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Анан су ю чы прэм' е ру іг ра во-

га філь ма «ІІ» Ула ды Сянь-

ко вай, аў та ры інт ры га ва лі 

тэ май, якую ні бы не пры ня та 

аб мяр коў ваць у бе ла рус кім 

гра мад стве. У пэў ны мо мант 

у буд нях дзе ся ці клас ні каў 

зда ра ец ца неш та та кое, што 

пе ра ва роч вае іх жыц ці і вы-

кры вае не пры ваб ную сут-

насць ге ро яў.

Неш та та кое — гэ та ВІЧ, і я ра-

зу мею маг чы мую пры чы ну, ча му 

рэ жы сё ру не ха це ла ся за га дзя 

рас кры ваць сут насць дра мы: мы 

чу ем «ВІЧ» і пе ра клю ча ем ся на ад-

хі ле ны рэ гістр, маў ляў, са цы яль ная 

ры то ры ка му сіць стаць на пер шы 

план, і ўсё, бы вай, мас тац тва, да 

та го ж мы са праў ды вы крут лі ва па-

збя га ем та кіх да лі кат ных тэм.

Але не ўсё так прад ка заль на ў 

вы пад ку з кар ці най «ІІ»: па збаў-

ле ная той фар маль най па ву чаль-

нас ці, яна праз дзве па лос кі, якія 

пра ва ку юць цэ лую се рыю до сыць 

ура жаль ных сцэн, па каз вае пад-

лет ка вую жорст касць, за кас не лую 

свя до масць і жыц це сцвяр джаль-

нае сяб роў ства. І фільм у рэш це 

рэшт уяў ляе са бой не са цы яль ны 

ро лік аб прэ вен тыў ных ме рах су-

праць за ра жэн ня, а мас тац кі твор, 

у якім тэст на ВІЧ як ін ды ка тар і 

пра ва ка тар ста но віц ца тэс там на-

ша му гра мад ству.

Ця пер стуж ка — на ват да зво лю 

са бе на зваць яе ад ной з най больш 

уда лых іг ра вых бе ла рус кіх кі на кар-

цін апош ня га ча су — рых ту ец ца да 

пра ка ту ў Бе ла ру сі. Яе су свет ная 

прэм' е ра ад бы ла ся на Вар шаў скім 

кі на фес ты ва лі, дзе «ІІ» удзель ні ча-

ла ў ад ной з кон курс ных пра грам 

і бы ла ўда сто е на спе цы яль най 

згад кі жу ры. А бе ла рус кая прэм' е-

 ра, што ад бы ла ся пры поў най 

за ле, бы ла ад ной з са мых «абы-

гра ных» па дзей кі на фес ты ва лю 

«Ліс та пад». 11 снеж ня па каз філь-

ма ў кі на тэ ат ры «Маск ва» ста не 

па чат кам пра ка ту: з 12-га стуж ку 

мож на бу дзе па гля дзець у пя ці мін-

скіх кі на тэ ат рах.

У цэ лым гіс то рыю, што раз-

ва роч ва ец ца на эк ра не, мож на 

лі чыць уні вер саль най: жы лі-бы лі 

сяб ры і сяб роў кі, ву чы лі ся ў 

10 кла се, пра жы ва лі свае «пер шыя 

ра зы», рых та ва лі ся да бу ду чы-

ні, лю бі лі і жа да лі вы клі каць рэў-

насць, цяр пе лі здзе кі і аба ра ня лі 

ад но ад на го, ха дзі лі на дыс ка тэ кі, 

ма ры лі па сту піць у поль скі ўні вер-

сі тэт (гэ та ўжо бе ла рус кая мет ка), 

але «вот, но вый по во рот».

Па ва рот і ўсё, што ад бы ва ец-

ца пас ля яго, па-пер шае, ро бяць 

фільм ня прос тым ві до ві шчам, а 

па-дру гое, пе ра плаў ля юць як бы 

ўні вер саль ныя рэ чы ў ней кую за я-

ву аб бе ла рус кім гра мад стве. 

Тое, што фільм з'яў ля ец ца ме се-

джам пра вя лі кую ка тэ го рыю — 

на цыю, кра і ну, аб' яд на ных ад ной 

тэ ры то ры яй лю дзей, па каз вае 

сам яго змест, бо быц цам на ў-

мыс на ўтрым лі вае ў са бе з'я вы 

рэ ча іс нас ці, якія ў нас у пэў ным 

сэн се за моўч ва юц ца, тым больш 

за моўч ва юц ца ў мас тац кім кі но. 

Го ма сек су а лізм, бу лінг у шко лах 

і сам ві рус іму на дэ фі цы ту мо гуць 

не толь кі раз драж ніць кан сер ва-

тыў ных аль бо без ува жных лю дзей, 

але і па ка заць ім, што пры зна ваць 

усё гэ та вар та, а га лоў нае, нар-

маль на.

Та му пры ем на ба чыць — да жы-

лі ся, — як не тра ды цый ная ары ен-

та цыя і ВІЧ з'яў ля юц ца ўся го толь кі 

ар га ніч на ўпі са ны мі ў кан ву эле-

мен та мі сю жэ та, а не прад ме та мі 

ней кіх дэк ла ма цый, а гэ та ўжо са-

мо па са бе ёсць сэн саў тва раль ная 

рэч. Ка лі кі но за клі ка на ў тым лі ку 

за во дзіць раз мо ву аб рэ ча іс нас-

ці, то кар ці на «ІІ» — за доў гі час 

у на шай кра і не ад на з най больш 

шчы рых і не кры ва душ ных.

І да лей — бо лей: ка лі дзве па-

лос кі аказ ва юц ца ў сю жэ це, мы 

ба чым, як яны мя ня юць на ва кол ле. 

У гэ тых зме нах і га неб ных пра явах 

ха ва ец ца асноў ны жах філь ма і 

не толь кі філь ма: шэ раг эпі зо даў, 

спра ва ка ва ны на ві ной аб тым, што 

ў шко ле ёсць ВІЧ-ста ноў чы ча ла-

век, уяў ляе са бой цал кам маг чы мы 

сцэ на рый і транс люе рэа ліс тыч ны

воб раз бе ла рус ка га гра мад ства. 

Я ўся му, што ад бы ва ец ца, ве ру, хоць 

кар ці на ві да воч на згу шчае сцэ ны 

і праз іх бліз касць уз мац няе эма-

цы я наль нае ўздзе ян не. Са школь-

на га ася род дзя сцэ на рый вы ціс кае 

ўсе маг чы мас ці для па ка заль нас ці 

і пры му шае яго строй на пра яў ляць 

ся бе праз стаў лен не да, ска жам 

так, не тра ды цый ных рэ чаў.

Тут увяр ну пра тое, што поў на-

мет раж ны фільм ра біў ся з рэ сур-

саў, якія раз ліч ва лі ся на ка рот ка-

мет раж ку. Так, скла да ныя ўмо вы 

для кі на пра цэ су — за ез джа ная 

тэ ма, ку ды ні плюнь, усім цяж ка 

і не ча га не стае, але ў гэ тым вы-

пад ку ма лы бюд жэт не ста но віц-

ца ры сай філь ма, а, на ад ва рот, 

пад ладж вае пад ся бе аў тар скія 

ме та ды. Бяз лад ная ка ме ра, пры-

глу ша ныя ко ле ры і ак цёр ская іг ра, 

што ства рае парт рэ ты маз ка мі, на-

блі жа юць вы каз ван не да та го, на 

што і са мі мы гля дзім кож ны дзень, 

толь кі не ба чым.

Шмат трап на пад ме ча ных дэ-

та ляў, кры ху ма ні пу ля цый і ра зум-

на га ўтры ра ван ня — га то ва: сцэ на 

за сцэ най фільм Ула ды Сянь ко вай 

па цвяр джае, ка лі хо ча це, дзі касць 

на ша га гра мад ства. Дзі ка му гра-

мад ству гля дзець аба вяз ко ва.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Ар га ні за та ры пра ек та і ўдзель ні кі 

жу ры, у тым лі ку стар шы ня сек цыі 

«Гра фі ка» Анд рэй Ба са лы га і мас-

так Юрый Яка вен ка, у спа бор ніц тве 

не ўдзель ні ча лі, але прад ста ві лі свае 

тво ры ў экс па зі цыі. Так са ма па-за 

кон кур сам — і ра бо та сла ву тай 

мас тач кі, ка ва ле ра ор дэ на Фран-

цыс ка Ска ры ны Зоі Літ ві на вай; 

кар ці на су стра кае на вед валь ні-

каў вы стаў кі на ўва хо дзе ў за лу і 

пэў ным чы нам за дае тон і план ку 

ўсім ас тат нім. На экс па зі цыі, за-

зна чым, ёсць дзе раз бег чы ся і дзе 

ад па чыць ва чам: тэ мы і сю жэ ты 

аў та ры аб ра лі са мыя шы ро кія: ад 

кар таў Та ро ў Тац ця ны Сіп ле віч да 

ні так лё су Ма ко шы ва Усе ва ла да 

Швай бы, ад ал фа ві та ва Усе ва ла-

да Свен та хоў ска га да біб лей скіх 

ма ты ваў і ге ро яў ва Ула дзі мі ра 

Віш неў ска га, ад гра фіч на га ўва-

саб лен ня му зы кі Ба ха, Па га ні ні і 

Ві валь дзі ў Іры ны Куз ня цо вай 

да зям но га і цёп ла га ка ляд на га ім бір на га 

пя чэн ня ў Ва лян ці ны Шо бы, ад пра-

за іч на га чы гу нач на га мос та ў Ган ны 

Мель ні ка вай да ін ду ісц кай мі фа ло гіі 

ў Анд рэя Яра шэ ві ча... Ска заць ад на-

знач на, чые твор чы па лёт, ары гі наль-

насць ідэі і май стэр ства вы шэй шыя, 

прос та не маг чы ма. Зрэш ты, пра фе-

сі я на лы пры зна юц ца, што і для іх 

вы зна чэн не най леп шых не бы ло лёг-

кім. «Спа чат ку мы з ін шы мі ўдзель-

ні ка мі жу ры раз гля да лі кон курс ныя 

ра бо ты па асоб ку, по тым па ча лі аб-

мяр коў ваць усе ра зам — і ака за лі ся 

на дзі ва са лі дар ны мі па мно гіх пунк-

тах, — тлу ма чыць ды зай нер, пе-

да гог і мас тацт ва знаў ца На дзея 

Ка рот кі на. — Што да кры тэ ры яў 

ацэн кі, мы ста ра лі ся зна хо дзіц ца 

не ў Еў ро пе, не ў Бе ла ру сі і на ват 

не ў Мін ску — ацэнь ваць толь кі 

тое, што ба чым на ўлас ныя во-

чы. Гэ та бы ло скла да на, амаль 

не маг чы ма, але кан тэкс там мы 

лі чы лі тое, што ад бы ва ец ца тут 

і ця пер».

Пе  ра  мож цаў  кон  к ур  су 

2019 го да вы зна ча лі ў дзвюх на-

мі на цы ях: ары гі наль ная і дру ка-

ва ная гра фі ка. Пер шае мес ца за 

ары гі наль ную гра фі ку атры ма ла 

прад стаў ні ца шы ро ка вя до май 

твор чай ды нас тыі Кат ко вых-Лу цэ-

ві чаў мас тач ка Зоя Лу цэ віч, дру-

гое не пры су джа лі, бо «не ўба чы лі 

ад па вед на га ўзроў ню», а трэ цяе 

па дзя лі лі па між дву ма аў та ра мі — 

Ве рай Каў за но віч і Усе ва ла дам 

Швай бам. У на мі на цыі «Дру ка ва-

ная гра фі ка» най леп шы мі на зва лі ра-

бо ты Та ма ры Шэ лест, Анд рэя Яку ба ва 

і Воль гі Ні кі шы най.

Вы стаў ка «Гра фі ка го да», ка жуць 

ар га ні за та ры, ста ла яшчэ ад ной пры-

ступ кай на шля ху да пра вя дзен ня 

пер ша га ў Бе ла ру сі між на род на га 

тры е на ле гра фі кі. Уба чыць ра бо ты 

пе ра мож цаў і ўдзель ні каў кон кур су 

мож на да 8 снеж ня.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фота аўтара.

Кі на кро кіКі на кро кі

ТЭСТ НА ЦЫ ВІ ЛІ ЗА ВА НАСЦЬ ГРА МАД СТВА
Да пра ка ту рых ту ец ца кар ці на, праз якую мож на стаць леп шым

Вы стаў каВы стаў ка

ЧОР НАЕ, 
БЕ ЛАЕ, ЯСК РА ВАЕ

Бе ла рус кі са юз мас та коў вы зна чыў най леп шых ай чын ных гра фі каўУ ГОС ЦІ 
ДА ДЗЯДЗЬ КІ ЯКУ БА
Лі та ра тур на-ме ма ры яль ны му зей Яку ба Ко ла са рых ту ец-

 ца ад зна чыць юбі лей — 4 снеж ня споў ніц ца 60 га доў 

з мо ман ту ад крыц ця тут пер шай экс па зі цыі.

Афор ты, гра вю ры, лі таг ра фіі, ма люн кі туш шу і аква рэл лю, су час-

ныя ліч ба выя тэх на ло гіі... На вы стаў цы-кон кур се «Гра фі ка го да», 

што ад кры ла ся дня мі ў ста ліч най га ле рэі Мі ха і ла Са віц ка га, прад-

ста ві лі свае ра бо ты больш за 30 пра фе сій ных аў та раў, ся род якіх 

як мо ладзь, так і ўжо во пыт ныя і вя до мыя мас та кі. У рамках пра ек-

 та, які ла дзіц ца трэ ці год за пар, сек цыя «Гра фі ка» Бе ла рус ка га

са ю за мас та коў вы зна чы ла лі да раў у сва ім кі рун ку — тых, хто, 

маг чы ма, у най блі жэй шай бу ду чы ні ка лі і не атры мае зван ні 

за слу жа ных дзея чаў мас тац тва, то пры му сіць га ва рыць пра ся бе 

ў шы ро кіх ко лах гра мад ства і па пу ля ры зуе гра фіч нае мас тац тва 

як у кра і не, так і на між на род ным уз роў ні.

Як свед чаць да ку-

мен ты, му зей Яку ба 

Ко ла са быў ство ра ны 

Па ста но вай ЦК КПБ 

і Са ве та Мі ніст раў 

БССР «Аб уве ка веч-

ван ні па мя ці на род на-

га паэ та БССР Яку ба 

Ко ла са (Кан стан ці на 

Мі хай ла ві ча Міц ке ві-

ча) у жніў ні 1956 го да, 

пас ля смер ці на род на га паэ та 

Бе ла ру сі. Ар га ні за цы яй му зея 

ў тым са мым до ме, дзе з кан ца 

1944-га да апош ніх дзён жыў 

пісь мен нік з сям' ёй, зай маў-

ся яго ста рэй шы сын Да ні ла 

Кан стан ці на віч, які стаў і пер-

шым ды рэк та рам уста но вы. 

Для пад рых тоў кі экс па зі цыі 

спат рэ біў ся пэў ны час, та му 

пер шых на вед валь ні каў дом-

му зей пры няў толь кі 4 снеж ня 

1959 го да.

На сён няшні дзень му зей — 

гэ та дзесяць вы ста вач ных залаў, 

пры чым у двух па ко ях (ка бі-

не це і спаль ні) за ха ва ны пры-

жыц цё вы ін тэр' ер ко ла саў ска га 

до ма, а ў ас тат ніх зна хо дзяц ца 

мэб ля і рэ чы, які мі ка рыс таў ся 

па эт. Асноў ны му зей ны фонд 

на ліч вае звыш 30 ты сяч адзі-

нак, у тым лі ку аса біс ты ар хіў, 

ру ка пі сы, кні гі і ўзна га ро ды 

пісь мен ні ка, раз на стай ныя кі-

на фо та да ку мен ты, мас тац кія 

тво ры і г. д. Яшчэ ад на част-

ка му зея — фі лі ял «Мі ка ла-

еў шчы на» — зна хо дзіц ца на 

ра дзі ме Яку ба Ко ла са ў Стаўб-

цоў скім ра ё не.

Ад мыс ло ва да юбі лею су-

мес на з ка лек цы я не рам Ула-

дзі мі рам Лі ха дзе да вым су-

пра цоў ні кі му зея на род на га 

паэ та Бе ла ру сі пад рых та ва лі 

вы стаў ку «Пес ня ры зям лі бе-

ла рус кай. Міц ке ві чы: ад Ада ма 

да Кан стан ці на». «Ня гле дзя чы 

на тое што два та лен ты, на ро-

джа ныя на Бе ла ру сі ў роз ныя 

ста год дзі, ка рыс та лі ся роз ны-

мі мо ва мі, ім абод вум уда ло-

ся ўва со біць ге ній мяс цо ва га 

ду ху ў сва іх лі рыч ных эпа сах. 

Адам Міц ке віч у ней кі мо мант 

вы му ша на па кі нуў ра дзі му, 

Кан стан цін Міц ке віч — Якуб 

Ко лас быў ука ра нё ны ў род-

ную зям лю, але і адзін, і дру гі 

чэр па лі на тхнен не ў ду хоў най 

і ма тэ ры яль най спад чы не бе-

ла ру саў», — ад зна ча ец ца ў 

прад мо ве да вы стаў кі. Як рас-

ка за лі «Звяз дзе», гэ тая экс па-

зі цыя скла да ец ца з не каль кіх 

тэ ма тыч ных бло каў і ўклю чае 

ста рыя паш тоў кі і аса біс тыя рэ-

чы, якія на ле жа лі двум вя лі кім 

паэ там. На вед валь ні кі змо гуць 

уба чыць яе ўжо з 5 снеж ня. 

А 4-га му зей па він шу юць з юбі-

ле ем га на ро выя гос ці — ча ка-

юц ца па слы з 20 кра ін све ту, 

прад стаў ні кі твор чай ін тэ лі ген-

цыі, кі раў ні кі дзяр жаў ных ве-

дам стваў, у тым лі ку Мі ніс тэр-

ства куль ту ры і Мі ніс тэр ства 

ін фар ма цыі Бе ла ру сі.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.
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