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На сцэ неНа сцэ не

Дра ма тур гі вы хо дзяць 
да гле да ча

У РТБД мож на аб мер ка ваць спек так лі 
з аў та ра мі п'ес

Што з ся бе ўяў ляе су час ная бе ла рус кая 

дра ма, як яна ўва саб ля ец ца на тэ ат раль най 

сцэ не, на якія за пы ты ча су ад каз вае, хто яе 

ства рае, пра што ён ду мае — на Тыд ні су час-

най бе ла рус кай дра ма тур гіі «Кан цэнт ра цыя» 

са мы час ра за брац ца з гэ ты мі пы тан ня мі. 

Ён ад крыў ся па за ўчо ра ў Рэс пуб лі кан скім 

тэ ат ры бе ла рус кай дра ма тур гіі і пра па на ваў 

на пра ця гу тыд ня гля дзець па стаў ле ныя па 

су час ных п'е сах спек так лі і аб мяр коў ваць іх 

з дра ма тур га мі.

Тэ атр і Цэнтр бе ла рус кай дра ма тур гіі, які ўва хо-
дзіць у яго струк ту ру, вы ра шы лі на зваць 2020 год 
юбі лей ным для но вай дра мы і на чар го вым, ужо чац-
вёр тым Тыд ні ад зна чыць яе двац ца ці год дзе. Пра гра-
ма ўклю чы ла ў ся бе пяць спек так ляў, да рэ чы, доб ра 
вя до мых гле да чу, а так са ма круг лы стол, ка пус нік і 
твор чыя су стрэ чы.

Зрэш ты, круг лы стол ужо ад быў ся: ім «Кан цэнт ра-
цыя» бы ла ад кры та. 16 са ка ві ка ў тэ ат ры са бра лі ся 
дра ма тур гі і тэ ат раль ныя кры ты кі, ся род якіх бы лі 
Дзміт рый Ба га слаў скі, Але на Маль чэў ская, Аляк сей 
Стрэль ні каў, каб прад ста віць свой по гляд на су час-
ную бе ла рус кую дра ма тур гію. У гэ ты ж ве чар тут 
бы ла ад кры та вы ста ва фотаздымкаў «Кроп ка нуль: 
рэт ра спек ты ва».

Па ка зы спек так ляў да аб мер ка ван ня з аў та ра мі па-
ча лі ся ўчо ра: у рам ках Тыд ня му сяць быць па ка за ныя 
«Ці хі шэ пат сы хо дзя чых кро каў» па п'е се Дзміт рыя 
Ба га слаў ска га, на шу ме лая «Кар' е ра док та ра Ра у са» 
па ад най мен най п'е се Вік та ра Мар ці но ві ча, «Бі лет на 
брэсц кі цяг нік» па п'е се Ві та лія Ка ра лё ва «Мос коу 
Дримин», «Все нор маль но» па п'е се Ула дзі сла вы 
Хмель і «Сі ро жа» па п'е се Юліі Чар няў скай.

Воль га МІЦ КЕ ВІЧ.

МастыМасты

СЯБ РУ ЕМ... МУ ЗЕЯ МІ
Да 30 чэр ве ня ў ме жах Дзён куль ту ры Бе ла-

ру сі ў Ама не на вед валь ні кі На цы я наль на га 

му зея, што зна хо дзіц ца ў ста лі цы сул та на та 

Мас ка це, змо гуць па гля дзець вы стаў ку «Узо-

ры і сім ва лы: спад чы на бе ла рус ка га ар на-

мен ту» са збо ру На цы я наль на га гіс та рыч на га 

му зея Бе ла ру сі.

Да мі нан тай вы стаў кі, як рас ка заў «Звяз дзе» ды-
рэк тар На цы я наль на га гіс та рыч на га му зея Па вел 
Са по цька, ста ла ка лек цыя тра ды цый на га бе ла рус-
ка га кас цю ма. У яе ўва хо дзяць раз на стай ныя кам-
плек ты муж чын ска га і жа но ча га адзен ня з шас ці 
гіс то ры ка-эт на гра фіч ных рэ гі ё наў на шай кра і ны (Ус-
ход ня га і За ход ня га Па лес ся, Па дзвін ня, Па дняп роўя, 
Па ня мон ня і Цэнт раль на га рэ гі ё на): што дзён ныя і 
свя точ ныя ўбо ры, тка ныя і вя за ныя па ясы, па вой ні кі 

ды хуст кі, абу так, ча ра ві кі і лап ці, упры го жан ні, вян кі 
ды стуж кі, а так са ма руч ні кі, аб ру сы, по сціл кі, прад-
ме ты тра ды цый на-бы та вой эт на гра фіі, пра цоў ныя 
пры ла ды. Агу лам у Ама не вы стаў ле на ка ля 100 ары-
гі наль ных бе ла рус кіх экс па на таў.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Фо та hіstmuseum.by.

На пра ця гу трох дзён чар го ва га «Ня-
філь тра» з 13 да 15 са ка ві ка на га рад скіх 
пля цоў ках ад бы лі ся кі на знаў чая кан фе рэн-
цыя, кі на па ка зы і су стрэ чы з аў та ра мі, якія 
пры яз джа юць сю ды з уся го све ту (праў да, 
праз пан дэ мію ка ра на ві ру са коль касць гас-
цей ска ра ці ла ся пры бліз на ўдвая).

Фес ты валь з'яў ля ец ца да во лі свое-
асаб лі вай ту соў кай кі на ама та раў: за про-
ша ныя рэ жы сё ры жы вуць ра зам, пуб лі-
ка пі ша вод гу кі на бу ду чых дып ло мах, 
філь мы аб мяр коў ва юц ца за сан гры яй у 
«ка та ком бах» Ок16. Ні чо га зрэ пе та ва на-
га, на ўмыс на га, ура чыс та га. «Ня фільтр» 
пра соў вае сваю не фар маль насць, але 
ні я ка га ра ды ка ліз му — ад ной з пля цо-
вак ста но віц ца «тра ды цый ны» кі на тэ атр, 
а пе ра мож цаў, якія на зы ва юц ца на та кой 
жа не фар маль най цы ры мо ніі, вы зна чае 
экс перт нае жу ры.

На ла га ты пе — га ла ва Ле ні на на це ле 
ды на заў ра, які тры мае кі на ка ме ру, а гэ тая 
іс то та па мя шча ец ца між бу дын каў «Ва-
рот Мін ска». Ле нін, па сло вах Аляк санд ра, 
тут но сіць толь кі дэ ка ра тыў ны ха рак тар, 
але ні як не ад люст роў вае змест фес ты-
валь ных пра грам. «Фак ту ра пост са вец кай 
краі ны — га лоў нае, чым мы мо жам за ці-
ка віць за меж ных рэ жы сё раў».

«Не філь тра ва нае кі но» па чы на ла ся 
на Cіnema Perpetuum Mobіle — мін скім 
фес ты ва лі ка рот ка мет раж ных філь маў, 
які не каль кі га доў па спя хо ва ар га ні зоў ваў-
ся ка ман дай кі на ама та раў. «На Cіnema 
Perpetuum бы ла прак ты ка так зва ных пе-
рад пра гля даў, ка лі лю дзі збі ра лі ся, гэ та 
бы ло бяс плат на, і прос та гля дзе лі філь мы, 
якія пры йшлі на фес ты валь у якас ці за-
яў кі, а іх бы ло больш за ты ся чу», — рас-
каз вае Аляк сандр Мар ты нюк. Ад сюль 
з'я ві лі ся фар мат не філь тра ва на га кі но і 
ідэя бу ду ча га фес ты ва лю, праў да, «сён ня 
«Ня фільтр» зу сім не тое, чым ён быў на па-
чат ку — гэ та як вёс ка Чыр во ны Уз го рак, 
не ка лі на зва ная так з-за ча ба ру, які ў ёй 
больш не рас це».

Сам Аляк сандр, юрыст па аду ка цыі, 
свой шлях да сфе ры кі но на зы вае лан-
цуж ком не вы тлу ма чаль на звя за ных па між 
са бой па дзей. «У кан цы 1980-х — па чат ку 
1990-х апроч тэ ле пра грам на тэ ле ба чан ні 
па ча лі круціць ма ла дое аў тар скае кі но, 
хоць уя віць та кое бы ло амаль не маг чы-
ма, а ў «Кі на па на ра ме» кож ныя вы хад-
ныя па каз ва лі кар ці ны Фе лі ні ці Ан та ні ё-
ні, якія гля дзе ла на ват мая не аду ка ва ная 
ма ці. Та ды ўпер шы ню я ўба чыў, на прык-
лад, «Жон ку пра даў ца га зы» Аляк санд ра 
Кай да ноў ска га. Я ад чу ваў шур па тасць і 
не пры гла джа насць гэ тых філь маў, і, з 
ад на го бо ку, гэ тая ка лю часць бы ла дзіў-
ная, а з дру го га — пры ваб ная. Вось так 
пад лет кам я ча мусь ці ся дзеў і гля дзеў 
усе гэ тыя рэ чы, і на ват я, та кі кру ты хла-
пец, вы га да ва ны го мель скай мас ку лін най 
куль ту рай, пла каў на філь мах».

Пэў на, «Ня фільтр» пе рай мае па доб ную 
бру таль насць. Гэ тым ра зам фес ты валь 
уклю чыў у ся бе па за кон кур сы не філь тра-
ва ных кар цін, па каз-дыс ку сію «Жан чы ны 
ў кі но», аме ры кан скія ан ты ва ен ныя ка-
ме дыі з Джо ні Лью і сам і гэ так да лей, але 
га лоў ным чы нам кон кур сы ані ма цый на га, 
да ку мен таль на га, экс пе ры мен таль на га, 
іг ра во га і асоб на бе ла рус ка га ка рот ка-
мет раж на га кі но — уся го пяць.

«Мне бы ло ці ка ва па гля дзець, як гэ-
та, ка лі ты не тра ціш улас ныя гро шы 
на куль тур нае ме ра пры ем ства». Бюд-
жэт «Ня філь тра», скла дзе ны з не вя лі кіх 
кант ры бу цый, па сло вах Аляк санд ра, у 
не каль кі дзя сят каў ра зоў мен шы за бюд-
жэт, на прык лад, На цы я наль най кі на прэ-
міі. «Мне на ват страш на ўя віць, што мы 
маг лі б зра біць за тыя гро шы, — мо жа, 
за пус ціць не ка га ў кос мас?» — жар туе 
Аляк сандр. Срод кі фес ты ва лю ідуць на 
арэн ду па мяш кан няў, па крыц цё вы дат каў 
на пе ра лё ты і пра жы ван не гас цей, па лі-
гра фію і яшчэ тое-сёе.

Ар га ні за та ры што год атрым лі ва юць 
не каль кі сот няў за явак. «У све це больш 
за сем ты сяч кі на фес ты ва ляў, і ў фільм-
мей ке ра вя лі кі вы бар пля цо вак, та му мы 
зна хо дзім ся ў ве лі зар най кан ку рэн цыі». 
Пры гэ тым боль шасць рэ жы сё раў, што 
пры яз джа юць на фес ты валь, па дае за-
яў кі зноў і зноў. Яны за вяз ва юць тут сяб-

роў скія су вя зі, у вы ні ку ез дзяць ад но да 
ад на го ў гос ці, вяр та юц ца на «Ня фільтр» 
аль бо на ват пры яз джа юць у Бе ла русь, 
каб зды маць кі но, як Майкл Фло рэз — 
яго ство ра ная ў на шай кра і не ка рот ка мет-
раж ка «Дзе Ле нін?» бы ла ў вы ні ку прад-
стаў ле на ў кон курс най пра гра ме мі ну ла га 
«Ня філь тра».

«На плат фор ме кі на фес ты ва ляў 
fіlmfreeway.com, дзе ты, як на «Букінгу», 
атрым лі ва еш фід бэк ад удзель ні каў па-
дзеі, мы праз ста ноў чыя вод гу кі два га ды 
бы лі ў то пе пя ці сот най леп шых фес ты ва-
ляў све ту», — дзе ліц ца Аляк сандр. До ра 
Карл з Гер ма ніі, аў та рка да ку мен таль най 
стуж кі «Се зон ныя гос ці», уклю ча най у 
кон курс ную пра гра му гэ та га го да, умо-
мант ад ка за ла мне, што не здзіў ля ец ца 
та кім вы ні кам, бо ат мас фе ра на фес-
ты ва лі са праў ды над звы чай пры яз ная. 
Пэў на, «Ня фільтр» з яго ня зму ша нас цю і 
сва бо дай ва ло дае для за меж ных гас цей 
ад мыс ло вым шар мам — шы ро кія, амаль 
экс та тыч ныя ўсмеш кі на яго пля цоў ках 
блі шчаць то тут, то там.

У кон курс ных пра гра мах між тым неш-
та «не філь тра ва нае», ран дом нае ўсё ж 
за хоў ва ец ца, та му наз ва фес ты ва лю — не 
прос та ру ды мент, але і знак той бес сіс тэм-
нас ці і ра дас ці прад чу ван ня. Тут мож на 
ўба чыць ані ма ва ную са ву-ня він ні цу, якая 
ма жа жаночыя трусы сы рам і ад праў ляе іх 

фетышыстам у Япо нію, аль бо ўзноў ле нае 
ві дэа школь ніц, якія за бі лі жан чы ну ў яе 
до ме і паказалі гэ та ў сац сет ках.

Да рэ чы, пры атры ман ні пра кат на-
га па свед чан ня, па сло вах Аляк санд ра, 
у ка ман ды фес ты ва лю не бы вае праб-
лем. «На са мрэч у За ход няй Еў ро пе гэ-
тыя пра цэ сы больш жорст кія, бе ла рус-
кія за ка на даў ства і пра ва пры мя няль ная 
прак ты ка да во лі ла яль ныя, у не ка то рых 
вы пад ках на ват пра цуе прын цып «мож на, 
ка лі асця рож на», — рас каз вае за сна валь-
нік «Ня філь тра». — На прык лад, у на шай 
кра і не пра кат нае па свед чан не, згод на 
з рэг ла мен там і з пры зна чэн нем уз рос-
та вай ка тэ го рыі, вы да ец ца бяс плат на, а 
ў Вя лі ка бры та ніі ты му сіш за пла ціць за 
кож ную да зво ле ную хві лі ну. Адзін бло гер 
на ват са браў на краў дфан дын гу гро шы, 
каб зняць адзінаццацігадзінны фільм пра 
тое, як на сця не сох не шэ рая фар ба, каб 
пры му сіць экс пер таў гэ та гля дзець».

Вар та ад зна чыць пад трым ку фес ты ва-
лем бе ла рус ка га кі но: па-пер шае, на шы рэ-
жы сё ры мо гуць па да ваць за яў кі бяс плат на, 
па-дру гое, прэ тэн да ваць не толь кі на бе ла-
рус кую кон курс ную пра гра му — у апош ні 
дзень «Ня філь тра» ў Ок16 быў па ка за ны 
пра ект «Гу сін» рэ жы сё ра Анд рэя Каш пер-
ска га і Анд рэя Гу ры на, які вя дзе блог пра 
сваё жыц цё з гусаком. Гусак у кас цю ме на 
фес ты валь бы ў за про ша ны так са ма.

Алесь Ла по, вар та ска заць, сё ле та 
кан ку ры ра ваў з ча тыр ма ка ле га мі, на-
прык лад, з экс пе ры мен таль най стуж кай 
Тац ця ны Сві рэ пы «Чыс цец» пра ча чэн скіх 
бе жан цаў у Брэс це аль бо жар таў лі вым 
ро лі кам Мі кі ты Лаў рэц ка га «Я ста міў ся 
прад каз ваць Ос ка ры». Фільм пра кі раў ні-
ка вяс ко ва га До ма куль ту ры, які пры дум-
ляе для мяс цо вых кам п'ю тар ныя кур сы, а 
тым на гэ та на чхаць, бо ага ро ды, ака заў ся 
па-за кан ку рэн цы яй на столь кі, што атры-
маў не толь кі га лоў ны прыз свай го кон кур-
су, але і Гран-пры фес ты ва лю. Зрэш ты, 
гэ та пры го жае ра шэн не жу ры.

Дып ло мы з на пі са ны мі на ад ва рот ным ба-
ку вод гу ка мі гле да чоў і пры зы бы лі ўру ча ныя 
рэ жы сё рам у ня дзе лю 15 са ка ві ка, і шос ты 
«Ня фільтр» афі цый на за крыў ся. Маг чы ма, 
фес ты валь, хоць і сам не без страт, пра во-
дзіў се зон кі на па дзей у ча со вую паў зу.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Фота дадзена фестывалем.

УЗЯЦЬ 
НЕ ФІЛЬ ТРА ВА НА ГА

Як у Мін ску пра во дзіц ца кі на фес ты валь без дзярж пад трым кі і спон са раў

Кі на кро кіКі на кро кі

«Хто за хо ча ар га ні за ваць у Бе ла ру сі 

кі на фес ты валь, зной дзе для гэ та га шля хі», — 

ка жа Аляк сандр МАР ТЫ НЮК. Пад яго на гля дам 

у Мін ску ўжо шос ты раз прай шоў фес ты валь 

«Не філь тра ва нае кі но», які абы хо дзіц ца без 

да па мо гі дзяр жа вы і спон са раў і пры гэ тым 

па каз вае гле да чам ад мыс ло ва па да бра ныя 

пра гра мы ка рот ка мет ра жак, ся род якіх удзель ні кі 

Кан ска га, Ве не цы ян ска га ці Бер лін ска га 

кі на фес ты ва ляў. Да рэ чы, Гран-пры гэ тым 

ра зам упер шы ню ўзяў бе ла рус кі фільм — 

«Усе ме ра пры ем ствы па пла не» Але ся Ла по. 

Рас каз ва ем, як пра цуе кі на фес ты валь без вя лі кіх 

ам бі цый, на які тым не менш паў тор на па да ец ца 

боль шасць яго ўдзель ні каў.


