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КІ НО ПАЎ СЮЛЬ
Па куль го рад ахоп ле ны Бер лі на-

ле, на зі ран не за на ва кол лем пры но-

сіць асаб лі вае за да валь нен не. Най-

больш сім ва ліч най (і зайз дрос най) 

сцэ най з жыц ця Бер лі на ў гэ ты час 

лі чу доў гую чар гу ў ча кан ні ад крыц-

ця бі лет ных кас. Чар гу з лю дзей, 

якія ме та дыч на пры хо дзяць у мес-

ца пры зна чэн ня са сва і мі крэс ла мі і 

чыт вом ды дзе ла ві та за кід ва юць на-

га на на гу пе рад па куль за кры тым 

акном. Хоць па сён няш нім ча се з 

яго рыт мам, тэх на ло гі я мі і прак тыч-

нас цю цяж ка ўя віць, што лю боў да 

кі но мо жа пра яў ляц ца та кім са ма ах-

вяр ным чы нам. Ка жуць, лю дзі пры-

хо дзі лі і са спаль ні ка мі, але на свае 

во чы не ба чы ла. Мо жа, гэ та рэ грэс і 

крэс лы так са ма хут ка знік нуць.

Па ўсім го ра дзе на ста рон цы з тэ-

май Бер лі на ле ад кры ва юц ца ты ся-

чы га зет: уча раш ні дзень у сён няш-

ніх рэ парт ажах, агля дах, ін тэр в'ю, 

дзе ля ка то рых нех та не спіць на ча-

мі. Пе рад па чат кам ад на го з 

па ка заў ба чы ла муж чы ну, які 

ў пры цем ках гля дац кай за лы 

чы таў све жую га зе ту з пар та-

тыў ным ліх та ры кам (не тэ ле-

фо нам), пры не се ным, ві даць, 

спе цы яль на дзе ля гэ та га. Ка-

неш не, рэ цэн зіі на ўча раш нія 

су свет ныя прэм' е ры бу дзеш 

чы таць, на ват ка лі для гэ та га 

спат рэ біц ца пры цяг нуць тар-

шэр: улас на ў гэ тым маш та-

бе і сі ла Бер лі на ле, бо фо рум 

атрым лі вае пра ва пер шым 

па ка заць но выя ра бо ты зна-

ка мі тых аў та раў і ў пэў ным 

сэн се фар мі руе кі не ма та гра-

фіч ны па ра дак дня.

Лю дзей з бэй джа мі кі на-

фес ты ва лю мож на су стрэць 

на лю бой ву лі цы го ра да: 

што год Бер лі на ле мае ка ля 

трох сот ты сяч гас цей. Сё-

ле та ся род іх Жуль ет Бі нош 

(стар шы ня жу ры асноў на га 

кон кур су), ле ген дар ная Шар-

ло та Рэ мплінг (на гэ тым Бер-

лі на ле атры ма ла га на ро ва га 

«За ла то га мядз ве дзя»), Кат рын 

Дэ нёў (вы ка наль ні ца га лоў най ро лі 

ў філь ме Анд рэ Це шы нэ «Во ра гі», 

што ўдзель ні чае ў асноў ным кон-

кур се), Крыс ці ан Бэйл (Бэт мэн, які 

не па зна валь на пе ра мя ніў ся для ро лі 

ў філь ме «Ула да» Ада ма Ма кея), рэ-

жы сё ры Агнеш ка Хо ланд, Фран суа 

Азон, Фа ціх Акін і ін шыя. Цу доў ная 

акт ры са Шар ло та Рэ мплінг на прэс-

кан фе рэн цыі ска за ла жур на ліс ту, 

які ўстаў, каб за даць ёй пы тан не, 

што ве дае, хто ён. А той ад ка заў: 

«Вось ча му я сеў так да лё ка».

Пра сто ра, дзе кан цэнт ру юц ца 

асноў ныя па дзеі кі на фес ты ва лю, 

ста но віц ца і мес цам, дзе мож на 

вы сту піць з па тра ба ван нем па вы-

сіць уз ро вень за ра бот най пла ты 

ра бот ні кам сфе ры кі не ма то гра фа 

ці чар го вы раз пад тры маць кі на рэ-

жы сё ра Але га Сян цо ва. На ва кол ле 

Патс да мер Плац та кім чы нам ста но-

віц ца мес цам для со цень га ла соў, 

у кі но яны гу чаць ці на ву лі цы.

ХМАР КІ
Ужо ва сям нац цаць га доў ды-

рэк та рам Бер лі на ле з'яў ля ец ца ха-

рыз ма тыч ны Дзі тэр Кос лік, над якім 

апош нім ча сам ста лі згу шчац ца хма-

ры. Па мер ка ван ні кі на су поль нас ці, 

сэр ца Бер лі на ле па тра буе пе ра мен, 

а той, хто кі руе фо ру мам та кі доў гі 

тэр мін, спра ва ка ваць рэ фор мы не 

здоль ны. Па ру га доў та му ня мец кія 

рэ жы сё ры на ват пад пі са лі і апуб лі-

ка ва лі ў ча со пі се Sріеgеl ка лек тыў-

нае пісь мо з па тра ба ван нем па мя-

няць кі раў ніц тва Бер лі на ле, праў да, 

іс нуе дум ка, быц цам іх асноў ная не-

за да во ле насць за клю ча ла ся ў тым, 

што ра бо ты іх аў тар ства не трап ля-

юць у кон курс ную пра гра му.

На дум ку не ка то рых, Кос лік на-

ад ва рот шмат зра біў для пры сут-

нас ці ай чын на га кі но ў сек цы ях 

фо ру му. І праў да: апроч асоб на га 

кон кур су ня мец кіх філь маў, кар ці-

ны вы твор час ці Гер ма ніі пры сут ні-

ча юць паў сюд на, так што дыс кры-

мі на цыю раз гле дзець скла да на, але 

ж ці іс нуе ў твор чых ам бі цы ях сло ва 

«да ста ко ва».

Ка жуць, ка лі ў ад каз на апуб-

лі ка ва нае пісь мо бы ло вы ра ша на 

са брац ца ўсім ра зам, у тым лі ку з 

прад стаў ні ка мі ўла ды, і за пы тац ца, 

што ме на ві та не за да валь няе кі на-

су пол ку, тая знай шла ся пе ра лі чыць 

толь кі тое, што ёй па да ба ец ца. Так 

ці інакш Дзі тэр Кос лік па абя цаў не 

пра цяг ваць свой кант ракт, а зна-

чыць, сё лет ні Бер лі на ле для яго 

апош ні.

«Бо жа, на рэш це ён сы хо-

дзіць», — ска заў зна ё мы кі на кры-

тык і пра гра мер з Бер лі на, на дум ку 

яко га з Кос лі кам Бер лі на ле пе ра-

тва ры ла ся ў не зра зу ме лую і ў не-

чым бес сэн соў ную кан струк цыю, 

што рас плы ва ец ца ў сва іх дэ фі ні-

цы ях і за да чах. Сяб ра пры знаў ся, 

што па ру га доў уво гу ле не ха дзіў на 

па ка зы Бер лін ска га кі на фес ты ва-

лю з-за та го, маў ляў, што са праў ды 

вар тыя філь мы ў пра гра ме 

скла да юць да во лі ма лень кі 

пра цэнт і знай сці іх мож на 

хі ба што вы пад ко ва.

Ме на ві та з гэ та га пунк ту 

гле джан ня ў пер ша па чат ко-

вай пас ля доў нас ці азна чэн-

няў, што та кое Бер лі на ле 

сён ня, вар та зра біць ра кі-

роў ку: Бер лін скі кі на фес ты-

валь, так па да ло ся, — гэ та 

спа чат ку чыр во ныя да рож кі, 

по тым агром ніс ты і важ ны 

для філь ммэй ке раў кі на ры-

нак, і на рэш це, кі но.

АРТ
Коль кас нае ба гац це 

пра гра мы Бер лі на ле мо жа 

як ра да ваць, так і рас ча-

роў ваць. З ад на го бо ку, з 

ча ты рох сот філь маў кож-

ны мо жа вы браць неш та 

па сва ім гус це і пе ра ва гах. 

З ін ша га бо ку, у та кім рос-

кі дзе ра зу мен не са праў ды 

каш тоў на га кі но губ ля ец ца. 

Се лек цыя Бер лі на ле па каз-

вае раз на стай насць тэм, 

фор маў і ча го за ўгод на, але толь-

кі не пра ду гледж вае вы ве ра най і 

вы са ка я кас най пад бор кі.

Рас шы рэн не пра гра мы ў свой 

час пры вя ло да з'яў лен ня, на прык-

лад, та кіх сек цый, як «Ку лі нар нае кі-

но», дзе тэ ма ты ка зра зу ме лая, аль-

бо «Bеrlіnаlе Sресіаl», што больш 

фа ку су ец ца на зор ках і па пу ляр ным 

кан тэн це. Зра зу ме ла, што за да ча 

вя лі ка га кі на фес ты ва лю — даць як 

ма га больш на год гле да чам да лу-

чыц ца да па дзеі, але так са ма зра-

зу ме ла, што па бор ні кі са праўд на га 

мас тац тва мо гуць за да цца пы тан-

нем, што тут уво гу ле ад бы ва ец ца і 

ці на ка рысць гэ та сфе ры кі но.

Пры нам сі, на сё лет нім Бер лі на-

ле ад бы лі ся су свет ныя прэм' е ры 

філь маў Агнеш кі Хо ланд, Фран суа 

Азо на, Фа ці ха Акі на, Анд рэ Це шы-

нэ, Дэ ні Ка тэ і ін шых, а су свет ныя 

прэм' е ры та кіх аў та раў пры цяг ва-

юць так ці інакш. Агнеш ка Хо ланд 

прад ста ві ла сваю маш таб ную кар-

ці ну «Га рэт Джонс» пра жур на ліс-

та, які ў па чат ку 1930-х стаў свед-

кам га ла да мо ру ў Са вец кім Са ю-

зе. Фа ціх Акін так са ма за сна ваў 

сваю ра бо ту на рэ аль ных па дзе ях 

і зняў іра ніч ную «За ла тую паль-

чат ку» пра вы чва рэн ца і за бой цу 

Фры ца Хон ку, які ў 1970-х сха ваў 

у сва ёй ква тэ ры рас чля нён ку ча-

ты рох жан чын. Дэ ні Ка тэ прад ста-

віў «Ан та ло гію го ра да-пры ві да», у 

якой по руч з жы вы мі на сель ні ка мі 

не вя лі ка га га рад ка жы ха ра мі ста-

но вяц ца пры ві ды.

Нель га не пры знаць, што чыр-

во ныя да рож кі, зор кі, люк са вы 

бок кі не ма то гра фа, якія пры цяг-

ва лі ўва гу ва ўсе ча сы, з'яў ля юц-

ца важ най част кай маш таб на га 

кі на фес ты ва лю. І яны за ня лі сваё 

па чэс нае мес ца на Бер лі на ле, 

хоць мас тац тва кі но ў той жа час 

раз мы ла ся па між сот ня мі кар цін 

пра гра мы.

Чыр во ныя да рож кі, да-

рэ чы, тут пра хо дзяць амаль 

кож ны дзень, а з той на го ды, 

што гэ та лю ты, пра сто ру ка ля 

Bеrlіnаlе Раlаst пры хо дзіц ца 

ацяп ляць. Удзель ні каў пры-

во зяць на аў та ма бі лях Аudі — 

ад на го з асноў ных парт нё раў 

фо ру му, а ка лі ней кі мі ністр 

пры е дзе на аў та ма бі лі ін шай 

мар кі, у ад но сі нах фес ты ва-

лю і парт нё ра мо жа ўзнік нуць 

на пру жа насць.

Да рэ чы, чыр во ная да-

рож ка сё ле та «зя лё ная», бо 

зроб ле на з пе ра пра ца ва на га 

смец ця — гэт кая за ява пра 

кло пат аб на ва кол лі. Праў-

да, каб у сваю чар гу пе ра-

пра ца ваць са му чыр во ную 

да рож ку, пас ля за кан чэн ня 

кі на фес ты ва лю яе па вя зуць 

у Іта лію, бо ў Гер ма ніі ад па-

вед най тэх на ло гіі ня ма. За-

тое пры го жы жэст.

НА РЭШ ЦЕ
На пэў на, сэр ца Бер лі на ле са-

праў ды па тра буе пе ра мен, і гэ тыя 

бу ду чыя пе ра ме ны інт ры гу юць як 

ні што. Больш на ват, чым сён няш няя 

цы ры мо нія ўзна га родж ван ня. Фес-

ты валь за ста ец ца ад ным з га лоў ных 

кі на фо ру маў све ту, ста но віц ца мес-

цам для вы каз ван ня сва ёй па зі цыі, 

збі рае ва кол ся бе ты ся чы лю дзей, 

пры во зіць зо рак і ле ген даў кі но, у 

рэш це рэшт па каз вае філь мы, але, 

зда ец ца, не мо жа даць азна чэн не 

са мо га ся бе. Гран ды ёз на му, яму 

за ста ло ся раз даць мядз ве дзяў, 

паў тор на па ка заць пе ра мож цаў і 

па чаць рых та ваць юбі лей ны, ся мі-

дзя ся ты, Бер лі на ле.

Маг чы ма, ён змо жа зра біць чэр гі 

пе рад бі лет ны мі ка са мі ў на ступ ным 

го дзе яшчэ даў жэй шы мі. А агляд 

вар тых філь маў, якія мы вы пад ко-

ва-не вы пад ко ва знай шлі на фес-

ты ва лі, бу дзе ў ад ным з на ступ ных 

ну ма роў.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

І мы там бы ліІ мы там бы лі

ШТО ТА КОЕ БЕР ЛІ НА ЛЕ?
У ня мец кай ста лі цы за вяр ша ец ца адзін з га лоў ных кі на фес ты ва ляў све ту

Су гуч чаСу гуч ча

По вязь ча су 
ў му зы цы... 
і каме ні

У Мін ску 

і Ня сві жы пра гу ча лі 

ста ра жыт ныя 

сар дзін скія спе вы 

ў вы ка нан ні 

італь ян ска га 

ка лек ты ву 

«Tеnоrеs» — 

гэ та част ка куль тур най 

ак цыі, пры све ча най 

бе ла рус ка-сар дзін скім 

су вя зям, што ўзнік лі 

больш як 400 га доў 

та му.

...Як ве да юць мно гія, зна-

ка мі ты італь ян скі ар хі тэк тар 

Джа ва ні Ма рыя Бер нар до-

ні 13 га доў свай го жыц ця 

пра вёў у Бе ла ру сі і браў 

са мы не па срэд ны ўдзел у 

бу даў ніц тве і пра ек та ван-

ні ўнут ра на га аздаб лен ня 

ад ной з жам чу жын Бе ла-

ру сі — Ня свіж ска га па ла ца 

Ра дзі ві лаў, а так са ма фар-

на га кас цё ла і ка ле гіі езу і таў. 

(У знак удзяч нас ці і пры знан-

ня за слуг пер ша га ў ВКЛ і 

Поль шчы ба роч на га ар хі тэк-

та ра ў 1993 го дзе ў Ста рым 

пар ку Ня сві жа быў уста ноў-

ле ны бюст Джа ва ні Бер нар-

до ні). Але па да ро зе ў Вя лі кае 

Княст ва Лі тоў скае ар хі тэк тар 

шмат пра ца ваў на бу даў ніц-

тве цэрк ваў у Іта ліі — Не-

апа лі, Аб ру ца, Каль я ры. Не 

дзіў на, што сён ня ме на ві та 

прад стаў ні кі італь ян ска га рэ-

гі ё на Сар дзі нія, які шчыль на 

су пра цоў ні чае з на шай кра і-

най у сфе ры куль ту ры і аду-

ка цыі, іні цы я ва лі куль тур ную 

ак цыю ў го нар свай го сла ву-

та га зем ля ка.

У пры ват нас ці, у На цы я-

наль ным гіс та рыч ным му зеі 

і На цы я наль ным гіс то ры ка-

куль тур ным му зеі-за па вед ні-

ку «Ня свіж» даў бяс плат ныя 

кан цэр ты твор чы ка лек тыў 

Tеnоrеs Su Сunsоnu Sаntu 

Juаnnе dе Thіеsі, які па зна-

ё міў бе ла рус кую пуб лі ку са 

сты лем сар дзін скіх ха ра-

вых спе ваў — між ін шым, 

у 2005 го дзе ён быў уне се ны 

ў Спіс не ма тэ ры яль най куль-

тур най спад чы ны ЮНЕС КА 

як узор уні каль нас ці і пры-

га жос ці. Акра мя та го, сён ня 

італь ян скія спе цы я ліс ты па 

куль ту ры прад ста ві лі ў Ня-

сві жы фо та вы стаў ку «Джа-

ва ні Ма рыя Бер нар до ні на 

Сар дзі ніі», дзе мож на ўба-

чыць ра бо ты ар хі тэк та ра на 

італь ян скім вост ра ве і знай-

сці іх па да бен ства з бе ла рус-

кі мі гіс та рыч ны мі пом ні ка мі, 

а так са ма пра вя лі на ву ко вы 

се мі нар аб ро лі Бер нар до ні ў 

кан тэкс це куль тур ных су вя-

зяў на шых кра ін.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Гэ та ка ля ча ты рох сот філь маў у пра гра ме, раз мер ка ва ных 

па кон кур сах з асоб ны мі кан цэп цы я мі і па кі на эк ра нах у роз ных 

пунк тах Бер лі на. Гэ та агром ніс ты кі на ры нак, дзе пра ек ты 

атрым лі ва юць маг чы мас ці для раз віц ця, а га то выя філь мы — 

вя лі кія эк ра ны, каб быць на іх па ка за ны мі (на прык лад, наш 

«Хрус таль» на сё лет нім Бер лі на ле так са ма знай шоў па куп ні коў). 

Гэ та чыр во ныя да рож кі і кі на зор кі на іх, на прэс-кан фе рэн цы ях, 

на сцэ нах, на ін тэр в'ю, на бер лін скіх ву лі цах. Гэ та варк шо пы, 

пі ке ты, су стрэ чы, прэ зен та цыі, фур шэ ты, цы ры мо ніі 

ўзна га родж ван ня, прос та цы ры мо ніі, ве ча ры ны, мядз ве дзі ў 

пра сто ры го ра да і кі на рэ цэн зіі ў све жых га зе тах. Ула даль ні кі 

«За ла то га мядз ве дзя» і ін шых уз на га род бу дуць агу ча ны ўжо 

сён ня ўве ча ры, 16 лю та га, са сцэ ны асноў най кі на пля цоў кі 

фес ты ва лю — кі на тэ ат ра Bеrlіnаlе Раlаst.


