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Усё змя ша ла ся на «Бе ла русь-
філь ме». Бу ды нак кі на сту дыі 
вось ужо які год зна хо дзіц ца ў 
ста дыі ка пі таль на га ра мон ту. 
Зно сяць сце ны, за му роў ва юць 
вы ха ды, аб наў ля юць ін тэр' еры, 
пра вод зяць цэнт раль нае ацяп-
лен не — ра ней кі на сту дыя ка-
рыс та ла ся ўлас най ка цель няй. 
Пла ну юць на ват зра біць ад мыс-
ло выя ву чэб ныя сту дыі, які мі б 
маг лі ка рыс тац ца як на ву чэн цы 
Ака дэ міі мас тац тваў, так і ін шыя 
рэ жы сё ры-дэ бю тан ты, якія зды-
ма юць на сту дыі.

Але ка пі таль ны ра монт 
па трэ бен, зда ец ца, не толь-
кі бу дын кам, але і са мо му 
пра цэ су кі на вы твор час ці ў 
Бе ла ру сі. І пра гэ та га во-
раць кож ны год. Пры чым 
апош нім ча сам амаль кож-
ны год у кі на га лі ну ўво дзі лі-
ся ней кія на ва тар ствы.

— Спа чат ку вы ра шы-
лі звяр нуц ца да сіс тэ мы 
кон кур су, па вы ні ках яко га 
раз мяр коў ва лі ся дзяр жаў-
ныя срод кі на кі на вы твор-
часць, — тлу ма чыць 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. — По тым 
ад кон кур су ад мо ві лі ся. По тым ус ту піў 
у сі лу за кон аб дзяр жаў ных за ку пах, 
які зра біў не маг чы мым аб' яў лен не ні-
я кіх тэн да раў…

Сло вам, га лоў ная асаб лі васць сі ту-
а цыі ў бе ла рус кім кі но ў тым, што ня ма 
ні я кай ста біль нас ці, устой лі ва га мэ та-
на кі ра ва на га раз віц ця. Ёсць толь кі су-
цэль ная не прад ка заль насць. І ў гэ тай 
не прад ка заль нас ці ўсе раз ві ва юц ца 
са мі па са бе. Чыс та тэх ніч на кі но сён-
ня зра біць пра сцей, чым ка лі-не будзь 

да гэ туль. Усё час цей чу ваць пра не за-
леж ныя экс пе ры мен ты ма ла дых бе-
ла ру саў, якія едуць ву чыц ца кі не ма-
то гра фу за мя жу. І не здзіў лю ся, ка лі 
ў блі жэй шай бу ду чы ні ме на ві та яны 
бу дуць ства раць мо ду ў бе ла рус кім кі-
но. Вось аку рат на пры кан цы сту дзе ня 
кі на кам па нія Nonstop Medіa на рэш-
це пач не зды маць ме га на цы я наль ны 
пра ект «Авель». У га лоў най ро лі му-
сіць зды мац ца бе ла рус кі ак цёр Рус-
лан Чар нец кі. Але ства раль ні кі філь ма 
абя ца юць у Мін ску вя лі кую коль касць 
га лі вуд скіх кас ка дзё раў і на огул ня-
ба ча ныя да гэ туль у бе ла рус кім кі но 

тру кі. Га лоў ныя сцэ ны рэ жы сёр філь-
ма «Авель» Уіль ям Дэ Ві таль пла нуе 
зды маць на Каст рыч ніц кай пло шчы, 
ку ды бу дзе пры цяг ну та ка ля 4 ты сяч 
ча ла век ма соў кі.

«Бе ла русь фільм» тым ча сам пра-
цяг вае абя цаць пра ект з Эмі рам Кус-
ту ры цам. І ні бы та сю жэт ная кан ва ўжо 
ўзгод не на. Га вор ка пой дзе пра ін тэр-
на цы я наль ны пар ты зан скі атрад, які 
прай шоў усю Бе ла русь і па ло ву Еў ро-
пы пад час Дру гой су свет най вай ны.

За вер ша на пра ца над 12-се рый ным 
тэ ле се ры я лам «Ой, ма мач кі!» (рэж. 

Іван Паў лаў), пра які «Звяз да» пі са ла 
ра ней. І ця пер се ры ял пла ну юць пра-
даць на ра сій скае тэ ле ба чан не.

У лю тым абя ца юць на рэш це за вяр-
шыць фільм «Бе лыя Ро сы. Вяр тан не» 
(рэж. Аляк санд ра Бу тар). І, маг чы ма, 
на ват па спра бу юць пра па на ваць яго 
для ад бо ру на кон курс ма ла дых рэ жы-
сё раў Кан ска га кі на фес ты ва лю.

Да рэ чы, на Кан скі кі на фес ты валь 
у «Бе ла русь філь ма» сё ле та так са ма 
вя лі кія спа дзя ван ні. Бу дзе па шы ра ны 
па віль ён бе ла рус ка га да ку мен таль-
на га і ані ма цый на га кі но. Толь кі вось 
усё ад но без па-еў ра пей ску вы са ка-

якас най пра цы ў па віль ё-
не на ўрад ці бе ла рус кае 
кі но пры цяг не шмат ува гі 
на кан скім кі на рын ку. Хі ба 
што фар маль на бе ла рус-
кае кі но па пры сут ні чае на 
са май буй ной і прэ стыж най 
кі на па дзеі све ту.

Сту дыя ані ма цый ных 
філь маў «Бе ла русь філь-
ма» сё ле та пла нуе вы пус-
ціць 7 мульт філь маў (ле тась 
вы пус ці ла пяць). Іры на Ка-
дзю ко ва пра цуе над філь-
мам «Ша пэн» з ніз кі «Каз кі 
ста ро га пі я ні на». Абя ца-
юць скон чыць пра цу і над 

шос тай част кай ані ма цый на га філь ма 
«Апо весць мі ну лых га доў». Вый дуць 
мульт філь мы Аляк санд ра Лен кі на 
«Рыб ка па іме ні Нель га 5», «Пес ня 
жаў ру ка» Тац ця ны Куб ліц кай, «Рон да 
Кап ры чы ё за» Іга ра Воў ча ка, «Пра ва-
ла» Яў ге на Над то чая, «Дзю дзя» («Хрю-
ша») Ула дзі мі ра Пят ке ві ча.

Пад ра бяз ней пра сі ту а цыю з да ку-
мен таль ным кі но на сту дыі «Ле та піс» 
чы тай це не ўза ба ве на ста рон ках на-
шай га зе ты.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ

�

— Ты бе ла рус кае кі но ба чыш?
— Не…
— А яно ёсць!

Дня мі на кі на сту дыі «Бе ла русь фільм» 
па ка за лі пер шы фільм з дзвюх се рый 
«Дзяр жаў ная мя жа. Кур' е ры стра ху», 
які му сіць стаць па чат кам но ва га се зо-
на вя до ма га ў 1980-ыя га ды тэ ле філь ма 
Ба ры са Сця па на ва «Дзяр жаў ная мя жа». 
Толь кі та ды дзе ян не па чы на ла ся з раз ва-
лу Ра сій скай ім пе рыі. А ця пер — з раз ва лу 
СССР. Не ка лі на пя рэ дад ні «пе ра бу до вы» 
зга да ны тэ ле фільм ка рыс таў ся не ве ра-
год най па пу ляр нас цю. Лю дзі ха це лі эк-
шэ ну, дзе ян няў, эмо цый. Ды і са ма тэ ма 
раз ва лу ні бы та лё та ла ў па вет ры. А вось 
на вош та На цы я наль ная кі на сту дыя «Бе-
ла русь фільм» узя ла ся за пра цяг філь ма 
сён ня? У гэ тым мы і па спра бу ем ра за-
брац ца.

— У пе ры яд, ка лі ў све це ад бы ва юц ца 
са мыя роз ныя пе ра тур ба цыі, усё роў на 
за ста юц ца ней кія веч ныя каш тоў нас ці і 
ста біль ныя па няц ці. Та кія, на прык лад, як 
дзяр жаў ная мя жа, — 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. — Та му мы не здар ма звяр ну лі ся 
да тэ мы бе ла рус кіх па меж ні каў.

Яшчэ ад ной ус кос най пры чы най з'яў-
ля ец ца, так бы мо віць, па чуц цё спра вяд-
лі вас ці. Лёс склаў ся так, што ма ё мас ныя 
пра вы на пер шы се зон «Дзяр жаў най мя-
жы», зроб ле най у 1980-ыя гг., на ле жаць 
ра сій ска му бо ку, хоць філь мы і ства ра лі ся 
на на шай кі на сту дыі. Але дзяр жа ва та ды 
бы ла ад на, а схо ві шчы Дзярж філь ма фон-
ду — у Маск ве. Вось філь ма ко піі на шых 
сту жак у Маск ве і за ста лі ся. Пры чым ты-
чыц ца гэ та не толь кі «Дзяр жаў най мя жы». 
І ад да ваць нам ні хто ні чо га не збі ра ец ца. 
Та му дру гі се зон се ры я ла — гэ та свай го 
ро ду спо саб уста на віць спра вяд лі васць і 
ў ней кім сэн се вяр нуць бе ла рус кі фільм 
на ра дзі му.

Дзе ян не па чы на ец ца ў 1992 го дзе на 
бе ла рус ка-лі тоў скай мя жы, якая толь кі 
з'я ві ла ся. Част ко ва яна пра хо дзіць праз 
вёс ку, якую фак тыч на па дзя лі лі на дзве 
част кі. Мя жа гэ тая па куль больш на гад-
вае ней кі між са бой чык. Ва ўсю пра цу юць 
кант ра бан дыс ты, мя жу ахоў ва юць не спе-
цы яль ныя вай скоў цы, а мі лі цы ян ты да во лі 
не сур' ёз на га вы гля ду. Ка лі да мо віц ца з 
кім трэ ба, то мож на і тан кі са вец кія на 
той бок для про да жу пе ра гнаць. Аль бо 
па ха ваць ад на вяс коў ца ноч чу. Рэч у тым, 
што вяс ко выя мо гіл кі апы ну лі ся як раз на 
лі тоў скім ба ку, а спе цы яль ны да звол на 
па ха ван не вы піс ва юць над та доў га. У лет-
нюю спё ку ня бож чык столь кі ча каць не 
мо жа…

І тут у вёс ку з Ся рэд няй Азіі вяр та ец ца 
ма ёр Ан тон Пя кар скі, яко га іг рае ра сій-
скі ак цёр Анд рэй Фра лоў. Ён, вя до ма ж, 
узор ны афі цэр-па меж нік. І яму пра па ноў-
ва юць ад ра зу ўзна ча ліць за ста ву. Тро ху 
па ва гаў шы ся па між перс пек ты вай стаць 
або на чаль ні кам, або кант ра бан дыс там, 
Фра лоў вы бі рае пер шае. А тут, вя до-
ма, не бяс печ ныя зла чын цы «каў каз скай 
на цы я наль нас ці» (ак цё ры Мі ха іл Мес хі, 
Ра фа эль Ру ка еў) кра дуць з Ча ля бін ска 
рэшт кі ра дые ак тыў най вы твор час ці і хо-
чуць пе ра пра віць іх у Літ ву. Але за спра-
ву бя рэц ца «вал ка даў» ма ёр Пя кар скі. 
Яму ня ма роў ных. Вось як сю жэт за кру ці лі 
сцэ на рыс ты Ва лян цін За луж ны ды Ілья 
Цо фін.

ЗНОЎ ВА Ю ЕМ?
Рэ жы сё рам-па ста ноў шчы кам філь ма, 

да рэ чы, з'яў ля ец ца Ігар Чац ве ры коў. Мяр-
ку ец ца, што і на ступ ны фільм «Дзяр жаў-
ная мя жа. Ле ген ды аса ма», які за пус ка ец-
ца ў вы твор часць у лю тым, бу дзе зды маць 
ён. Яшчэ ў пла нах зра біць асоб ны фільм 
пра Пін скую рач ную фла ты лію, якая ак-
тыў на су праць ста я ла нем цам пад час Дру-
гой су свет най вай ны. І вось ба чы це: зноў 
сло вы «нем цы», «вай на», «вой ска», «тан-
кі» су сед ні ча юць з наз вай кі на сту дыі «Бе-
ла русь фільм». Гэ та га, ві даць, ужо ні ко лі 
не па збег нуць… Яшчэ б! На ша кі на сту дыя 
мае са мую ба га тую ка лек цыю вай ско вай 
тэх ні кі, фор мы ды ін шай аму ні цыі для кі но! 
Як ні кру ці, а пэў ная част ка філь маў бу дзе 
ўсё роў на звя за на з вай ной. Толь кі ад на 

спра ва, ка лі ў 1960-ыя га ды пра вай ну 
зды ма лі «Трэ цюю ра ке ту» (рэж. Ры чард 
Вік та раў) або «Праз мо гіл кі» (рэж. Вік тар 
Ту раў), і зу сім ін шая, ка лі гэ та звы чай ныя 
се ры я лы. На ват ка лі яны і больш якас ныя, 
чым мно гія з тых, што ідуць па ра сій скім 
тэ ле ба чан ні. І тое прос та та му, што ў нас 
вы твор часць се ры я лаў яшчэ не ста ла 
кан ве ер най, «за вод скай». У нас на ват 
бе ла рус кіх ак цё раў на се ры я лы пад бі ра-
юць так, быц цам для сур' ёз най поў на мет-
раж най стуж кі з вя лі кім фес ты валь ным 
лё сам. Ну, і аба вяз ко ва ка го-не будзь з 
ра сій скіх «зо рак» на га лоў ную ро лю, каб 
па вя лі чыць маг чы мас ці пра даць се ры ял 
тэ ле ба чан ню су сед няй кра і ны.

З ТЭ АТ РА НА «ТЭ ЛЕК» 
У «Дзяр жаў най мя жы. Кур' е ры стра ху» 

цу доў ны ан самбль бе ла рус кіх ак цё раў. 
На ём на га зла чын цу Ба ры са пе ра ка наў-
ча грае ак цёр Ку па лаў ска га тэ ат ра Па-
вел Хар лан чук. На пра ця гу дзвюх се рый 
ён за бі вае ку чу лю дзей і гля дзіць та кім 
пра ніз лі вым дра пеж ным по зір кам, што 
аж му раш кі па ску ры. Ві да воч на, ак цё ры 
та ко га ка ліб ру на ват пра цу ў се ры я лах 
вы ка рыс тоў  ваць для пра фе сій на га рос ту 
і раз віц ця. З'яў ля ец ца ў філь ме і ма ла ды 
ак цёр Тэ ат ра-сту дыі кі на ак цё ра Дзміт рый 

Му хін, які зды маў ся, у тым лі ку, і ў філь ме 
«Сля ды апост алаў». Ён гля дзіць вя лі кі-
мі пры го жы мі ва чы ма і ад соч вае ад на го 
па да зро на га кры мі наль на га эле мен та. 
Іг ра юць і Але на Ко зы ра ва, Ігар Дзя ні саў, 
Мі ка лай Ку чыц, Ган на Кі сель, Алег Тка чоў. 
Пе ра ка наў ча спра ві ла ся і юная школь ні-
ца На сця Ша паш ні ка ва са сва ёй пер шай 
ро ляй ці каў най дач кі Фра ло ва Ры ты, якая 
з-за ад сут нас ці ін шых кніг пе ра чы та ла і 
вы ву чы ла на па мяць збор тво раў Ула дзі-
мі ра Іль і ча Ле ні на. Тут лю дзі га доў 50 і ста-
рэй шыя (на якіх, зда ец ца, у пер шую чар гу і 
раз лі ча ны се ры ял) па він ны ўсміх нуц ца. Бо 
гэ та та кі са бе на сталь гіч на-тра гі ка міч ны 
штрых з іх дзя цін ства так са ма. Не ча ка на 
на пры кан цы філь ма ў ро лі кант ра бан дыс-
та з'яў ля ец ца ак цёр Тэ ат ра бе ла рус кай 
дра ма тур гіі Аляк сандр Мар чан ка. Ра ней 
у се ры я лах ён за ўва жа ны не быў.

На кі на сту дыі гэ та тлу ма чаць тым, што 
ак тыў на шу ка юць но выя тва ры і ты па жы. 
Су пра цоў ні кі «Бе ла русь філь ма» зна рок 
ез дзяць па аб лас ных бе ла рус кіх тэ ат рах 
на кас тын гі ў по шу ках но вых ак цё раў. І 
трэ ба за ўва жыць, што асоб най шко лы 
ак цё раў тэ ле се ры я лаў у нас ня ма, як у 
Ра сіі, на прык лад. Не той маш таб кра і ны. 
А на шы тэ ат раль ныя ак цё ры да во лі ах-
вот на зды ма юц ца ў се ры я лах. Бо іх за ро-
бак у тэ ат рах, як пра ві ла, па кі дае жа даць 

леп ша га. На прык лад, зар пла та ак цё ра ў 
ві цеб скім тэ ат ры імя Яку ба Ко ла са пры-
бліз на скла дае 2,5 млн руб лёў.

ЗВЫШ ІДЭЯ 
Вя до ма, у пэў най сту пе ні за кошт та кіх 

се ры я лаў кі на сту дыя мо жа са бе да зво ліць 
зды маць та кія філь мы, як «Рус кі» Вік та ра 
Аслю ка па вод ле Мак сі ма Га рэц ка га, або 
паў дзель ні чаць у су пра дук цыі та кіх пра ек-
таў, як фільм Сяр гея Лаз ні цы «У ту ма не». 
Вось па тра ці лі на вы твор часць дзвюх се-
рый «Дзяр жаў най мя жы» 1 млн до ла раў. А 
пас ля про да жу на «тэ лек» гэ тая су ма му-
сіць аку піц ца ды яшчэ і пры бы так пры нес-
ці. Звы чай ная ма тэ ма ты ка. Па куль «Бе ла-
русь фільм» іс нуе ў та кіх умо вах, што, ка лі 
не бу дзе ра біць се ры я лы, то эка на міч на не 
вы жы ве. Але чыс та ідэй на се ры я лы — гэ-
та скок у прор ву. Праз год ці два, ка лі яны 
прой дуць па ўсіх маг чы мых тэ ле ка на лах, 
пра іх ні хто не ўзга дае. На ват ка лі ак цё ры 
доб ра іг ра юць і рэ жы су ра не бла гая (тут 
трэ ба пры знаць, што Ігар Чац ве ры коў са 
сва ёй за да чай спра віў ся сум лен на). Але 
трэ ба і ра зу мець, што се ры ял — гэ та твор 
жан ра вы. Ён мае свае за ко ны і сваю сты-
ліс ты ку, кан крэт ную мэ та вую аў ды то рыю 
са сва і мі за па тра ба ван ня мі. Свае клі шэ: 
тут уклю чым сен ты мен таль ную му зыч ку, 
вось тут да дзім буй ны план, каб глы бей 
па ка заць эмо цыі і рас чу ліць гле да ча, га-
лоў ны ге рой аба вяз ко ва па ві нен быць «у 
дош ку» свой, а ка лі ў ней кім эпі зо дзе п'я-
ні ца-не да рэ ка пач не за гля дац ца на пры го-
жую цы руль ні цу, то з-за ра га аба вяз ко ва 
з'я віц ца яго свар лі вая жон ка і доб ра нька 
яму на ве шае. Усё прад ка заль на. Ні я ка га 
мас тац тва, толь кі тэх ні ка, лоў касць рук.

І вось пас ля ўся го гэ та га я аса біс та ўсё 
ж не ра зу мею, ча му на ша на цы я наль ная 
(на цы я наль ная!) кі на сту дыя зай ма ец ца 
тым, чым у ін шых кра і нах зай ма юц ца «пра-
да кшэ ны» і пры ват ныя кі на кам па ніі — вы-
твор час цю се ры я лаў. І са мае крыўд нае, 
што на ват ка лі бе ла рус кі се ры ял по тым 
ідзе па тэ ле ба чан ні або на ват пра да ец-
ца на пі рац кіх DVD-дыс ках (што ўжо ві-
да воч ная пры кме та гля дац кай лю бо ві!), 
то боль шасць ай чын ных гле да чоў на ват 
не зда гад ва ец ца пра яго па хо джан не. А 
па коль кі ў кі на тэ ат рах бе ла рус кае кі но 
па каз ва юць рэд ка, то ў на ша га гле да ча 
ма са ва ства ра ец ца ўра жан не, што бе ла-
рус ка га кі но ня ма. Ня праў да! Яно ёсць. 
Толь кі яго не ві даць?..

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ
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Яго мож на пра чы таць у тво рах, 
аб' яд на ных вы ста вай, пры мер-
ка ва най да 100-год дзя Паў ла 
Ва сіль е ві ча Мас ле ні ка ва. Вы-
ста ва пра хо дзіць у На цы я наль-
ным мас тац кім му зеі Бе ла ру сі і 
па каз вае асо бу ў роз ных іпас та-
сях: та ле на ві ты твор ца, мас так 
і на стаў нік, вуч ні яко га ця пер 
пра цяг ва юць спра ву.

ПА КЛІ КАН НЕ 
Тво ры мас та ка Паў ла Мас ле ні ка-

ва да юць уяў лен не пра яго твор чы 
шлях, а з ін ша га бо ку — ства ра юць 
маг чы масць у лі та раль ным сэн се 
пра са чыць шлях ча ла ве ка, які пра-
ля гаў па зям лі, пры во дзіў у роз ныя 
краі. За хап ля ю чы ся пры го жы мі края-
ві да мі, ён быў на стро е ны на тое, каб 
іх шу каць, ба чыць на свае во чы і пе-
ра но сіць на па лат но. Узяў шы гэ тае 
за хап лен не з са бою ад род нае зям лі 
(на ра дзіў ся ў вё сач цы Ніз кая Ву лі ца 
на Ма гі лёў шчы не ў цяж кім і не гар-
ма ніч ным 1914 го дзе), Па вел Мас-
ле ні каў увесь час быў скі ра ва ны на 
тое, каб за ўва жаць і на гад ваць пра 
тое, што ёсць у све це пры га жосць. 
Ён на сіў гэ тае за хап лен не з са бою, 
ка лі трап ляў у ін шыя кра і ны, на ват 
эк за тыч ныя: ванд ра ваў з эцюд ні кам 
на пля чы па Ін дыі, Не па ле, Егіп це, 
на зі раў за па воль ным рыт мам пры-
род на га жыц ця Фін лян дыі і Шве цыі, 
спа сці гаў асаб лі васць ланд шаф ту 
Ал тай ска га края, Кры ма, Пры бал ты-
кі… Але ў асно ве бы ло пер ша за хап-
лен не пры ро дай род на га краю. Яна 
да ла па чат ко вую эмо цыю ра дас ці, 
скі ра ва ла зрок і ўнут ра ны по гляд на 
вы яў лен не і пад тры ман не гар мо ніі ў 
све це. Гэ тым све там мож на за хап-
ляц ца сён ня — праз яго пей за жы, 

якія мас так пі саў з асаб лі вай цеп лы-
нёй і лю боўю.

Ме на ві та та му пей за жы Паў ла 
Мас ле ні ка ва скла лі асно ву вя лі кай 
юбі лей най экс па зі цыі, на якой прад-
стаў ле ная ўся го толь кі ка ля 50 тво раў. 
Уся го — та му што гэ та не вя лі кая час-
цін ка та го, што ство ра на май страм. 
Не ка то рыя з кар цін сён ня зна хо дзяц-
ца ў ка лек цыі На цы я наль на га мас тац-
ка га му зея Рэс пуб лі кі Бе ла русь, не ка-
то рыя пра да ста ві ла сям'я. Але боль-
шасць яго прац у на шы дні на ле жаць 
Ма гі лёў ска му аб лас но му мас тац ка му 
му зею, які атры маў імя свай го сла ву-
та га зем ля ка ў 1996 го дзе, пас ля яго 
смер ці. Але яшчэ пры жыц ці май стра 
пры му зеі ад кры ла ся пер са наль ная 
кар цін ная га ле рэя Паў ла Мас ле ні ка-
ва. Аў тар сам пе ра даў ка ля 140 сва-
іх прац му зею сва ёй ма лой ра дзі мы, 
якую ён лю біў і апя ваў у тво рах.

ЗМА ГАН НЕ 
Па вел Мас ле ні каў быў з тых твор-

цаў, якія ў мас тац тва пры хо дзяць праз 
пра фе сій ную шко лу і жыц цё вую за-
гар тоў ку. Ад ву чыў шы ся ў Ві цеб скай 
мас тац кай ву чэль ні і толь кі па чаў шы 
пра цу ў Вя лі кім опер ным тэ ат ры Бе-
ла ру сі, ён стаў аба рон цам пры га жос-
ці лю бі мых яму мяс цін — на вай не. 
Най вы шэй шая сту пень ад чу ван ня 
гар мо ніі ча сам да ся га ец ца та ды, ка-
лі ча ла век вы му ша ны па ва роч вац-
ца тва рам да зла, ка лі раз бу раль ны 
па ча так па чы нае дык та ваць умо вы 
іс на ван ня. Вай на, фронт, ако пы… 
Ме даль «За аба ро ну Маск вы», «За 
пе ра мо гу над Гер ма ні яй у Вя лі кай 
Ай чын най вай не», ор дэн Ай чын най 
вай ны ІІ сту пе ні… На са мрэч лёг ка 
зра зу мець тых мас та коў, якія прай шлі 
вай ну, а ў мір ны час па-свой му ад бу-
доў ва лі кра і ну: праз ду шы лю дзей, 

на да ючы ім ста ноў чыя 
эмо цыі, пры вод зя чы да 
раў на ва гі.

Па вел Мас ле ні каў 
не толь кі шу каў пры га-
жосць у све це, але і быў 
га то вы бяс кон ца ўдас ка-
наль ваць сваё твор чае 
май стэр ства. Ужо пас-
ля вай ны ён ву чыў ся 
ў Ін сты ту це жы ва пі су, 
скульп ту ры і ар хі тэк ту-
ры імя Рэ пі на ў Ле нін-
гра дзе, по тым скон чыў 
ас пі ран ту ру Ін сты ту та 
мас тацт ва знаў ства, эт-
на гра фіі і фальк ло ру 
Ака дэ міі на вук БССР. 
Ён быў па тра ба валь ны 
да ся бе як асо ба.

СПРЫ ЯН НЕ 
І ён быў па тра ба валь ны да ін шых 

так са ма. Асаб лі ва ка лі сам стаў ву-
чыць твор час ці, а быў час, што і 
ўзна чаль ваў Бе ла рус кі дзяр жаў ны 
тэ ат раль на-мас тац кі ін сты тут. Фак-
тыч на ён за ста ваў ся на стаў ні кам да 
апош ніх дзён (па мёр у 1995-м). Ці 
мож на на ву чыць твор час ці — ад но 
з веч ных спрэч ных пы тан няў. Але 
ад каз на яго ў рам ках вы ста вы да-
дуць вуч ні Паў ла Мас ле ні ка ва: тво-
ры 11 вя до мых бе ла рус кіх мас та коў 
прад стаў ле ны ў экс па зі цыі. Мэ та — 
па ка заць, на коль кі на стаў нік мо жа 
даць штур шок твор ча му раз віц цю і 
пры гэ тым бе раж лі ва за ха ваць ін ды-
ві ду аль ную ма не ру, аса біс ты по гляд 
кож на га. Ся род тых, хто ву чыў ся ў 
Паў ла Ва сіль е ві ча Мас ле ні ка ва — 
мас та кі роз ных плы няў, на прам каў, 
якія прад стаў ля юць на ват роз ныя ві-
ды мас тац тва — ад жы ва пі су да руч-
но га ткац тва: Вя лян ці на Барт ла ва, 

Та ма ра Ва сюк, Яў ген Ждан, Га лі на 
Кры ва блоц кая, Ала Не па чы ло віч, Мі-
хась Ра ма нюк, Сяр гей Са ло хін, На-
тал ля Су ха вер ха ва, Яў ген Шу ней ка, 
Мар га ры та Шча мя лё ва. Усе яны са мі 
ўжо ста лі на стаў ні ка мі для ін шых па-
ка лен няў твор цаў. І мо жа быць, плён 
іх на стаў ніц кай пра цы за ле жыць ад 
ко ліш ня га ўплы ву асо бы май стра 
Паў ла Мас ле ні ка ва. Гэ та не ска жаш 
на ўпрост, за тое ад чу еш: ёсць лі рызм, 
які рас тво ра ны ў яго пра цах (а яны 
ні бы та пад ха пі лі), ёсць імк нен не спа-
сціг нуць та ям ні цы пры га жос ці, якія 
на огул для кож на га па ка лен ня мо-
гуць ад кры ва цца з не ча ка на га бо ку. 
І ёсць воб ра зы та го краю, які кож ны 
но сіць у са бе. У асо бе Паў ла Мас-
ле ні ка ва яго вуч ні знай шлі прык лад 
лю бо ві, якая заў сё ды дбае пра тое, 
як па вя лі чыц ца і ўзба га ціць свет. А 
ў Бе ла ру сі да та го ж ёсць твор чая 
ды нас тыя Мас ле ні ка вых.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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Мас тач ка Ма ры на Эль я шчэ-
віч рых ту ец ца да го да Ка ня 
па кі тай скім ка лен да ры. Не, 
яна — на ша! Але за пра шае 
да лу чыц ца тых, хто збі ра ец-
ца ў гэ тыя дні ў На цы я наль-
ную біб лі я тэ ку Бе ла ру сі. У 
га ле рэі «Па на ра ма» мож на 
су стрэць яшчэ адзін Но вы 
год — у гэ тым да па мо гуць 
ство ра ныя мас тач кай «Ка-
рун кі сне гу бе ла га».

Кі тай на са мрэч не так да лё-
ка, як зда ец ца. Асоб ныя мо ман-
ты і да сяг нен ні кі тай скай куль-
ту ры ў Бе ла ру сі даў но вя до мыя 
(на ват ус пры ма юц ца як свае). І 

тое, што Но вы год кі тай скі пры-
хо дзіць паз ней, толь кі пры ваб лі-
вае нас: на го да яшчэ раз пе ра-
жыць свя та.

Ма ры на Эль я шэ віч са праў ды 
пля це свае мас тац кія «ка рун кі» 
ў кі тай скай тра ды цыі: на ры са-
вай па пе ры ства рае ма на хром-
ныя і ка ля ро выя ма люн кі туш шу. 
Ма ла та го, пры свя чае іх ка ню, 
які ці не са мая лю бі мая жы вё-
ла кі тай скіх мас та коў роз ных 
эпох. Але ж каб кі тай цы ве да лі, 
на коль кі гэ та важ ная жы вё ла ў 
бе ла рус кай куль ту ры! Сім вал 
пра ца ві тас ці, сі лы, вы нос лі вас-
ці, вы тан ча нас ці, скі ра ва нас ці 

на рух. Хто ж ад мо віц ца ад та-
ко га го да? Ра зам з мас тач кай 
мож на ад даць на леж нае ка ню 
як на тхняль ні ку ў твор час ці і 
пра са чыць стаў лен не да гэ тай 
іс то ты ў роз ныя эпо хі. Але каб 
на стро іц ца на доб ры год, то 
вар та ў дум ках пра ехаць вяр-
хом (зна рок для гэ та га пад рых-
та ва ны ат ры бу ты для вер ха вой 
яз ды) ці ў ску ру ка ня ўлез ці (нам 
пра па ну юць пай сці праз яго сі-
лу эт). І доб ры год па ві нен быць. 
Па бе ла рус кай тра ды цыі — дак-
лад на…

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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Кі на кроп кіКі на кроп кі  ��

«БЕ ЛА РУСЬ ФІЛЬМ»
НА «ДЗЯР ЖАЎ НАЙ МЯ ЖЫ»
Зня лі пер шыя се рыі но ва га се зо на вя до ма га са вец ка га се ры я ла

ПЕР ША ЗА ХАП ЛЕН НЕ 
Ле та піс жыц ця на род на га мас та ка Бе ла ру сі — у кар ці нах

Кус ту ры ца і га лі вуд скія кас ка дзё ры 
па пра цу юць на бе ла рус кае кі но?

ДАЙ ДЖЭСТ НА ВІН У АЙ ЧЫН НАЙ КІ НА ГА ЛІ НЕ 

Партрэт Паў ла Масленикава,
напісаны яго сынам Уладзімірам.

Кад ры з філь ма Іга ра Чац ве ры ко ва 
«Дзяр жаў ная мя жа. Кур' е ры стра ху» (2013).

Ім прэ заІм прэ за  ��

Конь як ся бар ча ла ве ка 
Тое, што ве да юць бе ла ру сы, кі тай ская тра ды цыя пра па ноў вае ўша ноў ваць

Кадр з мультфільма Аляксандра Ленкіна
пра рыбку па імені Нельга.

Ад нак жа — паў плы ва лі! Фран цуз скі ха рэо-
граф па чат ку ХХ ста год дзя Ра лан Пе тыт у 
Па ры жы цес на кан так та ваў з Мар кам Ша-
га лам. Пад уплы вам яго кар цін быў ство-
ра ны ну мар «У по шу ках стра ча на га ча су». 
Ён быў уклю ча ны ў бе ла рус кую пра гра му 
га ла-па ка зу «Зор кі су свет на га ба ле та». Сё-
ле та ўпер шы ню та кая пра гра ма ла дзіц ца ў 
рам ках му зыч на га фес ты ва лю «Ула дзі мір 
Спі ва коў за пра шае» (прой дзе ў Бе ла ру сі 
трэ ці раз).

Пра ўплы вы роз ных ві даў мас тац тваў на ха рэа-
гра фію мож на бу дзе па раз ва жаць пад час ба лет-
на га га ла. Пра тое, як Маў ра Бі ган зэ ці на тхняў-
ся тво ра мі Ма ле ві ча, так уз нік ну мар «Ко ле ры 
Ка зі мі ра», дзе ля яко га адзін з са мых вя до мых 
ха рэо гра фаў су час нас ці пра вёў 3 ме ся цы ў па да-
рож жах па роз ных рэ гі ё нах Ра сіі. Са мы вя до мы 
на За ха дзе ра сій скі ха рэо граф Ба рыс Эй ман бу-
дзе прад стаў ле ны ў пра гра ме 2 ну ма ра мі: «Ган на 
Ка рэ ні на» і ўрыў кам «Рэ кві е ма» Мо цар та. Да-
рэ чы, ме на ві та ў тру пе Эй фма на ця пер пра цуе 
вы ха ван ка бе ла рус кай ха рэа гра фіч най шко лы 
Лю боў Анд рэ е ва, якая таксама вый дзе на сцэ ну 
Па ла ца Рэс пуб лі кі ў га ла-па ка зе зо рак су свет-
на га ба ле та.

То бі яс Эхін гер, які фар мі руе гэ тую пра гра му, 
па тлу ма чыў:

— Дру гі раз я ства раю га ла-па каз для Бе ла ру-
сі, і мой до свед мне пад каз вае, што тут вы со кае 
па чуц цё пры го жа га і вя лі кая лю боў гле да чоў да 
мас тац тва. Ба лет ныя га ла ў су свет ным маш та-
бе — гэ та най перш прэ зен та цыя дас ка на лас ці. 
Пра цу ю чы над кан цэп цы яй ба лет на га га ла я імк-
нуў ся зра біць ак цэнт на тых ну ма рах і сты лях, 
якія не так час та прад стаў ле ны ў Еў ро пе, і на 
ім ёнах тых ха рэо гра фаў, якія рэд ка гаст ра лю юць 
і іх не бачылі ў Бе ла ру сі. Усе ну ма ры мож на па-
ба чыць у вы ка нан ні леп шых тан цо раў вя до мых 
тан ца валь ных труп све ту. Я ад штур хоў ваў ся ад 
гіс то рыі ба ле та, які быў за сна ва ны ў Фран цыі 
і Іта ліі, але вы со ка раз ві ваў ся ў кла січ ным ва-
ры ян це дзя ку ю чы Ма ры у су Пе ці па ў Ра сіі. Яго 
раз ві ваў Джордж Ба лан чын у ЗША, на ра дзіў шы 

аб стракт ны ба лет. За тым бы лі Віль ям Фар сайт, 
Ра лан Пе тыт, сэр Ке нет Мак мі лан і ін шыя. Кож-
ная куль ту ра пры но сі ла неш та сваё ў раз віц цё 
ба лет на га мас тац тва. У на шай пра гра ме бу дуць 
прад стаў ле ны сты лі вя до мых ха рэо гра фаў 2-й 
па ло вы ХХ ста год дзя. Ак цэнт ро біц ца на бры-
тан скай тан ца валь най шко ле, і за тым мы пе-
ра хо дзім да сты ляў, якія ёсць у Цэнт раль най 
Еў ро пе. На прык лад, мы па ка жам, ве ра год на, 
са мы па спя хо вы і вя до мы ну мар у па ста ноў цы 
сэ ра Мак мі ла на з ба ле та Пра коф' е ва «Ра мэа і 
Джуль е та». Ле тась ён быў вы ка на ны ў 1500-ы 
раз! Дру гі ак цэнт ро біц ца на ха рэа гра фіч ных сты-
лях і тан ца валь ных шко лах Гер ма ніі. Ня мец кую 
ба лет ную шко лу пра дэ ман стру юць са ліс ты тэ ат-
раў Бер лі на, Мюн хе на і На цы я наль на га тэ ат ра 
ба ле та Штут гар та, вя до ма га сва імі на ва тар скі мі 
по шу ка мі. Ар тыс тыч ная кан цэп цыя праграмы 
роз ная для лю бой кра і ны, але для Бе ла ру сі бы-
лі вы бра ны гэ тыя шко лы, ме на ві та та му, што іх 
рэд ка мож на па ба чыць тут.

Мак сім Бе рын, прад зю сар фес ты ва лю «Ула-
дзі мір Спі ва коў за пра шае» ад зна чыў, што сё ле та 
фес ты валь прой дзе ў рам ках юбі лей на га го да 
ма эст ра Спі ва ко ва, яко му ў ве рас ні спаў ня ец ца 
70 га доў. Ма эст ра сё ле та вы ра шыў па ка заць у 
Го ме лі і Ма гі лё ве пра гра му «Час Чап лі на», якая 
ме ла вя лі кі рэ за нанс мі ну лы раз. Але ў Мін ску 
бу дзе прад стаў ле на но вая пра гра ма «Час Ба ха», 
у якой Ула дзі мір Спі ва коў вы сту піць як скры пач. 
Асноў нае, што ме лі на мэ це ар га ні за та ры фес ты-
ва лю сё ле та — не толь кі па ве лі чэн не кан цэр таў, 
га ра доў і пля цо вак, але тое, як зра біць яго больш 
раз на стай ным, на лю бы густ. Акра мя но вай пра-
гра мы «Зор кі су свет на га ба ле та» (па ка жуць яе 
ў Мін ску і Ві цеб ску), ад мет ным бу дзе кан цэрт пі-
я ніс та Ар ка дзя Ва ла до ся (яго ка ра ні з Бе ла ру сі), 
ра зам з Дзяр жаў ным сім фа ніч ным ака дэ міч ным 
ар кест рам Бе ла ру сі. За ключ ны кан цэрт 28 лю та-
га ў Бел дзярж фі лар мо ніі прад ста віць зо рак су-
свет най опер най сцэ ны — са ліс таў Вя лі ка га і Ма-
ры ін ска га тэ ат раў у су пра ва джэн ні Дзяр жаў на га 
сім фа ніч на га ака дэ міч на га ар кест ра Бе ла ру сі.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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Фес ты ва лі Фес ты ва лі   ��

ПА ЛЁТ НА ТХНЕН НЯ 
ЯК ТВО РЫ МАР КА ША ГА ЛА ПАЎ ПЛЫ ВА ЛІ НА СУ СВЕТ НЫ БА ЛЕТ?

Вы ста ва Вы ста ва   ��


