
КЛЭР ДЭ НІ 
Фран цуз скі рэ жы сёр Клэр Дэ ні сё ле та ста ла 

ба дай са май га лоў най ге ра і няй кі на фес ты ва лю 
«Ліс та пад». Усе ча ка лі яе з не ве ра год ным не цяр-
пен нем і спа дзя ва лі ся, што яна на ват прой дзе 
па «ліс та па даў скім» чыр во ным ды ван ку. Але 
на цы ры мо нію ад крыц ця Дэ ні пры ехаць не па-
спе ла. Пры еха ла паз ней, і тое ўся го на тры дні. 
За тое за гэ ты час па спе ла прад ста віць не каль кі 
філь маў са сва ёй рэт ра спек ты вы ў роз ных кі на-
тэ ат рах Мін ска.

Яе апош ні фільм «Слаў ныя вы рад кі» са браў 
поў ную за лу кі на тэ ат ра «Цэнт раль ны» (166 мес-
цаў плюс пры стаў ныя бан кет кі і на ват пры ступ-
кі!). Лю дзей бы ло вель мі шмат. І кож ны, ві даць, 
за стаў ся пры сва ім мер ка ван ні пас ля пра гля ду 
філь ма. Ка лі я чы та ла апі сан не сю жэ та, то мне 
ён, па шчы рас ці, на га даў ней кі бра зіль скі тэ ле се-
ры ял: на столь кі там усё па він на быць за блы та на, 
не прос та і ме лад ра ма тыч на. Ака за ла ся ўсё, вя до-
ма, яшчэ больш скла да на. Гэ та не а-ля бра зіль скі 
тэ ле се ры ял, гэ та фільм — а-ля са праўд нае жыц цё, 
у якім не мес ца пры стой ным доб рым лю дзям, ад-
но — вы рад кам… І Клэр Дэ ні га во рыць пра гэ та 
праў дзі ва і бес кам пра міс на. І, маг чы ма, за гэ тую 
рэз касць, не жа дан не ка рыс тац ца эў фе міз ма мі, 
а га ва рыць усё на ўпрост, у твор час ці Клэр Дэ ні 
столь кі ж пра ціў ні каў, коль кі і пры хіль ні каў. Але 
па вер це мне на сло ва, чым блі жэй да ге ні яль на га 
твор мас тац тва, тым больш су пя рэч лі выя эмо цыі 
ён вы клі кае.

Што праў да, са ма Дэ ні ака за ла ся най мі лей шым 
ча ла ве кам. Ёсць вя до мае мер ка ван не пра тое, 
што з ку мі ра мі і на огул ар тыс та мі, з чы ёй твор-
час цю ты зна ё мы, лепш не зна ё міц ца аса біс та. 
Ча сам гэ та слуш на. Але ў вы пад ку з Клэр Дэ ні 
ўсё аб са лют на на ад ва рот. Энер ге тыч на, эма цы-
я наль на ў рэ аль ным жыц ці яна быц цам бы зма-
га ец ца з усёй той чар ну хай і эк зіс тэн цы яль най 
без вы ход нас цю, якую дэ ман струе ў сва іх філь мах. 
У стасунках яна доб ра зыч лі вая і прос тая. Хва лю-
ец ца за кож на га, вель мі не лю біць пры му шаць 
ка го-не будзь ча каць і не ама тар ка фа та гра фа-
вац ца. Пе ра клад чы кі з фран цуз скай ад зна чы лі, 
што ў яе вель мі спе цы фіч ная паэ тыч ная ма не ра 
бу да ваць ска зы: яна быц цам бы на ніз вае сі на ні міч-
ныя сло вы на ні тач ку ска за, спра бу ю чы най больш 
дак лад на апі саць, што ме ла на ўва зе. І, вя до ма, 
увесь цы мус та кой га вор кі, на жаль, губ ля ец ца 
пад час пе ра кла ду.

Сё ле та я вель мі шка да ва ла, што на «Ліс та-
пад» не пр ы ехаў вя до мы лі тоў скі рэ жы сёр Ша-
ру нас Бар тас. Ака за ла ся, што яны з Дэ ні вель-
мі доб рыя сяб ры: вось быў бы цудоўны тан дэм 
на на шым кі на фес ты ва лі! Філь мы Бар та са ў свой 
час над звы чай на ўра зі лі фран цуз ска га рэ жы сё-
ра, якая ба чы ла яшчэ тое, пра цу ю чы асіс тэн там 
на зды мач ных пля цоў ках вя ду чых арт-ха ус ных 
рэ жы сё раў све ту! На тхніў шы ся, Дэ ні так са ма 
зня ла ў сва ім філь ме «Не ма гу за снуць» (1994) 
Ка ця ры ну Го лу бе ву, жон ку Ша ру на са Бар та са, 
якая ў 2011 го дзе па мер ла пры ня вы свет ле ных 

аб ста ві нах… На огул, ка лі мы за га ва ры лі пра 
Ша ру на са Бар та са і Ка цю Го лу бе ву, Клер Дэ ні 
вель мі ажы ві ла ся. І на ват ста ла па каз ваць мне 
фо та здым кі акт ры сы на сва ім ай фо не, пры га вор-
ва ю чы «Мая Ка ця!» І да да ючы: «Яе дзе ці вель мі 
пры го жыя!» 

Для Клэр Дэ ні кіно — гэ та прак тыч на і ёсць 
сям'я. Яна пры зна ец ца, што не лю біць вя лі кіх 
зды мач ных груп, бо з імі вель мі скла дана быць 
мак сі маль на ма біль ны мі. А да ўлас на кі не ма то-
гра фа ста віц ца да во лі кры тыч на. Яна га во рыць: 
«На са мрэч, зняць фільм не скла да на і быць рэ жы-
сё рам — не скла да на. Са мая вя лі кая скла да насць 
для мя не ў тым, што гэ та па він на быць глы бо ка. 
Ме на ві та та му я заўж ды хва лю ю ся і пе ра жы ваю, 
ка лі зды маю філь мы. На са мрэч, не так шмат філь-
маў, якія мне па да ба ец ца гля дзець. Я за ўва жы ла 
па са бе, што філь мы, якія мне па да ба юц ца, вель мі 
тон кія і на ват у не чым ча роў ныя. Ка лі я гля дзе ла 
та кія філь мы, я за да ва ла са бе пы тан не: як та кое 
мож на зра біць?» 

Шчы ра ка жу чы, гля дзець філь мы са мой Дэ-
ні — так са ма на ўрад ці ка му асаб лі ва спа да ба ец ца 
ў вы пад ку, ка лі там шу каць пры го жае, вя сё лае, 
доб рае. Гля дзець філь мы Клэр Дэ ні — гэ та не ад-
па чы нак, а ка ла саль ная пра ца ду шы і ро зу му.

І на ват усве дам ля ю чы гэ та (зноў-та кі пас ля 
пра цы асіс тэн там у вя лі кіх рэ жы сё раў і ўліч ва ю чы, 
што Дэ ні па ча ла зды маць улас ныя філь мы да во-
лі поз на — пас ля 40 га доў), рэ жы сёр асме лі ла ся 
на гэ ты зу сім, зда ва ла ся б, не жа но чы за ня так — 
зды маць кі но.

— Я ча ла век, які заў сё ды су мня ва ец ца, — га-
во рыць Дэ ні, — і не ма гу ска заць дак лад на, ка лі 
і ча му я ад ной чы прый шла да гэ та га ра шэн ня. 
Пра ца асіс тэн там да па ма га ла мне за раб ляць 
на жыц цё. Але мя не заўж ды пры ваб лі ва ла кі но, 
я ха це ла зды маць філь мы са ма. Але мя не вель мі 
па ло ха ла тое, што трэ ба ся бе вы стаў ляць на па каз, 
прад стаў ляць сваё кі но пе рад ін шы мі. Гэ та заўж ды 
ры зы ка пра ва лу.

Пра тое, што на мін скім «Ліс та па дзе» пра ва лу 
ў Клэр Дэ ні не ад бы ло ся, мож на ска заць дак лад-
на. І са ма рэ жы сёр, ві даць, за ста ла ся за да во ле-
най. Яна ах вот на ад каз ва ла на пры яз ныя і на ват 
агрэ сіў ныя пы тан ні гле да чоў пас ля па ка зу сва іх 
філь маў, гу ля ла па Мін ску без су пра ва джэн ня, 
спра бу ю чы пра нік нуц ца ат мас фе рай го ра да, пра 
які ёй столь кі рас па вя даў Ша ру нас Бар тас.

АЛЯК САНДР
ВЕ ЛЯ ДЗIН СКI 

Фiльм Аляк санд ра Ве ля дзiн ска га «Ге ог раф гло-
бус пра пiў», якi браў удзел у асноў ным кон кур се iг-
ра во га кi но «Лiс та па да-2013», стаў  ад ным з са мых 
спрэч ных i «праб лем ных» фiль маў кi на фес ты ва-
лю. Гле да чы пас ля пра гля ду ўзды ма лi ся са сва-
iх мес цаў, ка за лi, што гэ та не фiльм, а су ра гат 
«Да жыць да па ня дзел ка». Не маг лi па ве рыць, як 
з га лоў ным ге ро ем (яко га яны па лi чы лi п'я нi цам-

ня ўдач нi кам з-за та го, што ён ра зы тры з'яў ля ец ца 
ў фiль ме ў не цвя ро зым вы гля дзе) маг лi ад пус цiць 
дзя цей у па ход чац вёр тай сту пе нi скла да нас цi. 
Ну, i гэ так да лей. Гэ та ўсё, як пра вi ла, прэ тэн зii 
тых, хто ўспры мае мас тац тва за над та лi та раль на. 
Сам рэ жы сёр, ад бi ва ю чы ся ад на па дак не шмат-
лi кай агрэ сiў най част кi гле да чоў, за ўва жыў, што 
фiльм «Ге ог раф гло бус пра пiў» у пер шую чар гу 
пра спа ку су i пра тое, як не стаць яе ах вя рай. Ну, 
i вя до ма, як ся бе па во дзiць, ка лi ах вя рай спа ку сы 
ты ўсё-та кi стаў.

Што мя не здзi вi ла най больш, дык гэ та тое, што 
Аляк сандр Ве ля дзiн скi, рэ жы сёр та ко га ня прос та-
га фiль ма, як «Ге ог раф гло бус пра пiў» (якi, мiж iн-
шым, пе рад усiм стаў вель мi вя до мым дзя ку ю чы 
свай му се ры я лу «Даль на бой шчы кi» ды фiль му 
«Бры га да», для якiх на пi саў сцэ на рыi), сам у рэ-
аль ным жыц цi ака заў ся вель мi прос тым i доб ра-
зыч лi вым ча ла ве кам. Ён ах вот на ка му нi ка ваў з на-
шы мi ме дыя, рас па вя даў роз ныя цi ка выя гiс то рыi, 
вель мi стры ма на i так тоў на рэ ага ваў на вы бу хi 
агрэ сii гле да чоў-фа на таў «Да жыць да па ня дзел-
ка» i «Па лё ты ў сне i на яве» Ра ма на Ба ла я на i на-
ват за пра шаў усiх на сваю ве ча рын ку за го рад.

— Пры ходзь це! Усё бу дзе па-сяб роў ску, па-па-
ход на му, як на зды мач най пля цоў цы! — за клi каў Ве-
ля дзiн скi. I тыя, хто на ве ча рын ку не па тра пiў, на на-
ступ ную ра нi цу з зайз драс цю слу ха лi раз вя сё лыя 
ка ля кi не ма таг ра фiч ныя гiс то рыi мi ну лай но чы.

Ве ля дзiн скi пры яз джаў у Мiнск уся го на тры 
днi, але здо леў са браць на сваю ве ча рын ку ледзь 
не па ло ву кi не ма та гра фiс таў го ра да. На бра ла ся iх 
столь кi шмат та му, што Аляк сандр зды маў свой 
се ры ял «За кон» (2002) аку рат у Мiн ску. Ды, i ра-
сiй скiх кi нош нi каў са бра ла ся ня ма ла. Як вя до ма, 
ра сi я не вель мi лю бяць зды маць свае фiль мы ды 
се ры я лы на бе ла рус кiх ла ка цы ях.

АЛЁ НА БА БЕН КА 
Гэ та акт ры са ста ла ся ледзь не адзi ным гос-

цем кi на фес ты ва лю, якi звяр нуў ува гу на яго юбi-
лей насць i на огул на тое, што гэ та вя лi кае шчас-
це — мець та кi кi на фес ты валь. Яна па вiн ша ва ла 
гле да чоў са свя там пас ля па ка зу ў «До ме кi но» 
фiль ма «Раз вi тан не» (рэж. Дзмiт рый Кан стан цi-
наў), у якiм сыг ра ла га лоў ную ро лю i якi пры еха ла 
прад стаў ляць у Мiнск. 

Пас ля фiль ма «Раз вi тан не» фа на ты ледзь 
не ра за рва лi акт ры су на ка вал кi. Усё-та кi «Лiс та па-
ду» ўда ец ца пры трым лi вац ца ба лан су: у па за кон-
курс ных па ка зах фес ты ва лю ёсць фiль мы, фар мат 
якiх мож на акрэс лiць як «гля дач-friendly» (англ. 
«дру жа люб ны да гле да ча»). Ха ця, без умоў на, гэ та 
вель мi ўмоў ная ха рак та рыс ты ка. На маю дум ку, 
адзi на праў дзi вы шлях мас тац тва — гэ та iс цi на су-
пе рак. У гэ тым кан крэт ным вы пад ку — на су пе рак 
аме ры кан скiм блок бас та рам, за сiл ле якiх мы ўсе 
ад чу ва ем. У фес ты ва лю «Лiс та пад» су праць ста яць 
мас куль ту атрым лi ва ец ца вель мi доб ра.

Вя до ма, што наш «Лiс та пад», бу ду чы фес ты ва-
лем бе ла рус кiм, якi, як i на ша кра i на, зна хо дзiц ца 
не дзе па мiж Ус хо дам i За ха дам (i ў ме та фi зiч ным, 
i ў рэ аль на-геа гра фiч ным сэн се) збi рае кi не ма та-
гра фiс таў з блiз ка га i да лё ка га за меж жа. Тыя ж 
маск вi чы, хоць i жы вуць у ад ным го ра дзе, але 
су стра ка юц ца там толь кi зрэд ку. На прык лад, да 
Юо за са Буд рай цi са да брац ца ў Маск ве ра сiй скiм 
жур на лiс там прак тыч на не маг чы ма. А на «Лiс та-
па дзе» маг чы ма ўсё! Вось i Алё на Ба бен ка ме на вi-
та ў Мiн ску су стрэ ла ся са сва iм сяб рам Аляк санд-
рам Ве ля дзiн скiм, з якiм даў но не ба чы ла ся.

— А што, Алён ка тут? — з за хап лен нем вы гук-
нуў рэ жы сёр «Гло бу са…», ка лi я ска за ла, што Алё-

на пай шла ў кi на тэ атр «Пi я нер» гля дзець фiльм 
Кi ры Му ра та вай «Веч нае вяр тан не», а по тым пой-
дзе раз маў ляць з гле да ча мi свай го «Раз вi тан ня» 
ў «Дом кi но». — Трэ ба аба вяз ко ва з ёй па ба чыц ца, 
у Маск ве ж мы гэ та зра бiць не мо жам!..

КАН СТАН ЦIН
ЛА ПУ ШАН СКI 

З рэ жы сё рам фiль ма «Ро ля» атры ма ла ся на-
огул цi ка вая гiс то рыя. Па раз маў ляць з iм у мя не 
ўсё не як не вы хо дзi ла. Ад но толь кi на зi раць, як 
у яго бя руць iн тэр в'ю ды фа та гра фу юць рэ жы сё ра 
ў iн тэр' ерах га тэ ля «Мiнск» (там жы лi ўсе за про-
ша ныя гос цi фес ты ва лю) iн шыя жур на лiс ты. Але 
лёс склаў ся так, што я ме ла маг чы масць су пра-
ва джаць Кан стан цi на Сяр ге е вi ча на па каз «Ро лi» 
ў кi на тэ атр «Дом кi но».

Ён, трэ ба пры знац ца, рас па вёў мне шмат ча го 
цi ка ва га. На прык лад, пра стра тэ гiч ную ба раць бу 
за кi на сту дыю «Лен фiльм», у якой сам Ла пу шан-
скi зна хо дзiў ся ў ад ной су по лцы з Аляк санд рам 
Са ку ра вым i яны пра па ноў ва лi стра тэ гiю раз вiц ця 
кi на сту дыi, што ары ен та ва ла ся б на рэ жы сёр скае, 
«ар та вае» кi но. Праў да, як гэ та час та бы вае ў жыц-
цi, пе ра мо га не заўж ды за ста ец ца на ба ку даб ра.

Аль бо пра сваю ву чо бу ў Анд рэя Тар коў ска-
га. За тое, што Ла пу шан скi пра ца ваў асiс тэн там 
на яго «Стал ке ры», усе на зы ва юць яго вуч нем 
Тар коў ска га. Але ўсё не зу сiм так.

— Я ву чыў ся на Вы шэй шых рэ жы сёр скiх кур-
сах у гэ ты час. Анд рэй Тар коў скi чы таў у нас кур-
сы па кi на рэ жы су ры, — рас па вя дае Кан стан цiн 
Сяр ге е вiч. — Мы з iм па зна ё мi лi ся, i ён узяў мя не i 
яшчэ двух хлап цоў да ся бе на прак ты ку — нам 

ле там трэ ба бы ло пра хо дзiць прак ты ку на фiль-
ме ад на го з май строў. Ле там мы пра ца ва лi ў яго 
на кар цi не. Гэ та бы ла прак ты ка ву чэб ная, ён да ваў 
ней кiя за дан нi, у нас бы лi з iм су стрэ чы-за ня ткi, 
я пры но сiў ней кiя рас пра цоў кi. I з гэ та га па ча лi ся 
ней кiя сяб роў скiя ста сун кi, якiя по тым пра цяг ну-
лi ся. I ўжо на на ступ ны год я, на огул, ха дзiў да 
яго ра iц ца па сва iх пра цах. Ён у да лей шым не як 
да па ма гаў мне.

Не маг ла я i не за пы тац ца ў рэ жы сё ра, што та-
кое на цы я наль нае кi но i, на огул, цi па трэб на сён ня 
ка рыс тац ца та кi мi дэ фi нi цы я мi.

— Ад каз ваю ад ра зу, як пра фе сар (Ла пу шан скi 
з'яў ля ец ца пра фе са рам Санкт-Пе цяр бург ска га 
ўнi вер сi тэ та кi но i тэ ле ба чан ня. — Аўт.): кi но па-
вiн на быць у пер шую чар гу пра фе сiй ным. Ка лi 
яно бу дзе пра фе сiй ным, то яно мо жа быць i на-
цы я наль ным, i якiм за ўгод на. Сту дэн таў трэ ба 
ву чыць пра фе сii на вы со кiм мiж на род ным уз роў-
нi. За раз кi не ма то граф мiж на род ны, iн тэр на цы-
я наль ны. Ка лi ты гэ та му не ад па вя да еш — усё, 
ты вы кi ну ты, нi ко му не па трэб ны. Iн шая спра ва, 
што ўсё за ле жыць ад аў та ра. Ка лi ты на ра дзiў ся 
ў Бе ла ру сi цi ў ней кай iн шай кра i не, на ту раль-
на, ты бу дзеш зды маць на цы я наль нае кi но з-за 
свай го вы ха ван ня. На ту раль на, ты бу дзеш ра бiць 
неш та не так, як iн шыя. На прык лад, ру мы ны. 
Яны пра фе сiй на пра цу юць. Але вi даць, што iх 
кi но — ме на вi та ру мын скае, у iх свая на цы я наль-
ная кi на шко ла, стыль. У па ля каў свая кi на шко ла. 
Нi хто там не кры чыць: маў ляў, дай це нам толь кi 
поль скае кi но! Яно са мо з'яў ля ец ца, та му што 
ёсць тра ды цыя (Вай да, За ну сi ды iнш.) i ёсць 
аду ка цыя. Праб ле ма мо вы ў кi но — гэ та так са-
ма не праб ле ма. За ле жыць ад аў та ра, на якой 
мо ве ён бу дзе зды маць. Вунь ру мы ны зды ма юць 
на сва ёй мо ве, суб цiт ры да юць па-анг лiй ску — 
i ўсё доб ра.

Кан стан цiн Ла пу шан скi, пер шы фiльм яко га 
«Лiс ты мёрт ва га ча ла ве ка» (1986) атры ма ў га-
лоў ныя ўзна га ро ды ў Ка нах (Фран цыя), Ман гей ме 
(Гер ма нiя), Вар не (Бал га рыя), Мад ры дзе (Iс па нiя), 
су ты ка ец ца з роз ны мi праб ле ма мi пад час зды-
мак. На огул, аса бiс та мне ча сам зда ец ца, што 
рэ жы сёр — гэ та на ват больш ме не джар, чым 
твор ца. Але Кан стан цiн Сяр ге е вiч на гэ та ад каз-
вае так:

— Вя до ма, мя не стам ля юць гэ тыя спрад веч ныя 
по шу кi фi нан са ван ня ды вы ра шэн не ар га нi за цый-
ных пы тан няў. Але тут усё прос та: я ха чу зды маць 
кi но. А ка лi ты хо чаш зды маць кi но, ты па вi нен 
зай мац ца i гэ тым усiм так са ма.

Гле дзя чы, як вы дат на пра цу юць ак цё ры ў фiль ме 
«Ро ля», не маг чы ма не спы таць у рэ жы сё ра, як ён 
з ак цё ра мi пра цуе. I, зда ец ца, так са ма нi бы та нi чо га 
скла да на га. Але гэ та толь кi на пер шы по гляд.

— Ак цё ру трэ ба ства рыць умо вы для та го, каб 
ён пра явiў свой та лент. Трэ ба пра вiль на вы браць, 
па тлу ма чыць за да чу i да лей да па маг чы пра явiць 
яму свой та лент. Па мя таю, пад час пра цы на фiль-
ме «Лiс ты мёрт ва га ча ла ве ка» мы доў га не маг лi 
зняць сцэ ну, ка лi дзе цi iдуць па пус ты нi. Па трэб ны 
быў вель мi моц ны ве цер. Але не бы ло та ды та ко га 
пры ста са ван ня. I рап там, ка лi пе ра яз джа лi з ла-
ка цыi на ла ка цыю, ды рэк тар кар цi ны ка жа, што 
ча ка ец ца штар ма вое па пя рэ джан не, ура ган. I мы 
пры яз джа ем i ба чым ве цер, ме на вi та той са мы 
ве цер! Я вы вод жу гру пу i вы пус каю. Мне ка жуць: 
«Ты што! Дзе цi пад та кiм вет рам!» Я ка жу: «Так, 
гу ма нiс ты, ады дзi це!» I дзе цi пай шлi. Сi ла вет ру 
бы ла та кая, што ка ме ру, якую апе ра тар па ста вiў 
на шта тыў, здзьму ла. Ка ра цей, мы зня лi гэ тую 

сцэ ну. Вя до ма, яна ўвай шла ў кi но. I гэ ты фi нал 
не маг чы ма нi чым за мя нiць. I дзет кi цу доў на спра-
ца ва лi — пе ра адоль ва лi ве цер. Дзе цi ж не мо-
гуць сыг раць. Яны ўсё ўспры ма юць лi та раль на. 
Iм нель га ска заць: «Ты як быц цам пе ра адоль ва еш 
ве цер». Яны нi ко лi не зра зу ме юць. Iм трэ ба пе ра-
адоль ваць рэ аль ны ве цер.

На па каз «Ро лi» пад час кi на фес ты ва лю не ска-
заць, каб прый шло над та шмат лю дзей. Ста ла 
на ват тро хi крыўд на i со рам на. Як бы ўмоў на гэ-
та нi гу ча ла (бо ўсё-та кi су мес ная вы твор часць), 
але фiльм прад стаў ляў на шу кра i ну ў кон кур се. 
Ку ды па дзе ла ся на ша па чуц цё са ўдзе лу, су да чы-
нен ня, па тры я тыз му цi што? Вы вет ры ла ся за га ды 
не за леж нас цi Бе ла ру сi?.. Сло вам, пас ля пра гля ду 
рас ча ра ван не змя нi ла ся на за хап лен не, та му што 
гле да чы ажы лi, ста лi ак тыў на за да ваць пы тан нi рэ-
жы сё ру, цi ка вiц ца, дзя ка ваць i ўся ляк дэ ман стра-
ваць сваю не абы яка васць. Ма гiя кi но, не iнакш.

БРЫЛЬ ЯН ТЭ МЕН ДО СА 
Фі лі пін скі рэ жы сёр Брыль ян тэ Мен до са, чый 

фільм «Ло ла» па каз ва лі на «Ліс та па дзе» ў мі ну-
лым го дзе, сё ле та пры ехаў у Мінск, каб прад-
ста віць сваю рэт ра спек ты ву. Скла да ла ся яна, 
праў да, уся го з двух філь маў — «Чэ ра ва тваё» 
(2012) і «Ня воль ні кі» (2011). Але якія гэ та філь мы! 
Я аса біс та прос та ўлю бі ла ся ў твор часць Мен до сы 
і вы ра шы ла, што не пе ра гле дзець усю яго філь ма-
гра фію — прос та грэх. План мі ні мум на пра гляд 
кі но ў блі жэй шай бу ду чы ні сфар мі ра ва ны. У псі-
ха ла гіч на скла да ных, сур' ёз ных філь мах Мен до сы 
(хоць і роз ных па эма цы я наль ным на паў нен ні) ві-
даць та кая вір ту оз ная вы тан ча ная рэ жы су ра, што 
на ват дзі ву да еш ся! На столь кі дак лад на пра цу юць 
ак цё ры (мно гія з якіх, да рэ чы, вель мі вя до мыя 
на Фі лі пі нах!). А вось апе ра тар ская пра ца Ады сея 
Фло рэ са, з якім Мен до са ста ла су пра цоў ні чае, 
на огул здзіў ляе і за хап ляе, па глыб ляе ў ней кі па-
ра лель ны су свет. Мы ба чым пад вод ныя здым кі, 
здым кі на ро дзі наў дзі ця ці, эк за тыч ныя кад ры фі-
лі пін скіх джунг ляў…

Ды зай нер па аду ка цыі Мен до са па чаў сваю 
пра цу ў якас ці мас та ка-па ста ноў шчы ка на тэ ле-
ба чан ні. У кі но прый шоў дзя ку ю чы вы пад ко вас ці. 
Пры нам сі, так рэ жы сёр рас па вёў гле да чам у бе-

ла рус кай ста лі цы. Але ад лё су не ўця чэш, як той 
ка заў.

— Мой сяб ра не як пра па на ваў мне зняць 
фільм, — сціп ла га во рыць пры зёр Кан ска га кі на-
фес ты ва лю Брыль ян тэ Мен до са. — Але я ні ко лі 
не збі раў ся зай мац ца кі на рэ жы су рай пра фе сій на. 
Прос та не як так атры ма ла ся.

У са мо га рэ жы сё ра ўлю біц ца гэ так жа лёг ка, 
як і ў яго філь мы. Спа кой ны, маўк лі вы, 53-га до-
вы фі лі пі нец (які вы гля дае не больш, чым га доў 
на 40; што ж, у той част цы све ту лю дзі ча мусь ці 
ста рэ юць павольней), які пры ехаў у Мінск са сва-
ім сы нам, вы клі каў толь кі ста ноў чыя эмо цыі сва-
ёй так тоў нас цю, жыц цё вай і кі не ма та гра фіч най 
да свед ча нас цю. А пра грам ны ды рэк тар ММКФ 
«Ліс та пад» Ігар Су кма наў на ват ад зна чыў, што 
ў на ступ ным го дзе Брыль ян тэ, маг чы ма, пры е-
дзе на наш кі на фес ты валь у якас ці чле на жу ры. 
Хо чац ца ве рыць, што так яно і бу дзе. Бо для бе-
ла рус ка га «Ліс та па да» боль ша га го на ру не пры-
ду ма еш. Мен до са ўсё-та кі пер шы фі лі пін скі рэ-
жы сёр з 1984 го да, філь мы яко га ўдзель ні ча лі 
ў пра гра мах Кан ска га кі на фес ты ва лю. За фільм 
«Рас чля нён ка» ён атры маў прыз за най леп шую 
рэ жы су ру ў Ка нах. Яго кар ці ны пе ра ма га лі і бра лі 
ўдзел у кон курс ных пра гра мах кі на фес ты ва ляў 
у Ве не цыі, Ду баі, Ту ры не, Ла кар на. Сло вам, яго 
твор часць прад стаў ле на на ўсіх най больш уплы-
во вых кі на фес ты ва лях све ту. А яго пры езд у Мінск 
да дае прэ сты жу і на ша му «Ліс та па ду».

Гле дзя чы філь мы Брыль ян тэ Мен до сы, па чы-
на еш лепш усве дам ляць, што та кое кі но і для 
ча го яно па трэб на сён ня. Вось ад куль бы яшчэ, 
акра мя сціс лых на він пра чар го вую пры род ную 
ка та стро фу, да ве да лі ся, як жы вуць фі лі пін цы, 
які ў іх тэм пе ра мент, на род ныя звыч кі і тра ды цыі. 

Пра тое, што ў іх больш за па ло ву на сель ніц тва 
жы ве за ры сай бед нас ці, чым яны за раб ля юць 
на жыц цё, як ах вя ру юць са бой («Чэ ра ва тваё»), 
пра тое, што браць у па лон лю дзей на Фі лі пі нах 
ста ла пры быт ко вым біз не сам («Ня воль ні кі»). Кі-
но ў гэ тым вы пад ку вы кон вае яшчэ асвет ніц кую 
мі сію (рас па вя дае пра не вя до мае), і зма гар ную 
(ка лі не маг чы ма больш маў чаць). Та кім «філь-
мам-не маг чы ма-больш-маў чаць» стаў фільм «Ня-
воль ні кі» Мен до сы.

— За хоп за лож ні каў на Фі лі пін скіх аст ра вах (іс-
лам скія тэ ра рыс ты пра тры ма лі лю дзей у па ло не 
больш за год) ад быў ся ў 2001-м. Але да сюль за-
ста ец ца вель мі шмат ня вы свет ле ных мо ман таў, — 
рас па вя дае Брыль ян тэ Мен до са. — Так і за ста ло ся 
не зра зу ме лым, якім чы нам фі лі пін скія ўла ды ўза е-
ма дзей ні ча лі з тэ ра рыс та мі: ці са праў ды зма га лі ся 
з імі, спра бу ю чы вы ра та ваць лю дзей, ці пад па рад-
коў ва лі ся і су пра цоў ні ча лі са зла дзе я мі.

Рэ жы сёр га во рыць, што вер сій вель мі шмат. 
Але са мае страш нае, што амаль усе лю дзі, якія 
зна хо дзі лі ся ў ня во лі і якіх ва дзі лі па джунг лях 
столь кі ча су, за гі ну лі — бы лі за бі ты. Та му, улас на 
ка жу чы, і фільм та кі жорст кі: на 75% ён за сна ва ны 
на рэ аль ных па дзе ях. А хто ска заў, што ў кі но ўсё 
па він на быць як у іды ліі! Кі но па він на пры му шаць 
нас за дум вац ца, су па стаў ляць ней кія кан крэт ныя 
і аб стракт ныя фак ты з рэ аль на га жыц ця. Кі но ба-
га тае на ме та фа ры і сім ва лы, зра зу ме лыя ўдум лі-
вым, да пыт лі вым і ці каў ным гле да чам. Мас тац тва 
кі но не аб мя жоў ва ец ца па верх няй эк ра на. Яно 
ўплы вае на жыц цё.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.
Фо та аў та ра.

916 лістапада 2013 г.
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«ЛIС ТА ПАД-2013»: АСО БЫ

На ХХ юбi лей ны Мiн скi мiж на род ны кi на фес ты валь
«Лiс та пад» пры яз джа ла шмат роз ных цi ка вых лю дзей: 
рэ жы сё раў, ар тыс таў, кры ты каў i на ват лю дзей мо ды. 
Мы па спра ба ва лi са браць усе свае ўра жан нi ад стасункаў з iмi. 
Не ка то рыя з іх на ват вель мi экс клю зiў ныя i крыху
фi ла соф ска-аса бiс тыя.

Ба чы лі б вы, як пе цяр бург скі рэ жы сёр Кан стан цін ЛА ПУ ШАН СКІ 
хва ля ваў ся за гле да чоў, ка лі тыя вы хо дзі лі з кі на за лы ра ней, 
чым за кон чы лі ся фі наль ныя ціт ры яго філь ма «Ро ля». «Там жа 
му зы ка Дэ бю сі! Яна там не вы пад ко ва, яна да па ма гае лепш 
зра зу мець сут насць!» — шап таў мне рэ жы сёр. 

Фран цуз скі рэ жы сёр Клэр ДЭ НІ па каз вае фо та зды мак акт ры сы 
Ка ця ры ны Го лу бе вай на сва ім ай фо не. Хоць гэ та га амаль
і не за ўваж на, але фо та зды мак вель мі тра гіч ны — зроб ле ны 
ў дзень па ха ван ня акт ры сы, якая за гі ну ла пры ня вы свет ле ных 
аб ста ві нах. Дэ ні пры га вор вае: «Мая Ка ця!» На пэў на, са мы 
кра наль ны мо мант кі на фес ты ва лю «Ліс та пад» сё ле та!..

 Акт ры су Алё ну БА БЕН КА ўса дзі лі ў крэс ла і бя руць ін тэр в'ю 
для тэ ле ка на ла СТБ.

 Алё на БА БЕН КА і рэ жы сёр Аляк сандр ВЕ ЛЯ ДЗІН СКІ 
не ба чы лі ся вель мі даў но. А су стрэ лі ся ў Мін ску!

Фі лі пін скі рэ жы сёр Брыль ян тэ МЕН ДО СА на «Ліс та па дзе-2013». 

Фо
 та

 Р
о б

ер
 та

 С
Е Н

Е К
А.

«Ліс та пад-2013»«Ліс та пад-2013»  ��

Аб пра ры ве і прор ве
...га ва ры лі лю дзі, асаб лі ва за ці каў ле ныя

ў фес ты ва лі, да ючы яму ад зна ку
За меж ныя гос ці

Ды рэк тар фес ты ва лю «Кі на таўр» Сі то ра АЛІ Е ВА:
— Гэ та вя лі кі фес ты валь. У вас вель мі вя лі кая коль касць пра-

грам. З-за гэ та га атрым лі ва ец ца, што вы зжы ра е це са мі ся бе. На 
мой по гляд, не вар та па вя ліч ваць коль касць пра грам. Тое са мае 
мож на ска заць пра коль касць пры зоў: іх за шмат, асаб лі ва ад жу ры 
кі на прэ сы. Але трэ ба пры знаць, што на «Ліс та па дзе» вель мі моц ная 
пра гра ма, і гэ та важ на, та му што гэ та фес ты валь фес ты ва ляў, і ён 
па каз вае леп шае, што ёсць у све це.

Лю быя фес ты ва лі ро бяц ца най перш для ся бе. Каб рас ціць улас-
ныя кі не ма та гра фіч ныя сі лы. Важ на праз су свет нае кі но ак ту а лі за-
ваць сваю кра і ну.

Ра сій скі кі на кры тык Дзі ля ра ТАС БУ ЛА ТА ВА:
— Фес ты валь ста но віц ца леп шым. На ім па на ва ла ат мас фе ра мо-

ла дзе ва га, драй во ва га, пра грэ сіў на га. За раз важ на зра біць пра рыў. 
Та му што мя ня ец ца па ра дыг ма срод каў вы яў лен ня кі не ма то гра фа, 
яе вель мі скла да на ўла віць, та му што су пра ціў ля ец ца ста ры кі не ма-
то граф у аб ліч чы лі та ра ту ра цэнт рыч на га і з'яў ля ец ца но вы, у яко га 
но вая мо ва кі но. Та му ця пер вель мі па трэб на ўмен не ба лан са ваць і 
вя лі кая ін тэ ле кту аль ная пра ца.

Ігар ГУСЬ КОЎ, пра грам ны ды рэк тар фес ты ва лю ма ла до га 
еў ра пей ска га кі но ў Во лаг дзе «VOІCES»:

— «Ліс та пад», з ад на го бо ку, стаў больш су час ным, вост рым. 
Але за ха ваў ней кія важ ныя рэ чы, якія іс на ва лі ад па чат ку. Ён быў 
на кі ра ва ны на збор філь маў з кра ін СНД і бы ло га сац ла ге ра. Мне 
зда ец ца, гэ та вы дат ная ідэя. Яна вель мі ці ка ва ажыц цяў ля ец ца ця-
пер. Та му што па кі нуць у ад ным кат ле ма ла дыя ці пры зна ныя сі лы з 
гэ та га рэ гі ё на — гэ та не зу сім плён на, а ця пер атры ма ла ся, што кі но 
гэ тых кра ін су ты ка ец ца з сі ла мі ма ла до га ак тыў на га по шу ку, якія 
пра яў ля юць ся бе ва ўсім све це. Вель мі важ на, што ў вас прад стаў-
ле на Ла цін ская Аме ры ка (рэ гі ён, які апош нія 10 га доў дае най больш 
ці ка выя ім ёны), яе да паў няе За ход няя Еў ро па, ад бы ва ец ца су стрэ ча 
ідэй і тэм тут, у Мін ску.

Ай чын ныя ар га ні за та ры
Стар шы ня Мінск ага Між на род на га кі на фес ты ва лю «Ліс та пад» 

Ге надзь ДА ВЫ ДЗЬКА:
— Ві да воч на, што «Ліс та пад» ру ха ец ца ў бок су свет на га фес ты-

валь на га трэн да. З ад на го бо ку, я га на ру ся тым, што мы зна хо дзім ся 
ў агуль ным «кі на страі». Але ка лі мы пра па ну ем вы ключ на фес ты-
валь ныя філь мы, то тым са мым па глыб ля ем прор ву па між людзь мі, 
якія хо дзяць у кі но з па пкор нам, каб раз ня во ліц ца, і па між эліт ным 
кі но. Мы не ра ту ем душы гэ тых лю дзей. Гэ та за сму чае.

На чаль нік упраў лен ня кі на ві дэа мас тац тва Мі ніс тэр ства куль-
ту ры Бе ла ру сі Ула дзі мір ЛІ СОЎ КІ:

— Як той ка заў, праў ды ня ма, а ёсць мер ка ван ні... Маё асаб лі вае 
мер ка ван не за клю ча ец ца ў тым, што фес ты валь пе сі міс тыч ны. Ад ны 
лі чаць, што ён прай шоў, атры маў ся. А дру гія ад зна ча лі вя лі кую коль-
касць сум ных кар цін, на ват фільм за крыц ця быў сум ны...

Кі на кры тык Люд мі ла СА ЯН КО ВА:
— Кож ны гля дзіць сва і мі ва ча мі і ба чыць тое, што ёсць у ім са мім... 

Я лі чу, што фес ты валь на бі рае моц, і дзя ку ю чы яму мы ўва хо дзім у 
су свет ную куль тур ную пра сто ру. Па каз ва ец ца кі но, якое ад кры вае 
сэн сы, яно вы хоў вае і «пад цяг вае» гле да ча. Тыя, хто ма юць во чы і 
ву шы, іх, гэ тыя сэн сы, пра чы та юць. У на ша га кі на фо ру му з'я віў ся 
гля дач. Не ма са вы, не той, што хо дзіць на пра гля ды з па пкор нам, а 
гля дач, які хо ча ба чыць вя лі кае кі но.

Ігар СУ КМА НАЎ, пра грам ны ды рэк тар Мінск ага між на род на га 
кі на фес ты ва лю «Ліс та пад»:

— Мы імк ну лі ся іс ці на дыя лог з гле да чом. Ра біць у пер шую чар гу 
ак цэнт на мас тац тве кі но. Кі но — шмат гран нае мас тац тва, яно за-
вя за на на жыц цё вых рэа лі ях. Мы ста ві лі пе рад са бой мэ ту па ка заць 
та кое кі но, якое маг ло б пе ра вяр нуць нас. Свет мас тац тва на огул 
вы хо дзіць з па кут. Дай Бог, каб мы вы хо дзі лі з па кут праз мас тац-
тва. Кі но па він на вя рэ дзіць, за клі каць нас да не ча га. Нех та га ла суе 
сэр цам, нех та га ла суе га ла вой. Але гэ та не прос та аў тар скія са ма вы-
яў лен ні, а гэ та вы яў лен ні мас та коў, якія рэ агу юць па чуц цё ва на тое, 
што ад бы ва ец ца ва кол нас. Мы ста ра лі ся са браць пра гра му, якая 
б не па кі ну ла абы яка вы мі, якая б за кра ну ла ду шы. Мінск — го рад 
куль тур ны, але пад час го да яр кіх па дзей, звя за ных з кі но, вель мі ма-
ла. Мы ў пра ка це ў асноў ным ба чым ін шае кі но, больш ма са вае. Але 
раз на год мож на зра біць ад ду шы ну, даць во лю па чуц цям, эмо цы ям, 
га ла ве, але не толь кі спа жы вец ка му стаў лен ню да кі но. Не толь кі мы, 
але і філь мы гля дзяць на нас: гэ та мы ім па він ны спа да бац ца...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

ТОЛЬ КІ ПРАЎ ДА!
200 слоў пра да ку мен таль нае кі но

на «Ліс та па дзе-2013»
Па куль раз мо вы пра тое, што Бе ла русь за слу гоў вае свой асоб ны 

фес ты валь да ку мен таль на га кі но, пра цяг ва юц ца, на «Ліс та па дзе» 
збі раюць най леп шае да ку мен таль нае кі но з уся го све ту. Асаб лі вай 
ува гі за слу гоў вае, на прык лад, наш кон курс ма ла до га да ку мен-
таль на га кі но — кон курс На цы я наль ных кі на школ. Ана лаг гэ та га 
кон кур су, на пэў на, ма ла дзе зной дзец ца. А да ку мен та ліс ты з ін шых 
кра ін, якія пры яз джа лі на «Ліс та пад», з за хап лен нем ад гу ка лі ся 
пра грун тоў ныя аб мер ка ван ні філь маў сту дэн таў пас ля пра гля ду, 
што пра хо дзі лі пры ўдзе ле са міх да ку мен та ліс таў-па чат коў цаў, бе-
ла рус кіх і за меж ных пе да го гаў і ўжо да свед ча ных рэ жы сё раў-да-
ку мен та ліс таў.

Філь мы на ву чэн цаў 4 на ву чаль ных уста ноў бы лі пра дэ ман стра ва-
ны ў кі на тэ ат ры «Мір»: Бе ла рус кая дзяр жаў ная ака дэ мія мас тац тваў, 
Вы шэй шая шко ла кі но і тэ ле ба чан ня імя Кон ра да Воль фа (Патс дам, 
Гер ма нія), Лон дан ская кі на шко ла (Вя лі ка бры та нія), Ака дэ мія тэ ат ра, 
ра дыё і кі но пры ўні вер сі тэ це Люб ля ны (Поль шча).

— Я ра да, што мы пай шлі гэ тым шля хам і па дзя лі лі кон курс да-
ку мен таль на га кі но на асноў ны кон курс і кон курс ма ла до га кі но, — 
га во рыць ды рэк тар пра гра мы не іг ра во га кі но Іры на ДЗЯМ' Я НА-
ВА. — І сё ле та мно гія гос ці да ку мен таль най пра гра мы фес ты ва лю 
лі та раль на пра сі лі ся па пры сут ні чаць на аб мер ка ван нях філь маў 
кон кур су на цы я наль ных кі на школ, хоць ад ным во кам па гля дзець. 
Та му што гэ та ці ка ва, гэ та но вае па ка лен не, но выя па ве вы і тэн дэн-
цыі. Тое, што бу дзе ў да ку мен таль ным кі но заўт ра.

На шу Ака дэ мію мас тац тваў прад стаў ля лі два філь мы: «Баць ка» 
(рэж. Дзміт рый Дзя док) пра адзін дзень з жыц ця эміг ран та і «Мая 
дыс тан цыя» (рэж. Іван Ку ра ке віч) пра ча ла ве ка, які ўсё жыц цё зай-
ма ец ца бе гам. Фільм Іва на, да рэ чы, атры маў дып лом жу ры «За сле-
да ван не тра ды цы ям шко лы бе ла рус ка га да ку мен таль на га кі но». 
А гэ та зна чыць, што бу ду чы ня ў на шай да ку мен та ліс ты кі ёсць. Яна 
ства ра ец ца сён ня, і за ёй мож на са чыць на «Ліс та па дзе».

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ. 


