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— У якас цi ма ла до га не за-

леж на га рэ жы сё ра як ты ад чу-

ва еш ся бе ва ўмо вах бе ла рус кай 

кi на iн дуст рыi?

— Быц цам зна хо джу ся па-за бе-

ла рус кай кi на iн дуст ры яй. Гэ та як у 

ка ме дыi «Кра i на Оз» Ва сi ля Сi га-

ра ва, дзе га лоў ная ге ра i ня пра хо-

дзiць праз су цэль ны трэш i ў кан цы 

на пы тан не, ча му яна хо ча з'е хаць, 

ад каз вае: «Не як не пры жы ла ся». 

Я так са ма ка жу, што не пры жы ла-

ся; ка лi мець на ўва зе iн дуст рыю з 

фi нан са ван нем Мiн куль та, я ся бе 

з ёй не аса цы юю. I ўво гу ле цi iс нуе 

бе ла рус кая кi на iн дуст рыя? Ёсць су-

пол ка цу доў ных лю дзей, якiх я па-

ва жаю i люб лю, праў да, на ват ка лi 

кон курс кi на пра ек таў упер шы ню за 

доў гi час даў доб ры вы нiк, мы ста-

лi ад но на ад на го пi саць да но сы. 

На ша куль тур ная сфе ра не да стат-

ко ва раз вi тая, каб га ва рыць пра 

паў на вар тас ную кi не ма та гра фiю. 

Узяць Iн дуст ры яль ную плат фор му 

«Лiс та па да»: роз ныя лю дзi апа вя-

да юць, як з бе ла рус кi мi гра шы ма, 

на ват з двац цац цю пра цэн та мi 

бюд жэ ту, увай сцi ў кап ра дук цыю i 

зняць кi но, маў ляў, што вы се дзi це. 

Але гэ тыя раз мо вы бес сэн соў ныя, 

бо нам усё яшчэ трэ ба мець тыя 

двац цаць пра цэн таў «да маш нiх» 

гро шай, а атры маць iх не маг чы-

ма. Ад па вед на, за ста ец ца, ка лi ўсе 

зор кi сы дуц ца, здзiў ляць тым, што 

зды ма еш за ка пей кi. Шко ла Вай ды 

да ла нам ка ля ты ся чы до ла раў на 

здым кi сцэ ны, дык мае ад на груп-

нi кi па жар та ва лi, што я за гэ тыя 

гро шы зраб лю ўвесь фiльм.

— Апошнім часам у Беларусі 

шмат абмяркоўвалася, коль кi на-

са мрэч павінен скла даць бюд-

жэт кi но. Коль кi каш та ва лi твае 

фiль мы i коль кi ты б ха це ла, каб 

яны каш та ва лi?

— На «Гра фа ў апель сi нах» у 

мя не пай шло пяць ты сяч до ла-

раў — гэ та на здым кi i гук, пры-

тым што ўсе пра ца ва лi бяс плат на 

i я ман цi ра ва ла са ма. Але по тым 

па ча ло ся пра соў ван не «Гра фа» 

на фес ты валь ных плат фор мах, i 

я да гэ туль вi на ва тая гро шы сяб-

рам. Кошт кар цi ны — гэ та ад на 

су ма, але фiльм прос та ля жа на 

па лi цу, ка лi ней кiя срод кi не вы-

дат ку юц ца яшчэ i на пра соў ван-

не. У нас кажуць пра вiль ныя рэчы: 

менш гро шай на пра ект, зна чыць 

больш пра ек таў, зна чыць больш 

маг чы мас цяў удзель нi чаць у ка-

п ра дук цы ях — i бе ла ру саў бу дуць з 

за да валь нен нем браць у парт нё ры, 

бо мы вель мi цi ка выя за мя жой, 

асаб лi ва апош нiм ча сам. Ця пер 

уво гу ле час нiз ка бюд жэт на га кi-

но — iдзе су свет ны кры зiс, фi нан-

са ван не Шко лы Вай ды, на прык лад, 

ска ра цi ла ся ледзь не ўдвая, на кi но 

бы лых гро шай так са ма да ваць не 

бу дуць. За ста ец ца ап ты мi зоў ваць 

ка ман ду i вы дат кi — на пля цоў цы, 

ска жам, не па трэб ны двац цаць п'я-

ных свет ла вi коў, да стат ко ва ад на-

го доб ра га га фе ра.

— Ка лi ма ец ца на ўва зе нiз ка-

бюд жэт нае кi но, пра якiя су мы 

iдзе га вор ка?

— За сто ты сяч, ка лi не ўлiч ваць 

па да ткi, мож на зняць ха ро шы, дых-

тоў ны поў ны метр. Лепш хай дзе-

сяць ча ла век зды муць за 100 ты-

сяч, а я ўпэў не на, у нас да стат ко ва 

лю дзей, якiя мо гуць зра бiць гэ та 

доб ра, чым нех та адзiн атры мае 

мiль ён i не зра зу ме ла, зды ме цi не.

— Фiльм II ты зня ла за шэсць 

дзён — што ў iм бы ло б леп шым, 

ка лi б у ця бе бы ло больш маг чы-

мас цяў?

— На пэў на, леп шым бы ло б 

на ша зда роўе, бо пра ца ваць па 

ва сям нац цаць га дзiн вель мi цяж-

ка. Не як на за мо ву IT-кам па нii я 

зды ма ла се ры ял, i мы пра ца ва лi 

па двац цаць га дзiн — мой гу ка-

рэ жы сёр та ды на столь кi ста мiў ся, 

што спа тык нуў ся, упаў з лес вi цы i 

доў га пра ля жаў у баль нi цы. Мне 

хо чац ца бе раг чы ка ман ду, каб яны 

ад чу ва лi ся бе людзь мi i ме лi ча-

ла ве чыя ўмо вы пра цы — пер шы 

раз, мо жа, i пры шпiль на пра ца ваць 

сут ка мi, але бяс кон ца гэ та цяг нуц-

ца не мо жа.

— Ты ка жаш, бе ла рус кiх ка лег 

га то вы браць у парт нё ры — ад-

куль та кое ад чу ван не?

— На за меж ных фес ты ва лях да 

мя не не ад на ра зо ва па ды хо дзi лi, у 

тым лi ку, на прык лад, прад стаў нi ца 

Бер лi на ле, i ка за лi, што ча ка юць 

на шых пра ек таў i га то вы iх пад-

тры маць. Ёсць мо да на кi но: ка-

лi ра ней бы ла хва ля ру мын ска га 

кi но, ця пер, я ду маю, па чы на ец ца 

цi ка васць да бал кан ска га, то так-

са ма лёг ка ў мо ду мо жа ўвай сцi 

бе ла рус кае. На ват пас ля вы ха ду 

«Хрус та ля» я за ўва жы ла на мiж-

на род ных фес ты ва лях да ся бе iн-

шае стаў лен не — Бе ла русь ста ла 

цi ка вай.

— На твой по гляд, цi мож на 

на зваць ад ной з пры чын стаг на-

цыi на ша га кi но iс ну ю чую сiс тэ-

му яго фi нан са ван ня?

— Аб са лют на. Па гля дзець на 

Укра i ну: як толь кi там на ла дзi ла ся 

сiс тэ ма фi нан са ван ня, у кож ным 

пiт чын гу ўдзель нi чае па тры ўкраін -

скiя пра ек ты, ледзь не ў кож ным 

кон кур се ёсць укра iн скi фiльм. 

Адзiн бiз нес мен, што не мае да кi но 

нi я ка га да чы нен ня, ва зiў ма ла дых 

аў та раў на Кан скi кi на фес ты валь, 

каб яны па ву чы лi ся. У нас жа кi-

но нi хто асаб лi ва не хо ча зай мац-

ца — з пра ек там «Пра жэк цё ры» 

мы звяр та лi ся да роз ных лю дзей, 

пры чым пра сi лi аб са лют на па сiль-

ныя гро шы, i ўба чы лi, што бiз не су 

не цi ка ва ў гэ тым удзель нi чаць.

— Ты не як спра ба ва ла су-

пра цоў нi чаць з «Бе ла русь фiль-

мам» — ча му су пра ца не скла-

ла ся?

— Кi на сту дыя, на коль кi я ра зу-

мею, пра па на ва ла мно гiм ма ла дым 

рэ жы сё рам зняць фiльм па iх сцэ-

на рыi, а зга дзi ла ся толь кi я — сцэ-

на рый быў дрэн ны, але я па ду ма-

ла, што зма гу зра бiць з яго неш та 

вар тае. Пра ект па да ваў ся на кон-

курс Мi нiс тэр ства куль ту ры, а як 

пра цу юць на кi на сту дыi — пра ект 

iдзе на кон курс i за пус ка ец ца ў вы-

твор часць ад на ча со ва, на столь кi 

ўсе ўпэў не ны, што фiльм атры мае 

фi нан са ван не, але нам праз не ка-

то ры час ад мо вi лi. Я гэ та му ра да, 

бо ра зу мею, што прос та вы ма та-

ла б са бе нер вы i зня ла ней кую фiг-

ню — неш та свабоднае, су час нае, 

дзёрз кае на «Бе ла русь фiль ме» 

зра бiць, мне зда ец ца, нель га. По-

тым я да ве да ла ся: праб ле ма бы ла 

ў тым, што «У сэн се Сянь ко ва?». 

Маг чы ма, я не вель мi пры дат ны 

пер са наж для кi на сту дыi аль бо 

спра ца ва ла ад сут насць спе цы яль-

най аду ка цыi.

— Цi за раб ля еш ты на кi но?

— Я атры ма ла га на рар за 

фiльм II i змаг ла пра жыць на яго 

паў та ра-два ме ся цы, то-бок у ад па-

чы нак за гэ тыя гро шы не з'ез дзiш. 

По тым мне iшоў пра цэнт ад пра ка-

ту — я па тра цi ла яго на фес ты ва лi. 

Гэ та ўвесь мой за ро бак, хоць, мне 

зда ец ца, на кар цi не II мож на за ра-

бiць, толь кi на гэ та па вiн на пра ца-

ваць цэ лая ка ман да. Мо жа быць, 

сi ту а цыя ў кi на сфе ры зме нiц ца, але 

я i не ча каю вя лi кiх ды вi дэн даў.

— Што ад бы ва ец ца з пра ек-

там «Пра жэк цё ры» i ка лi пуб лi ка 

яго ўба чыць?

— Я ця пер прос та ў аг нi, бо не 

ма гу знай сцi гу ка рэ жы сё ра — усе 

аль бо за ня тыя, аль бо не ма юць 

сiл, а да ве рыць пра ект на вiч ку мне 

скла да на праз ад моў ны до свед. 

Гук — га лоў ны «за тык» у пра ек це, 

але ў ма iм цу доў ным све це фiльм 

па вi нен быць га то вы ўжо ў кан цы 

жнiў ня, а што да лей, па куль не вя-

до ма. Ха це ла ся б ду маць пра фес-

ты ва лi, але не зра зу ме ла, цi хут ка 

яны ад но вяц ца ў тра ды цый ным 

фар ма це.

— У Шко ле Вай ды ты рас пра-

цоў ва еш пра ект «Па мыл ка 404» 

пра хлоп цаў, якiя збя га юць ад 

ар мii. Iдэя пе ра гу ка ец ца з тва-

ёй ка рот ка мет раж кай Paranoid 

Android — чым гэ тая тэ ма асаб-

лi вая для ця бе?

— Хоць я i жан чы на, якой не 

па гра жае, але я гля джу ва кол i 

шка дую мас та коў, ак цё раў, ай цiш-

нi каў, якiм трэ ба iс цi ў ар мiю, бо 

лi чу, што кож ны па вi нен зай мац ца 

сва ёй спра вай. Ёсць лю дзi, якiм 

па да ба ец ца слу жыць, — хай яны 

слу жаць i атрым лi ва юць за гэ та 

гро шы. У Iз ра i лi так са ма слу жаць 

усе, праў да, мо гуць вы бi раць фар-

мат служ бы — зна ё мы му зы кант у 

ар мii зай ма ец ца му зы кай. Да та-

го ж я ста мi ла ся ад мi лi та рысц кай 

пра па ган ды i мне хо чац ца пра гэ та 

па га ва рыць — я ра зу мею, што не 

змя ню свет, але пры нам сi да па ма-

гу па гля дзець на яго iна чай. Я яшчэ 

нi ко лi не ме ла та ко га ўзва жа на га 

i аб грун та ва на га жа дан ня зняць 

фiльм.

— Што ты чыц ца кар цi ны II, ду-

ма еш, на ша гра мад ства са праў-

ды та кое абы яка вае i не раз вi тае 

ў стаў лен нi да го ма сек су а лаў i 

ВIЧ-iн фi цы ра ва ных?

— Ду маю, нам ёсць ку ды iм-

кнуц ца, праб ле ма з га ма фо бi яй 

дак лад на ёсць, да рэ чы, па ля кi на 

мой фiльм так са ма рэ ага ва лi: «Ой, 

гэ та як у нас». А абы яка васць i за-

ся ро джа насць на сва iх па трэ бах 

я ўво гу ле лi чы ла на шай асноў най 

якас цю, але хо чац ца ве рыць, мы 

гэ та прай шлi — апош нiм ча сам 

цуд што ад бы ва ец ца, па чы на ю чы з 

валан  цё раў пад час «ко вi да» i ах вя-

ра ван няў на ка рысць ура чоў, на ша 

гра мад ства ста но вiц ца iн шым.

— Ка лi ты зды ма ла II, ты пе ра-

больш ва ла ў iмя мас тац кай iдэi 

аль бо са праў ды ад чу ва ла, што 

ад люст роў ва еш рэ аль насць?

— Сю жэт, вя до ма, вы ду ма ны, 

але я б не ска за ла, што ён пе ра-

боль швае агрэ сiў насць на ша га 

гра мад ства: у нас у «Фэй сбу ку» да-

рос лыя цку юць ад но ад на го кож ны 

дзень, што ўжо ка заць пра дзя цей. 

У ма iм кла се, на прык лад, да во лi 

жорст ка здзе ка ва лi ся з ад на го 

хлоп ца, i хоць нi хто не хва рэў на 

ВIЧ, я лёг ка ўяў ляю сцэ ну з фiль ма 

ў сва ёй шко ле. Ня даў на чы та ла, як 

у ней кiм iз ра iль скiм га рад ку дзяў-

чы на за хва рэ ла на «ко вiд» i вуч нi 

з баць ка мi яе за цка ва лi.

— Ты ву чыш ся ў Шко ле Вай-

ды — у бу ду чы нi бу дзеш ста рац-

ца зды маць у по лi бе ла рус ка га 

кi но аль бо з'е дзеш за мя жу?

— Вя до ма, я бу ду зды маць 

бе ла рус кае кi но, але па спра бую 

зра бiць пра ект i ў Поль шчы. Я вы-

ра шы ла, што не бу ду зма гац ца за 

бе ла рус кi кi не ма то граф — ёсць 

я, я бе ла рус ка i зды маю пра тое, 

што мя не хва люе, бе ла рус кая гэ та 

рэ ча iс насць цi су свет ны кан тэкст: 

ча му я па вiн на ся бе аб мя жоў ваць? 

Да р'я Жук, на прык лад, пра цуе i ў 

Бе ла ру сi, i ў Ра сii, я ўпэў не на, яна 

хо ча пра ца ваць у ЗША i не мыс лiць 

ка тэ го ры я мi на цы я наль нас цi. Вось 

i я бу ду прос та зды маць кi но.

— Што Шко ла Вай ды да зво лi-

ла та бе зра зу мець пра кi но?

— Я прый шла сю ды ўжо з до-

све дам, але шмат атрым лi ваю на 

эма цы я наль ным уз роў нi. У нас 

ёсць вы клад чык Вой цех Мар чэў-

скi, якi ства рыў Шко лу ра зам з 

Ан джэ ем Вай дам: ён аб са лют на 

су час ны — на прык лад, са лi дар ны 

з ру хам #metoo — i над звы чай муд-

ры ў тэ ме кi но. Ка лi ён ка жа, усе 

ад кла да юць тэ ле фо ны цi ноўт бу кi 

i прос та слу ха юць. Двац цаць га доў 

та му ён пе ра стаў ра бiць фiль мы, 

бо зра зу меў, што не хо ча зды маць, 

прос та каб зды маць, i вы ра шыў, 

што чар го вую кар цi ну ство рыць, 

толь кi ка лi ўзнiк не тэ ма, у якой яму 

за хо чац ца неш та ска заць. Гэ тая 

па зi цыя, на пэў на, ста ла ма iм най-

вя лiк шым ура жан нем ад Шко лы. 

Да та го ж я ця пер больш сур' ёз на 

стаў лю ся да кi но i ра зу мею, што 

ў фiль ма па вi нен быць бюд жэт, а 

пра ца кi не ма та гра фiс та па вiн на 

аплач вац ца: па ля кi ўпа да юць у 

iс тэ ры ку, ка лi да вед ва юц ца, што 

Шко ла пла цiць ак цё ру менш, чым 

ён звы чай на атрым лi вае на здым-

ках. Важ ным лi чу аб мер ка ван не 

май го пра ек та з ка ле га мi — цi ка ва 

гля дзець на яго праз прыз му iн шай 

рэ аль нас цi, якая не зу сiм ра зу мее 

наш кан тэкст. Мая ад на груп нi ца 

не як ска за ла фра зу: «Бачна, што 

тут ёсць сцэ на рыст» — i я вы ра-

шы ла, што трэ ба ра бiць кi но так, 

каб сцэ на рыс та ў iм нi хто не ўба-

чыў, як у ру мын скiх фiль мах. Я 

ж пры нес ла сва iм ад на груп нi кам 

iдэю та го, што не трэ ба ча каць, па-

куль фонд дасць гро шы, — мож на 

пай сцi i зняць бяс плат на. Яны не-

шчас лi выя, бо хо чуць зняць фiльм 

i га да мi ча ка юць на гэ та срод каў, 

а я — ча ла век, якi нi ко лi гро шай не 

ба чыў, — ства раю кi но i ад чу ваю 

ся бе шчас лi вай.

Гу та ры ла Са фiя ПА ЛЯН СКАЯ.

Асо баАсо ба

«Бе ла рус кае кi но 
мо жа лёг ка ўвай сцi ў мо ду»

Прэм' е ра кар цi ны II, якая ад бы ла ся на мi ну лым кi на фес ты ва лi 

«Лiс та пад», ста ла са праўд най па дзе яй з усi мi належнымі 

ат ры бу та мi — гуч ным кан тэкс там, на тоў пам у кi на тэ ат ры 

ды доў гi мi рэ флек сi я мi, якiя па цвер дзi лi, што фiльм тра пiў 

у яб лы чак. Яе рэ жы сёр ка Ула да СЯНЬ КО ВА за кра ну ла 

школь ны бу лiнг, стаў лен не да го ма сек су а лаў, стэ рэа ты пы 

аб ВIЧ-iн фi цы ра ва ных i па ка за ла, як у гэ тых кi рун ках вы гля дае 

на ша гра мад ства (для тых, хто не ба чыў стуж ку, — край не 

не пры ваб на). Кар цi на, зня тая за сцiп лую коль касць гро шай 

i зды мач ных дзён, сцвер дзi ла Ула ду як ад ну з га лоў ных 

прад стаў нiц бе ла рус ка га не за леж на га кi но. Ця пер аў та рка, 

вя до мая так са ма ам бiт ным дэ бю там «Граф у апель сi нах» 

i лад ным ка рот кiм мет рам Paranoid Android, ву чыц ца 

ў вар шаў скай Шко ле Вай ды, да раб ляе ма ла дзёж ны фiльм 

«Пра жэк цё ры» i рас пра цоў вае пра ект «Па мыл ка 404». Мы 

за пы та лi рэ жы сёр ку пра на шу шмат па кут ную кi на iн дуст рыю, 

яе но выя кар цi ны i дзе бе ла рус кiх кi нош нi каў ча ка юць 

з рас хi ну ты мi аб дым ка мi.

Ула да СЯНЬ КО ВА:
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