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ПРА БУ ДУ ЧЫ ФІЛЬМ 
«ПЕ ДА ГА ГІЧ НАЯ ПАЭ МА» 

(аб двух ма ла дых на стаў ні ках, 
якія з'е ха лі з Мін ска ў не вя лі кае 
мяс тэч ка)

Я не ду маў, што бу ду зды маць 
фільм на пра па на ва ную кімсь ці тэ му, 
але ця пер мне са праў ды ста лі ці ка-
вы мі гэ тыя хлоп цы. Апош нія не каль кі 
га доў у мя не як рэ жы сё ра не бы ло 
за дач, звя за ных з мност вам лю дзей, 
ка лек ты вам. Я ска ра чаў ся, ра біў ка-
мер ныя рэ чы, дзе быў адзін ча ла век, 
які жыў да лё ка ад гра мад ства. Та му ў 
гэ тым пра ек це я ба чу ней кі вы клік.

ПРА ПАД РЫХ ТОЎ КУ 
ДА ЗДЫ МАК

На пад рых тоў чым эта пе ўжо 
склад ва ец ца ўяў лен не, якім бу дзе 
фільм у ідэа ле, пры дум ва ец ца рэ-
жы сёр скі ход. Ад нак да ку мен таль нае 
кі но мае сваю асаб лі васць — яно не 
да кан ца прад ка заль нае. Та му бы вае 
так — умеш ва ец ца жыц цё, і ка лі ты 
пры яз джа еш на мес ца і су ты ка еш-
ся з рэ аль нас цю, дас ка на лыя тэ а рэ-
тыч ныя схе мы, ней кія ўда лыя дра ма-
тур гіч ныя кан струк цыі, пра ду ма ны 
па ды ход раз бу ра юц ца. Гэ та та кая 
за ка на мер насць, якую ты заў сё ды 
ма еш на ўва зе. Та му пэў ныя раз ва-
гі ў са мым па чат ку пра цы, за доў га 
да зды мак, час та по тым аказ ва юц ца 
бес сэн соў ны мі. Пры яз джа еш да ге ро-
яў, гля дзіш на сі ту а цыю, на зі ра еш. І 
та ды не як спра бу еш за ры ен та вац ца 
і, па маг чы мас ці, вы ка рыс таць неш та 
з та го, што ты сам ра ней пры ду маў. 
І гэ ты пра цэс адап та цыі, ары ен та цыі 
на мес цы — ня прос ты і не ім гнен ны, 
ад яго по тым шмат што за ле жыць, ён 
вы зна чае да лей шае. Трэ ба па быць з 
ге ро я мі па трэб ны час, ні чо га не зды-
ма ю чы, на ват не да ста ю чы ка ме ру 
— гэ та мо жа быць ты дзень, мо жа, 
бо лей, не каль кі ме ся цаў, па-роз на-
му бы вае. Гэ ты мо мант зблі жэн ня — 
вель мі важ ны, не менш важ ны, чым 
здым кі. Па куль гэ тая ста дыя не бу дзе 
прой дзе ная, нель га па чы наць здым кі. 
На жаль, гэ та не заў сё ды ра зу ме юць 
чы ноў ні кі, ад якіх за ле жыць фі нан са-
ван не, яны ма юць ін шае ўяў лен не: 
ма шы на са зды мач най гру пай пры-
еха ла, трэ ба раз гру жац ца, да ста ваць 
ка ме ру і тут жа зды маць, не губ ляць 
ча су. Так ра біць — гэ та зна чыць дзей-
ні чаць не пра фе сій на.

ПРА ПО ШУК ТЭМ
Тэ ма для бу ду ча га філь ма шу ка-

ец ца звы чай на цяж ка і па кут лі ва. А 
ка лі яна ўжо ёсць, па чы на ец ца ін шы 
пра цэс, час та не менш скла да ны, — 
по шу каў фі нан са ван ня. І гэ та мо жа 
цяг нуц ца вель мі доў га.

Бы вае, па куль ты за явіш сцэ на-
рый, зной дзеш гро шы, пад рых ту еш-
ся, гля дзіш — сі ту а цыя ўжо ін шая, 
лю дзі сыш лі і зды маць ня ма сэн су.

Ча сам рэ жы сё ры бя руц ца за ці-
ка выя ім гіс то рыі, якія ад бы лі ся ў 
да лё кім мі ну лым. Гэ тыя дыя філь мы, 
дзе па каз ва юцца фо та і гу чыць го-
лас дык та ра, не ма юць да чы нен ня 
да кі но, з імі вы дат на спраў ля ец ца 

тэ ле ба чан не. Да ку мен та ліс ты ка ж у 
асноў ным па він на быць па бу да ва на 
на жы вым ма тэ ры я ле, ка лі па дзеі ад-
бы ва юц ца тут і ця пер. І та ды ў тэ ме 
ёсць па тэн цы ял для кі но. Зра зу ме ла, 
я тут аб агуль няю, на са мрэч гэ та не 
зна чыць, што нель га мець спра ву з 
гіс та рыч ны мі тэ ма мі.

Ча сам бя рэш ся за тэ му, пры ду ма-
ную жур на ліс та мі. У мя не бы ло не каль-
кі та кіх вы пад каў. Ад ной чы я па ве рыў 
га зет ным ар ты ку лам і па ехаў зды маць 
ва Укра і ну — без пад рых тоў кі, без яс-
на га ра зу мен ня сі ту а цыі — пра дзе да, 
у яко га быц цам бы ло тры жон кі ад на ча-
со ва. На са мой спра ве ні я ка га га рэ ма 
не бы ло. Жон ка звар' я це ла, муж па-
шка да ваў зда ваць яе ў спец уста но ву, 
з яе зго ды пры вёў ма ла дую жан чы ну, 
якую муж-п'я ні ца вы гнаў на ву лі цу. Да 
гэ тай жан чы ны пры еха ла сяст ра, так-
са ма ня шчас ная. Так гэ тыя жан чы ны 
іс на ва лі ў ад ной ха це з дзе дам, ра зам 
вы жы ва лі. Ка лі я пры ехаў, звар' я це лая 
ўжо па мер ла, а сяст ра з'е ха ла. Фільм 
не за пла на ва на стаў дра ма тыч най гіс-
то ры яй, але гэ та ака за ла ся жыц цё вая 
дра ма, а не лю боў ная.

ПРА АД БОР І ІЛЮ ЗІІ
У нас па сту по ва зні кае пра фе-

сій нае кі на ася род дзе. Хто па мёр, 
хто пай шоў на пен сію, хто прос та 
ады шоў ад кі на вы твор час ці. Ма лод-
шыя прос та не прый шлі. То бок яны 
быц цам ёсць, але іх ма ла хто ве дае. 
Іх пра фе сій ная пад рых тоў ка вель-
мі сла бая. Гэ тая тэн дэн цыя яшчэ і 
сты му лю ец ца су час ным раз віц цём 
ві дэа тэх ні кі, якая дае ілю зію лёг кас-
ці і да ступ нас ці кі на пра цэ су. Які мі 
б ілю зі я мі аў та ры ся бе не це шы лі, 
агуль ная і спе цы яль ная аду ка цыя 

вы ра шае мно гае. Ёсць адзін кі, прос-
та адо ра ныя лю дзі, якія спра вяц ца і 
без гэ та га, але яны з'яў ля юц ца вы-
клю чэн нем.

Лю дзей для пра цы ў кі но трэ ба 
ад бі раць. Ка лі ў пры ро дзе ня ма ад-
бо ру — вы ве да е це, што атрым лі ва-
ец ца. У на шым кі но яго як раз ня ма, 
та му што гэ тая пра фе сія ро біц ца 
мар гі наль най, сер віль най. З яе не 
толь кі цал кам зні кае твор часць, яна 
і на жыц цё не дае за ра біць. На шы 
іг ра выя філь мы пе ра тва ры лі ся ў поў-

ны трэш, ця пер і да ку мен таль ныя кі-
ру юц ца у гэ ты бок.

А ка лі ня ма за па тра ба ва нас ці і 
твор чай, сва бод най ат мас фе ры — 
та ды ня ма кан ку рэн цыі. У лю бой 
пра фе сіі ёсць лю дзі, якія прэ тэн ду-
юць на тое, каб вый сці з шэ рас ці, але 
ў на шай да ку мен та ліс ты цы сён ня, 
мне зда ец ца, за шмат не вы раз ных 
філь маў.

Рэ жы сёр па ві нен быць асо бай — 
мець гра ма дзян скую па зі цыю, сфар-
мі ра ва ны све та по гляд, шчы рую ці-
ка васць да ча ла ве ка. Гэ та ча ла век, 
які ба чыць жыц цё глы бей і шы рэй, 
чым ін шыя.

ПРА СЯ БЕ ЯК РЭ ЖЫ СЁ РА
У кож ным ма ім філь ме, акра мя 

пра хад ных, па каз ва ец ца маё стаў-
лен не да рэ аль нас ці — праз пры ро-
ду, даў жы ню пла на, ней кую дэ таль. 
Я ча сам па збя гаю сло ва ў кі но, без 
яго мне кам форт ней, та му што ўво-
гу ле люб лю ці шы ню на зды мач най 
пля цоў цы, пус тэль ныя мес цы, ру і-
ны, неш та ста рое і за кі ну тае. Люб-
лю пры ро ду за тое, што яна роз ная і 
ад на ча со ва ад ноль ка вая.

Ча сам я ду маю: мож на ўсё жыц-
цё зды маць філь мы пра знік нен не 
тра ды цый най вёс кі і не тлу міць са бе 
га ла ву — і гэ та га хо піць.

Сён ня мая праб ле ма як рэ жы-
сё ра — у пэў най тэ ма тыч най аб ме-
жа ва нас ці. Каб гэ та змя ніць, трэ ба 
па збя гаць вы пра ца ва ных штам паў і 
мі лай мне сіс тэ мы іс на ван ня ў да ку-
мен та ліс ты цы. Я на ват спа кой на ка-
жу, што, маг чы ма, не бу ду зай мац ца 
кі но. Ка лі ты доў га жы веш ад ной 
пра фе сі яй, ча сам ста но віц ца цяж ка 
пра ца ваць толь кі та му, што ты ўжо 
ве да еш, як гэ та ра біць і гля дзіш на 
пра цэс прызвычаеным по гля дам — 
ня ма аза рту. Трэ ба скі нуць га доў 
15-20 і па чаць усё на но ва, а па коль кі 
я гэ та га не ма гу, трэ ба да лей ра-
біць, як ра біў, але спра ба ваць па-
ін ша му. Толь кі на іў на ду маць, што 
па-но ва му — зна чыць лепш. Я ра-
зу мею, коль кі трэ ба ўклас ці пра цы 
ў асоб ныя пра ек ты, не жыць ні чым, 
акра мя філь ма. Для мя не гэ та подз-
віг. Та му кі но — спра ва ма ла дых, 
га то вых на гэ тыя подз ві гі. Але ж і я 
яшчэ не ста ры...

ПРА КРЫ ТЫ КУ
Ацэн ка ін шы мі та го, што ты ро-

біш — умоў насць. Гэ та, вя до ма, 
важ на. Але ча сам я ба чу, што ча-
ла век, на прык лад, на ней кіх су стрэ-
чах, хва ліць мя не бес пад стаў на. Бы-
вае, гэ та ідзе ад глы бо ка га не ра зу-
мен ня філь ма, і мне та ды ро біц ца 
ня ём ка.

Як рэ жы сёр я сам ле пей за ас-
тат ніх ве даю не да хо пы і доб рыя 
ба кі май го філь ма. Але кож ны рэ-
жы сёр, які шмат зды мае, мае пра ва 
на ня ўда чу. Ча сам яна бы вае не ад 
та го, што ты ня здоль ны, а ад та-
го, што так збя га юц ца аб ста ві ны. 
Гэ та та кая пра фе сія. Тут не бы вае 
пра мо га шля ху ад доб ра га да яшчэ 
леп ша га.

Уво гу ле, пры тым, што ў нас ёсць 
пра фе сій ныя, сур' ёз ныя кры ты кі, 
мне іх шка да: яны не мо гуць паў на-
вар тас на іс на ваць, бо ця пер ня ма 
бе ла рус ка га кі но як з'я вы.

ПРА КАМЕРЦЫЙНЫ
ПАДЫХОД У КІ НО

Ад на з пры чын сён няш на га ста-
ну кі но за клю ча ец ца ў дзяр жаў най 
стра тэ гіі на гэ ты конт. З ад на го бо-
ку, дзяр жа ва быц цам ра зу мее важ-
насць на цы яль на га кі но са мо га па 
са бе і фі нан суе яго. Ад нак, вар та 
ад зна чыць, што гэ та ў той ці ін шай 
фор ме ро біц ца ва ўсіх без вы клю-
чэн ня цы ві лі за ва ных кра і нах, гэ та 
не аб ход насць. З дру го га бо ку, у 
нас ця пер жу пе лам ро біц ца тэр мін 
«са ма акуп насць». У ад па вед нас ці 

з та кім па ды хо дам кі но, у тым лі ку і 
да ку мен та ліс ты ка, і ані ма цыя, раз-
гля да юц ца толь кі як ры нач ны пра-
дукт, яго каш тоў насць вы мя ра ец ца 
гра ша мі, якія на ім мож на за ра біць. 
Пры тым, што кі на вы твор часць — 
гэ та біз нес, чыс та ма тэ ры яль ным 
склад ні кам тут спра ва вы чэрп вац-
ца не мо жа. Са праўд нае кі но мае 
да чы нен не да мас тац тва, да куль-
ту ры, да агуль ных на цы я наль ных 
каш тоў нас цяў на ро да. Урэш це, ге-
ні яль ная паэ зія, якая апа вя дае пра 
ўні вер саль нае — ка хан не, смерць, 
ча ла ве чае жыц цё — да лё ка не ка-
мер цый ны пра дукт, ён не пры но сіць 
пры быт ку.

Та кім чы нам, пры па на ван ні го-
ла га ка мер цый на га па ды хо ду іг-
на ру юц ца ней кія сут нас ныя рэ чы, 
звя за ныя з пры ро дай кі но. У вы ні ку, 
за бі ва ец ца са ма сут насць пра фе сіі 
рэ жы сё ра. Пры та кіх умо вах ні пра 
якія твор чыя па мкнен ні га вор ка іс ці 
ўжо не мо жа.

Мы вы му ша ны іс на ваць у кімсь-
ці пры ду ма ных тэ ма тыч ных рам ках. 
А гэ та ас но ва пра ва лу. Рэ жы су ра ў 
та кіх аб ста ві нах ро біц ца пры клад-
ным ра мяст вом, якое не мо жа вы-
раб ляць хоць што-не будзь вар тае. 
Фа таль на для на ша га кі но, што гэ та 
не ўсве дам ля ец ца на ўзроў ні тых, 
хто пры мае ра шэн ні па фі нан са ван ні 
бе ла рус кай кі на вы твор час ці.

ПРА БЕ ЛА РУС КАСЦЬ У КІ НО
Бе ла рус касць па куль не мо жа 

пра яў ляц ца ў на шым кі но. З са ма га 
па чат ку іс на ван ня на ша кі не ма та-
гра фія бы ла ад ной з са мых ру сі фі-
ка ва ных сфер. Так ста ла ся, што ў 
са вец кія ча сы ў нас пра ца ва лі мно гія 
вы дат ныя рэ жы сё ры, якія пры еха лі з 
ін шых рэс пуб лік. Не ка то рыя з іх для 
Бе ла ру сі зра бі лі больш, чым са мі бе-
ла ру сы. Але ўсё ж та кі бе ла рус касць 
у кі но — гэ та спра ва най перш бе-
ла ру саў, то бок лю дзей з су час ным 
мыс лен нем, у якім на цы я наль нае 
шмат зна чыць. Толь кі праз бе ла-
рус кую прыз му мы мо жам гля дзець 
на свет, і гэ тым мы ці ка выя і са бе, 
і ін шым. Я пе ра ка на ны, што гла ба-
лі за ва нае гра мад ства не па збеж на 
бу дзе сты му ля ваць на цы я наль ныя 
тэн дэн цыі ў мас тац тве.

ШТО ТА КОЕ 
МАС ТАЦ ТВА КІ НО?

Для мя не гэ та леп шыя філь мы 
Тар коў ска га, Берг ма на, Брэ со на, Пе-
ле ша на, Са ку ра ва і не ка то рых ін шых 
рэ жы сё раў. Са ма раз мо ва пра мас-
тац тва кі но бяс кон цая.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Вік тар АСЛЮК: 

Ра за брац ца ў па няц ці «мас тац тва кі но» — тое ж са мае, што знай-
сці сэнс жыц ця. Але ж ка лі по шу кі сэн су жыц ця ні ко лі не спы ня лі ся, 
то і спро бы зра зу мець, у чым за клю ча ец ца сут насць мас тац тва кі но 
і яго ад роз нен не ад кі на пра дук ту, ма юць пра ва на іс на ван не.

У гэ тых по шу ках да нас да лу ча юц ца лю дзі са све ту кі не ма то-
гра фа. Яны рас ка жуць пра сваю пра цу, сваё ба чан не кі но, пра 
ме та фі зіч нае і рэ аль нае, пра су свет нае і вуз ка са цы яль нае, пра 
важ нае і ба наль на прос тае. І так са ма, як пас ля доб ра га кі но мы 
ста но вім ся ін шы мі людзь мі, маг чы ма, гэ тыя ін тэр в'ю да па мо гуць 
нам ад да ліц ца ад ня зруч ных са цы яль ных умоў нас цяў.

Мы па га ва ры лі з са мым ты ту ла ва ным і ад ным з най вы дат ней шых бе ла рус кіх кі не ма та гра фіс таў, 
гі пер рэа ліс там, у асноў ным да ку мен та ліс там Вік та рам Аслю ком. Перадаем пра мой га вор кай.

Кадр з фільма «Султан з Адрынак».
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ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

пятого выпуска
Совместное общество с ограниченной ответственностью

«ВильнюсСтрой»
Внести изменение в Проспект эмиссии жилищных облигаций пятого выпуска, 

изложив пункт 1.13 в новой редакции:
«1.13. Сведения о депозитарии, обслуживающем Эмитента.
Наименование депозитария: Закрытое акционерное общество «Агрокапитал» 

(далее – депозитарий), код депозитария – D01.
Место нахождения депозитария: 220030, г. Минск, ул. Революционная, 6В. 

Депозитарий зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 
18.08.2000 регистрационный номер – 101000004.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессио-
нальной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1097 
Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июля 2007 года (срок дей-
ствия лицензии – до 29 июля 2022 года).».

ОТ ЭМИТЕНТА:
Директор СООО «ВильнюсСтрой» Н.М.Яколцевич
Главный бухгалтер СООО «ВильнюсСтрой» Т.С.Журавская

ОТ ПРОФУЧАСТНИКА:
Директор ЗАО «Генеральная система инвестиций» Н.Л.Черник
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Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов 
Республики Беларусь
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
22 апреля 2015
Сушко С.А.

УТВЕРЖДЕНО
протокол внеочередного 
Общего собрания участников
Совместного общества 
с ограниченной ответственностью
«ВильнюсСтрой» от 16.04.2015

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

четвертого выпуска
Совместное общество с ограниченной ответственностью

«ВильнюсСтрой»
Внести изменение в Проспект эмиссии жилищных облигаций четвертого 

выпуска, изложив пункт 1.13 в новой редакции:
«1.13. Сведения о депозитарии, обслуживающем Эмитента.
Наименование депозитария: Закрытое акционерное общество «Агрокапитал» 

(далее – депозитарий), код депозитария – D01.
Место нахождения депозитария: 220030, г. Минск, ул. Революционная, 6В. 

Депозитарий зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 
18.08.2000г. регистрационный номер – 101000004.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессио-
нальной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1097 
Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июля 2007 года (срок дей-
ствия лицензии – до 29 июля 2022 года).».

ОТ ЭМИТЕНТА:
Директор СООО «ВильнюсСтрой» Н.М.Яколцевич
Главный бухгалтер СООО «ВильнюсСтрой» Т.С.Журавская

ОТ ПРОФУЧАСТНИКА:
Директор ЗАО «Генеральная система инвестиций» Н.Л.Черник
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Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов 
Республики Беларусь
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
22 апреля 2015
Сушко С.А.

УТВЕРЖДЕНО
протокол внеочередного 
Общего собрания участников
Совместного общества 
с ограниченной ответственностью
«ВильнюсСтрой» от 16.04.2015

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОСПЕКТ ЭМИСCИИ
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

третьего выпуска
Совместное общество с ограниченной ответственностью

«ВильнюсСтрой»
Внести изменение в Проспект эмиссии жилищных облигаций третьего вы-

пуска, изложив пункт 1.13 в новой редакции:
«1.13. Сведения о депозитарии, обслуживающем Эмитента.
Наименование депозитария: Закрытое акционерное общество «Агрокапитал» 

(далее – депозитарий), код депозитария – D01.
Место нахождения депозитария: 220030, г. Минск, ул. Революционная, 6В. 

Депозитарий зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 
18.08.2000 регистрационный номер – 101000004.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессио-
нальной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1097 
Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июля 2007 года (срок дей-
ствия лицензии – до 29 июля 2022 года).».

ОТ ЭМИТЕНТА:
Директор СООО «ВильнюсСтрой» Н.М.Яколцевич
Главный бухгалтер СООО «ВильнюсСтрой» Т.С.Журавская

ОТ ПРОФУЧАСТНИКА:
Директор ЗАО «Генеральная система инвестиций» Н.Л.Черник
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Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов 
Республики Беларусь
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
22 апреля 2015
Сушко С.А.


