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Упер шы ню за больш чым двац цаць 

пяць га доў на шых дып ла ма тыч ных 

ста сун каў у Япо ніі прой дуць Дні 

куль ту ры Бе ла ру сі. Бе ла рус кая дэ-

ле га цыя на ве дае ча ты ры га ра ды — 

То кіа, Ма цу сі му, Сён дай і Сі ра і сі. Ме-

ра пры ем ствы, што ма юць ад быц ца з 

18 да 21 кра са ві ка, рых ту юц ца Мі ніс-

тэр ствам куль ту ры і на шым па соль-

ствам у Япо ніі.

— Іх га лоў ная мэ та — дэ ман стра цыя 

і па пу ля ры за цыя бе ла рус кай куль ту ры, 

а так са ма за ма ца ван не імі джу на шай 

краі ны, — ад зна чыў прад стаў нік Мі ніс-

тэр ства куль ту ры Ва сіль Га ла ван.

Гэ тым ра зам прад стаў ляць Бе ла русь за 

мя жой бу дзе твор чы ка лек тыў «Тэ атр пес-

ні Іры ны Да ра фе е вай». У яго ўва хо дзяць 

пе ра мож цы рэс пуб лі кан скіх і між на род ных 

кон кур саў спя вач ка Іры на Да ра фе е ва, са-

ліст ака дэ міч на га на род на га ар кест ра імя 

Іо сі фа Жы но ві ча Анд рэй Ко ла саў, лаў рэ ат  

шмат лі кіх фес ты ва ляў Да р'я Хмяль ніц кая 

ды гурт «Пры га жу ні».

— Ве да ю чы, на коль кі Япо нія вя лі кая, 

пры го жая, раз ві тая ў тэх ніч ным пла не 

кра і на, хо чац ца мак сі маль на яр ка прад-

ста віць час цін ку бе ла рус кай куль ту ры, па-

дзя ліц ца цеп лы нёй і сар дэч нас цю на шых 

лю дзей, — ска за ла Іры на Да ра фе е ва. — 

Я ду маю, што ме на ві та му зы ка з'яў ля ец ца 

той мо вай, якая да зво ліць лепш зра зу-

мець адзін ад на го і па бу да ваць да лей шыя 

ста сун кі.

Па сло вах Іры ны Да ра фе е вай, пра гра-

ма бу дзе на сы ча най, маш таб най і не паў-

тор най. Ка лек тыў прад ста віць бе ла рус ка-

моў ны рэ пер ту ар (пе ра клад пе сень бу дзе 

па каз вац ца на эк ра нах пад час вы ступ-

лен ня), але вы ка нае і не каль кі вя до мых 

япон скіх кам па зі цый. Ра зы нкай кан цэр таў 

ста нуць ад мет ныя аў тар скія на цы я наль-

ныя кас цю мы, ство ра ныя бе ла рус кім ды-

зай не рам На стас сяй Фаль ко віч.

У Япо нію ар тыс ты едуць і з дып ла ма-

тыч най мі сі яй: Іры на Да ра фе е ва прад ста-

віць ін та рэ сы Бе ла ру сі як дэ пу тат бе ла-

рус ка га пар ла мен та і паў дзель ні чае ў пе-

ра мо вах з мі ніст рам аду ка цыі, куль ту ры, 

спор ту, на ву кі і тэх на ло гій Ма са хі ка Сі ба-

я мам, кі раў ні ком гру пы між пар ла менц кай 

друж бы Япо ніі і Бе ла ру сі, мі ніст рам па 

ўзнаў лен ні Япо ніі Хі ра мі ці Ва та на бэ і ін-

шы мі па лі ты ка мі.

Пад час гэ тых су стрэч, як мяр ку ец ца, 

бу дуць за кра ну тыя тэ мы ар га ні за цыі тэ-

ма тыч ных кан цэр таў, пры све ча ных Еў ра-

пей скім гуль ням у Мін ску і Па ра а лім пій-

скім гуль ням у То кіа, цы ры мо ніі ўскла дан ня 

кве так да ма ну мен та ах вя рам пры род ных 

бед стваў 2011 го да ў рэ гі ё не Та ко ху і ме ра-

пры ем ствам да 75-год дзя вы зва лен ня Бе-

ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў.

Юлія АДА МО ВІЧ.

«Опе ра звы чай на кан ча ец ца смер цю, а 

тут ка нец увесь у лю бо ві». У Вя лі кім тэ-

ат ры опе ры і ба ле та рых ту ец ца прэм' е ра 

зна ка мі тай аў стрый скай апе рэ ты Іа га на 

Штра у са «Ля ту чая мыш». Вя лі кі звяр-

нуў ся да жан ра апе рэ ты — «не са мую 

вы со кую га ру тэ ат раль на га мас тац тва, 

на якую тым не менш вель мі скла да на 

ўза брац ца» — упер шы ню з 1960-х га-

доў. У пры ват нас ці «Ля ту чая мыш», над 

якой та ды пра ца ва лі рэ жы сёр Вя ча слаў 

Броў кін і ды ры жор Тац ця на Ка ла мій ца-

ва, бы ла пер шы і апош ні раз па стаў ле на 

ў 1961 го дзе. Гэ тым ра зам па ста ноў ку 

ро біць між на род ная ка ман да на ча ле з 

вен гер скім рэ жы сё рам-па ста ноў шчы-

кам Мік ла шам Га ба рам Ке рэньі і ды ры-

жо рам з Іта ліі Джан лу ка Мар ча на.

Прэм' е ра «Ля ту чая мыш», спа чат ку не 

вель мі па спя хо вая, ад бы ла ся ў 1874 го дзе ў 

вен скім тэ ат ры «Ан дэр Він», які іс нуе і сён-

ня. Іа ган Штра ус быў ад ным з тых, хто рас-

пра цоў ваў фран цуз скі жанр на аў стрый скім 

ма тэ ры я ле — ён на пі саў шас нац цаць апе рэт, 

але ня шмат з іх увай шлі ў ко ла без умоў-

ных му зыч ных каш тоў нас цяў. Ка ме дый ная 

«Ля ту чая мыш», хоць па пер шым ча се і не 

су стрэ ла асаб лі ва га эн ту зі яз му, з паў тор ны-

мі па ста ноў ка мі пра гу ча ла да во лі гуч на і ў 

вы ні ку ра зы шла ся па ўсім све це.

У сю жэ це за дзей ні ча ны су жэн цы Ра за лін да 

і Ай зенш тайн, іх па ка ёў ка Ад эль, за ка ха ны ў 

Ра за лін ду Аль фрэд, ды рэк тар тур мы Франк, 

гас па дар ба лю князь Ар лоў скі і на рэш це док-

тар Фальк, які хо ча ад помс ціць за мі ну ла год-

няе пры ні жэн не. Ля ту чая мыш — гэ та мас ка-

рад ны кас цюм, у якім п'я на га Фаль ка па кі ну лі 

на лаў цы цэнт раль най пло шчы і ў якім ра ні цай 

ён вы му ша ны быў смя шыць лю дзей.

З помс ты ён вы стаў ляе гас цей ба лю ты мі, 

кім яны не з'яў ля юц ца, але кім яны з роз ных 

пры чын га то вы пры кід вац ца, каб крыў дзі-

цель у вы ні ку апы нуў ся ў та кім жа смеш ным 

ста но ві шчы, у якім не ка лі Фальк.

Апе рэ ту ў Вя лі кім ста віць між на род ная 

ка ман да — рэ жы сё ра Ке рэньі су пра ва-

джа юць мас так-па ста ноў шчык па сцэ наг-

ра фіі Та маш Ра каі, мас так-па ста ноў шчык 

па кас цю мах Агнеш Ева Дзер ма ці і мас так 

па свят ле Пе тэр Шом фаі так са ма з Венг-

рыі. Ды ры жор-па ста ноў шчык Джан лу ка 

Мар ча на, як ужо бы ло зга да на, пры ехаў 

з Іта ліі, а хор май страм-па ста ноў шчы кам 

ста ла на род ная ар тыст ка Бе ла ру сі Ні на 

Ла ма но віч.

«На ша ка ман да шмат пра цуе ў роз ных 

пунк тах све ту, і паў сюль для нас вель мі важ-

на, каб там, дзе мы за раз зна хо дзім ся, гля-

дзель ная за ла атры ма ла тое, у што яна па-

са праўд на му за ка ха ец ца, — ска заў Мік лаш 

Га бар Ке рэньі. — Неш та, што гля дач уба чыць 

і на ступ най ра ні цай, ка лі па гля дзіц ца ў люс-

тэр ка, ус пом ніць у су вя зі з тым, як доб ра 

яму бы ло мі ну лым ве ча рам. У да чы нен ні да 

ча го ён ска жа: «А я ж ся бе ў гэ тым спек так лі 

па знаў!» Мя не заў сё ды хва люе, каб ра зам з 

за ба вай гля дач мог так са ма па ду маць у тэ ат-

ры, каб па ста ноў ку мож на бы ло ўспры маць 

на роз ных уз роў нях, каб у гля дзель най за ле 

ад ноль ка ва атрым лі ва лі за да валь нен не пра-

фе сар ме ды цы ны, пра да вец у пра дук то вай 

кра ме і тры нац ца ці га до вае дзі ця».

Рэ жы сёр так са ма ад зна чыў свой ду эт з 

Джан лу ка Мар ча на, з якім яны «ад ноль ка ва 

гля дзяць на край нас ці і пры га жосць сва ёй 

спра вы і абод ва не лю бяць кра са вац ца». 

Га лоў ныя пар тыі ў «Ля ту чай мы шы» вы-

ка на юць вя ду чыя са ліс ты Вялікага. Тэ атр 

асаб лі ва ад зна чыў і свай го ро ду «фіш ку» 

па ста ноў кі: у ро лі ту рэм на га вар таў ні ка Фро-

ша вы сту піць за слу жа ны ар тыст Бе ла ру сі 

Ула дзі мір Ра дзі ві лаў.

Апе рэ та — для мін скай па ста ноў кі, да-

рэ чы, ство ра на ад мыс ло вае ліб рэ та, у чым 

паў дзель ні чаў і рэ жы сёр, — бу дзе гу чаць на 

рус кай мо ве. Яе прэм' е ра ад бу дзец ца ў Вя-

лі кім ужо 16 кра са ві ка.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

Больш за тое, па сло вах мі-

ніст ра куль ту ры Юрыя Бон да ра, 

дзяр жа ва ба чыць сэнс у да лей-

шай рас пра цоў цы за ка на даў-

ства, у якім бу дуць за кла дзе ны 

сты му лы і за ах воч ван ні для тых, 

хто зай ма ец ца «гэ тай вы са ка-

род най дзей нас цю».

Па спра ва зда чы мі ніс тэр-

ства, у 2018 го дзе ў па раў на нні з 

2017-м аб' ём ака за най да па мо гі 

вы рас пры клад на на ча ты рыс та 

ты сяч руб лёў і ў вы ні ку склаў 

амаль сем міль ё наў (6,8, ка лі 

быць дак лад ным). Гэ тыя гро шы 

пай шлі, на прык лад, на кі на фес-

ты валь «Ліс та пад», фо рум тэ ат-

раль на га мас тац тва «ТЭ АРТ», 

Ка ляд ны кон курс ва ка ліс таў і 

Ка ляд ны опер ны фо рум у Вя-

лі кім тэ ат ры (ды і прос та но выя 

па ста ноў кі), фес ты валь Юрыя 

Баш ме та, Ноч му зе яў у На цыя-

наль ным мас тац кім (і асоб ныя 

вы стаў кі), «Сла вян скі ба зар у Ві-

цеб ску». Да лё ка ха дзіць не трэ-

ба: на рэт ра спек ты ву япон ска га 

кі на кла сі ка Ясу дзі ра Одзу. Ды, 

вя до ма ж, мно гія ін шыя ме ра-

пры ем ствы.

Асаб лі вую ні шу зай мае за ха-

ван не на цы я наль най спад чы ны, 

на прык лад, рэ стаў ра цыя ся дзі-

бы Агін ска га, бо тут ме цэ нац тва 

па він на мець яшчэ больш бес ка-

рыс лі вы на строй. Мі ніс тэр ства 

куль ту ры ад зна чае, што свае 

спон са ры знай шлі ся і ў спра ве 

ра мон ту Шай ца раў ска га сель-

ска га До ма куль ту ры, на быц ця 

ра я ля для Ма ла дзе чан ска га му-

зыч на га ка ле джа імя Агін ска га, 

аб ста ля ван ня для Свет ла гор-

ска га цэнт ра куль ту ры. То-бок 

вы са ка род нае ме цэ нац тва да-

ты чыц ца не толь кі буй ных укла-

даў у ме ра пры ем ствы — ува гі 

вар тая кож ная скрып ка.

«За той час, што прай шоў з 

пер шай ак цыі ў 2012 го дзе, бес-

ка рыс лі вая да па мо га куль ту ры 

ў Бе ла ру сі ста ла не ад' ем най 

част кай са цы яль на ад каз най 

дзей нас ці ай чын на га біз не су. 

У імк нен ні па мно жыць куль тур-

нае ба гац це кра і ны і пад тры-

маць вы сіл кі дзяр жа вы ў за ха-

ван ні ду хоў най спад чы ны ўсе мы 

ра зу ме ем, як важ на ўзнаў ляць 

най леп шыя тра ды цыі ме цэ нац-

тва і даб ра чын нас ці», — ска заў 

Юрый Бон дар на цы ры мо ніі.

Па яго сло вах, ко ла спон са-

раў куль ту ры за апош нія га ды 

па шы ры ла ся, а ў цэ лым лаў-

рэ а та мі ак цыі ста ла больш за 

сто трыц цаць бан каў, прад пры-

ем стваў, кам па ній і пры ват ных 

асоб. Шмат якія наз вы пад час 

агуч ван ня лаў рэ а таў «Ме цэ-

на та куль ту ры», што пры ем на, 

гу ча лі ў гэ тым кан тэкс це не 

ўпер шы ню. Па дзя кі атры ма-

лі Бел ін вест банк і «Бел авія», 

Mаstеrсаrd у Бе ла ру сі і «Ка му-

нар ка», Бе ла рус кая чы гун ка і 

Мін скі трак тар ны за вод — уся го 

ка ля шас ці дзе ся ці прад стаў ні-

коў сва іх брэн даў.

Цы ры мо нія не маг ла абы сці-

ся без прад стаў ніц тва, на пэў на, 

най больш за ўваж на га ў сфе ры 

куль ту ры біз нес-гуль ца — Бел-

газп рам бан ка, што не толь кі 

пад трым лі вае чу жыя іні цы я ты-

вы, але і ства рае свае. З сяб рам 

праў лен ня і да рад цам стар шы ні 

праў лен ня Ула дзі мі рам Са жы-

ным мы па ча лі раз мо ву з ро лі 

куль ту ры, якую банк для ся бе 

вы зна чае, і пры чы нах у ёй за ці-

каў ле нас ці.

— У шы ро кім сэн се ўсё, што 

ро біць ча ла век, — гэ та куль-

ту ра, у тым лі ку та кі па ва жа-

ны кі ру нак, вель мі па пу ляр ны 

ў Бе ла ру сі, як фі зіч ная куль ту ра. 

Гро шы ро бяць жыц цё ча ла ве ка 

леп шым у ма тэ ры яль ным пла-

не, а куль ту ра ро біць яго больш 

эма цы я наль на на сы ча ным. Яна, 

як я гэ та для ся бе вы зна чаю, на-

дае жыц цю сэнс. Мы хо чам, каб 

лю дзі ва кол нас, асаб лі ва на шы 

дзе ці, не прос та жы лі ў леп шых 

ма тэ ры яль ных умо вах — мы хо-

чам зра біць леп шай і тую част-

ку, якая да ты чыц ца са праўд ных 

куль тур ных пра яў, у прыватнасці 

мас тац тва. Праз жа дан не зра-

біць жыц цё больш эма цы я наль-

ным мы, маг чы ма, яго і па ляп-

ша ем. Нам, як і ўсім, хо чац ца 

не ча га боль ша га за ба за выя 

па трэб нас ці, та му мы пад трым-

лі ва ем мас тац тва ў ме ру на ша га 

ра зу мен ня і лю бо ві да яго кан-

крэт ных ві даў — вы яў лен ча га, 

якое ву чыць нас, што та кое 

праў да і пры га жосць, тэ ат ра, які 

рас каз вае пра су час нае жыц цё, 

бо, на пэў на, больш ак ту аль на га 

мас тац тва ня ма, і агуль най куль-

ту ры, даб ра чын нас ці.

— За той час, што вы зай-

ма е це ся куль ту рай, вы за да-

во ле ны тым, як пра цу юць ва-

шы ўкла дан ні?

— Зда ро вы кан флікт ру хае 

раз віц цё, у нас заў сё ды ёсць не-

за да во ле насць зроб ле ным, але 

кі ру нак па да ец ца без умоў на 

пра віль ным. Мы на зі ра ем рост 

агуль най ці ка вас ці да куль ту-

ры і ня сціп ла звяз ва ем ней кую 

ні тач ку і са сва ёй дзей нас цю, 

на прык лад, вяр тан нем шэ ра гу 

кар цін мас та коў, якія тут на ра-

дзі лі ся, на ра дзі му. Мы на да ём 

гэ тай ні тач цы важ ней шае зна чэн-

не, яна му сіць быць пра цяг ну та з 

гіс та рыч на га мі ну ла га ў бу ду чы-

ню праз на шае па ка лен не. Гэ та 

ніт ка не ад на ра зо ва, асаб лі ва ў 

мі ну лым ста год дзі, пе ра ры ва ла-

ся, а нам бы ха це ла ся, каб лю дзі 

ра зу ме лі, што яна бес пе ра пын-

ная. Бул га каў ка заў, што ні тач ку 

мо жа пе ра рэ заць толь кі той, хто 

яе пад ве сіў. Гра мад ства па він-

на ба чыць, што, ня гле дзя чы на 

ўсе жа хі, праз якія прай шлі на-

шы баць кі і асаб лі ва дзя ды, гэ та 

бес пе ра пын насць куль тур на га 

жыц ця Бе ла ру сі за хоў ва ец ца. 

Чым больш мы бу дзем пад трым-

лі ваць гэ тую ўпэў не насць, тым 

больш бу дзе са праўд ных гра ма-

дзян, што ўспры ма юць ся бе не 

толь кі эле мен там, які пры хо дзіць 

і сы хо дзіць, але і ты мі, хто так са-

ма пра цяг вае гэ тую са мую ніт ку.

— Па чым вы ба чы це, што 

рас це ці ка васць да куль ту-

ры?

— Ва ўся ля кім вы пад ку мне 

па да ец ца, ад не ра зу мен ня сэн су 

па доб ных ак цый, як «Ме цэ нат 

куль ту ры», з бо ку дзяр жа вы мы 

пе рай шлі да пе ры я ду, ка лі гэ та 

без умоў на і гла баль на вы дзя-

ля ец ца. Бо ёсць роз ні ца па між 

пра вя дзен нем куль тур ных ак-

цый і ба чан нем у іх сэн су. Вы 

ба чы це, пры няц це і пад трым ка 

ме цэ на таў, тым больш у фар-

ма це па дзя кі, мае толь кі вась-

мі га до вую гіс то рыю. І по тым 

мы лі чым коль касць лю дзей на 

на шых ме ра пры ем ствах ра ней і 

ця пер і звяз ва ем іх па ве лі чэн не 

не толь кі з рос там даб ра бы ту 

ў ІT-кра і не, але і па шы рэн нем 

унут ра ных па трэб.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

На сцэ неНа сцэ не

Сфе раСфе ра

19 кра са ві ка а сё май ве ча ра ў ся мі 

біб лі я тэ ках ста лі цы пач нец ца «Біб лі я-

ноч» — адзі ны дзень у го дзе, ка лі чы-

таль ні пра цу юць да но чы і за ваб лі ва юць 

на вед валь ні каў ад мыс ло вы мі пра гра ма мі. 

Ак цыя па па пу ля ры за цыі чы тан ня «Біб ля-

ноч» упер шы ню прай шла ў на шай кра і не 

ў 2015-м — і ста ла што га до вай.

Сё ле та Цэнт раль ная на ву ко вая біб-

лія тэ ка імя Яку ба Ко ла са На цы я наль-

най ака дэ міі на вук пе ра тво рыц ца ў 

ла ба ра то рыю і па спра буе вы вес ці сваю 

фор му лу «Біб лі я но чы»: тут пра вя дуць ня-

сум ныя на ву ко выя лек цыі і твор чыя май-

стэр ні, па ка жуць ка лей да скоп уні каль ных 

ста ра даў ніх кніг і ін тэр ак тыў ныя кніж ныя 

вы стаў кі, а так са ма па ста вяць ку лі нар на-

ал хі міч ныя во пы ты.

Цэнт раль ная біб лі я тэ ка імя Ян кі 

Ку па лы і Фун да мен таль ная біб лі я тэ ка 

БДУ аб ра лі твор чы кі ру нак: тэ ат раль ныя 

па ста ноў кі і зна ём ства з за ку ліс сем, паэ-

тыч ныя і му зыч ныя ім прэ зы, су стрэ чы з 

людзь мі тэ ат раль ных пра фе сій.

Бе ла рус кая сель ска гас па дар чая 

біб лі я тэ ка, якая да лу чы ла ся да ак цыі 

ўпер шы ню су мес на з Рэс пуб лі кан скай 

на ву ко вай ме ды цын скай біб лі я тэ кай, 

узя ла мак сі маль на бліз кі для ся бе кі ру нак 

«Аг ра ся дзі ба за пра шае...». У пра гра ме 

ве ча ра — ін тэ ле кту аль ныя гуль ні і бар-

даў скія спе вы, май стар-клас па вы ра бе 

з дру гас най сы ра ві ны ўпры го жан няў для 

рас лін, уро кі баль ных тан цаў, а для тых, 

хто пры та міў ся, — па ся дзел кі з блі на мі 

і ча ем.

У На ву ко вай біб лі я тэ цы БНТУ гас-

цям пра па ну юць узяць удзел у вя сё лых 

прад стаў лен нях, на ву ко вых лек цы ях, ак-

тыў ных за ба вах ад лі та ра тур ных фан-да-

моў, у на столь ных гуль нях або май стар-

кла се ад рэ жы сё ра Аляк санд ры Бу тар, 

якая рас ка жа, як на пі саць сцэ на рый. 

Да рэ чы, тут свя та пра цяг нец ца і 20 кра-

са ві ка — на пя тым га рад скім фес ты ва лі 

«Го рад і Кні гі».

«Пуш кі ну і не сні ла ся», — інт ры гуе афі-

ша ак цыі Бе ла рус ка га дзяр жаў на га тэх-

на ла гіч на га ўні вер сі тэ та. Су пра цоў ні кі 

ту тэй шай біб лі я тэ кі пад рых та ва лі квэст 

«Лу ка мор'е» па вод ле тво раў кла сі ка рус-

кай лі та ра ту ры, юбі лей яко га ад зна ча ец ца 

сё ле та, а так са ма скла лі пра гра му «пуш-

кін скіх» мульт філь маў, се анс каз ка тэ ра піі 

і твор чыя май стар-кла сы, дзе мож на на-

ву чыц ца, на прык лад, зра біць ары га мі — 

ка зач на га пер са на жа ці на ма ля ваць паш-

тоў ку, і пра ду гле дзе лі на ват ад мыс ло вую 

ка вяр ню «У Ары ны Ра дзі во наў ны».

А На цы я наль ная біб лі я тэ ка Бе ла-

ру сі на зва ла свой маш таб ны пра ект 

«БібліяLІVE» — і абя цае аку нуць кож на га 

на вед валь ні ка ў бур лі вы вір жыц ця: му зы-

ка, вік та ры ны, мод ны па каз, май стар-кла-

сы, трэ нін гі з удзе лам псі хо ла гаў, дзі ця чая 

пля цоў ка і ад мыс ло вая YouTube-ве ча рын-

ка... На кож най пля цоў цы пра ду гле джа ны 

свае ці ка він кі і сюр пры зы: на прык лад, тур-

нір па шах ма тах прой дзе з гі ганц кі мі фі-

гу ра мі, а на даб ра чын най пля цоў цы, якую 

зла дзяць су мес на ГА «Эгі да», кож ны ах-

вот ны змо жа знай сці са бе но ва га сяб ра 

аль бо да па маг чы пры тул кам для жы вёл. 

Са май на сталь гіч най абя цае стаць пля-

цоў ка «Ві ні ла вы рай» — на він таж ным 

прай гра валь ні ку бу дуць гу чаць ста рыя, 

але мі лыя сэр цу плас цін кі...

Цал кам з пра гра май «Біб лі я но чы» ў 

кож най біб лі я тэ цы мож на азна ё міц ца ў 

афі цый най су по лцы ак цыі «УКан так це» 

https://vk.com/bіblіonoch_mіnsk.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

На гэ тым тыд ні На цы я наль ная кі на сту дыя 

пра дэ ман стра ва ла сваё «пе ра ары ен та ван не». 

У адзін дзень за пус ці ла свой пер шы сіт кам 

пад ра бо чай наз вай «Ілю зіі», аб вяс ці ла аб хут кім 

за вяр шэн ні пер шай поў на мет раж най ані ма цый най 

кар ці ны «Зор кі сё ма га не ба» і на зва ла пе ра мож цаў 

кон кур су на сцэ на рый зноў жа ані ма цый на га 

філь ма ў фар ма це поў на га мет ра. Кон курс так са ма 

быў пра ве дзе ны ўпер шы ню. «Бе ла русь фільм» 

ідзе не пра кла дзе ны мі сцеж ка мі, чым, на пэў на, 

на ма га ец ца аб верг нуць не кам плі мен тар ныя 

стэ рэа ты пы пра ся бе. Што з гэ та га атры ма ец ца 

і ці на бу дзе ўста но ва но вую фор му, гле да чу яшчэ 

да вя дзец ца па ба чыць.

ІМІДЖ НА ПЕ РАД
Ула дзі мір Ка ра чэў скі толь кі кры ху больш за год пра-

цуе на па са дзе ды рэк та ра На цы я наль най кі на сту дыі, а на 

прэс-кан фе рэн цы ях аб вя шча юць но вае і но вае. То ўдзел у 

кап ра дук цый ных пра ек тах, то да лу чэн не да Ін дуст ры яль-

най плат фор мы кі на фес ты ва лю «Ліс та пад», то ства рэн не 

эк скур сій ных марш ру таў па кі на мяс ці нах Мін ска, то се рыя 

па ка заў да ку мен таль ных філь маў «Час «Ле та пі су» ў кі на тэ-

ат ры «Пі я нер», то, на рэш це, кі на фар ма ты, якія «Бе ла русь-

фільм» асвой вае ўпер шы ню.

Пра міль гну ла і на ві на пра на вед ван не кі на сту дыі кі раў ні-

ца мі і жон ка мі кі раў ні коў дып ла ма тыч ных мі сій на пя рэ дад ні 

8 Са ка ві ка — што га до вая су стрэ ча, якую ар га ні зуе жон ка мі-

ніст ра за меж ных спраў Ве ра Па ля ко ва-Ма кей, гэ тым ра зам 

прай шла на «Бе ла русь філь ме», ся род кас цю маў і руж жаў 

з пі ра тэх ніч на га ад дзе ла. То-бок, бач на, што ра бо та над 

імі джам вя дзец ца.

Хоць зра зу ме ла, кі на сту дыя ў пер шую чар гу ацэнь ва-

ец ца па сва іх ра бо тах, а кі на пра кат апош нім ча сам яна 

па ра да ва ла толь кі «Жыц цём пас ля жыц ця» Дзміт рыя Аст-

ра ха на і «Чор ным са ба кам» па кні зе Мі ка лая Чар гін ца. 

Дру гая кар ці на, да рэ чы, пас ля па ка заў на тэ ле ка на ле НТВ 

11 кра са ві ка вый шла ў мін скі пра кат (рэс пуб лі кан скі кон-

курс кі на пра ек таў усё пра ду гледж вае і пра па нуе ства раць 

дзве вер сіі філь ма — ча ты ры се рыі для тэ ле ба чан ня, спа-

дзя юц ца, ра сій ска га, і поў ны метр для вя лі ка га эк ра на, ужо 

бе ла рус ка га).

Пе ра ары ен та ван не ж — пра цэс доў гі, пе ра на строй ка 

кан ве е ра буй ной кі на фаб ры кі вы ма гае ча су, а па куль мож-

на браць эк скур сі я мі. Мы ча ка ем, ці ад зна чыц ца но вая вя ха 

кі на сту дый най гіс то рыі ў філь ме пра Ян ку Ку па лу і эк ра ні-

за цыі «Аван тур Пра нці ша Вы рві ча» Люд мі лы Руб леў скай, 

а «Бе ла русь фільм» тым ча сам на ват пе ра вы шае ча кан ні і 

па чы нае ка ме дый ны се ры ял. Як бы ад каз ва ю чы на за пыт 

су час на га гле да ча.

ДА РО ГУ МА ЛА ДЫМ
Та му шмат што гэ ты мі дня мі тут зда ра ец ца ўпер шы ню. 

Пер шыя здым кі «Ілю зій» у па віль ё не «Бе ла русь філь ма» 

прай шлі 9 кра са ві ка. Гэ та бу дзе шас нац ца ці се рый ны (па 

26 хві лін) ка ме дый ны ма ла дзёж ны се ры ял, у якім шэсць 

ге ро яў па він ны хут ка па ста віць па спя хо вы спек такль, каб 

вы ра та ваць сту дэнц кі тэ атр ад за крыц ця.

Да та го ж ака за ла ся, што пас ля са ра ка га доў іс на ван-

ня сту дыі ані ма цый на га кі но яна здоль ная на поў ны метр. 

Ма ец ца на ўва зе фільм, які ад ра зу ро біц ца як поў ны метр, 

а не скла да ец ца з ка рот ка мет раж ных час так. Ра бо та над 

пер шым — «Зор кі сё ма га не ба» — вя дзец ца ўжо не каль кі 

га доў.

«Кі на сту дыя пе ра ары ен та ва ла сваю па лі ты ку: ця пер 

мы пра цу ем не толь кі з мэт ра мі і вя до мы мі людзь мі, 

але і ак тыў на — з мо лад дзю. Пры кла дам з'яў ля ец ца 

на ша рэ пер ту ар ная па лі ты ка: мы па ча лі зды маць ма-

ла дзёж ны сіт кам, у якім удзель ні ча юць ак цё ры, што 

аль бо год-два та му скон чы лі Ака дэ мію мас тац тваў, 

аль бо яшчэ ву чац ца, ства ра юц ца аль ма на хі іг ра во га 

і да ку мен таль на га кі но, дзе рэ жы сё ра мі вы сту па юць 

дэ бю тан ты, над на шы мі ані ма цый ны мі філь ма мі пра цу-

юць у тым лі ку ма ла дыя мас та кі-ані ма та ры і рэ жы сё ры-

ані ма та ры», — рас каз вае Ула дзі мір Ка ра чэў скі.

Адзі нае, што зды ма юц ца ў сіт ка ме ўча раш нія сту дэн ты, 

ну, тут па сю жэ це пра ду гле джа на, а рэ жы сёр скае крэс-

ла ма ла до му не да ве ры лі: ад да лі май стру Іва ну Паў ла ву. 

У ства рэн ні «Зо рак сё ма га не ба» ма ла дыя за дзей ні ча ны, 

а кі раў ніц тва пра ек там узя ла на ся бе ўжо вя до мы рэ жы сёр 

Але на Ту ра ва, дач ка Вік та ра Ту ра ва і аў тар «Ры жы ка ў За-

люст роўі» і «Кін дэр-Ві лей ска га пры ві да». Яна ж зой мец ца 

ра бо тай над, лі чы, дру гой поў на мет раж най ані ма цый най 

кар ці най па сцэ на рыі-пе ра мож цы ўжо зга да на га ма ла дзёж-

на га кон кур су.

Як ні кру ці, кі на сту дыя не мі ну ча ага ляе праб ле му су час-

на га бе ла рус ка га кі но — май стры ёсць, а за ме ны ім ня ма, 

у буй ныя пра ек ты нам ня ма ка го пра па на ваць. І спра ва тут 

не ў па лі ты цы «Бе ла русь філь ма», ку ды ты яе ні ары ен туй, 

а ў тым, што ў свой час на ша кі на ін дуст рыя ўпус ці ла неш-

та важ нае.

СТА РА ЖЫТ НА СЛА ВЯН СКІЯ БА ГІ
З двац ца ці па да дзе ных на кон курс сцэ на ры яў за явак і 

тры нац ца ці да пу шча ных да раз гля ду жу ры най леп шым быў 

пры зна ны сю жэт «Пес ня Сі рын» Сяр гея Ра гат ка, у якім за-

дзей ні ча ны пан тэ он ста ра жыт на сла вян скіх ба гоў і мі фа ла-

гіч ных іс тот — улас на птуш ка Сі рын, Вя лес, Пя рун, Ма ко ша, 

Ку па ла і Каст ра ма, Па лянд ра, Дуб Све та бу до вы ды ін шыя.

Два хлоп чы кі па да ро зе на да чу су стра ка юць дзіў ную 

птуш ку, якая кра дзе тэ ле фон ад на го з іх. У по шу ках апа-

ра та га лоў ныя ге роі ста но вяц ца свед ка мі не ве ра год ных 

па дзей і му сяць пра ду хі ліць зні шчэн не Ніж ня га, Верх ня га і 

Па ся рэд ня га све таў.

«Кі на сту дыя па ва роч ва ец ца і ў бок гле да ча. Апроч 

фес ты валь на га ін та рэ су, нам важ на, каб у аў ды то рыі 

бы ла за ці каў ле насць. Каб лю дзі, якія су стра ка юць су-

пра цоў ні ка кі на сту дыі на ву лі цы і да вед ва юц ца, што 

ён там пра цуе, не пы та лі ся: «А што, яна яшчэ іс нуе?» 

Мы ха це лі б, каб тое, што мы ро бім, зна хо дзі ла вод гук 

у бе ла рус ка га гле да ча, каб ён ве даў, што мы ро бім, і 

па зна ваў пер са на жаў», — кажа Алена Турава.

Сцэ на рый «Пес ні Сі рын» пе ра тво рыц ца ў фільм, а два 

ўдзель ні кі, якіх жу ры вы ра шы ла ад зна чыць за ах воч валь-

ны мі пры за мі («Пе на ты» Але ны Змі цер і «За ла ты яб лык» 

Ста ні сла ва Са ба леў ска га), за ста нуц ца ў сцэ нар ным парт-

фе лі кі на сту дыі.

У што б зга да ныя «пер шыя» іні цы я ты вы не вы лі лі ся, у 

ка лі до рах сту дыі ўпер шы ню за не каль кі га доў уз ні кае пры-

ем нае ад чу ван не, што «кі на фаб ры ка» ра зам з усі мі ня ўда ча-

мі, пры нам сі, пры кла дае на ма ган ні да та го, каб пе ра ла міць 

пе сі міс тыч ную тра ды цыю.

Атры ма ец ца па пу ляр ны сіт кам ці не, ацэ ніць гля дач 

поў на мет раж ную бе ла русь філь маў скую ані ма цыю аль бо 

пра іг на руе, маг чы ма, ад на з на ві нак кі на сту дыі спра-

цуе і ска жа, што на «Бе ла русь філь ме» прый шлі леп шыя 

часы.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

Кі на кро кіКі на кро кі НЕ ПРА КЛА ДЗЕ НЫЯ СЦЕЖ КІ
У «Бе ла русь філь ма» тры ін фар ма цый ныя на го ды і ўсе аб но вых фар ма тах

Між на род нае су пра цоў ніц тваМіж на род нае су пра цоў ніц тва

Бе ла рус кія ар тыс ты вы сту пяць 
у ча ты рох япон скіх га ра дах

Культ асве таКульт асве та

«А ЧЫ ТАЦЬ ХТО БУ ДЗЕ — ПУШ КІН?»
Ча му вар та не пра пус ціць «Біб лі я ноч-2019»

ВЫ СО КАЯ СПРА ВА
Дзяр жа ва па дзя ка ва ла біз не су, што ўкла дае ў куль ту ру

УША НОЎ ВАН НЕ ме цэ на таў — ад на з ня мно гіх аб са лют ных 

вар тас цяў, якія ад бы ва юц ца па іні цы я ты ве Мі ніс тэр ства 

куль ту ры, і сло ва кры ты кі не мо жа быць. Шмат лі кія пра па но-

вы, ме ра пры ем ствы, фес ты ва лі, што ма юць мес ца ў на шай 

кра і не, маг чы мыя дзя ку ю чы ў тым лі ку да па мо зе бан каў, 

прад пры ем стваў, ар га ні за цый, бе ла рус кія яны аль бо між-

на род ныя, а так са ма па соль стваў. Дык вось ужо вось мы 

год бач на, што дзяр жа ва гэ тую да па мо гу цэ ніць. І ад зна чае 

па дзя кай на ад мыс ло вай цы ры мо ніі ўша ноў ван ня лаў рэ а-

таў рэс пуб лі кан скай ак цыі «Ме цэ нат куль ту ры Бе ла ру сі», 

якая гэ тым ра зам ад бы ла ся 10 кра са ві ка ў бла кіт най за ле 

Па ла ца пры ёмаў.

УВАГА, ШТРА УС
Вя лі кі тэ атр 

упер шы ню з 1960-х 
ста віць апе рэ ту
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