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Эды са наў скія 
прын цы пы Га лі ву да

Боль шай па пу ляр нас цю (зра-
зу ме ла) ка рыс та ец ца ка мер цый-
нае кі но. Афі ша бе ла рус кіх кі на-
тэ ат раў па каз вае, на што ро біць 
упор прад пры ем ства «Кі на ві дэа-
пра кат» (ме на ві та яно прад стаў-
ляе ста ліч ны кі на пра кат). У сфе-
ры пры яры тэ таў аказ ва ец ца ві до-
вішч нае га лі вуд скае кі но (хто ім 
ад мо віць ва ўмен ні зды маць за-
хап ляль ныя філь мы?), ра сій скія 
ка ме дыі (су сед скі кі не ма то граф 
знай шоў сваю ні шу) і гуч ныя 
філь мы фес ты ва ляў. Які пра цэнт 
у пра ка це пра дук цыі і  які — мас-
тац тва? Ка лі ка мер цый нае кі но 
пры но сіць пры бы так не толь кі 
пра ва ўла даль ні кам, але і пра-
кат чы кам, ці мож на па пра кнуць 
«Кі на ві дэа пра кат» у жа дан ні за-
бяс печ ваць са міх ся бе? На пэў на, 
не вар та. Па сло вах ге не раль на-
га ды рэк та ра прад пры ем ства 
Ва сі ля КОК ТЫ ША, яны ўжо (ці 
ўся го толь кі) два га ды пра цу юць 
з пры быт кам.

Ка ля ся мі га доў та му ар га-
ні за цыя ўвай шла ў сіс тэ му су-
свет на га пра ка ту з пра вам пер-
ша га рос пі су. Гэ та зна чыць, што 
«Кі на ві дэа пра кат» бяс плат на 
атрым лі вае філь мы ад мас коў-
скіх дыс трыб' ю та раў, але ад-
дае па ло ву за роб ку. Дзя ку ю чы 
та му, што бе ла рус кая кам па нія 
пра цуе ра зам з Ра сі яй, яна на бы-
вае ўжо дуб лі ра ва ныя на рус кую 
мо ву кар ці ны, што аў та ма тыч на 
вы крэс лі вае адзін з пунк таў у 
спі се вы дат каў. Вар та толь кі за-
ўва жыць, што ў сіс тэ ме, па якой 
пра цу юць мас коў скія дыс трыб'-
ю та ры (мас коў скія пра цу юць як 
фі лі ялы лон дан скіх, а лон дан скія, 
у сваю чар гу, прад стаў ля юць су-
свет ныя кі на кам па ніі), га лоў ным 
па стаў шчы ком з'яў ля ец ца ўсю-
ды іс ны Га лі вуд. Гэ тая «струк ту-
ра» пра штур хоў вае сваю пра дук-
цыю на рын кі чу жых кра ін яшчэ з 
ча соў То ма са Эды са на і іс на ван-
ня «вай ны па тэн таў», у якой кі-
на кам па нія Эды са на дзей ні ча ла 
вель мі ра шу ча. Дзе ля спра вяд лі-
вас ці трэ ба ска заць, што гуч ныя 
філь мы аме ры кан скіх кі на кам па-
ній са праў ды хо чуць ба чыць у ся-
бе ўсе кі на тэ ат раль ныя сет кі. Але 
Га лі ву ду ма ла з лёг кас цю збы-
ваць свае філь мы. У гэ ты ж час 
ён вя дзе пра ду ма ную па лі ты ку з 
ак тыў най рэ кла май, пра соў ван-
нем і не ка то рым ціс кам. «Нам не 
да зво ляць узяць не ка мер цый нае 
кі но, дзя куй Бо гу. Але ў не ка то-
рых вы пад ках, ка лі мы ад мо вім-
ся па ка заць фільм, у якім ба чым 
сла бы ка мер цый ны па тэн цы ял, 
нам мо гуць не даць ін шы, яко га 
ча кае наш гля дач», — рас па вя-
дае ды рэк тар «Кі на ві дэа пра ка-
та» Ва сіль Кок тыш.

Ця пе раш няя сіс тэ ма кі на пра-
ка ту доб рая ў тым сэн се, што 
гля дач са праў ды хо ча гля дзець 
чар го вых «Транс фор ме раў» або 
фільм «Пла не та мал паў. Рэ ва лю-
цыя». «У свой час з-за не ка то рых 
цяж кас цяў у пе ра мо вах мы не 
змаг лі атры маць кар ці ны «Джо-
ні Д», «Ро бін Гуд» і «Гад кі я». Мы 
не па спя ва лі ад каз ваць на зван кі 
і тлу ма чыць жур на ліс там, ча му 
не па каз ва ем гэ тыя філь мы», — 
дзе ліц ца Ва сіль Кок тыш. У той 
жа час уда ец ца не пра пус ціць 
гуч ныя, зна ка выя фес ты валь-
ныя філь мы, але іх па каз ва юць 
у ад ным кі на тэ ат ры, а ка мер цый-
нае — ад на ча со ва ў, ска жам, ча-
тыр нац ца ці. «Еў ра пей скія філь-
мы не за па тра ба ва ны ў гле да ча 
так, як га лі вуд скія і не ка то рыя 
ра сій скія кар ці ны. З гэ тым да во-
дзіц ца лі чыц ца. Вы клю чэн нем 
стаў у свой час ня мец кі фільм 
«Пар фу мер. Гіс то рыя ад на го за-
бой цы» То ма Тык ве ра, які ўвай-

шоў у дзя сят ку па па пу ляр нас ці 
ў гле да ча, «Сі бір скі цы руль нік» 
Мі кі ты Мі хал ко ва па вы ні ках 1999 
го да за няў пер шае мес ца. Тое ж 
бы ло з «Нач ным да зо рам» Ці му-
ра Бек мам бе та ва».

У лон дан скім пра ка це пра цэнт 
га лі вуд скіх філь маў скла дае пры-
клад на 75%, у бер лін скім — ка ля 
70%, у па рыж скім — ка ля 60%. 
Ва сіль Кок тыш сцвяр джае, што 
пра цэнт га лі вуд ска га кі но ў бе-
ла рус кім пра ка це са стаў ляе ка-
ля 30%, а еў ра пей ска га — 47%. 
Сіс тэ ма, «да якой мы імк ну лі ся», 
да па маг ла вый сці на са ма акуп-
насць. З да па мо гай ві до вішч ных 
га лі вуд скіх філь маў.

«Кі но даў но ста ла 
біз нес-струк ту рай»

Але ж ёсць яшчэ мас тац тва 
кі но, і гля дач, які яго ша нуе і хо ча 
ба чыць на вя лі кім эк ра не. Зда ва-
ла ся б, ча му нель га пра ца ваць 
па вод ле прын цы пу ўза е ма да паў-
нен ня па між па ка зам пры быт ко-
ва га ка мер цый на га філь ма і арт-
ха ус на га, за га дзя страт на га?

Як ака за ла ся, рас ход ныя 
ар ты ку лы «Кі на ві дэа пра ка та» 
шы рэй шыя, чым зда ец ца, а да-
та цый з бюд жэ ту ар га ні за цыя 
не атрым лі вае. Акра мя вя лі кіх 
вы дат каў на па каз філь ма (пад-
лі ча на, што ка лі ў за ле кі на тэ-
ат ра «Каст рыч нік» 250 гле да чоў 
і менш, то па каз філь ма ідзе ў 
стра ту), прад пры ем ства тра ціць 
срод кі на су час нае аб ста ля ван не 
(у свой час у тэм пах аліч ба ван ня 
за лаў Бе ла русь апя рэ дзі ла Ра сію 
і не ка то рыя еў ра пей скія кра і ны) 

і ра монт кі на тэ ат раў. «Ка лі мы 
бу дзем па каз ваць філь мы пры 
пус тых за лах, на ша эка но мі ка не 
вы тры мае», — ка жа Ва сіль Кок-
тыш. За раз ідзе пра ца па асна-
шчэн ні кі на тэ ат раў су час най сіс-
тэ май кан ды цы я на ван ня.

Акра мя та го, ця пе раш няя сіс-
тэ ма кі на пра ка ту, да якой ад но-
сіц ца Бе ла русь, дык туе не ка то-
рыя ўмо вы: па каз філь маў ад ра-
зу на не каль кіх эк ра нах і пэў ная 
час та та па ка зу. Ад соч ва ец ца 
рэ аль насць да ных, прад стаў ле-
ных у па пя рэд няй спра ва зда чы. 
Для гэ та га ў кі на тэ ат рах уста ля-
ва ны вэб-ка ме ры, які мі пра ва-
ўла даль нік мо жа ў лю бы мо мант 
ска рыс тац ца. Для па ка зу кож-
на га філь ма «Кі на ві дэа пра кат» 
атрым лі вае код на ад крыц цё сіг-
на лу. Гэ ты код дзей ні чае толь кі 
для за рэ гіст ра ва ных у Лон да не 
кі на тэ ат раў і толь кі для пэў на га 
кі на пра ек та ра, кан крэт ных дня і 
ча су. Ка лі ў буй ных еў ра пей скіх 
га ра дах коль касць кі на тэ ат раў на 
100 ты сяч жы ха роў — ад 6 да 12, 
то ў Мін ску гэ ты па каз чык роў-
ны 1,3. Гэ та зна чыць, коль касць 
філь маў, якую Мінск здоль ны па-
ка заць, ку ды мен шая, чым ха цеў 

бы гля дач, а на артха ус і рэт ра-
спек ты вы па прос ту не ха пае эк-
ран на га ча су. Па гэ тай жа пры чы-
не «Кі на ві дэа пра кат» не заў сё ды 
мо жа па доў жыць па каз філь маў, 
які мі б па спя хо вы мі ў гле да ча яны 
ні бы лі (для та го, каб паў тор на 
па ка заць «Ава тар», прый шло ся 
вес ці пе ра мо вы на пра ця гу го-
да). «У эка на міч ным пла не гэ та 
вя лі кая ўда ча — маг чы масць па-
каз ваць філь мы ра зам з су свет-
най прэм' е рай. Кі но даў но ста ла 
біз нес-струк ту рай», — кан ста туе 
Ва сіль Кок тыш.

Не ка то ры час та му іс на ва ла 
пра гра ма «Фар мат 4х4»: ча ты ры 
артха ус ныя філь мы ў ме сяц, якія 
па каз ва лі ся ў ча ты рох кі на тэ ат-
рах на пра ця гу ча ты рох дзён. «Мы 
пер шыя на пост са вец кай пра сто-
ры пры ду ма лі та кую пра гра му і 
ме лі пос пех. На шу ідэю паў та ры лі 
ў Санкт-Пе цяр бур гу». Спа чат ку 
пра гра ма пры но сі ла пры бы так, 
за тым пе ра ста ла акуп ляц ца, а 
пас ля па нес ла за са бой стра-
ты, з-за ча го па каз «Фар ма ту...» 
спы ніў ся. «Ста тыс ты ка па ка за ла, 
што ў Мін ску пры клад на 6 ты сяч 
гле да чоў, якіх ці ка віць та кое кі-
но», — ка жа Ва сіль Кок тыш.

Не пра дукт — 
мас тац тва!

Што ж ра біць гле да чам, якія 
жа да юць гля дзець на вя лі кім 
эк ра не фес ты валь нае або кла-
січ нае кі но? Ці прос та: не га лі-
вуд скае, ка лі лас ка.

Кі на ман скія за пы ты змо жа 
за да во ліць част ка асноў на га 
кі на пра ка ту. Прад пры ем ства 
куп ляе фес ты валь нае кі но, 
якое шы ро ка аб мяр коў ва ец ца, 
на кшталт «Нім фа ман кі» Лар са 
фон Тры е ра, кар ці ны «Цяж ка 
быць Бо гам» Аляк сея Гер ма на  
і за раз ча кае «Ле ві я фан» Анд-
рэя Звя гін ца ва.

Вар та звяр нуць ува гу на 
пра ект «Сіnеmаsсоре», які па-
чаў пра ца ваць у 2009 го дзе, 
праз год пас ля за крыц ця «Кі-
на фар ма ту 4х4». «Мы ства ра лі 
«Сіnеmаsсоре» з мэ тай пра соў-
ван ня кла січ на га кі но, яко га не 
ха па ла на вя лі кім эк ра не. Мы не-
ад на ра зо ва су ты ка лі ся з тым, 
што зна ка выя ім ёны кла січ на га 
кі не ма то гра фа, тыя ж Аль фрэд 
Хіч кок або Мі ке лан джэ ла Ан-
та ні ё ні, зна ё мыя бе ла рус ка му 
гле да чу толь кі на слых. У гэ тай 

су вя зі «Сіnеmаsсоре» нам ба-
чыў ся ў боль шай сту пе ні куль-
тур на-асвет ніц кім пра ек там, 
чым за баў ляль ным. Па сту по ва 
сфе ра ін та рэ саў па шы ра ла ся, і 
мы па ча лі па каз ваць, на прык-
лад, рэт ра спек ты вы жан ра ва га 
кі но і ак ту аль ныя фес ты валь ныя 
хі ты — уво гу ле тое, што па тых 
ці ін шых пры чы нах не па каз ва лі 
ў кі на тэ ат рах», — рас па вя дае 
пра грам ны ды рэк тар пра ек та 
Воль га На доль ская. — Ства ра-
ю чы пра гра му, мы ста ра ем ся 
вы трым лі ваць ба ланс па між ка-
мер цый на па спя хо вым артха у-
сам і філь ма мі для вель мі вуз-
кай аў ды то рыі. У рэ пер ту а ры 
«Сіnеmаsсоре» на роў ных су іс-
ну юць Ларс фон Тры ер і Стэн 
Брэ кідж, Ву дзі Ален і Вер нэр 
Шро тэр. З ад на го бо ку, нам не 
хо чац ца, каб «Сіnеmаsсоре» быў 
гер ме тыч ным пра ек там, та кой 
рэч чу ў са бе. Мы заў сё ды ад-
кры тыя да дыя ло гу з гле да чом і 
га то вы да па маг чы тым, хто хо ча 
ру хац ца ад прос та га да больш 
скла да на га. У той жа час мы не 
ідзём за гле да чом, а спра бу ем 
фар мі ра ваць у аў ды то рыі пэў ны 
кі не ма та гра фіч ны густ».

Доб рым мес цам для «кі но не 
для ўсіх» (як ка жуць, хоць я на-
стой ваю: яно — для ўсіх) ста ла 
ма лая за ла кі на тэ ат ра «Ра ке та», 
якая не так даў но бы ла ад ра-
ман та ва на для пра ек та.

Бес прэ цэ дэнт най па дзе яй для 
ама та раў мас тац тва кі но з'яў ля-
ец ца кі на фес ты валь «Ліс та пад», 
ін тэ ле кту аль ная пра гра ма яко га 
ўяў ляе ўзо ры якас на га кі но, тыя 
філь мы, якім мож на да вя раць і 
быць упэў не ным: тут ёсць што 
для ся бе знайсці.

Акра мя «Ліс та па да» ў Бе-
ла ру сі пра хо дзіць фес ты валь 
ня мо га кі но і жы вой му зы кі «Кі-
не мо» (у яго ар га ні за цыі із ноў 
жа ўдзель ні чае «Сіnеmаsсоре») 
і фес ты валь ка рот ка мет раж на га 
кі но «Сіnеmа Реrреtuum Mоbіlе», 
які пра хо дзіць у сту дзе ні (быў 
ар га ні за ва ны ўжо трой чы).

Не вар та вы пус каць з-пад 
ува гі рэт ра спек ты вы, якія рэ гу-
ляр на ар га ні зуе Му зей гіс то рыі 
кі но (у жніў ні му зей па каз вае 8 
філь маў, пры све ча ных Пер шай 
су свет най вай не), і тыд ні на цы я-
наль на га кі но, якія арганізуюцца 
па соль ствамі ра зам з «Кі на ві-
дэа пра ка там».

Ну і то рэн ты, спадары!
Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Ува хо дзіш у за лу, а на су страч — конь, які 
за раз, зда ец ца, вы рвец ца і па бя жыць на 
ву лі цу, на пра спект, дзе яму бу дзе воль-

на. Прос та конь та кі вя ліз ны (яў на больш 
за тры мет ры даў жы нёй і вы шы нёй), што 
яшчэ доб ра трэ ба па ду маць, якое мес ца 
па ды шло б для яго па ста ян най дыс ла ка-
цыі. На са мрэч гэ та скульп ту ра. Вя ліз ны 

конь, пра ца бе ла рус ка га скульп та ра Сяр-
гея Бан да рэн кі. І не здар ма ме на ві та ён 

су стра кае гас цей ад ра зу пры ўва хо дзе ў 
за лу Му зея су час на га вы яў лен ча га мас-

тац тва: гэ та пер са наль ная вы ста ва Сяр гея 
Бан да рэн кі, які ў твор час ці знай шоў сваю 
ўлю бё ную тэ му. Вя до ма, як скульп тар, ён 

умее ля піць усё — і гэ та му так са ма ёсць 
рэ аль ныя прад стаў ле ныя до ка зы ў вы гля-

дзе кан крэт ных прац. Але га лоў ныя тут 
усё-та кі ко ні — са мі па са бе, з верш ні ка мі, 

кам па зі цыі з конь мі і гэтак да лей.

Пра аса біс тую пры хіль насць скульп та ра «кон-
най тэ ма ты цы» мы ад ной чы рас па вя да лі чы та-
чам пад ра бяз на ў ін тэр в'ю з ім. Але ця пер кож ны 
мае маг чы масць удак лад ніць ве ды пра Сяр гея 
Бан да рэн ку яшчэ і аса біс тым ад чу ван нем яго 
твор час ці — гэ тых ко ней трэ ба ба чыць. Та му што 
яны, на ват ка лі вы раб ле ны з та ко га важ ка га ма-
тэ ры я лу як брон за, зда юц ца не ве ра год на лёг кі-
мі, ні бы та ля цяць, лу на юць, імк нуц ца на пе рад, 
пад улад ныя вет ру і ло гі цы ру ху. І тут, на вы ста-
ве, ёсць усё ж маг чы масць азна ё міц ца з са мы мі 
роз ны мі скульп ту ра мі аў та ра, тво ры яко га, да рэ-
чы, мож на ба чыць на ву лі цах на шых га ра доў (не 
толь кі Мін ска). Ці не са мая зна ка мі тая скульп ту ра 
Бан да рэн кі — пом нік кня зю Аль гер ду, які з'я віў ся 
сё ле та ў Ві цеб ску. Як жа пер са наль ная вы ста ва 
без гэ тай пра цы? Так, на ту раль на, пом нік з ву лі-
цы ў за лу му зея не пры цяг неш, тым больш што 
ва жыць ён амаль тры то ны і да ся гае ча ты рох 
мет раў у вы шы ню. Але ён усё ж пры сут ні чае — у 
вы гля дзе ма дэ лі і вір ту аль най прэ зен та цыі, якая 
кру ціц ца пры ўва хо дзе ў за лу, як свое асаб лі выя 

ўво дзі ны ў тэ му і твор часць Сяр гея Бан да рэн-
кі. Гэ та для тых, ка му яны па трэб ны. Та му што 
пас ля пра цы над знач ны мі для кра і ны пом ні ка мі 
імя аў та ра шы ро ка вя до мае ў Бе ла ру сі, а яго 
пер са наль ную вы ста ву ад зна чы лі сва ёй ува гай 
ві цэ-прэм' ер бе ла рус ка га ўра да Ана толь То зік і 
мі ністр куль ту ры Бе ла ру сі Ба рыс Свят лоў. Але 
ка лі ка заць, што гэ та скульп тар, бліз кі да на ро да, 
то трэ ба ўзга даць скульп ту ры, якія ста яць ка ля 
мінск ага цыр ка.

Зра зу ме ла, ча му вы ста ву на зва лі «Конь і яго 
ры цар». Пры тым, што ры ца ры на ко нях у скульп-
ту рах аў та ра так са ма ёсць — і ўсе вар тыя ўва гі і 
па ша ны. Та кія, што вар тыя быць пом ні ка мі ў Бе-
ла ру сі. Вось не вя лі кая кон ная скульп ту ра Мін доў-

га ў брон зе, вось ле ген дар ны Усяс лаў Ча ра дзей 
(не так яго са бе ўяў ля ла, а, між ін шым, у аў та ра ён 
вы гля дае вель мі ра ман тыч на — ад ра зу хо чац ца 
па чы таць да дат ко ва што-не будзь пра бе ла рус-
кую гіс то рыю). І ка лі зу сім ра ман ты кі хо чац ца, то 
ка лі лас ка: «Верш нік у мас цы» дасць гле бу для 
фан та зій ці амаль ка зач ны «Ка роль Ар тур». Але 
ёсць і чыс тае за хап лен не конь мі як пры го жы мі, 
вы тан ча ны мі іс то та мі, на ту ры якіх лепш за ўсё 
пра яў ля юц ца ў ру ху, — гля дзі це пра цы «Ве цер у 
гры ве» ці «Ска чок».

Трэ ба ра зу мець, што вя лі кія скульп ту ры ў за ле 
му зея вы ста віць скла да на, та му мно гія пра цы мы 
ба чым у па мен ша ных ко пі ях аль бо ма дэ лях. Але 
ёсць і ані ма ліс тыч ныя скульп ту ры — на дру гім 
па вер се му зея яны ўтва ра юць ней кі свое асаб лі-
вы сад дзіў ных іс тот, але кож ная з іх па да дзе на ў 
воб раз ным аў тар скім уяў лен ні. «Фа э тон» на га дае 
пра міф, ка лі со неч ная ка ляс ні ца ад хі лі ла ся ад 
шля ху і ледзь не спа лі ла ўсё жы вое на зям лі, але 
ма гут ны Зеўс ура та ваў Гею. За ча роў вае пры род-
най пры га жос цю Аф ра ды та, у якой па яд на ла ся 
зям ное і ня бес нае. Гэ та свет, дзе слі ма кі — на-
са мрэч жан чы ны з ра ка він ка мі, якія па да юц ца ці 
то экс клю зіў най воп рат кай, ці то ад мыс ло вым ак-
се су а рам. Тут зу сім не ча ка ныя жаб кі і аб са лют на 
рэ аль ныя скар пі ё ны. Тут спля та юц ца рэ аль насць 
і фан та зія. Але рэ аль насць — гэ та той грунт, на 
які аба пі ра ец ца Сяр гей Бан да рэн ка. Прос та та му, 
што ко ні — гэ та ко ні, а лю дзі — гэ та лю дзі. І яго 
ра зу ме юць: тво ры гэ та га бе ла рус ка га скульп та ра 
ўдзель ні ча юць у мно гіх між на род ных вы ста вах. 
Яму да вя ра юць ля піць парт рэ ты сва іх лю бім цаў 
(ко ней, вя до ма), якія ста на ві лі ся чэм пі ё на мі Еў-
ро пы і Алім пій скіх гуль няў, ён прад стаў ляе свае 
пра цы ў рам ках кон ных вы стаў. І трэ ба ска заць, 
што ў Бе ла ру сі яго вы ста вы ад бы ва юц ца пе ры-
я дыч на. Бы лі пер са наль ныя вы ста вы ў Па ла цы 
мас тац тваў, На цы я наль ным мас тац кім му зеі, у 
Па ла цы Рэс пуб лі кі. За ла Му зея су час на га вы-
яў лен ча га мас тац тва не вя лі кая, але для та кой 
вы ста вы ака за ла ся ўтуль най.

Пас ля агля ду вы спы ні це ся ка ля сця ны з вя лі-
кім ар ку шам. На ім мож на па кі даць свае па жа дан-
ні: які пом нік у Бе ла ру сі па трэб ны, на ва шу дум ку. 
Пра па но ва мо жа быць лю бая: ней кая пра ца з 
тых, што вы толь кі што ба чы лі, ці свая — у нас жа 
ба га та асоб, якіх мож на ўша на ваць. І ў нас ёсць 
скульп та ры, якія га то вы гэ та ра біць.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

Праз прыз му твор час ці вы дат-
на га лі тоў ска га паэ та Крыс-
ці ё на са Данілайціca лі тоў скія 
твор цы асэн соў ва юць рэ аль-
ныя су вя зі па між гра мад ствам 
і ўлас най асо бай, у тво рах ад-
люст роў ва юць сваё ўспры ман-
не рэ ча іс нас ці. Яшчэ ў ХVІІІ 
ста год дзі K. Данілайціc у сва ёй 
паэ ме «По ры го да» спа сці гаў 
фі ла со фію, сэнс жыц ця прос-
та га лі тоў ска га се ля ні на. І па-
мкнен ні су час ных лі тоў скіх мас-
та коў на кі ра ва ныя на тое, каб 
да нес ці дум кі і па чуц ці Да ні лай-
ці са да ця пе раш ня га гле да ча. 
Дзя ку ю чы пра ек ту пе ра соў най 
вы ста вы «Парт рэт ста год дзя», 
пры мер ка ва най да 300-год дзя 
паэ та, жы ха ры Мін ска атры ма-
лі маг чы масць да кра нуц ца да 
та ем на га твор ча га.

Асаб лі ва ўра зі ла га ле рэя жы ва піс-
ных парт рэ таў, на якіх ча ла век па ка-
за ны ў роз ных пра явах. Се ля нін, што 
пра цуе і су праць ста іць пры род най сты-
хіі. Мыс ляр, што спа сці гае ма раль ныя 
асно вы пад кі раў ніц твам ду хоў на га на-
стаў ні ка. У не ка то рых пра цах сі лу эт 
ге роя па да дзе ны да во лі аб стракт на. 
На па лат не Паў лі са Юш кі «На мя жы» 
(мас так пра цуе ў сты лі не аака дэ міз му, 
вы стаў ля ец ца ў буй ней шых га ле рэ ях 
Літ вы) фі гу ра па жы ло га муж чы ны, па-
вер ну тая ад гле да ча. Ён уклен чыў і 
ўгля да ец ца ў не вя до масць. Ад чу ва ла-

ся, што яго апа на ва лі без вы ход насць, 
ад чай. Ад рэ аль нас ці бо лю сці на ец ца 
ду ша. Ад чу ва еш, як кож ны на тру джа-
ны су стаў ча кае па лёг кі, а ча ла век 
звяр та ец ца да Уся выш ня га з на дзе яй 
на зба вен не. Ма на хром ная ко ле ра вая 
га ма і вы раз ны ма лю нак уз мац ні лі ўра-
жан не. Боль, ад чай — най мац ней шыя 
ча ла ве чыя эмо цыі, якія не пад да юц ца 
вы мя рэн ню. Яны — бяз меж ныя. Ча-
ла век па ка за ны ў той мо мант, ка лі яго 
це ла і ду ша па стаў ле ны на ка ле ні — 
акт не пра тэс ту, а бяс сіл ля пе рад лё-
сам. У ася род дзі ра бот, па збаў лен ных 
вы раз най сю жэт най лі ніі, гэ тая кар ці-
на вы лу ча ец ца. Усё ў ёй кан крэт на: 
воб раз, на ту ра, на ва коль ная пра сто-
ра. Ня бач ны, але вост ра ад чу валь ны 
боль. Мне зда ец ца, што ме на ві та гэ ты 
твор мо жа стаць клю чом да ра зу мен ня 
твор час ці кла сі ка лі тоў скай лі та ра ту ры 
Да ні лай ці са.

Але ў пра ек це «Парт рэт ста год-
дзя» са бра ны тво ры, вы ка на ныя ў 
роз ных мас тац кіх тэх ні ках. Яны кра-
ну лі сме лас цю аў тар ска га по шу ку, 
дра ма тыз мам, ары гі наль най па да чай 
мі фа ла гіч ных сю жэ таў (Вал дас Бу бе-
ле ві чус «Да 300-год дзя Крыс ці ё на са 
Данілайціca»). У асно ве не ка то рых 
тво раў пра гля да юц ца рэ аль ныя па дзеі, 
што ста лі для аў та раў ім пуль сам для 
твор час ці (Да лія Ма ту лай тэ «Бяс печ-
нае жыл лё», Да лі у тэ Ма ту лай тэ «Ін га 
Ры нау чы тае да чцэ»). Ура зі лі на ва-
тар ства і экс пе ры мен таль ны па ды ход 
лі тоў скіх мас та коў, дыя па зон іх по шу-

каў, шмат знач насць ко ле ра вых ра шэн-
няў (Сі гі та Мас ла ўскай тэ «Про па ве дзі 
Данелайціca», Бра ні ус Гра жыс «По ры 
го да»). Пра фе сій насць май строў ме-
даль ер на га мас тац тва Ста сі са Ма ка-
рай ці са, Пет ра са Ба ра на са, Скай стэ 
Жы лей нэ і ін шых да зва ляе па ста віць 
іх у шэ раг з буй ней шы мі еўрапейcкімі 
твор ца мі. Яны не з ад на го з паэ там 
Данелайціcaм ста год дзя, але яны 
прад стаў ля юць адзін на род, які па-за 
ста год дзя мі іс нуе і раз ві ва ец ца, у якім 
не зга сае іск рын ка твор час ці.

Ксе нія КУ НІ ЦА

�

Кадр з філь ма «Ле ві я фан» Анд рэя Звя гін ца ва.

Кадр з філь ма «Пла не та мал паў. Рэ ва лю цыя».

Усяслаў Чарадзей

Слімак №1

П.ЮШ КА. На мя жы.

КА ЛІ КІ НО НЕ МАС ТАЦ ТВА, А БІЗ НЕС
Што беларускія кі на тэ ат ры пра па ну юць гле да чу?

«Еў ра пей скія філь мы не 
за па тра ба ва ны ў гле да ча 
так, як га лі вуд скія і 
не ка то рыя ра сій скія 
кар ці ны». Ста тыс ты ка 
па ка за ла, што ў Мін ску 
пры клад на 6 ты сяч 
гле да чоў, якіх ці ка віць 
аў тар скае кі но.

Вы ста ваВы ста ва  ��

На ту ры і скульп ту ры Сяр гея Бан да рэн кі

Пад ура жан немПад ура жан нем  ��

ПАРТ РЭТ 
ПА-ЗА ЧА САМ

Лі та ра ту ра ў спля цен ні з мас тац кі мі воб ра за мі: у го нар 300-год дзя 
на цы я наль на га лі тоў ска га паэ та Крыс ці ё на са Да ні лай ці са
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Кі но на вя лі кім эк ра не ста ла не толь кі 
пры ваб ным ва ры ян там баў лен ня воль на га 
ча су, але і асаб лі вым сак ра мэн там. Спо-
са бам ці ка ва пра вес ці ве чар, але і маг чы-
мас цю пра сяк нуц ца глы бо кім мас тац твам. 
За ба вай, але і ін тэ ле кту аль най гуль нёй. 
Да вай це ўмоў на па дзе лім кі но на ма са вае, 
раз лі ча нае ў пер шую чар гу на атры ман-
не пры быт ку (на за вем яго пра дук цы яй), 

і фес ты валь нае, аў тар скае, якое ў пер шую 
чар гу не за баў ляе ча ла ве ка, а асэн соў вае 
яго іс на ван не (на за вем мас тац твам). Не бу-
дзем звяр таць ува гу на гру басць кла сі фі-
ка цыі. На мо мант чы тан ня ма тэ ры я лу ёсць 
толь кі пра дукт і мас тац тва (усе пры кла ды 
ка мер цый на па спя хо ва га ін тэ ле кту аль на га 
кі но ці вы дат на га га лі вуд ска га па куль не 
бя руц ца ў раз лік).

НА КА НІ

Бе ла рус кая ані ма цыя ўжо даў-
но за рэ ка мен да ва ла ся бе сва ёй 
якас цю і ў чар го вы раз па цвяр-
джае яе цык лам філь маў «Каз кі 
ста ро га пі я ні на», пры све ча ных 
вя до мым кам па зі та рам. Ан то-
ніа Ві валь дзі, Сяр гей Пра коф'-
еў, Клод Дэ бю сі, Пётр Чай коў скі 
і ін шыя ўва со бі лі ся ў воб ра зах 
пра фе сій ных ані ма та раў, і кож-
ны фільм цык ла мае не паў тор-
ную ма не ру вы ка нан ня.

Кі на сту дыя «Бе ла русь фільм» прад-
ста ві ла не ка то рыя філь мы з цык ла, над 
якім яна пра цуе ра зам з расійская сту ды-
яй «М.І.Р.». Пер шай се ры яй быў ство ра-
ны ў 2007 го дзе «Люд віг Ван Бет хо вен». 
Сён ня га то вы ўжо 11 тры нац ца ці хві лін-
ных філь маў, над які мі з бо ку Бе ла ру сі 
пра ца ва лі рэ жы сё ры Ула дзі мір і Але на 
Пят ке віч, Юлія Ці то ва, Іры на Ка дзю ко ва. 
Сцэ на рыст, прад зю сар і на тхняль нік у 
пра ек та адзін — Іры на Мар го лі на.

Ані ма цый ныя філь мы зроб ле ныя пры-
го жа (за слу га ані ма та раў), ме та фа рыч-
на (сцэ на рыст і рэ жы сёр) і пра фе сій на 
(за слу га ўсёй ка ман ды). Гля дзець кож-
ны з эпі зо даў — зна чыць атрым лі ваць 
за да валь нен не ад пры го жай кар цін кі, 
доб рай му зы кі (кла сі ка ж) і рэ жы сёр скіх 
зна хо дак.

Кож ны з філь маў мае свае асаб лі-
вас ці, се рыя не ства ра ец ца па ўзо ры. 
«Сяр гей Пра коф' еў. Чац вёр ты апель сін» 
зроблены ў скла да най тэх ні цы: ма ля ва-
ная ані ма цыя, па пя ро вая пе ра клад ка і кі-
на ка лаж ра зам. Апель сін у якас ці яр ка га 
ак цэн ту, цень Лу на чар ска га ў вы гля дзе 
чор та, дом у Сон ца ўцы за лі ты свят лом 

(дзе на ра дзіў ся кам па зі тар) — не ве ра-
год ныя рэ чы і та ле на ві тая пра ца.

Ці ка ва гля дзець на Ба ха (фільм вы-
ка на ны ў тэх ні цы ма ля ва най та таль най 
ані ма цыі) і яго за хап лен не ар га нам, які 
тут жа паў стае ў воб ра зе дрэў, што да-
ста юць да не ба (ме та фа ра: ар ган вы-
ка рыс тоў ва ец ца для цар коў на га спе ву, 
Бог на не бе, ар ган ная му зы ка ідзе да 
Бо га), або ра да слоў нае дрэ ва ся мей ства 
Ба хаў, у якім рэд кі муж чы на не меў да-
чы нен ня да му зы кі.

Ша пэн, які рас па вя дае ў до ме Жорж 
Санд, як ад' яз джаў з род най Поль шчы 
па гля дзець свет, але не вяр нуў ся да до му 
ўжо ні ко лі. Да рэ чы, у эпі зо дзе аб Фрэ-
дэ ры ку Ша пэ ну вы ка ры ста ны ма люн кі 
са мо га кам па зі та ра, Жорж Санд, яго 
юнац кай лю бо ві Кан стан цыі і ін шых.

Кож ны фільм — гэ та неш та вы біт нае 
ўжо на ўзроў ні сцэ на рыя.

Сён ня над се ры яй пра Штра у са пра-
цуе рэ жы сёр Але на ПЯТ КЕ ВІЧ. Вось 
што яна рас ка за ла: «Іры на Мар го лі на, 
як прад зю сар, кож ны раз здзіў ляе. Яна 
па ча ла та кі сур' ёз ны пра ект у той час, 
ка лі яшчэ се ры яль ная ані ма цыя не бы ла 
рас паў сю джа на. І рап там з'я віў ся фільм 
пра Бет хо ве на. Не маг чы ма бы ло ўя віць, 
што ў ка рот кі мет раж мож на ўклас ці та кі 
ве лі зар ны лёс і ве лі зар ны ма тэ ры ял. Але 
жа дан не бы ло прос та не ве ра год ным, та-
му фільм атры маў ся. І да лей мы ста лі 
ства раць ін шыя се рыі. Іры на Мар го лі на 
яшчэ больш ры зык ну ла, ка лі з'я ві ла ся 
ідэя зра біць фільм пра Ба ха. Та ды мая 
ма лод шая дач ка ска за ла: «Ні за што ў 
жыц ці! Бах — гэ та Бог», але ры зы ка та го 
каш та ва ла».

Ірэ на КАЦЯЛОВІЧ
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ША ПЭН І ПРА КОФ' ЕЎ 
У АНІ МА ЦЫІ

Кадр з фільма «Сяргей Пракоф'еў. Чацвёрты апельсін»

Кадр з фільма «Іаган Себасцьян Бах»


