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Іні цы я ты ва вар тая яшчэ і 

та му, што ста но віц ца ад ной з 

ня мно гіх маг чы мас цяў бе ла-

ру сам уба чыць айчынныя да-

ку мен таль ныя кар ці ны, а су-

стра кац ца з та кім за пы там 

да во дзіц ца час та: док ро біць 

са бе сла ву на між на род ных 

пля цоў ках, атрым лі вае пры-

зы на за меж ных кі на фес ты-

ва лях і ўрэш це ад люст роў вае 

на шу рэ ча іс насць, але амаль 

што не да ступ ны звы чай на му 

гле да чу.

Ан лайн-кі на фес ты валь 

раз гор нец ца на плат фор-

ме belarusdocs.com: кож ныя 

двац цаць ча ты ры га дзі ны 

тыд ня тут бу дзе да ступ ны 

адзін фільм з пра гра мы. Не-

ка то рыя з іх ужо ма юць фес-

ты валь ны лёс, але бу дуць і 

на цы я наль ныя прэм' е ры.

Част кай пра гра мы, на-

прык лад, ста ла стуж ка 

«Дэ бют» На стас сі Мі ра-

шні чэн кі, якая ле тась бы ла 

вы лу ча на на су іс кан не «Ос-

ка ра» ад Бе ла ру сі і тра пі ла 

ў шорт-ліст прэ міі. Прэм' е ра 

філь ма ў свой час ад бы ла ся 

на амстэр дам скім кі на фес-

ты ва лі ІDFA, што лі чыц ца 

да ку мен таль ны мі «Ка на мі». 

Гэ та апо вед пра тэ атр у жа-

но чай па праў чай ка ло ніі, які 

па ра лель на з рэ пе ты цы я мі 

спек так ля за ся родж ва ец ца 

на не каль кіх ге ра і нях і рас-

каз вае, як жан чы ны пе ра-

жы ва юць зня во лен не — як 

яны пра цу юць, га ду юць у 

тур ме дзі ця аль бо ча ка юць 

спат кан ня з ма лым, што за-

стаў ся на во лі. Апроч да во лі 

эм па тыч на га пра нік нен ня ў 

жа но чыя гіс то рыі, кар ці на 

па каз вае за кры ты ад звы-

чай на га ча ла ве ка ту рэм ны 

быт і тое, як ама тар ская 

тэ ат раль ная па ста ноў ка 

раз баў ляе строй ную за вя-

дзён ку.

Між тым ад крые 

BelarusDocs стуж ка «Трэ-

нер» Воль гі Аб рам чык, якая 

па каз ва ла ся на фес ты ва лях 

Docudays у Кі е ве, «Арт док-

фэст» у Маск ве і мін скім 

«Ліс та па дзе». Гэ та пра нік-

нен не ў што дзён насць збор-

най Бе ла ру сі па ін ту і тыў ным 

фут бо ле, дзе гу ля юць не ві-

ду шчыя, і яе са ма ад да на га 

трэ не ра Але га Кі ры ла ва. 

Фільм су пра ва джае ка ман ду 

ў яе пад рых тоў цы да ад каз-

най гуль ні і ў тым лі ку праз 

асоб ных гуль цоў па каз вае, 

як ма ты ва цыя і трэ ні роў кі 

спры я юць, зда ва ла ся б, не-

маг чы мым рэ чам.

У пра гра ме кі на фес ты ва-

лю ёсць яшчэ два філь мы, 

ра ней ужо дэ ман стра ва ныя 

ў Бе ла ру сі. Ці ка васць, па-пер-

шае, му сіць вы клі каць «Цар 

га ры» Анд рэя Ку ці лы, зня-

ты рэ жы сё рам яшчэ да яго 

вя лі кіх пе ра мог з кар ці на мі 

«Стрып тыз і вай на» і Summa. 

Да во лі ка верз ны фільм рас-

каз вае пра ма ла дую сям'ю 

з ма лы мі дзець мі, што пе-

ра еха ла ў вёс ку з жа дан нем 

зай мац ца на ту раль най гас па-

дар кай, але бы ла хут ка вы му-

ша на кі нуць гэ тую ідэю з-за 

бес пе ра пын ных бю ра кра тыч-

ных пра цэ дур і штра фаў.

Па-дру гое, на BelarusDocs 

мож на па гру зіц ца ў ме ды та-

тыў на-на зі раль ную ра бо ту 

«Пе ра зі ма ваць» Евы-Ка-

ця ры ны Ма ха вай, дзе па-

ка за ны се зон ны пры ту лак 

для ста рых лю дзей: на зі му 

яны па кі да юць свае адзі но-

кія вяс ко выя ха ты і едуць у 

мес ца, улас на та кую ж ха ту, 

дзе нех та мо жа пра іх па-

кла па ціц ца. Дні пра хо дзяць 

ня спеш на і ма руд на, а ка-

ме ра тым ча сам вы хоп лі вае 

ўспа мі ны ста рых пра га рот-

нае мі ну лае, іх стры ма ную 

ка му ні ка цыю па між са бой і 

не па збеж нае за ту хан не.

Апроч больш-менш вя до-

мых бе ла рус ка му гле да чу 

сту жак на BelarusDocs ад-

бу дуц ца тры на цы я наль ныя 

прэм' е ры кар цін, кож ная з 

якіх на ле жыць мас ці та му бе-

ла рус ка му да ку мен та ліс ту і 

зня тая на сту дыі «Ле та піс» 

«Бе ла русь філь ма».

У пра гра му ўклю ча ны ня-

даў ні док Га лі ны Ада мо віч 

«Ле бе дзі», што ад люст роў-

вае трэ ша вую ра бо ту хут кай 

да па мо гі ў Свет ла гор ску. Ка-

ме ра без лі тас ці і па слаб лен-

няў на кі роў ва ец ца ў са мую 

гу шчу мар гі наль на га све ту 

не вя лі ка га го ра да, яко му 

што дзён на па тра бу ец ца да-

па мо га ўра ча. Ня прос тае, 

а ча сам агід нае ві до ві шча 

на пры кла дзе свет ла гор скай 

«хут кай» — наз ва філь ма 

ад сы лае да ра бо ча га па зыў-

но га — па ка жа, што ў рэ аль-

нас ці мо жа азна чаць клят ва 

Гі пак ра та.

Тра ды цый ная для на шай 

да ку мен та ліс ты кі тэ ма вёс кі 

муд ра ге ліс та ўва со бі ла ся ў 

фак тур ным філь ме «По лацкі 

вальс» Воль гі Да шук пра 

вяс ко ва га гар ма ніс та і кам-

па зі та ра Ва сі ля Гра ноў ска га. 

Ён пі ша му зы ку па за мо вах, 

кі руе мяс цо вым хо рам ба бу-

лек, во зіць іх на вы ступ лен ні 

і ўво гу ле зай ма ец ца бур най 

дзей нас цю ў да во лі па шар-

па ным ася род дзі — і ў вы ні-

ку са праў ды «ро біць» фільм 

Воль гі Да шук. Ці ка вы сам па 

са бе ге рой ста но віц ца пра-

вад ні ком у не на ла джа ныя, 

але сім па тыч ныя вяс ко выя 

буд ні, тут жа мож на бу дзе па-

чуць му зы ку яго аў тар ства.

На рэш це, BelarusDocs 

па ка жа зу сім све жую кар-

ці ну «Фальк лор і жыц цё» 

Юрыя Ці ма фе е ва — шэ раг 

уз ноў ле ных ак цё ра мі на-

цыя  наль ных ры ту а лаў і аб-

ра даў. Фільм атры маў ся да-

во лі га рэз лі вы, бо бе ла рус кія 

тра ды цыі ма юць спра ву і з 

фа ла са мі, і з аго ле нас цю, 

і са сва бод ны мі по гля да мі 

на шлюб. Роз на га кштал-

ту рэ кан струк цыі мі ну ла га, 

зня тыя Юры ем Ці ма фе е вым 

паэ тыч на і ме та фа рыч на, 

утва ра юць яр кае ві до ві шча, 

з яко га апроч ін ша га мож на 

і па смя яц ца.

Фес ты валь з'яў ля ец ца 

не ка мер цый ным пра ек там, 

та му яго мож на пад тры маць 

на краў дфан дын га вай пля-

цоў цы «Та ла ка». За час двух 

мі ну лых «бе ла рус док саў» 

ча тыр нац цаць пра грам ных 

філь маў бы лі пра гле джа ны 

больш за дзе вяць ты сяч ра-

зоў у пя ці дзе ся ці ся мі кра і нах 

све ту.

Для та го каб стаць сяб рам 

жу ры, што пры зна чае Прыз 

гля дац кіх сім па тый, трэ ба 

быць зна ё мым з усі мі ся мю 

ўдзель ні ка мі пра гра мы.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

— Коль кі вам трэ ба бы-

ло са браць гіс та рыч на га 

ма тэ ры я лу, каб на пі саць 

«Вы рві ча»?

— Ка лі я на пі са ла пер-

шую кні гу се рыі, вы ра шы-

ла склас ці спіс кры ніц, дзе 

бра ла ін фар ма цыю для ра-

ма на, — у вы ні ку кі ну ла на 

двух со тай. Пісь мен нік — як 

са ро ка: зві вае гняз до і цяг-

не ў яго ўсё бліс ку чае. Гэ ты 

пра цэс ад бы ва ец ца па ста-

ян на, хоць па трош ку, але 

пі шу я кож ны дзень і кож ны 

дзень неш та чы таю, удак-

лад няю. Мае кні гі — не на-

ву ко выя ма на гра фіі, на ват 

жанр «Аван тур», каб у мя не 

ні хто не кі нуў пан тоф лем, 

гу чыць як пры год ніц ка-

фан тас ма га рыч ны ра ман. 

Тым не менш праў да па доб-

насць я за хоў ваю — ду маю, 

ме на ві та та му не ка то рыя 

шу ка юць у эн цык ла пе ды ях 

звест кі аб Пра нці шу Выр-

ві чу і Баў тра мею Лёд ні ку, 

упэў не ныя, што яны — рэ-

аль ныя пер са на жы.

— Ці мо жам мы шу каць 

у XVІІІ ста год дзі бе ла рус-

кую ідэн тыч насць?

— Мы па він ны гэ та ра-

біць і ўво гу ле пра ца ваць над 

ства рэн нем бе ла рус ка га 

на цы я наль на га мі фа, у які, 

на маю дум ку, аба вяз ко ва 

па він ны ўва хо дзіць Бе ла-

русь ры цар ская, Бе ла русь 

шля хец кая эпо хі ВКЛ, Бе-

ла русь ін сур генц кая — гэ та 

ча сы поль ска-бе ла рус ка-лі-

тоў скіх паў стан няў з цэ лым 

пан тэ о нам ге рояў-па тры ё-

таў, і Бе ла русь рэ прэ са ва-

ная 1920-30-х га доў, ча соў 

«Уз вы шша» і «Ма лад ня ка». 

У на шай гіс то рыі шмат па-

сі я на ры яў, пра якіх мож на 

пі саць ра ма ны і зды маць 

се ры я лы, да во лі ге ро яў з 

бе ла рус кі мі ад мет нас ця мі 

і му ха мі ў га ла ве, і я пас-

ля доў на ўва саб ляю гэ тыя 

свае ідэі. Се рыя пра Вы рві-

ча так са ма пра цуе на бе-

ла рус кі на цы я наль ны міф, 

я ўпэў не на, і фільм, ня гле-

дзя чы на не ка то рыя не да-

хо пы, бу дзе на яго пра ца-

ваць. Ужо на пе рад па ка зе 

лю дзі вы хо дзі лі з гля дзель-

най за лы са здзіў лен нем, 

што Бе ла русь бы ла та кая і 

ў Бе ла ру сі бы ло та кое.

— А якія гэ та бе ла рус-

кія ад мет нас ці і му хі ў га-

ла ве?

— Мы — у цэнт ры Еў ро-

пы, на яе скры жа ван нях, на 

су тыч чы куль тур, пра што 

яшчэ Іг нат Аб дзі ра ло віч 

пі саў. У ма ім ра ма не чо-

цень ка пра соч ва ец ца, што 

Бе ла русь муль ты кан фе сій-

ная і муль ты на цы я наль ная: 

у ім дзей ні ча юць лю дзі роз-

ных кан фе сій — я па каз ваю 

скла да ныя ўза е ма ад но сі ны 

па між імі — і лю дзі роз ных 

на цы я наль нас цяў. На прык-

лад, ад ным з пер са на жаў, 

та кім нось бі там муд рас ці, 

з'яў ля ец ца ап тэ кар-яў рэй 

Лей ба. Куль тур ная раз на-

стай насць сфар мі ра ва ла 

мен таль насць бе ла ру са: 

пра сла ву тая та ле рант насць 

мае не толь кі ад моў ны 

сэнс, маў ляў, «еш це мя не 

му хі з ка ма ра мі», як пі саў 

Ула дзі мір Ка рат ке віч, але і 

ста ноў чы. Лёд нік не як агуч-

вае сло вы Валь тэ ра: «Я не 

згод ны ні з ад ным ва шым 

сло вам, але га то вы па мер-

ці за ва ша пра ва яго га ва-

рыць». Бе ла рус кае мяс тэч-

ка — гэ та кас цёл, царк ва, 

сі на го га і мя чэць, і ўсе жы-

ха ры вы хо дзяць ганд ля ваць 

і свят ка ваць на адзін пляц. 

Не важ на, якой ча ла век 

кан фе сіі ці на цы я наль нас-

ці: ка лі ён жы ве на гэ тым 

мес цы і га то вы яго аба ра-

няць, ён на ле жыць на ро ду, 

роў на як усе ін шыя.

— А як бы ло з па трыя-

тыз мам у XVІІІ ста год-

дзі?

— Бы ло. На зы ва лі ся-

бе па-роз на му — ру сі на мі 

ці ліц ві на мі, але су поль-

насць бы ла, бы ла Бе ла-

русь, бе ла рус кая мо ва гу-

ча ла на поў ні цу, і маг на ты 

ёй ка рыс та лі ся. Лух та, што 

кня зі не ма юць да чы нен ня 

да Бе ла ру сі: мы ма ем пра-

ва на ўсё, што тут ад бы ва-

ла ся, і на ўсіх лю дзей, якія 

тут жы лі і пра ца ва лі, і нам 

трэ ба сцвяр джаць гэ тае 

пра ва, збі раць і ства раць 

на цы я наль ны міф. І кня зі, 

і ры ца ры, і да мы, і шлях та, 

і прос тыя лю дзі — усё тут 

бы ло, і не ха дзі лі бе ла ру сы 

ў лап цях. У філь ме пер са-

на жаў у лап цях ня ма — на-

ват прос тыя бе ла ру сы ў той 

час на сі лі ску ра ны абу так, 

які на зы ваў ся порш ня мі.

— У сфе ры бе ла рус кай 

лі та ра ту ры вы вя до мы 

аў тар — ці зна чыць гэ та, 

што лі та ра ту рай вы мо-

жа це ся бе за бяс пе чыць?

— Я вас пра шу, лі та ра-

ту ра сён ня амаль ні ко га не 

за бяс печ вае, а пісь мен ні-

каў, якія мо гуць жыць за 

кошт сва іх кніг, не мо жа 

быць шмат у прын цы пе. 

Гэ та му трэ ба ад ра зу ска-

рыц ца і ні на што не раз ліч-

ваць, інакш, па куль бу дзеш 

ча каць, што прый дуць-да-

дуць, ні чо га не зро біш. Ка лі 

я бя ру ся неш та пі саць, то з 

уста ноў кай, што гэ та трэ ба 

толь кі мне і яно мо жа тра-

піць «у стол», хоць, ка неш-

не, усё жыц цё ча каю, што 

зма гу ні дзе не пра ца ваць, 

а толь кі пі саць мас тац кія 

тво ры.

— Па ва шых ад чу ван-

нях, на коль кі шы ро кае 

чы тац кае ко ла ў бе ла рус-

ка моў най лі та ра ту ры?

— Ко ла чы та чоў лі та ра-

ту ры, скла да ней шай за ма-

са вую, ні ко лі не бу дзе шы-

ро кае. У ма ім ра ма не «Су-

та рэн ні Ро му ла» дзей ні чае 

куль та вы бе ла рус кі пісь-

мен нік — у яго ёсць пры-

хіль ні кі, ён пад піс вае кніж кі, 

слу хае па хва лы, а ўрэш це 

ка жа: «Я ве даю, што мае 

чы та чы мо гуць змяс ціц ца 

на ад ной ка на пе». Іду чы 

ў лі та ра ту ру, трэ ба ад ра-

зу ра зу мець, што фа на ты 

на ву лі цы да ця бе кі дац-

ца не бу дуць. Бе ла рус кая 

куль ту ра ўво гу ле заў сё ды 

ства ра ла ся вы сіл ка мі куп-

кі эн ту зі яс таў. Я па ба чы ла 

шмат цу доў ных пра ек таў, 

зроб ле ных за бяс плат на, 

і лю дзі, га то выя на та кую 

пра цу, ча мусь ці не пе ра-

вод зяц ца.

— Ці бу дзе ў філь-

ма «Аван ту ры Пра нці ша 

Выр ві ча» пра цяг?

— Кар ці ну вар та ўба-

чыць ужо толь кі для та го, 

каб па гля дзець, як у ёй 

сыг ра лі на шы ак цё ры. Ро-

лю Лей бы вы ка наў на род-

ны ар тыст Аляк сандр Тка-

чо нак — у ад ной сцэ не яго 

да пыт ва юць, дзе Лёд нік, 

і ён з та кой хіт рас цю ка-

жа: «А вось гэ та га ні хто не 

ве дае». З'яў лен не дру го га 

філь ма бу дзе за ле жыць ад 

пос пе ху пер ша га, але сцэ-

на рый ужо іс нуе, і гэ тым ра-

зам я на пі са ла яго са ма.

Гу та ры ла 

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Кадр з філь ма «Дэ бют».

ПЕ РА ВЕС НА ВАЦЬ
Бе ла рус кі фес ты валь прад ста віць тры на цы я наль ныя прэм' е ры

Кі на кро кіКі на кро кі

Чар го вы кі на фэст BelarusDocs, пад час яко га мож-

на на ад мыс ло вай плат фор ме гля дзець кі но ан лайн, 

прой дзе з 7 да 13 кра са ві ка і за гэ ты ты дзень па ка-

жа сем бе ла рус кіх да ку мен таль ных філь маў. Па дзея 

ад бу дзец ца ўжо трэ ці раз — па пя рэд нія пра хо дзі лі 

ў 2016 і 2018 га дах, — але сё ле та праз сі ту а цыю з 

ка ра на ві ру сам прый дзец ца асаб лі ва да рэ чы. Трэ ці 

BelarusDocs да та го ж не толь кі па ка жа кі но, але і ўру-

чыць не фар маль ны «Прыз гля дац кіх сім па тый», у вы-

зна чэн ні яко га мо жа паў дзель ні чаць кож ны гля дач.

Открытый аукцион №03/20 по продаже офисного помещения 
по адресу: г. Минск, ул. Ваупшасова, 10

Организатор 
аукциона

ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко 35А, пом. 701, каб. 8,
г. Минск, 220015, Республика Беларусь, тел./факс: + 375 (17) 256-61-35

Аукцион состоится 22.04.2020 в 11.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701. Продавец – ООО «Астра-Лизинг» 

№ лота Предмет аукциона Местонахождение
Площадь, 

кв. м

Начальная цена
продажи долл. США 

с учетом НДС, *

Сумма задатка
по лоту, руб.

1
Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-
708127289 (назначение – административное помещение, на-
именование – административное помещение). ОФИС

г. Минск, 
ул. Ваупшасова, 

10–154
69,1 45 710 6 000

* расчеты за приобретаемое имущество производятся в белорусских рублях по курсу НБ РБ на дату заключения договора купли-продажи

Порядок 
проведения 

и выбора 
победителя

Открытый аукцион на повышение начальной цены проводится с шагом аукциона в размере 5 процентов от начальной стоимости 
предмета аукциона. Победителем объявляется участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае, когда в аукционе 
примет участие один участник либо на аукцион явится один участник (далее – единственный участник), предмет аукциона продается 
этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия

Прием 
заявлений

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8. 
Последний день приема заявлений: 17.04.2020 до 17.00 

Задаток

Для участия в аукционе необходимо внести задаток (задатки) в вышеуказанном размере (в случае участия в торгах в отношении не-
скольких лотов – задаток вносится для каждого из предметов аукциона). Банковские реквизиты: 
- для резидентов РБ задаток перечисляется в белорусских рублях Организатору аукциона на расчетный счет BY70SLAN30124358100130000000 
в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22;
- для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валютном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на следующие счета: в 
долларах США (USD) – расчетный счет BY28SLAN30124358150210000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, 
БИК SLANBY22. 
Получатель платежа: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068.
Назначение платежа: «Задаток согласно извещению о проведении аукциона № 03/20 по лоту № 1»

Затраты

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (единственным участником) по 
фактическим затратам, определенным в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукциона № 03/20. Победи-
тель аукциона (единственный участник) обязан перечислить на текущий (расчетный) счет Организатора сумму затрат на организацию 
и проведение аукциона в белорусских рублях в течение 3 рабочих дней со дня его проведения

1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору, 
заключенному по результатам аукциона.
Участникам, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не согласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 
5 процентов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 
2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники аукциона.
3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 20 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аукциона по 
договору купли-продажи – в течение 30 дней со дня проведения аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА: + 375 (17) 256-61-35, + 375 (25) 549-86-22, Игорь Садливский, auction@expertiza.by
Более подробную информацию и фото по объекту возможно увидеть, посетив страницу http://www.expertiza.by


