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Выпуск № 35 (205) Ня даў на ў ста ліч ным кі на тэ ат ры «Дом 
кі но» ад быў ся ін фар ма цый ны па каз 
мас тац ка га філь ма «Ба Бу», зроб ле-
на га су мес на ма ла дой кі на кам па ні яй 
«New Wave Productіon» (утво ра на ў 
2011 го дзе) і на цы я наль най кі на сту-
ды яй «Бе ла русь фільм» (тэх ніч ныя 
па слу гі). За ла бы ла за поў не ная менш 
чым на па ло ву, ды і па пя рэд няй рэ кла-
мы філь ма я аса біс та ні дзе не ба чы ла. 
Пры сут насць у ціт рах наз вы бе ла рус-
кай кі на сту дыі і проз ві шчаў вя до мых 
бе ла рус кіх ак цё раў (Та ма ра Мі ро на ва, 
Аляк сандр Каш пе раў, Анд рэй Ду шач-
кін, Ігар Дзя ні саў) на во дзі ла на дум ку, 
што фільм му сіць «цяг нуць» ледзь не 
на на цы я наль ны...

«Ба Бу» сты ліс тыч на больш па доб ны 
да тэ ле се ры яла, які ча мусь ці вы ра шы-
лі зман ці ра ваць у поў на мет раж ны фільм. 
А па коль кі поў на мет раж нае кі но (тым больш 
ка лі яно не з'яў ля ец ца га лі вуд скім блак бас-
та рам) сён ня пра даць на шмат ця жэй, чым 
шмат се рый ны фільм для тэ ле ба чан ня, то 
не здзіў лю ся, што не дзе іс нуе і тэ ле вер сія 
філь ма «Ба Бу».

Але на са мрэч не толь кі се ры яль ная эс тэ-
ты ка па да ец ца дзіў най у но вым поў на мет-
раж ным бе ла рус кім філь ме. Са мае пер шае, 
што кі ну ла ся ў во чы яшчэ на ста дыі па чат-
ко вых ціт раў, гэ та ад сут насць проз ві шча рэ-
жы сё ра. Не знай шло ся яго і ў ціт рах фі наль-
ных. Але тым ча сам вя до ма, што «Ба Бу» 
— гэ та не абы-які кі на пра ект. Сё ле та кі на-
кам па нія «New Wave Productіon» увай шла 
ў спіс пе ра мож цаў ад кры та га рэс пуб лі кан-
ска га кон кур су кі на пра ек таў Мі ніс тэр ства 
куль ту ры, у тым лі ку і з філь мам «Ба Бу». А 
гэ тым ле там па ча лі ся здым кі яшчэ ад на го 
пра ек та кі на кам па ніі, які пе ра мог у кон кур-
се — фільм для дзя цей і юнац тва «Не звы-
чай ныя пры го ды Ар бу зі ка і Бе беш кі».

Та кім чы нам, «Ба Бу» — не толь кі фільм, 
які пе ра мог у кон кур се, але яшчэ і фільм, 
над якім ра зам пра ца ва лі пры ват ная і дзяр-
жаў ная кі на вы твор чыя ар га ні за цыі. Ад па-
вед на, мод нае сло ва злу чэн не «су мес ная 
кі на вы твор часць» для яго так са ма па ды-
хо дзіць. Якім дак лад на чы нам су мес ная 
кі на вы твор часць ты чыц ца стуж кі «Ба Бу», 
рас па вя дае ге не раль ны ды рэк тар На цы-
я наль най кі на сту дыі «Бе ла русь фільм» 
Алег СІЛЬ ВА НО ВІЧ:

— Для нас пра ца над філь мам «Ба Бу» 
ста ла ся ці ка вым во пы там су пра цоў ніц тва 
з пры ват ны мі бе ла рус кі мі парт нё ра мі. За-
меж ныя парт нё ры звы чай на ўзгад ня юць 
усё, да апош няй кроп кі ў фі наль ных ціт рах. 
У пра цы з бе ла рус кі мі парт нё ра мі, як пра-
ві ла, больш не спа дзя ва нак. Да та го ж кі на-
сту дыя «Бе ла русь фільм» увай шла ў гэ ты 
пра ект вы ключ на тэх ніч ны мі па слу га мі — 
каб пра ект на огул ад быў ся — без кант ро лю 
крэ а тыў на га склад ні ка і якас ці.

І вось тут усё ста но віц ца зра зу ме ла. 
Але не зу сім. Як толь кі мы ба чым у ціт рах 
наз ву бе ла рус кай кі на сту дыі, нам ад ра зу 
зда ец ца, што гэ та му сіць быць ней кі вя лі кі 
кі на пра ект. Мы ад ра зу ле ту цен на ўзды ха-
ем, уз гад ва ю чы бы лую ве ліч на цы я наль-
най кі на сту дыі, і на огул ад ра зу ма рым пра 
пе ра мо гі на прэ стыж ных кі на фес ты ва лях, 
якія не ка лі ж па він ны прый сці да «чыс та бе-
ла рус ка га» філь ма. Але тут па чы на еш гля-
дзець «Ба Бу»... Ра ман тыч ны флёр рас сей-
ва ец ца, края ві ды Азер бай джа на ча мусь ці 
вы гля да юць больш пры ваб на, чым края ві ды 
бе ла рус кай ста лі цы і бе ла рус кай жа глы-
бін кі. Так, так «Ба Бу» зды ма лі не толь кі ў 
Бе ла ру сі, але і ў Азер бай джа не. Што, зрэш-
ты, цал кам аб умоў ле на сю жэ там кар ці ны, 
сцэ на рый для якой на пі са ла Але на Ка лю-
но ва і які іс тот на змя ніў ся пад час пра цы 
над філь мам... Маг чы ма, з Азер бай джа нам 
ства раль ні кі звяз ва лі ней кую маг чы масць 
пра ка ту філь ма не толь кі ў Бе ла ру сі.

— Мы сён ня вя дзём пе ра мо вы з азер-
бай джан скай, ту рэц кай і ра сій скай кам-
па ні я мі ад нос на пра ка ту «Ба Бу» на тэ-
ры то ры ях гэ тых кра ін. Не ўсе ра сій скія і 
азер бай джан скія кі на тэ ат ры ма юць ліч ба-
выя тэх на ло гіі, не ка то рыя дэ ман стру юць 
філь мы толь кі з плён кі. Та му мы на ват 
зна рок ез дзі лі ў Літ ву на сер ты фі ка ва ную 
dolby-сту дыю для апра цоў кі гу ку, каб мож-
на бы ло по тым «пе ра гнаць» фільм на плён-
ку, — рас па вя дае ды рэк тар кі на кам па ніі 
«New Wave Productіon» Аляк сандр ЛЕ-
ВЯН ЧУК. — А лі та раль на дня мі, да рэ чы, 
мы «зда лі» гэ ты фільм Мі ніс тэр ству куль-
ту ры ў кі на тэ ат ры «Бе ла русь». На па ка зе 
быў сам мі ністр Ба рыс Свят лоў, што нас 
вель мі па ра да ва ла.

Пра што, улас на ка жу чы, фільм? Сям'я 
буй но га азер бай джан ска га біз нес ме на 
ста но віц ца ах вя рай кід нэ пін гу: іх ма лень-
кую дач ку Лэй лу скра лі. Шля хам роз ных 
дра ма тур гіч ных ма ні пу ля цый дзяў чын ка 
апы на ец ца ў ба бы Па лі ны (Та ма ра Мі ро на-
ва). Лэй ла на огул не раз маў ляе па-рус ку 
і на ват «ба буш ка Па лі на» гу чыць для яе 
над та муд ра ге ліс та. Дзі ця на зы вае ге ра і-
ню Мі ро на вай прос та па скла дах — Ба Бу. 
І па куль ба ба Па лі на шые дзяў чы не са ра-
фан чык ды во зіць у ад дзя лен не мі лі цыі, 
«най вы шэй шыя азер бай джан скія сі лы» 
вы соч ва юць спа чат ку зла дзе яў, а по тым і 
ба бу Па лі ну, якая, па сут нас ці, ура та ва ла 
дзяў чо. Усё гэ та, вя до ма, не без да па мо гі 
бе ла рус кіх спец пад раз дзя лен няў. Эпі зод, 
у якім на эк ра не буй ным пла нам ві даць 
на шыў ка «КДБ» на фор ме бра ва га муж чы-
ны пры вы ка нан ні аба вяз каў, мне аса біс-
та па да ец ца прос та бліс ку чым. Дзяў чын ку 
вяр ну лі баць кам, бра выя муж чы ны вы ка-
на лі свой абавязак, і баць ка Лэй лы на ват 
абя цае ба бе Па лі не знай сці яе дач ку, якая 
вый шла за муж за за меж ні ка і вось ужо не-
каль кі га доў ад яе ні я кіх на він.

Ме лад ра ма, са цы яль ная дра ма, ка ме-
дыя і на ват трош ку эк шан: удар ная до за 
эк лек ты кі, вось што та кое «Ба Бу». Тут вы 
зной дзе це без ліч буй ных пла наў ге ро яў, 
улас ці вых тэ ле се ры я лам («га ло вы, якія раз-
маў ля юць», ча сам на зы ва юць та кія пла ны, 
та му што ак цё ра, які прос та чы тае свой 
тэкст, зняць тан ней, хут чэй і пра сцей, чым 
вы бу доў ваць з яго ўдзе лам мі зан сцэ ну). 
А так са ма шмат пе ра боль ша на штуч ных 
дра ма тыч ных сцэн. Каб так не пе ра ка наў ча 
іг ра лі вы дат ныя бе ла рус кія ак цё ры, я яшчэ 
не ба чы ла.

На прык лад, эпі зод, ка лі ге ра і ня Та ма ры 
Мі ро на вай слёз на мо ліц ца ў царк ве, каб Бог 
даў ёй маг чы масць на рэш це ўба чыць сваю 
ўнуч ку. Коль касць сцэн, дзе га лоў ная ге ра і ня 
звяр та ец ца да Бо га, на огул вы клі кае дум ку, 
што кі но зды ма ла сту дыя ў імя свя то га Іа а-
на Во і на. Але яна не мае да філь ма ні я ка га 
да чы нен ня. Да рэ чы, па сыл «Бог ёсць, і Бог 
адзін» так са ма вель мі яск ра ва чы та ец ца 
ме на ві та та му, што ён у філь ме ду жа на-
вяз лі вы. Ка лі ў фі на ле сям'я Лэй лы ра зам з 
ба бай Па лі най едзе ў ма шы не па Ба ку, Па лі-
на рап тоў на про сіць спы ніць аў то. Вы хо дзіць 
ка ля хра ма і ідзе дзя ка ваць Бо гу за тое, што 
Лэй ла ўз'яд на ла ся з баць ка мі. Хрыс ціц ца па-
пра ва слаў на му. А по тым у кад ры з'яў ля ец ца 
храм цал кам. Гэ та мя чэць.

Аль бо эпі зод, ка лі ма лая Лэй ла пра чы на-
ец ца ноч чу і пла ча. І пла ча, і пла ча, і пла ча. 
Зда ец ца, гэ ты эпі зод зра бі лі та кім на ўмыс на 
за цяг ну тым, каб хоць не чым рас чу ліць гле-
да ча. І на огул зда ец ца, што ства раль ні кам 
прос та не бы ло чым за поў ніць пра сто ру філь-
ма, та му сцэ ны яны ра бі лі та кі мі пра цяг лы мі, 
і не шка ду ю чы «склей ва лі» ўсё, што толь кі 
мож на, эпі зо да мі, дзе ба ба Па лі на едзе на 
ро ва ры. Яна та кая, ве да е це, ба я вая ба ба.

Ка лі яны з Лэй лай уця ка лі ад га лоў ных 
зла мыс ні каў філь ма, я, грэш най спра вай, 
па ду ма ла, што за раз ад ба бы Па лі ны мож на 
ча каць ней ка га эк стрэ маль на га вы бры ку: 
сва ёй сі лай аль бо до сці пам яна пры му сіць 
зла дзе яў па шка да ваць пра свае гнюс ныя 
на ме ры. Але не, абы шло ся. «СОБР» па да-
спеў. Да рэ чы, у філь ме за дзей ні ча на та кая 
вя лі кая коль касць лю дзей у фор ме роз ных 
ран гаў і зван няў (і бе ла рус кая мі лі цыя так-
са ма!), што ў фі наль ных ціт рах не абы шло-
ся без аса біс тай па дзя кі.

Што яшчэ здзіў ляе, дык гэ та аб са лют на 
не пры ваб ны воб раз Бе ла ру сі ў па раў на нні з 
со неч ным Азер бай джа нам. Цу доў ныя края-
ві ды ўсход няй кра і ны, мя чэ ці, ар хі тэк тур нае 
ба гац це, за ма лёў кі з жыц ця роз ных сла ёў 
на сель ніц тва. Та ды як «з бе ла рус ка га бо ку» 
мы на зі ра ем хі ба што да во лі-та кі за ня дба-
ную вёс ку, ста ліч ныя аў та вак зал «Мас коў-
скі» ды ЦУМ. Не над та прэ зен та бель на. 
У да да так да ўсіх гэ тых ака ліч нас цяў фільм, 
як аказ ва ец ца на пры кан цы, яшчэ і пры-
све ча ны вя до ма му бе ла рус ка му рэ жы сё ру 
Аляк санд ру Кол бы ша ву. Гэ та вы клі кае пэў-
ную раз губ ле насць.

Але Аляк сандр Ле вян чук па тлу ма чыў, 
што пер ша па чат ко ва стуж ку му сіў ра біць 
ме на ві та гэ ты рэ жы сёр, з ім даў но вя лі ся 
пе ра мо вы, ён даў зго ду. Але ў 2012 го дзе 
Аляк санд ра Кол бы ша ва не ста ла... Жыц цё 
ча сам бы вае вель мі не спра вяд лі вым. Пе-
ра ка на на, што ка лі б над гэ тым філь мам 
пра ца ваў Кол бы шаў, стуж ка атры ма ла ся  
б зу сім ін шай.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ
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И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А  Н А  П Р А В О  З А К Л Ю Ч Е Н И Я  Д О Г О В О Р О В  А Р Е Н Д Ы  З Е М Е Л Ь Н Ы Х  У Ч А С Т К О В

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» 17 октября 2013 года проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков в Минском районе
Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка. Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

Лот 1 Лот 2 Лот 3 Лот 4 Лот 5 Лот 6 Лот 7 Лот 8 Лот 9 Лот 10

1 Адрес земельного участка
Минский район, 

Ждановичский с/с, 
аг. Ратомка, ул. Зеленая

Минский район, 
Крупицкий с/с, 

д. Дубицкая Слобода

Минский район, 
Мачулищанский п/с,

 г.п. Мачулищи

Минский район, 
Острошицко-Городокский с/с, 

д. Галица

Минский район, 
Крупицкий с/с, 
д. Пятевщина

Минский район, 
Заславский г/и, 

г. Заславль, ул. Путейко

Минский район, 
Заславский г/и, 

г. Заславль, ул. Великая

Минский район, 
Заславский г/и, 

г. Заславль, ул. Советская

Минский район, 
Горанский с/с, 

п. Звенячи

Минский район, 
Новодворский с/с, 

район д. Большое Стиклево
2 Кадастровый номер 623681708601002821 623683903601000064 623655500001000303 623685202101000147 623683908101000385 623650100001004679 623650100001004680 623650100001004677 623681306101000076 623684300001000851
3 Площадь земельного участка, га 0,0217 0,0386 0,5004 0,1200 0,9738 0,0071 0,0043 0,0040 0,3047 1,5000
4 Срок аренды (лет) 30 30 30 30 30 20 20 20 30 30

5 Целевое назначение Для установки павильона 
по ремонту обуви

Для размещения объекта 
торговли товарами 

народного потребления

Для строительства 
производственно-складских 
и технических сооружений 
для производства изделий 
медицинского назначения

Для строительства 
магазина

Для строительства 
кафе-ресторана

Для установки 
и обслуживания 

торгового павильона

Для установки 
и обслуживания 

торгового павильона

Для установки 
и обслуживания 

торгового павильона

Для строительства 
комплекса технического 

обслуживания

Для строительства 
и обслуживания 

административно-
делового торгового 

центра

6 Инженерная инфраструктура * электричество, газ – – Электричество, 
водоснабжение

электричество, газ, 
водопровод электричество электричество электричество электричество, газ электричество, газ

7

Условия, предусмотренные 
в решении Минского райисполкома 

об изъятии земельного участка 
для проведения аукциона 
и иные условия аукциона

–

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 

производства в размере 
1 003 438 руб.

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 

производства в размере 
13 511 949 руб.

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 

производства 
в размере 8 469 631 руб.

– – – –

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 

производства в размере 
25 093 400 руб.

–

8 Расходы по подготовке 
документации (рублей) 4 824 235 2 156 134 1 827 820 2 135 869 9 138 052 5 445 954 5 445 954 5 445 954 9 682 985 12 296 048

9 Начальная цена права заключения 
договора аренды (дол. США) 546 725,19 29 636,19 4 812,98 32 577,90 476,12 814,91 487,56 16 445,27 124 411,90

10 Задаток (бел. руб.) 2 179 560 646 780 26 261 040 4 261 660 28 865 880 426 000 729 000 436 000 14 722 750 112 340 000

11 Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок

Водоохранная зона Заславского 
водохранилища вне прибрежной 
полосы, зона отдыха «Минское 

море», охранная зона ЛЭП

– –
Контролируемая зона 
автомобильной дороги 

Н-9037

Контролируемая 
зона автомобильной 

дороги Р-23

Водоохранная зона 
Заславского водохранилища 

вне прибрежной полосы, 
охранная зона ЛЭП

Водоохранная зона 
Заславского 

водохранилища вне 
прибрежной полосы

Водоохранная зона 
Заславского 

водохранилища вне 
прибрежной полосы

Водоохранная зона реки 
Ислочь вне прибрежной 

полосы, зона отдыха 
«Чаравница»

Перспективная черта 
г. Минска

*В разделе «инженерная инфраструктура» 
указаны коммуникации, к которым возможно 
подключение в указанном населенном пункте.

Аукцион состоится 17 октября 2013 года 
в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324.

Прием документов, консультации по вопро-
сам участия в аукционе и ознакомление с имею-
щейся документацией осуществляются по адре-
су: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324, по 11 октя-
бря 2013 г. включительно в рабочие дни с 08.30 
до 17.00.

Условия проведения аукциона размеще-
ны на официальном сайте организатора тор-
гов: www.rlt.by.

Контактный телефон: + 375 (17) 224-61-34

Задатки перечисляются не позднее 9 октя-
бря 2013 г.: на расчетный счет № 3641000000223, 
филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Карбышева, д. 13, к. 2, МФО 153001520, 
УНП 600068187, получатель – Минский районный 
исполнительный комитет (Лоты 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10);

на расчетный счет № 3641621200079, фили-
ал № 614 ОАО«АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
ул. Карбышева, д. 13, к. 2, УНП 600012999, код 
платежа 04901, получатель – Заславский город-
ской исполнительный комитет (Лоты 6, 7, 8).

— У нас уся му зы ка ў гэ тым кан цэр це 
гу ча ла толь кі ў ма жо ры, — са сцэны 
звяр нуў ся за слу ха чоў Бел дзярж фі-
лар мо ніі Аляк сандр Ані сі маў, га лоў ны 
ды ры жор Дзяр жаў на га ака дэ міч на га 
сім фа ніч на га ар кест ра Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь. — Тво ры, на пі са ныя ў ма жо-
ры, Гла зу но ва, Брам са, Мо цар та... Гэ та 
зна чыць, што мы за ча ка лі ся су стрэч з 
ва мі і рых ту ем у но вым се зо не ці ка выя 
пра гра мы.

А то як жа: ар кестр — юбі ляр гэ та га 
го да, сё ле та ад зна чае 85-год дзе. Так са ма 
ма жор ны мо мант. «Пуб лі ку сё ле та за ваб лі-
ваць вы ра шы лі Мо цар там», — рас па вя даў 
пра пла ны на но вы се зон на род ны ар тыст 
Бе ла ру сі Аляк сандр Ані сі маў. Амаль ва ўсіх 
пра гра мах ар кестр бу дзе вы кон ваць му-
зы ку вя лі ка га аў стрый ца. Па вод ле пла на 
на се зон, ар кестр рых туе 2 вя лі кія цык лы 
кан цэр таў «Воль фганг Ама дэй Мо царт» і 
«Усе сім фо ніі Чай коў ска га». Да рэ чы, Пётр 
Іль іч на зы ваў «цу дам сім фа ніч най му зы-
кі» сім фо нію № 41 Мо цар та, якая гу ча-
ла ў пер шым кан цэр це. Наз ва «Юпі цер» 
за ёю за ма ца ва ла ся без удзе лу са мо га 
аў та ра — та кім чы нам у свя до мас ці пры-
хіль ні каў Мо цар та ад зна ча на маш таб насць 
і эпіч насць гэ та га тво ра: тое, што трэ ба 
для ад крыц ця вя лі ка га му зыч на га се зо на. 
Ды яшчэ Кан цэрт рэ ма жор для скрып кі з 
ар кест рам Іа га нэ са Брам са — са лі ра ваў 
госць з Фран цыі Аліўе Шарлье. І так яго 
пры ня ла на ша пуб лі ка, што скры пач на ват 
сыг раў на «біс».

Су стрэч з гас ця мі фі лар ма ніч ны се зон 
абя цае шмат. Вя до ма, на ўсіх вя лі кіх фес-
ты ва лях бу дуць вы сту паць за про ша ныя 
му зы кі. Ад мет на, што ся род за про ша ных 
мож на бу дзе су стрэць тых му зы кан таў, 
якія вы рас лі і вы хоў ва лі ся ў Бе ла ру сі, але 
ця пер жы вуць у ін шых кра і нах: Анд рэй Па-
на чэў ны — у ЗША, Ві таль Ста хі е віч — у 
Га лан дыі, Лі лія Умно ва і Ці мур Сер гі е ня 

— у Бель гіі. Гэ та ўжо на ват больш чым 
су стрэ чы, яны вы рас лі ў між на род ны му-
зыч ны фо рум «Бе ла ру сы све ту». На шы 
вя до мыя му зы кан ты вы сту пяць на ра дзі ме 
ў рам ках тра ды цый на га фес ты ва лю «Бе-
ла рус кая му зыч ная во сень», які пач нец ца 
ў ся рэ дзі не каст рыч ні ка. Але не толь кі су-
стрэ чы з вы дат ны мі му зы кан та мі, на шы мі 
су ай чын ні ка мі, абя цае гэ ты се зон. Вя до-
ма, для бе ла рус кай му зы кі па він на быць 
у ім мес ца. Маг чы масць па слу хаць тво ры 
бе ла рус кіх кам па зі та раў Вя ча сла ва Куз-
ня цо ва і Вік та ра Ка пыць ко нам абя ца юць 
на ад крыц ці «Бе ла рус кай му зыч най во-
се ні» і пад час кан цэр таў, пры мер ка ва ных 
да з'ез да Са ю за кам па зі та раў Бе ла ру сі. 
На род ны ар тыст Бе ла ру сі пра фе сар Ігар 
Алоў ні каў збі ра ец ца прад ста віць пра гра му 
сва іх транс крып цый бе ла рус кай му зы кі, 
леп шых яе ста ро нак, на яго дум ку. Гэ та 
бу дзе на го да для та го, каб за гу ча лі тво ры 
та кіх на шых кла сі каў, як Ана толь Ба га ты-
роў (сё ле та ад зна ча ец ца яго 100-год дзе), 
Ула дзі мір Алоў ні каў, Яў ген Гле баў, Ген рых 
Ваг нер, Сяр гей Кар тэс.

— Аса біс та для мя не па чы на ец ца 42-гі 
кан цэрт ны се зон, — пры знаў ся на род ны 
ар тыст Бе ла ру сі пра фе сар Мі ха іл Ка зі-
нец. — Але кож ны но вы кан цэрт ны се зон 
— гэ та па ча так уся го на ноў. Пры ем на, што 
ўсё больш пры хіль ні каў на ша га на род на га 
ар кест ра імя Жы но ві ча мы су стра ка ем у 
кан цэрт най за ле. Пра гра мы, якія мы бу-
дзем іг раць сё ле та, звя за ны са зна ка вы-
мі ім ёна мі для бе ла рус кай куль ту ры: мы 
рых ту ем кан цэрт з тво раў Іга ра Лу чан ка 
і Эду ар да Хан ка, так са ма на га да ем твор-
часць вы дат на га спе ва ка, на ша га са ліс та 
Яка ва На ву мен кі. На ад крыц цё на ша га 
се зо на 24 ве рас ня мы пад рых та ва лі пра-
гра му «Му зы ка без ме жаў».

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

Кі на кро кіКі на кро кі  ��

КІД НЭ ПІНГ... ПА-БЕ ЛА РУС КУ
Cа зды мак філь ма «Ба Бу» (2013).

Нот ны ра докНот ны ра док  ��

ПАД ЗНА КАМ 
«ЮПІ ЦЕ РА»

На ма жор най но це ад крыў ся фі лар ма ніч ны се зон

Ка на пы і крэс лы хай за ста юц ца до-
ма! Бы ва юць спек так лі, якія мож-
на гля дзець лі та раль на на ву лі цы. А 
мо жа і да лу чац ца, са мім ста на віц ца 
са ўдзель ні ка мі дзеі. І не ад ной — не-
каль кі ад ра зу ці па чар зе. А то і ад чуць 
ся бе ўдзель ні кам вя лі кай тэ ат раль най 
плы ні. Яна па він на за па ла ніць пе ша-
ход ную ву лі цу Кар ла Марк са 14 і 15 
ве рас ня: тут прой дзе пер шы Мін скі 
фо рум ву ліч ных тэ ат раў, удзель ні ка мі 
яко га з'яў ля юц ца больш за 3 дзя сят кі 
тэ ат раў з Бе ла ру сі і за меж жа.

Уся ву лі ца па дзе ле на на пля цоў кі, на кож-
най з якіх згод на з пра гра май за ма ца ва ны 
пэў ныя па ка зы. Але ад праў ны пункт — Мі-
хай лаўс кі сквер. Ад сюль а па ло ве на дру гую 
га дзі ну дня ў су бо ту стар туе тэ ат ра лі за ва нае 
шэс це і ру шыць у бок цэнт раль най пля цоў кі 
(на скры жа ван ні Марк са і Кам са моль скай).

Рас па вя дае ка ар ды на тар пе ша ход най 
ву лі цы Кар ла Марк са Ак са на Ні кі ці на, на-
чаль нік ад дзе ла куль ту ры ад мі ніст ра цыі 
Ле нін ска га ра ё на Мін ска:

— Мы ла дзім тэ ат ра лі за ва нае кар на-
валь нае шэс це, якое б ства ры ла свя та для 
лю дзей. Удзель ні каў шэс ця шмат, і гэ та не 
толь кі тэ ат раль ныя ка лек ты вы, але яшчэ і 
ха рэа гра фіч ныя, му зыч ныя, якія на пра ця гу 
ўся го се зо на вы сту па лі на пе ша ход най ву лі-
цы. Нех та ідзе з му зыч ным су пра ва джэн нем, 
нех та пад кры кі «Бра ва» і апла дыс мен ты. 
Ар тыс ты ў шы коў ных кас цю мах, на ха ду лях, 
вы ка рыс тоў ва юц ца да дат ко выя пе ра соў ныя 
кан струк цыі. Вось і па ба чым, на коль кі ба га-
тыя на ідэі, на коль кі крэ а тыў ныя на шы бе ла-
рус кія ка лек ты вы. Ды і гос ці ў нас та кія, што 
ма юць ба га ты во пыт ву ліч ных вы ступ лен няў. 
На са мрэч усе, хто ўдзель ні чае ў фо ру ме, — 

на шы і за меж ныя ка лек ты вы — аб' ез дзі лі 
па ло ву све ту, бы лі на па доб ных тэ ат раль ных 
фес ты ва лях і ве да юць, як пра хо дзяць тэ ат-
ра лі за ва ныя шэс ці. Вы бі ра ец ца неш та са мае 
яр кае, ці ка вае. На прык лад, бе ла рус кая «ра-
зы нка» — му зыч ная ка пэ ла «Гу ды». На шы 
ай чын ныя ўдзель ні кі уз на чаль ва юць ка ло ну. 

Але ўсе ўдзель ні кі — гэ та лю дзі апан та ныя, 
яны жы вуць гэ тым. Ім ці ка ва ся бе па ка заць 
і па гля дзець на ін шых, та му што пад час фо-
ру му за пла на ва ны май стар-кла сы. Праў да, 
ёсць за меж ныя ка лек ты вы, якія пры едуць 
толь кі на на ступ ны дзень, ка лі за пла на ва на 
іх вы ступ лен не. Та му іх не па ба чаць у шэс ці, 
але ёсць на го да прый сці на спек так лі.

— Гэ та па доб на на мі ні-кар на вал...
— Мы ста ра ем ся... На са мрэч вель мі вя-

лі кая коль касць ка лек ты ваў хо чуць ся бе па-
ка заць. Се зон мі ну ла га го да нам засведчыў 
тое, што пе ша ход ная ву лі ца за па тра ба ва на, 
а са мім ка лек ты вам не аб ход на вый сці са 
сва іх за ку точ каў, сва іх гры мё рак, за лаў на 
ву лі цу. Іх іс на ван не і жыц цё плаў на пры вя ло 
да гэ та га фес ты ва лю: ка лі яны ў нас ёсць, 
то ча му б не даць маг чы масць ім за явіць пра 
ся бе на вя лі кую аў ды то рыю?..

Па праў дзе, яны іс на ва лі даў но. І зда ец ца, 
заў сё ды. Та му што бы лі лю дзі, якім кар це ла 
неш та ра біць ра зам, ства раць, шу каць, экс-
пе ры мен та ваць. Але са мае га лоў нае — дзя-
ліц ца з ін шы мі і на ват іх да лу чаць, уцяг ваць 
у твор чы пра цэс. Ся дзець і ні чо га не ра біць? 
Не, гэ та не пра гэ тых лю дзей. І яны шу ка лі 
адзін ад на го, зна хо дзі лі, аб мень ва лі ся дум-
ка мі, гур та ва лі ся ва кол ідэі жыц ця як ства-
раль на га пра цэ су. Яны шу ка лі маг чы масць 
ся бе па ка заць — не ка то рыя ўдзель ні кі фо-
ру му прай шлі праз ад бор, ка лі вы сту па лі ў 
се зо не на Кар ла Марк са, пры нам сі, так бы лі 
ада бра ныя да ўдзе лу 3 тэ ат ры. Яны вы хо дзі лі 
«ў лю дзі» і да лю дзей, імк ну чы ся вы цяг нуць 
іх з ко ка наў улас ных тур бот і да лу чыць да 
пра цэ су ства рэн ня, па ка заць: гэ та прос та, 
трэ ба толь кі ад крыц ца, стаць са ўдзель ні кам. 
І ўзнік не тое са мае най каш тоў ней шае ад чу-
ван не, што кож ны ча ла век — та лент. Ёсць 
на ват та кая з'я ва, як тэ атр уза е ма дзе ян ня, 

на кі ра ва ны ме на ві та на ўцяг ван не ў сваю 
дзею ін шых. На прык лад, тэ атр уза е ма дзе ян-
ня «Мус таш» — ак тыў ны ўдзель нік не толь кі 
гэ та га фес ты ва лю, але і на огул цэ ла га ру ху 
ама тар скіх тэ ат раў, які іс нуе ў Бе ла ру сі — 
зна чыць, ёсць у ім па трэ ба! Гэ ты рух атры маў 
наз ву «Дзве ры» і стаў вя лі кім сты му лам для 
ар тыс таў-ама та раў у іх пра цы. На ра дзіў ся 
рух «Дзве ры» ў 2010 го дзе як пра ект двух 
ак цё раў-ама та раў са ста жам: Ула дзі мі ра Га-
ла ка і Мі кі ты Сі да рэн кі, якім бы ло цес на ў 
рам ках уні вер сі тэц ка га тэ ат ра, у якім яны 
ады гра лі ка ля 5 га доў.

— ...Але ж яшчэ да гэ туль быў удзел у 
школь ных тэ ат рах. Ка лі скон чы лі ся га ды ву-
чо бы, ста ла сум на, дык ме на ві та тэ атр ра-
та ваў. Та му быў пад рых та ва ны адзін не вя-
лі кі спек такль для мас коў ска га фес ты ва лю 
сту дэнц кіх тэ ат раў, але там яго не ўда ло ся 
па ка заць. А жа дан не вы сту паць за ста ва ла-
ся, та му і пры ду ма лі зра біць неш та сваё, — 
тлу ма чыць ка ар ды на тар тэ ат раль на га ру ху 
«Дзве ры», адзін з ак тыў ных ру халь ні каў 
ідэі фес ты ва лю ву ліч ных тэ ат раў і ад на-
ча со ва яго ўдзель нік, ак цёр тэ ат ра «Мус-
таш» Ула дзі мір ГА ЛАК. — По тым па ча лі ся 
фес ты ва лі ама тар скіх тэ ат раў «Дзве ры». 
Пер шы фес ты валь, 2010 го да, атры маў рэ-
за нанс, бы ла за ці каў ле на прэ са, гле да чы, 
мы вы ра шы лі да лей раз ві ваць свой па тэн-
цы ял. У вы ні ку ўсё вы рас ла ў рух «Дзве ры», 
які пер ша па чат ко ва зай маў ся пад трым кай 
ама тар скіх тэ ат раў. По тым бы лі пра ек ты, 
згод на з які мі мы вы ра шы лі зай мац ца яшчэ 
аль тэр на тыў ны мі тэ ат ра мі, якім не маг чы ма 
пры ля піць яр лык «ама тар скі», як, на прык лад, 
тэ ат ру «Ін жэст». Мы па ста ві лі мэ ту ін фар ма-
ваць лю дзей аб пра вя дзен ні ней кіх ці ка вых 
тэ ат раль ных ме ра пры ем стваў, зна ё міць ама-
тар скія тэ ат ры ад на го з ад ным. Гэ та вель-

мі ці ка выя лю дзі, якія лю бяць сваю спра ву, 
ста вяц ца да яе не як да пра цы, а як да част кі 
сва ёй сут нас ці. І вось з'я ві ла ся маг чы масць 
кож на му, хто жа дае па ка заць ся бе, знай сці 
свай го гле да ча, увай сці ў па ле мі ку з кімсь ці, 
атры маць да дат ко вы ўсплёск эмо цый. Тэ атр 
— гэ та зно сі ны. Мы пра па ган ду ем тэ атр, у 
якім ня ма мя жы па між ар тыс та мі і пуб лі кай.

...Роз ныя тэ ат ры бы ва юць. І роз ныя мож-
на па ба чыць у гэ тыя дні прос та на ву лі цы. 
На прык лад, пра ект «Крэ сі ва» пра па нуе ў 
ней кім сэн се эк стрым: гім нас ты на рэй нскім 
ко ле, ар тыс ты на ха ду лях, якія так са ма га-
раць, гім наст на ліх та ры, які га рыць... А ёсць 
тэ ат ры экс пе ры мен таль ныя, ёсць та кія, якія 
рых ту юць «адэ кват ныя» пер фор ман сы, ёсць 
фрык-шоу і мім-шоу. Не ка то рыя, як «Ма лан-
ка», імк нуц ца пры цяг нуць да тэ мы зом бі і 
вам пі раў. Ін шыя («Т(е)=Арт») пра па ну юць 
шу каць звыш ча ла ве ка ўнут ры ся бе. Шаль-
моў скі тэ атр ДыГ ры за вяр тае ў Ся рэд ня веч-
ча. А ка мусь ці трэ ба абу дзіць «шос тае па чуц-
цё» і за пра сіць у «май стэр ню Ура жан няў»...

Але ўра жан ні не скан ча юц ца, іх кож ны 
ня се з са бой да до му. Асаб лі ва ка лі ўда ец-
ца па гля дзець на вы ступ лен не тэ ат ра «Ін-
жэст» — абы яка вым пас ля спек так ляў не 
за ста неш ся, та му што кож нае вы ступ лен не 
ня се глы бо кую дум ку. Са мае-са мае — на 
фі нал. У ня дзе лю, а 20-й га дзі не, фо рум 
за вер шыц ца ў Мі хай лаў скім скве ры но вым 
спек так лем «Ін жэс та» «За ла ты век». Мо-
жа быць, гэ та ме на ві та той час, у якім мы 
жы вём? Хто ве дае... Але тэ атр — дзіў нае 
мас тац тва, на поў не нае за гад ка мі, ме та фа-
ра мі, ад чу ван ня мі. Ча раў ніц твам. Якім га то-
вы дзя ліц ца прос та так.
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Фес ты ва ліФес ты ва лі  �� УЗА ЕМ НАСЦЬ ДЗЕ ЯН НЯ
У Мін ску кар на вал? Для па чат ку — тэ ат ра лі за ва нае шэс це

У ча кан ні кар на ва лу...У ча кан ні кар на ва лу...

АР ГА НІЧ НАСЦЬ
Ад ноў ле ны адзін 

з са мых вя лі кіх ар га наў у СНД
Са мых вя лі кіх ар га наў на пра сто рах СССР 
бы ло ўся го два — у кан цэрт най за ле імя 
Чай коў ска га ў Маск ве і ў фі лар мо ніі ў Мін-
ску. Апош нім ча сам вя ла ся рэ стаў ра цыя 
ін стру мен та, над чым пра ца ва лі ай чын ныя 
май стры, якія пе ра бі ра лі тру бы. Але толь кі 
гэ тым не абы шло ся.

Ця пер мож на са праў ды ска заць: гэ та не прос-
та вя лі кі ін стру мент, ён вя лі кі яшчэ і па сва іх 
маг чы мас цях. Маг чы мас ці па вя лі чы лі пад час 
рэ стаў ра цыі ін стру мен та, якая абы шла ся ў су му 
ка ля 800 міль ё наў руб лёў. Але яно та го каш та-
ва ла: ар ган, па доб на кас міч на му ка раб лю, мае 
свой пункт кі ра ван ня. Элект ро ні ка і тэх на ло гіі 
прый шлі на ват сю ды, дзя ку ю чы кло па ту спе-
цы я ліс таў ня мец кай кам па ніі, якая зай ма ла ся 
ра бо та мі па ўдас ка на лен ні ін стру мен та. Но вы 
пульт і на огул ліч ба выя тэх на ло гіі спра шча юць 
пра цу му зы кан там. Ігар Алоў ні каў і Кан стан цін 
Ша раў пра дэ ман стра ва лі гу чан не ар га на, які 
быў прад стаў ле ны да ад крыц ця се зо на ў фі-
лар мо ніі. Але пра ца над удас ка на лен нем ін стру-
мен та бу дзе пра цяг вац ца і цал кам за вер шыц ца 
на ступ ным ле там.

Тым не менш цыкл ар ган ных кан цэр таў па-
чаў ся 13 ве рас ня. Па вод ле слоў му зы ка знаў цы 
Воль гі Са віц кай, аба не мент ар ган най му зы кі — 
адзін з лю бі мых у пуб лі кі. Для пер ша га кан цэр-
та ў Вя лі кай за ле за пра сі лі ар га ніс та з Фран цыі 
Фаб ры са Піт руа, які, акра мя тво раў Ба ха, вы-
кон ваў ар ган ную му зы ку Фран цыі. Пра ця гам 27 
ве рас ня ста не кан цэрт Яў ге ніі Лі сі цы най, якая 
шмат дзе ся ці год дзяў бы ла ар га ніст кай До мска га 
са бо ра, а ця пер кан цэр туе ў роз ных кра і нах. Яна 
збі ра ец ца іг раць улас нае пе ра ла жэн не «По раў 
го да» Ві валь дзі, якія бы лі на пі са ныя для скрып кі 
з ар кест рам. Яе пра ца па пе ра ла жэн ні тво ра для 
ар га на атры ма ла вы со кую ад зна ку і спе цы яль ны 
прыз у Іта ліі. 
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На цы я наль нае кі но? Не, не чуў... 


