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З кож ным го дам у кі на фес-
ты ва лю «Ліс та па да» гле да чоў 
боль шае. За апош нія тры га ды 
(аку рат з та го ча су, як змя ні ла ся 
фес ты валь ная ды рэк цыя і кан-
цэп цыя фес ты ва лю) «Ліс та па д» 
па спеў вы ха ваць свай го гле да-
ча. Ён да во лі ма ла ды аль бо ся-
рэд ня га ўзрос ту, да свед ча ны, 
ці каў ны, ра зум ны. Сло вам, Мін-
скі між на род ны кі на фес ты валь 
спак ва ля фар мі руе свой куль-
тур ны ася ро дак. Праз мас тац-
тва кі но. І гэ та на са мрэч не мо-
жа не ра да ваць.

Пра гра му сё лет ня га 20-га кі на фес-
ты ва лю пры ез джыя вя до мыя ра сій скія 
кі на кры ты кі і пра грам ныя ды рэк та ры 
ін шых кі на фес ты ва ляў на зы ва лі «мац-
ней шай, чым у Ка нах». А гэ та са праў-
ды не ча га вар та. Гэ та між на род ны 
ўзро вень. Прэ стыж кра і ны. Раз віц цё. 
На ват дзі ву да еш ся, як уся го за тры 
га ды імідж на ша га кі на фес ты ва лю 
кар ды наль на змя ніў ся. Гэ та больш не 
кі на фес ты валь з пра він цый ным мен-
та лі тэ там, які збі рае не са мае леп шае 
кі но з пост са вец кай пра сто ры. Гэ та 
брэнд.

На род ны ар тыст Літ вы Юо зас 
БУД РАЙ ЦІС, ад' яз джа ю чы, удак лад-
няў у мя не: «А ваш фес ты валь ужо кла-
са «А» ці яшчэ не?». Ад каз ваю: яшчэ 
не. Бо клас «А» пад ра зу мя вае «пра ва 
пер шай но чы», вы ключ на прэм' ер ныя 
па ка зы. І да кла са «А» ад но сяц ца, на-
прык лад, Кан скі, Бер лін скі, Ве не цы-
ян скі, Мас коў скі кі на фес ты ва лі. Мін-
скі «Ліс та пад» за прэм' е ра мі па куль 
не го ніц ца, а збі рае най леп шае кі но з 
уся го све ту за год. Гэ та кар ці ны, якія 
па каз ва лі ў тых жа Ка нах. І бе ла рус кі 
гля дач шчас лі вы: хоць у Ка ны па ехаць 
не мо жа, а вось «кан скае» кі но на вя-
лі кім эк ра не ў Мін ску па гля дзець ця пер 
маг чы масць мае. І вель мі пры ем на, што 
сам Юо зас Буд рай ціс ужо раз ва жае пра 
«Ліс та пад», ка рыс та ю чы ся та кі мі ка тэ-
го ры я мі якас ці.

Але між на род ны ўзро вень кі на-
фес ты ва лю — гэ та не толь кі доб-
рая трэн да вая пра гра ма. Гэ та яшчэ і 
мак сі маль ная ар га ні за цый ная дас ка-
на ласць. А яна не маг чы мая без пад-
трым кі і спры ян ня тых, хто з'яў ля ец ца 
за сна валь ні кам фес ты ва лю і хто яго 
фі нан суе. Гэ та Мі ніс тэр ства куль ту ры, 
Мін скі га рад скі вы ка наў чы ка мі тэт і 
Бел тэ ле ра дыё кам па нія.

Ме на ві та гэ тыя струк ту ры па він ны 
ўся ляк пад трым лі ваць кі на фес ты валь, 
ка лі, вя до ма ж, яны за ці каў ле ны ў па-
вы шэн ні прэ сты жу кра і ны, у між на род-
ным ста ту се кі на фес ты ва лю «Ліс та-
пад». Пад трым лі ваць — гэ та зна чыць 
быць га то вы мі за пра шаць за меж ных 
гас цей: рэ жы сё раў, прад зю са раў, ак-
цё раў і, што вель мі важ на, за меж ныя 
ме дыя. Бо толь кі ка лі пра бе ла рус кі 
фес ты валь бу дуць пі саць за мя жой, ка-
лі лю дзі з-за мя жы бу дуць імк нуц ца на 
яго па тра піць, толь кі та ды фес ты валь 
бу дзе раз ві вац ца, рас ці і за раб ляць 
між на род ную рэ пу та цыю. Ну, а на ўсё 
гэ та, вя до ма, па трэб ны гро шы.

З пра вя дзен нем фес ты ва лю не па-
срэд на звя за ны і яшчэ больш ма тэ ры-
яль ныя рэ чы. На прык лад, праб ле ма 
пля цо вак сё ле та ад чу ва ла ся як ні ко лі. 
Та му што, як ужо бы ло ад зна ча на, гле-

да чоў у фес ты ва лю з кож ным го дам 
усё больш. А гэ та са праў ды да сяг нен не. 
Як ад зна ча юць тыя, хто ра зам з фес-
ты ва лем з са ма га па чат ку, ка лі ра ней 
на па ка зы фэс ту трэ ба бы ло ледзь не 
сі лай збі раць гле да чоў, то сён ня ў за-
лы не пра біц ца, квіт кі на па ка зы мно гіх 
кон курс ных філь маў бы лі рас куп ле ны 
за доў га да па чат ку фес ты ва лю. Ды я і 
са ма па мя таю, як яшчэ га доў гэ так 5-6 
та му на фес ты валь ныя па ка зы ў кі на-
тэ атр «Дом кі но» ар га ні за ва на пры во-
дзі лі вай скоў цаў, каб рэ жы сёр не прад-
стаў ляў свой фільм пе рад на паў пус той 
за лай. Ця пер жа сі ту а цыя аб са лют на 
ін шая. І паў ста ла на рэш це пы тан не па-
шы рэн ня фес ты валь ных пля цо вак.

— Пад час кі на фес ты ва лю «Ліс та-
пад» за паў няль насць за лы боль шая 
за 50%. А на вя чэр нія па ка зы — на ват 
боль шая за 100% — рас па вя дае Але на 
АЎ ДА ШЧАН КА, ды рэк тар кі на тэ ат ра 
«Цэнт раль ны», асноў най пля цоў кі па-
ка зу кон курс ных фес ты валь ных філь-
маў. — Пад час «Ліс та па да» мы на ват 
пус ка ем прэ су і гле да чоў, якія не змаг лі 
ку піць квіт кі (як пра ві ла, гэ та сту дэн ты), 
на пры стаў ныя крэс лы. Та му што ах-
вот ні каў тра піць на се ан сы больш, чым 
мес цаў у на шай за ле.

За ла па вы ша най кам форт нас ці кі-
на тэ ат ра «Цэнт раль ны» са праў ды мае 
менш за 150 мес цаў. І на ват пры вя лі-
кім жа дан ні ар га ні за та раў фес ты ва лю 
змяс ціць ту ды ўсіх ах во чых па гля дзець 
пэў ны кан крэт ны «анш ла га вы» фільм 
не маг чы ма чыс та фі зіч на. У су вя зі з 
гэ тым сё ле та сіс тэ му пра хо ду жур на-
ліс таў на вя чэр нія (не для прэ сы) па ка-
зы зра бі лі больш стро гай. Та му бы ло 
шмат па крыў джа ных і абу ра ных. Але 
тут трэ ба ра зу мець, што фес ты валь-
ная ды рэк цыя, якая ад бі рае цу доў ныя 
філь мы ў кон курс ныя пра гра мы, за пра-
шае най ці ка вей шых гас цей, зай ма ец ца 
ар га ні за цы яй май стар-кла саў і твор чых 
су стрэч, не мае маг чы мас ці не па срэд на 
паў плы ваць на сі ту а цыю. Тут па ві нен 
пад тры маць го рад (у пры ват нас ці, прад-
пры ем ства «Кі на ві дэа пра кат» Мін гар вы-

кан ка ма), у рас па ра джэн ні яко га зна хо-
дзяц ца ўсе ста ліч ныя кі на тэ ат ры.

Толь кі вы лу чаць фес ты ва лю ў якас ці 
га лоў най пля цоў кі кі на тэ атр з за лай у 
500-600 мес цаў так са ма не вый сце. Бо 
ары ен та ва насць у «Ліс та па да» ін шая: 
ма са выя аме ры кан скія блак бас та ры і 
ра сій скія ка ме дыі там па каз ваць не бу-
дуць, іх мож на па гля дзець і па-за ме жа мі 
фес ты ва лю. Тут па трэб на муд рае ра шэн-
не ў вы гля дзе су час на га шмат за льні ка. 
На прык лад, кі на тэ атр «Бе ла русь». Там 
ёсць не каль кі да во лі кам пакт ных за лаў. 
І кі на тэ ат ру не страт на, і зды мач най гру-
пе, якая пры еха ла прад стаў ляць фільм, 
не крыўд на, і ўсе змес цяц ца.

У час, ка лі «Ліс та пад» вы хо дзіць на 
якас на но вы ўзро вень, плён нае ўза е ма-
дзе ян не з ула да мі го ра да вель мі важ-
нае. Ка лі бу дуць ство ра ны ўмо вы для 
та го, каб ды рэк цыя фес ты ва лю маг ла 
пра ца ваць над ім круг лы год, а не ў 
апош нія не каль кі ме ся цаў пе рад па чат-
кам, ка лі праб ле ма пля цо вак бу дзе вы-
ра ша на, ка лі чы ноў ні кі бу дуць да вя раць 
лю дзям з доб рым кі не ма та гра фіч ным 
гус там і до све дам, мы бу дзем га на рыц-
ца «Ліс та па дам» яшчэ больш. А гэ та 
вя лі кі плюс для імі джу ўсёй кра і ны, над 
якім мы ўсе ра зам пра цу ем, ці не так?

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.

У Мін ску па ка за лі шмат кі но — 
роз на га: дзі ця ча га, ані ма цый-
на га, да ку мен таль на га і іг ра-
во га, якое мо жа быць вель мі 
па доб ным на да ку мен таль нае, 
та му што над звы чай рэа ліс-
тыч на ад люст роў вае жыц цё. 

Апош нія не каль кі га доў філь мы, 
якія па каз ва юц ца пад час фес ты-
ва лю ў Мін ску, ужо ўдзель ні ча лі 
на шмат якіх прэ стыж ных фес ты-
ва лях све ту кла са «А». І мы ма-
ем маг чы масць гля дзець тое, што 
па каз ва ла ся ў Ка нах ці ў Бер лі не, 
на прык лад. Мы мо жам сён ня хут-
чэй ра зу мець, што ёсць мас тац тва 
кі но на ця пе раш нім эта пе. І чым 
яно жы ве. Та му што кі но не іс нуе 
без лю дзей. І ка лі аў тар зды мае 
фільм, то та му, што яму хо чац ца 
вы ка зац ца на ней кую тэ му, звяр-
нуць ува гу на ней кія з'я вы; пра ана-
лі за ваць, ча му ад бы ва ец ца ме на-
ві та так. Па ду маць: а што на огул 
ад бы ва ец ца з ча ла ве кам? Па шу-
каць пры чы ну: ча му гэ та ад бы ва-
ец ца? Знай сці, маг чы ма, ад ка зы, 
а зна чыць — вый сце... Гэ та му бы лі 
пад па рад ка ва ны два кон кур сы іг-
ра во га кі но «Ліс та па да»: асноў ны 
і «Ма ла досць на мар шы».

За апош нія не каль кі га доў мін-
скі кі на фес ты валь зра біў ухіл у 
бок су свет на га фес ты валь на га 
ру ху, па ста віў шы вы со кую план-
ку ў ад бо ры філь маў. Ця пер ма ла 
толь кі па хо джан ня філь ма з пэў най 
кра і ны аль бо рэ гі ё на. Важ на, як 
зроб ле ны фільм і дзе ля ча го. На 
апош няе — ак цэнт асаб лі вы. Та-
му што хоць і ка жуць, што бы вае 
мас тац тва дзе ля мас тац тва, але 
мэ та лю бо га мас тац тва — уз дзей-
ні чаць на ду шу: ці то пры га жос цю, 
ці то глы ба ка дум нас цю, ці то праз 
пра ва ка цыю: вы клі каць пэў ныя па-
чуц ці, каб неш та ўзне на ві дзець ці 
па лю біць.

Я па лю бі ла... Пра гля дзеў шы за 
фес ты валь ны ты дзень больш за 
20 філь маў кон курс ных пра грам, я 
зра зу ме ла, што не ве ра год на люб лю 
жыц цё. І так хо чац ца да ра жыць кож-
най хві лі най цеп лы ні, кож ным мо-
ман там ра дас ці, лю бой маг чы мас цю 
быць ка рыс най ін шым!.. Рэ ак цыя на 
пра гле джа нае. Та му што ў цэнт ры 
кож най з прад стаў ле ных кар цін заў-
сё ды быў ча ла век. А гэ та зна чыць, 
так ці інакш пры хо дзі лі дум кі пра 
сут насць і сэнс та го, што ад бы ва ец-
ца на во кал, і тое, як ты ўпіс ва еш ся 
ў іс ну ю чую рэ ча іс насць.

Ды яг нос ты ка
Рэ ча іс насць у ХХІ ста год дзі 

жорст кая, па вод ле кі но. Але ці 
толь кі па вод ле кі но? Бо яно ж 
толь кі фік суе і вы чля няе ней кія 
мо ман ты з та го, што пе ра жы ва-
юць лю дзі. А яны ста но вяц ца ах вя-
ра мі помс лі вых ці вы пад ко вых 
за бой стваў, як у філь ме «До-
тык гра ху» (рэж. Цзя Чжан кэ), 
ка лі па зба віць ча ла ве ка жыц ця 
(ці са мо га ся бе) — не ўтва рае 
на огул ні я кай праб ле мы ў све-
це, дзе кож ны сам за ся бе. Яны 
мо гуць быць ах вя ра мі ўлас ных 
спа кус, пас ля ча го злосць на 
ся бе са міх штур хае ра за брац-
ца з ты мі, хто стаў пры чы най 
спа кус, як у стуж цы «Не да ча-
су» (рэж. Бар ба ра Са ра со ла-
Дэй). Яны мо гуць з усмеш кай 
вяр шыць лё сы тых, хто ад іх 
за ле жыць, не за дум ва ю чы ся, 
што са мі ака жуц ца ў ней кі мо мант 
без аба рон ны мі («Ня мы», рэж. Да-
ні эль і Ды е га Ве га). Лю дзі пе ра-
ста юць да ра жыць на ват бліз кі мі, 
ка лі іх па глы на юць дзі ця чыя крыў-
ды і комп лек сы, а ў га ла ве за ма-
цоў ва ец ца звыш ідэя, і та ды кі руе 
злосць, яна пры му шае ма ла до га і 
з вы гля ду доб ра га хлоп ца дрэ сі ра-
ваць са ба ку, які ад ной чы за бі вае 
ма лод ша га бра ці ка-цы га ня («Мой 
са ба ка Кі лер» Мі ры Фор най). З 
вы гля ду доб ры і ра зум ны школь нік, 
які імк нец ца су праць ста яць кпі нам 
ад на клас ні каў, так са ма вы ра шае 
зма гац ца са злом: рас праў ля ец ца 
з хлоп цам, які тры мае ў стра ху ўсю 
шко лу («Уро кі гар мо ніі» Эма ра 

Бай га зі на), а по тым і з сяб рам, які 
яго «здае» ў вяз ні цы... У вы ні ку — 
ме на ві та тыя абод ва аказ ва юц ца 
ня він на за бі ты мі, а яго ду шы на ка-
на ва ныя веч ныя па ку ты, якія ўжо 
па чы на юц ца... Не здар ма ге ро я мі 
шмат якіх філь маў ста лі ме на ві та 
ма ла дыя лю дзі аль бо на ват дзе ці, 
якія толь кі вы бі ра юць шлях. І ад 
та го, з якім гру зам ця жа ру (аль бо 
гра ху) пой дуць яны да лей, за ле-
жыць шлях уся го ча ла вец тва: яны 
вы зна ча юць яго бу ду чы ню. Але 
ў час спа кус так цяж ка за ха ваць 

чыс ці ню не акрэп лым ду шам, якім 
час та ня ма на ка го аба пер ці ся 
— як ге ра і ні філь ма «Гэ та не я» 
(рэж. Ма рыя Са акян), якая рас це 
са ма па са бе і ней кім цу дам па-
збя гае до ты ку гра ху... У стуж цы 
«Ін тым ныя мес цы» (рэж. На та-
ша Мяр ку ла ва і Аляк сей Чу паў) 
за імк нен нем ге ро яў шу каць сек-
су аль ныя за да валь нен ні гу чыць 
са цы яль ны ды яг наз гра мад ства, 
за сна ва на га на ге да ніз ме, су цэль-
ным куль це за да валь нен няў, ад-
сюль на ад ва рот — толь кі боль і 
пус тэ ча.

За асоб ны мі гіс то ры я мі, за ла-
каль ны мі сі ту а цы я мі, якія бя рэц-
ца ана лі за ваць мас тац тва, ста яць 
ней кія пры чы ны і хва ро бы, улас-
ці выя пэў ным гру пам лю дзей ці 
на огул гра мад ствам. І та ды аў тар-
скі крык пе ра тва ра ец ца ў су цэль-
ны звон, які зво ніць па не кім, але 
ці чу юць яго? «За ла тая клет ка» 
(рэж. Ды е га Ке ма да-Ды ес) — 
фільм, які сё ле та меў рэ за нанс 
у Ка нах. Са цы яль на вост рая гіс-
то рыя пра ма ла дых лю дзей, якія 
ідуць у по шу ках леп ша га жыц ця. 
Ідуць у свет, дзе ня ма ні я кіх пра-
ві лаў, дзе праз ча ла ве ка лёг ка пе-
ра сту піць, дзе так прос та пра па сці 
і так скла да на атры маць жа да нае, 
на ват ка лі ты не ку ды прый шоў. 
Гіс то рыя, якіх у су час ным све це 
шмат — мы што дня слу ха ем і чы-
та ем у прэ се жу дас ныя гіс то рыі 
пра ган даль людзь мі, пра стра ча-
ныя ў па го ні за за роб ка мі жыц ці, 
пра эміг ранц кія буд ні. Гэ тае кі но 
— ні бы та рэ аль ная, да ку мен таль-
ная гіс то рыя, у якой мо жа быць 
на огул ні чо га не на ду ма на і не 
на цяг ну та.

Фраг мен ты з жыц ця ў іг ра вым 
кі но сё ле та ўраж ва лі сва ёй да ку-
мен таль нас цю, на ват ча сам бы ло 
ад чу ван не та го, што гэ та на са мрэч 
не фільм на эк ра не, а рэ аль ныя 
лю дзі, якія неш та ро бяць і мі ту-
сяц ца. Ча сам на огул уся кар ці на 
бы ла за сна ва на на фік са цыі звы-
чай ных по бы та вых мо ман таў ге ро-
яў («Дзіў ная кот ка» Ра мо на Цур-
хе ра)... Звыш рэа лізм у кі но бя рэ 
верх? Але што ж та ды за ста ец ца 
ад мас тац тва?

Мас тац тва, як ад на з гро нак 
гар мо ніі, здоль ная ля чыць. Але як 
гэ та ра біць, па куль не па стаў ле ны 
пра віль ны (хоць, мо жа, і жу дас ны) 
ды яг наз? І ка лі сён ня ў пра гра ме 

больш філь маў, на кі ра ва ных ме-
на ві та на ды яг нос ты ку ча ла ве ча га 
све ту, то гэ та мо жа быць, хут чэй, 
ха рак та рыс ты ка са мо га све ту? Ад-
нак пе ра мо га ўсё ж на ба ку гар-
мо ніі.

Тэ ра пія
Філь маў бы ло шмат — і кож ны 

па-свой му ці ка вы і ўраж вае. Але 
асноў ны мі пры за мі — «зо ла там», 
«се раб ром» і «брон зай» «Ліс та па-
да» ад зна ча ны дзве кар ці ны. Не 
та му, што па шка да ва лі. Пры чы ны 
ў ін шым: у тым, пра што га во раць 
гэ тыя кар ці ны.

Ні бы та пра тое ж. Лю дзі жорст-
кія і мо гуць за бі ваць. Як пад час 
вай ны за бі лі сям'ю дзяў чы ны Іды: 
па ляк за біў яў рэ яў, якія жы лі па-су-
сед стве, па ся ліў ся ў іх до ме. Ура-
та ва ла ся ад на ма лень кая да чуш ка 
— свет лень кая бы ла. Вы рас ці лі і 
вы ха ва лі яе ў ка та ліц кім ма нас ты-
ры. Іда рых ту ец ца да ма нас ка га 
жыц ця — ін ша га не ве дае. Але 
да вед ва ец ца пра іс на ван не цёт-
кі, якая і рас па вя дае Ідзе, хто яна 
та кая. Ра зам яны едуць шу каць 
ма гі лу баць коў. Цёт ка — жан чы-
на пры ста ту се, эфект ная, воль-
ная ў сва іх ча ла ве чых і жа но чых 
жа дан нях. Сціп лая Іда, шчыль на 
за шпі ле ная на ўсе гу зі кі, за кры-
вае ва ла сы цнат лі вай ка сын кай. 
Але хто з іх мае больш ра дас нае 
жыц цё?..

Іда вяр та ец ца ў ма нас тыр, дзе 
ёй усё больш зра зу ме ла. Але ка лі 
спра ва па ды хо дзіць да по стры гу 
— ідзе да ста туі Хрыс та і пры-
зна ец ца: «Я не га то вая...» Цёт ка, 
ста міў шы ся ад муж чын, ал ка го-
лю, кі да ец ца з акна. Іда едзе ў 
яе ква тэ ру і каш туе та го, цёт чы-
на га жыц ця: пры го жыя су кен кі і 
пан тоф лі ля люс тэр ка, каньяк у 
праз рыс тым ке лі ху, пры го жая 
му зы ка, ма ла ды ча ла век, ноч ка-
хан ня... Па спы таў шы ўсё гэ та, Іда 
на дзя вае свой ма нас тыр кі строй і 
вяр та ец ца ту ды, ад куль пай шла... 
Ідзе ўслед за сва ёй ду шой, якая 
не хо ча іс на ваць ва ўмо вах, на вя-
за ных кімсь ці, якая пра гне чыс ці ні 
і якая ця пер ра зу мее, ча му ёй трэ-
ба быць там...

Ка лі пі шуць, што гэ та фільм 
пра яў рэ яў пад час Дру гой су свет-
най вай ны, то гэ та ня праў да. Гэ та 
фільм пра шлях ча ла ве ка да са-
мо га ся бе, пра да ра ван не, пра ба-
раць бу спа ку саў і па ка ян не, пра 
ду шу, якая вар тая веч на га жыц ця. 
І вось тут ха це ла ся б па спра чац ца 
з ты мі, хто лі чыць, што на «Ліс та-
па дзе» за шмат праб лем на га кі но з 
сум ным змес там. Пе ра мо га «Іды» 
поль ска га рэ жы сё ра Паў ла Паў-
лі коў ска га — гэ та ме на ві та пра цяг 
плы ні ду хоў на га кі но на «Ліс та па-

дзе».
Як і вы бар гля дац ка га жу ры, 

якое ад да ло пе ра ва гу дра ме 
«Па кру зе» Срда на Га лу ба ві-
ча, якая рас па вя дае вель мі глы-
бо кую і пра нік нё ную гіс то рыю 
да ра ван ня. Да ра ваць за бой цам 
свай го сы на, вы ра та ваць па ра-
не на га сы на ад на го з іх, ска заць 
пра яго: «Гэ та мой сын...» Лю дзі 
жы вуць у жорст кім све це, дзе 
ча сам нель га да вя раць на ват 
сва ім. Але ў гэ тым све це, ка лі 
ўжо ня ма сіл жыць і не маг чы ма 
вы жыць, гэ та ўда ец ца толь кі та-
ды, ка лі мо жаш да ра ваць на ват 
са мыя жорст кія рэ чы. І та ды на 

сэр цы лёг ка і свет ла... І та ды не 
прос та хо чац ца лю біць жыц цё — 
хо чац ца вы зва ліць улас ную ду шу 
ад крыў даў, каб знай сці гар мо нію 
са све там і зра біць па лёг ку пра-
сто ры.

Наш гля дач ве дае, якое кі но 
шу кае. Не здар ма сё ле та на не-
ка то рыя се ан сы не маг чы ма бы ло 
ку піць квіт кі за не каль кі дзён: мы 
за да ём са бе пы тан ні і шу ка ем ад-
ка зы. Шу ка ем пры чы ны хва роб і 
пра гнем вы зва лен ня ад іх. Яно мо-
жа пры хо дзіць праз боль: па вод ле 
ме ды цы ны. Праз ка тар сіс: па вод ле 
мас тац тва.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.
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Наш гля дач ве дае, якое кі но 
шу кае. Не здар ма сё ле та на 
не ка то рыя се ан сы не маг чы ма 
бы ло ку піць квіт кі за не каль кі 
дзён: мы за да ём са бе пы тан ні 
і шу ка ем ад ка зы. Шу ка ем 
пры чы ны хва роб і пра гнем 
вы зва лен ня ад іх. Яно мо жа 
пры хо дзіць праз боль: па вод ле 
ме ды цы ны. Праз ка тар сіс: 
па вод ле мас тац тва.

«ЛІС ТА ПАД» СТВА РАЕ СВОЙ 
КУЛЬ ТУР НЫ АСЯ РО ДАК

Раз ва жа ем аб пра гра ме 
між на род на га ўзроў ню 

і праб ле мах ла каль на га маш та бу

Кадр з фільма «Іда» Кадр з фільма «Іда» 
Паўла Паўлікоўскага.Паўла Паўлікоўскага.


