шэн не аб да лу чэн ні Бел-
ві дэа цэнт ра да кі на сту дыі «Бе ла-
русь фільм» усё яшчэ за ста ец ца 
за гад кай. На мой по гляд, уз буй-
няць і так гру васт кую кі на сту дыю 
— няправільны шлях. Тым больш 
што зда ро вая кан ку рэн цыя пры-
но сіць толь кі ка рысць.

— У бе ла рус кай сіс тэ ме кі на-
вы твор час ці па ві нен вы пра ца-
вац ца свой шлях. Гла ба лі за цыя 
пра ек таў для Бе ла ру сі — па мыл-
ка. Сён ня нам не да гнаць су свет-
ную кі на вы твор часць, дзе бюд-
жэ ты філь маў ве лі зар ныя. Тым 
больш што хут ка бюд жэт філь ма 
ў 200 міль ё наў до ла раў і больш 
ста не прос та не акуп ным. Бе ла-
русь на гэ тым фо не вы гля дае 
смеш на. А вось не вя лі кія фар ма-
ты або ма ла бюд жэт ныя поў ныя 
мет ры, за сна ва ныя на ці ка вай 
ідэі, з доб рай рэ жы су рай і ак цё-
ра мі, мо гуць нас ура та ваць. Гэ та 
шлях по шу ку дра ма тыч най лі ніі, 
а не экш ну. Та му па вя ліч ва юц ца 
функ цыі рэ жы сё раў, сцэ на рыс-
таў, ак цё раў. Гра шы ма тут не да-
па мо жаш. Трэ ба вы хоў ваць свае 
кад ры. Ра сі я не да нас не пры-
едуць і не зды муць нам бе ла рус-
кае кі но. Па трэб на свая шко ла. 
Бе ла рус кі ві дэа цэнтр, да рэ чы, за 
2 га ды да па мог сту дэн там Ака дэ-
міі мас тац тваў зняць 11 кур са вых 
і дып лом ных прац.

— Ду маю, сён ня для Бе ла ру сі 
вель мі важ на пад тры маць кі ру нак 
не за леж на га (з пунк ту гле джан-
ня кры ніц фі нан са ван ня) аў тар-
ска га кі но. Та му ад ным з кі рун каў 
кам па ніі «Ад кры тае кі но», дзе я 
з'яў ля ю ся су прад зю са рам, бу дзе 
як раз пад трым ка не вя лі кіх ар та-
вых пра ек таў. З на мі пад пі са лі 
кант рак ты ўжо мно гія бе ла рус кія 
рэ жы сё ры: Ар цём Ло бач, Мак сім 
Но саў, Юрый Ел хаў ды ін шыя. 
Мы ад кры ты для супрацоўніцтва. 
На ша га лоў ная мэ та — не даць 
ма ла дым пас ля здым каў пер ша-
га філь ма рас ча ра вац ца і сыс ці з 
пра фе сіі. Мы бу дзем да па ма гаць 
шу каць фі нан са ван не, на ладж-
ваць дыс тры бу цыю. Акра мя та го, 
я пра цяг ну пра цу над пра ек там 
«Брут» (дру гі фільм пас ля стуж-
кі «Туф лі кі» для кі на аль ма на-
ха пра Ха ла кост) з рэ жы сё рам 
Кан стан ці нам Фа мам. Па клі ка лі 
мя не і прад зю сі ра ваць но вы на-
цы я наль ны кі на пра ект — хут ка 
вы пра яго па чу е це. Ёсць су-
мес ныя пла ны ў нас і з Хай нам 
Дэ кер там. З ад ным з бе ла рус кіх 
тэ ле ка на лаў вя ду пе ра мо вы пра 
ства рэн не што тыд нё вай пра-
гра мы пра не за леж нае бе ла рус-
кае кі но. Пра ца пра цяг ва ец ца. 
Усё па-ра ней ша му.

Гу та ры ла
Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ

�

АД НЫ МІ ГРА ШЫ МА ТУТ НЕ ДА ПА МО ЖАШ

ДРА МА ТУР ГIЯ но вая. 
Дра ма тур гiя iн шая. 
Але бе ла рус кая. Ча-

ка ная. Якую хо чац ца ўба-
чыць на сцэ не. Бо гэ та цi не 
леп шая маг чы масць па гля-
дзець на ся бе збо ку, толь кi 
дзя ку ю чы тым лю дзям, якiя 
хо чуць з та бой жа па га ва-
рыць пра ця бе i па раз ва-
жаць: а што ж з та бой ад-
бы ва ец ца? На якiм све це 
сён ня па чу ва ец ца ча ла век, 
якi жы ве ў на шай кра i не? 
Але рэ пер ту ар ныя тэ ат ры 
ад да юць пе ра ва гу (ка лi ёсць 
на го да) кла сi цы. Так, i яна 
мо жа гу чаць су час на. Але 
ж у кож на га ча су ёсць свае 
iдэi i свая па трэ ба iх ува саб-
лен ня на сцэ не.

Сё ле та ў пра гра ме мiж на-
род на га тэ ат раль на га пра ек та 
«Тэ арт» нам збi ра юц ца па ка-
заць бе ла рус кую пра гра му. I 
гэ та вя лi кая спра ва: та му што 
су час ны тэ ат раль ны рух вя дзе 
да ўзнiк нен ня тэ ат раль ных пра-
ек таў, дзе ёсць по шук, экс пе ры-
мент i но выя фор мы. Але са мае 
га лоў нае: ёсць дум кi, якiя пра-
па ноў ва юць для асэн са ван ня 
дра ма тур гi но вай фар ма цыi. I 
яны хо чуць быць па чу ты мi. Дзе-
ля гэ та га, на прык лад, уз нiк ла 
ў нас Сту дыя аль тэр на тыў най 
дра мы, ка лi ко рат ка — САД. 
Ад ным з яе ства раль нi каў быў 
Дзмiт рый Ба га слаў скi, ма ла ды 
дра ма тург, п'е сы яко га доб ра 
ве да юць у Ра сii (i ста вяць на-
ват та кiя вель мi вя до мыя тэ ат-
ры, як Ма я коў ска га ў Маск ве). 
П'е са «Ка хан не лю дзей» iдзе 
ўжо ў 9 га ра дах Ра сii... Дзмiт-
рый ча ла век тэ ат раль ны — тры 
га ды та му скон чыў рэ жы сёр скi 
фа куль тэт Бе ла рус кай дзяр-
жаў най ака дэ мii мас тац тваў. I 
хоць сам пры зна ец ца, што вя-
лi кi ўплыў на яго ака за лi тво ры 

Ма ры са Ме тэр лiн ка, але не звы-
чай насць яго п'ес ад зна ча на 
не на ад ным дра ма тур гiч ным 
кон кур се (ся род якiх, на прык-
лад, фес ты валь ма ла дой дра-
ма тур гii «Лю бi маў ка-2011»). А 
ўжо на «Лю бi маў цы-2012» яго 
п'е са «Цi хае ша па цен не сы хо-
дзя чых кро каў» ста ла ад ной з 
пе ра мож цаў.

У бе ла рус ка га гле да ча бу-
дзе маг чы масць па зна ё мiц ца 
са спек так лем па вод ле п'е сы 
Дзмiт рыя Ба га слаў ска га «Цi хае 
ша па цен не сы хо дзя чых кро каў» 
у Рэс пуб лi кан скiм тэ ат ры бе ла-
рус кай дра ма тур гii ўжо ў ве рас-
нi. А ў каст рыч нi ку спек такль 
ста не ўдзель нi кам бе ла рус кай 
пра гра мы мiж на род на га фес-
ты ва лю «Тэ арт». Па ста ноў ка 
ажыц ця вi ла ся дзя ку ю чы су пра-
цоў нiц тву з ра сiй скай Мiж на род-
най кан фе дэ ра цы яй тэ ат раль-
ных са юзаў. Але са мае цi ка вае 
ў гэ тым: спек такль ства рае 
рэ жы сёр з Кыр гыз ста на Ша-
мiль Дый кан ба еў, якi пра цуе 
ў Кыр гыз скiм на цы я наль ным 
тэ ат ры, дзе ства рыў ла ба ра то-
рыю су час най дра ма тур гii. Яго 
за цi ка вi ла спа чат ку ме на вi та 
п'е са «Каханне лю дзей», i бы-
ло жа дан не па ста вiць яе. Але 
ака за ла ся, што ў Дзмiт рыя ёсць 
но вая п'е са...

— Вы бар п'е сы — гэ та цi ка-
вая з'я ва, — пры зна ец ца Ша мiль 
Дый кан ба еў. — Я ве даю ад на го 
рэ жы сё ра, якi вы бi рае так: маў-
ляў, цi не па ста вiць нам Шэкс-
пi ра?.. У мя не атрым лi ва ец ца 
па-iн ша му: хо чац ца — ме на вi та 
гэ тую. Вя до ма, на вы бар ўплы-
ва юць яшчэ iн шыя пры чы ны: што 
важ на для гра мад ства, кра i ны, 
лю дзей, ся род якiх ты жы веш, з 
якi мi кан так ту еш.

Кан так ты, да рэ чы, да па-
маг лi рэ жы сё ру i дра ма тур гу 
знай сцi адзiн ад на го: раз мо ва 

пра ства рэн не су мес на га спек-
так ля ра зам з Мiж на род най 
кан фе дэ ра цы яй тэ ат раль ных 
са юзаў вя ла ся на фес ты ва лi 
ў Кi шы нё ве, дзе ўдзель нi ча лi 
прад стаў нi кi бе ла рус ка га Цэнт-
ра су час най дра ма тур гii. Яго 
за да чай з'яў ля ец ца па пу ля ры-
за цыя бе ла рус кай дра ма тур гii. 
Дзе ля па пу ля ры за цыi ла дзi лi-
ся, на прык лад, чы тан нi п'ес 
бе ла рус кiх аў та раў. Хоць бы 

дзя ку ю чы гэ та му ўжо маг ло з'я-
вiц ца ўяў лен не, што наш тэ атр 
ўсё-та кi ад гу ка ец ца на жыц цё 
су час нi каў. Але каб п'е су па-
ста вiць, па трэб ны яшчэ рэ жы-
сёр. Твор чы свет та кi: рэ жы сёр 
ста вiць, як пра вi ла, тое, што 
ад чу вае. I мо жа быць, для п'ес 
Дмiт рыя Ба га слаў ска га i iн шых 
ма ла дых дра ма тур гаў, якiя 
сён ня вя до мыя ў Ра сii, прос та 
яшчэ ня ма сва iх рэ жы сё раў у 
Бе ла ру сi? На огул ма ла дых рэ-
жы сё раў у нас не шмат, а iх 
па ста ноў кi — рэд кiя з'я вы на-
огул. Та кая рэ ча iс насць: наш 
тэ атр у асноў ным рэ пер ту ар-
ны, больш тра ды цый ны, дзе 
трэ ба ду маць пра за паў няль-
насць за лы i пры бы так ад квiт-
коў. Тут не ры зык неш, та му з 
экс пе ры мен та мi зу сiм не прос-
та. Вый сце не но вае, вя до мае 
— ства рэн не аль тэр на тыў ных 
пля цо вак, дзе як раз мес ца i 
для экс пе ры мен таў, i для но вых 
фор маў, i на ват для но вых iдэй. 
У нас сён ня та кой пля цоў кай 
можа стаць Цэнтр бе ла рус кай 
дра ма тур гii. I па яго пра цы ад-
чу ва ец ца, што ў мо ла дзi ёсць 
цi ка васць да но вай дра ма тур-

гii. Аляк сандр Мар чан ка, яго 
кi раў нiк, лi чыць:

— Ёсць роз ныя ма ла дыя 
рэ жы сё ры. Ёсць Ка ця ры на 
Авер ка ва. Але яе цi ка васць 
— ра бiць спек так лi на зра зу-
ме лых умо вах i на вя до мых 
пля цоў ках. Яна не пер шы год 
пра цуе. Тым не менш яна зра-
бi ла ўвес ну чыт ку п'е сы Паў ла 
Пра жко «Тры днi ў пек ле». Цу-
доў на атры ма ла ся. Але яна ха-
це ла б ба чыць спек такль. Яна 
пра дэ ман стра ва ла мас тац ка му 
кi раў нiц тву тэ ат ра, што з гэ тай 
п'е сы мо жа атры мац ца паў на-
вар тас ны спек такль. Ка лi мы 
га во рым пра сту дэн таў, якiя 
пры хо дзяць i iмк нуц ца неш та 
ра бiць, то ў iх усё ро бiц ца на цi-
ка вас цi. Яны нi чо га не про сяць, 
акра мя маг чы мас цi па пра ца-
ваць з тым цi iн шым ма тэ ры-
я лам. Ёсць Тац ця на Ар цi мо вiч, 
якая бу дзе ўжо дру гi спек такль 
«Гас па дар ка вяр нi» па каз ваць 
у «Гра фi цi», на яго пра да юц ца 
квiт кi. Мы ра зу ме ем, што тэ ат-
раль ны пра цэс у Бе ла ру сi вы-
хо дзiць за рам кi рэ пер ту ар ных 
тэ ат раў.

Дзе ля та го, каб ак ты вi за ваць 
пра цэ сы ў ай чын най дра ма тур-
гii, бы ла ство ра на i Сту дыя аль-
тэр на тыў най дра мы — аб' яд-
нан не ма ла дых дра ма тур гаў. 
З вы нi ка мi пра цы гэ тай су поль-
нас цi лепш за ўсё зна ё мiц ца ў 
су поль ным пра ек це — так вы-
ра шы лi дра ма тур гi. I ўтра iх — 
Дзмiт рый Ба га слаў скi, Вiк тар 
Кра соў скi i Сяр гей Ан ца ле вiч 
— ства ры лi ад ну п'е су «Patris» 
у жан ры да ку мен таль на га тэ ат-
ра, не вель мi рас паў сю джа на га 
ця пер у на шай кра i не: «Каб бе-
ла рус кi гля дач уба чыў, дзе ён 
жы ве». I са мае дзiў нае — яны 
са мi ж яе ста вяць. Но вы дра-
ма тыч ны тэ атр пра дэ ман струе 
вы нi кi пра цы на фес ты ва лi «Тэ-
арт». Пра за да чы на ша га СА Ду 

Дзмiт рый Ба га слаў скi раз ва-
жае так:

— Ча му мы гэ та зра бi лi? Та-
му што вель мi цяж ка нам пра-
бiць гэ тую сця ну не ра зу мен ня з 
бо ку бе ла рус кiх рэ жы сё раў. Та-
му вы ра шы лi са мi звяр нуць на 
ся бе ўва гу. I ў Рэс пуб лi кан скiм 
тэ ат ры бе ла рус кай дра ма тур гii 
мы ста лi спа чат ку пра во дзiць 
чыт кi на шых п'ес... На са мрэч 
тэ атр ад гу ка ецца на ней кiя з'я-
вы, фак ты з жыц ця пе ра во дзiць 
у фак ты мас тац тва. Для мя не 
ў тэ ат ры важ на, каб гэ та бы ло 
шчы ра. Ка лi гэ та шчы ра зра бiў 
рэ жы сёр, ка лi шчы ра зра бiў ар-
тыст, то ў мя не не ўзнi кае пы-
тан няў.

Свой по гляд на пра цэ сы ў бе-
ла рус кiм тэ ат ры мае тэ ат раль-
ны кры тык, пра фе сар Тац ця на 
Ар ло ва:

— Мне зда ец ца, што сён ня ў 
су вя зi з iс на ван нем фес ты ва лю 
«Тэ арт» ад бы ва ец ца сур' ёз ны 
пра рыў. Як пра вi ла, ад бы ва ец-
ца так, што на лю бых мiж на-
род ных фес ты ва лях заў сё ды 
доб ра вы гля да юць ка лек ты вы 
з Ра сii i iн шых кра iн, а Бе ла русь 
сцiп лая, та ле рант ная, спа кой-
ная, не мо жа за явiць пра ся бе 
сур' ёз ны мi рэ ча мi. За раз у бе-
ла рус кай дра ма тур гii на зi ра юц-
ца цi ка выя пра цэ сы. Аляк сандр 
Мар чан ка праз су пра цоў нiц тва 
з Мiж на род най кан фе дэ ра цы яй 
тэ ат раль ных са юзаў зла маў гэ-

тую сця ну. Сё ле та ў фес ты ва лi 
«Тэ арт» 5 спек так ляў па вод ле 
бе ла рус кай дра ма тур гii!.. Хоць 
паў сюд на ка жуць пра бе ла рус-
кую дра ма тур гiю за ме жа мi 
Бе ла ру сi. Не ду маю, што пас-
ля та го, як гэ та ад бу дзец ца, у 
нас усе ад ра зу пач нуць ста вiць 
спек так лi, бе ла рус кай дра ма-
тур гіі. Але сам факт, што мы 
за яў ля ем пра яе, — вель мi да-
ра гi. Мы га во рым, што сён няш-
няя ма ла дая дра ма тур гiя — но-
вая дра ма, якая вы клi кае шок. 
Гэ та не зу сiм так. З пер ша га 
зна ём ства я, як кры тык, улю-
бi ла ся ў Дзi му Ба га слаў ска га. 
Ён унёс но вую но ту ў гэ тую 
плынь. Ён пра цяг вае леп шыя 
тра ды цыi тэ ат ра i рап там па каз-
вае, як цi ка ва гэ та мож на ра-
бiць су час най мо вай, су час ны мi 
фор ма мi. Ёсць дра ма тур гiя Ду-
да ра ва, Дзя лен дзi ка, Пет ра шке-
вi ча, а ёсць i тое, ча го па тра буе 
час. Гэ та важ на для тэ ат ра, каб 
ён не сы хо дзiў у «за баў лял кi», 
у ка са васць, якая сён ня цiс не. 
Для гэ та га ёсць шоу-бiз нес, ня-
хай ён ро бiць сваю спра ву. Але 
ў тэ ат ра вель мi цi ка выя мэ ты, i 
мы не па вiн ны ад iх ад сту паць, 
та му што трэ ба да сле да ваць 
ду шу ча ла ве ка, трэ ба пра яе 
га ва рыць, каб мы не згу бi лi 
апош няе, што ў нас ёсць, — ду-
хоў насць...

Ла ры са ЦI МО ШЫК
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Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

БОЛЬШ, ЧЫМ РО ЛЯ
Ак цёр Ра ман Па да ля ка пры зна ны леп шым вы ка наў цам 
муж чын скай ро лі на фес ты ва лі ў Друс кі нін каі.

У пер шым Між на род ным тэ ат раль ным фес ты ва лі «Vasara-
2013» браў удзел спек такль «Дзя ды», прад стаў ле ны ўвес ну «Тэ ат-
рам Ч». Паэ ма Ада ма Міц ке ві ча пра гу ча ла са сцэ ны па-бе ла рус ку 
дзя ку ю чы прад зю са ру Анд рэю Чор на му, які за пра сіў да па ста ноў кі 
рэ жы сё ра з Літ вы Ра му нэ Кудз ма най тэ. Акра мя та го, да па ма га лі 
ства раць воб раз спек так ля лі тоў ская мас тач ка На дзея Гуль та я ва 
і аў тар му зы кі Фа ус тас Ла тэ нас. А вось ак цёр скі склад — наш, 
бе ла рус кі. Ро лю га лоў на га ге роя Гус та ва-Кон ра да вы ка наў Ра ман 
Па да ля ка. Пра ца для яго бы ла вель мі ад каз най: вус на мі яго ге роя 
агуч ва юц ца дум кі са мо га аў та ра, паэ та Ада ма Міц ке ві ча. Гэ та 
ад зна чы лі на фес ты ва лі ў лі тоў скім Друс кі нін каі, дзе бе ла рус кі 
ак цёр атры маў пе ра мо гу ў на мі на цыі «Леп шая муж чын ская ро ля». 
У фес ты ва лі пры ма лі ўдзел тэ ат ры Літ вы, Ра сіі, Бе ла ру сі і ін шых 
кра ін СНД. У на ша га гле да ча бу дзе маг чы масць па гля дзець на 
Ра ма на Па да ля ку ў спек так лі «Дзя ды» па вод ле Міц ке ві ча: ме на-
ві та гэ тым спек так лем «Тэ атр Ч» ад крые но вы се зон.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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Тэ арт-2013Тэ арт-2013  ��

НАШ САД

Юрый Іг ру ша — кі на прад зю сар з 25-га до вым ста жам. Ён 
ста яў ка ля вы то каў бе ла рус ка га ві дэа ар та ў кан цы 1980-х, 
сяб ра ваў з твор ца мі-аван гар дыс та мі, якія сён ня лі чац ца 
кла сі ка мі ай чын на га мас тац тва. Ён зды маў кі но, ства раў 
кі на ка а пе ра ты вы, быў ад ным з аў та раў куль та вай тэ ле пе-
ра да чы па чат ку 1990-х «Око» (якая пра рэ кла му і не толь кі) 
і зна хо дзіў ся ў ка ман дзе ства раль ні каў тэ ле ка на ла АНТ. 
Апош нія два га ды Юрый Вік та ра віч уз на чаль ваў Бе ла рус кі 
ві дэа цэнтр, які за гэ ты час са страт на га пе ра тва рыў ся ў пры-
быт ко вае прад пры ем ства і стаў для мно гіх зна кам якас ці. 
Праў да, ня даў на бы ло пры ня та ра шэн не да лу чыць Бе ла рус кі 
ві дэа цэнтр да На цы я наль най кі на сту дыі «Бе ла русь фільм» у 
якас ці сту дыі спе цы яль ных пра ек таў.
Пра гэ та, а так са ма пра гла баль ны кі на біз нес, су свет ны кі-
на пра кат, асаб лі вас ці ай чын най кі на ін дуст рыі і прад зю сі ра-
ван ня і пра тое, ча му кі нош ні кі вы му ша ны не спаць су тка мі, 
Юрый Іг ру ша рас па вёў ад мыс ло ва для «Звяз ды».

Юрый Ігруша на фестывалі «AVE» Юрый Ігруша на фестывалі «AVE» 
(«Аўдыёвізуальны эксперымент)  у Галандыі. 1989 год. («Аўдыёвізуальны эксперымент)  у Галандыі. 1989 год. 

Рэжысёр спектакля Рэжысёр спектакля 
«Цi хае ша па цен не «Цi хае ша па цен не 

сы хо дзя чых кро каў» сы хо дзя чых кро каў» 
Шаміль Дыйканбаеў. Шаміль Дыйканбаеў. 

НА АЎ ГУС ТОЎ СКІМ КА НА ЛЕ 
24 ЖНІЎ НЯ ПРАД СТА ВЯЦЬ 
КУЛЬ ТУ РУ ТРОХ НА РО ДАЎ

Фес ты валь «Аў гус тоў скі ка нал у куль ту ры трох на ро даў» ад бу-
дзец ца 24 жніў ня ў Гро дзен скім ра ё не, па ве да мі лі ка рэс пан дэн ту 
БЕЛ ТА ў рай вы кан ка ме.

Ме ра пры ем ствы тра ды цый на га фес ты ва лю прой дуць у ра ё не 
шлю за Дамб роў ка. Асноў най яго па дзе яй бу дзе вы ступ лен не твор-
чых ка лек ты ваў з Бе ла ру сі, Поль шчы і Літ вы. Ар тыс ты вы сту пяць 
у спе цы яль на збу да ва ным лет нім ам фі тэ ат ры.

Так са ма ў гэ ты дзень тут бу дуць уша ноў ваць пра цаў ні коў жні ва 
— ра ён нае свя та «Да жын кі» ўклю чае ўра чыс тае шэс це хле ба ро-
баў і ўзна га ро джан не леп шых.

Бу дзе пра ца ваць вы яз ны ган даль, дзі ця чыя ат рак цы ё ны, ад-
бу дзец ца вы стаў ка-кір маш дэ ка ра тыў на-пры клад ной твор час ці, 
спар тыў ныя спа бор ніц твы. Ве ча рам пач нец ца дыс ка тэ ка, якая 
пра доў жыц ца да поў на чы.

Фес ты валь «Аў гус тоў скі ка нал у куль ту ры трох на ро даў» па чаў 
пра во дзіц ца на Аў гус тоў скім ка на ле па іні цы я ты ве Са ю за па ля каў 
на Бе ла ру сі. З 2006 го да, пас ля рэ кан струк цыі ка на ла, маш таб 
ме ра пры ем ства па вя лі чыў ся. Ця пер у лік ар га ні за та раў так са ма 
ўва хо дзяць гро дзен скія аб лас ны і ра ён ны вы ка наў чыя ка мі тэ ты.

Тэ атр ад гу ка цца на ней кiя 
з'я вы, фак ты з жыц ця 
пе ра во дзiць у фак ты 
мас тац тва. 


