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— Боль шасць ва шых тво-
раў пры све ча на кос ма су...

— Я «ляп лю кас ма на ўтаў» 
больш як 40 га доў. Заў сё ды цi-
ка вi ла штось цi ня зве да нае. Ад-
ной чы Пётр Клi мук ска заў: «Ка лi 
ты на зям лi кры ху нер ву еш ся, 
то ў кос ма се з та бой ня ма ча го 
ра бiць, гэ та бу дзе вы бу хоў ка». 
У ча ла ве ка па вiн на быць iдэа-
льнае зда роўе i моц ная псi хi ка, 
каб яго ад пра вi лi ска раць Су-
свет. Ра ней ду маў, што кас ма-
на ўты ад роз нi ва юц ца чымсь цi 
ад прос тых лю дзей. Яны па доб-
ныя на Га га ры на стры ма нас цю, 
сум лен нас цю, да бры нёй. Ён для 
iх свое асаб лi вы iдэ ал. Ма цi Га га-
ры на час та бы ва ла ў ма ёй май-
стэр нi. Яна пра сi ла, каб скульп-
ту ра сы на, якую я ля пiў пад час 
яго па ха ван ня, зна хо дзi ла ся на 
ра дзi ме.

— Кас ма на ўты шмат рас-
каз ва лi вам пра па лё ты?

— Га ва ры лi, што ва кол пра-
стор i ня ма ме жаў. Я па пра сiў 
на ват сфа та гра фа ваць Зям лю 
з кос ма су. Рас ка за лi, што пас-
ля па лё ту цяж ка зра бiць пер шы 
крок — но гi пад кош ва юц ца.

— У вас вя лi кая ка лек цыя 
аў то гра фаў (вось ужо са праў-
ды, не дзве ры май стэр нi, а ўнi-
каль ны му зей ны экс па нат!), 
а на ша га вя до ма га зем ля ка, 
трэ ця га бе ла рус ка га кас ма-
на ўта Але га На вiц ка га — ёсць 
аў то граф?

— Не, на жаль. Па куль — не: 
кас ма на ўты вель мi за ба бон ныя. 
Алег па абя цаў, што ка лi вер-
нец ца на Зям лю, та ды i дасць 
аў то граф. За тое ён ча ты ры ра-
зы тэ ле фа на ваў мне з кос ма су! 
Пе рад вы ле там жар там ска заў: 
маў ляў, ча кай це зван ка. Ка лi 
я па чуў у труб цы яго го лас — 
аслу пя неў, як та кое мо жа быць? 
Вы свет лi ла ся, што ма бiль ная су-

вязь з кос ма сам цу доў ная, як i 
чут насць. Тэ ле фа на ваў На вiц кi 
звы чай на пас ля паў дня, жар та-
ваў: «Ка лi я пра ля таю над Бе-
ла рус сю, ба чу, як у ва шым акне 
свят ло га рыць!».

— У ва шай май стэр нi — 
скульп тур ны парт рэт Але га 
На вiц ка га, ка лi вы па спе лi?..

— Ён не каль кi ра зоў пры хо-
дзiў у май стэр ню, па зi ра ваў.

— У Зор ным га рад ку час та 
бы ва е це?

— Пас ля та го, як зра бiў бюст 
Клi му ка, стаў час тым гос цем. 
Вя лi кую част ку кам па зi цый я 
вы ка наў для Зор на га. Акра мя 
ай чын ных кас ма на ўтаў, ля пiў 
прад стаў нi коў Аў стрыi, Бал га-
рыi, Вя лi ка бры та нii, Iн дыi, Ку бы 
i iн шых кра iн.

— Усе гэ тыя кас ма на ўты 
бы ва лi ў ва шай май стэр нi?

— Амаль усе. Ад ной чы па-
зi ра ва ла фран цуз ская кас ма-

 на ўтка Кло дзi Анд рэ-Дээ. Мы 
з ёй уз гад нi лi, што ў скульп-
тур ным парт рэ це ў яе ва ла сах 
бу дуць зор кi. Акра мя кас ма на-
ўтаў, у ма ёй май стэр нi па бы ва-
ла шмат пiсь мен нi каў, ак цё раў, 
спарт сме наў. Акт ры са Стэ фа нiя 
Ста ню та, пiсь мен нiк Ян ка Маўр... 
Ця пер пра цую над скульп ту рай 
на род на га ар тыс та СССР, на ша-
га сла ву та га ку па лаў ца Ге на дзя 
Аў сян нi ка ва.

— Вы ля пi лi i аст ро ла га 
Паў ла Гло бу — час та ён бы-
ваў у вас?

— Мы час та су стра ка лi ся. 
Ён не га вар кi, толь кi ва ча мi «па-
глы нае». Вель мi цяж ка бы ло 
з iм пра ца ваць. Склад ва ла ся 
ўра жан не, быц цам ба чыць на-
скрозь, i вост ры прад мет свiд руе 
ця бе знут ры...

— Ён вам прад каз ваў бу ду-
чы ню?

— Не, я ад мо вiў ся. Лi чу, што 
ў прад ка зан нi ве раць толь кi сла-
быя лю дзi. Тыя, хто пад да ец ца 
ўну шэн ню...

— Вы ле пi це час цей за ўсё 
з на ту ры або з фо та здым ка?

— З фо та здым ка ля пiць 
больш скла да на. Важ ныя эмо-
цыi ча ла ве ка, кан такт. Га лоў нае, 
каб сiм па тыя бы ла ўза ем най, 
iнакш, як бы ты ні ста ра ўся, нi-
чо га не атры ма ец ца.

— Вы ля пi лi парт рэ ты мно-
гiх жан чын, а ёсць скульп ту ры 
ма цi, жон кi?

— Мая ма ма толь кi ад ной чы 
бы ла ў май стэр нi, я зра бiў яе 
парт рэт, па да рыў яго Сло нi му 
— я ж ро дам ме на вi та з тых мес-
цаў... Жон ку нi ко лi не ля пiў.

— Што ўспа мi на ец ца з дзя-
цiн ства?

— Дом на ху та ры, ва кол пры-
ро да, якую я лю бiў ма ля ваць. З 
ран ня га ўзрос ту ма рыў стаць 
мас та ком, а по тым, ка лi ўпер-
шы ню ўба чыў «аб' ём ныя ма люн-
кi», вы ра шыў, што гэ та мой лёс. 
З тых ча соў зай ма ю ся толь кi 
скульп ту рай. Вай ну прак тыч на 
не па мя таю. Я быў та ды зу сiм 
ма лень кi. За ста лi ся ўспа мi ны, як 
нем цы за бi ва лi лю дзей у пе ры яд 
аку па цыi...

— Ва ен най тэ ма ты цы пры-
све ча ны ваш ма ну мент у Жо-
дзi не...

— Ма ну мент пры све ча ны 
тра гiч най гiс то рыi На стас сi Куп-
ры я на вай, ма цi пя цi сы ноў — усе 
яны за гi ну лi на фрон це, ма лод-
ша му пры свое на зван не Ге роя 
Са вец ка га Са ю за.

— Вы шмат па да рож нi ча-
лi па све це. Дзе спа да ба ла ся 
больш за ўсё?

— У Япо нii. Яны за ха ва лi 
сваю са ма быт насць, куль ту ру. 
Ура зi лi да чы без сто лi, сце ны 
на кол цах i крэс лы без но жак. 
У Япо нii я па зна ё мiў ся з кас-
ма на ўтам, якi па су мя шчаль нiц-
тве быў жур на лiс там. Ён заў сё-
ды ка заў: «Сам пi шу, а чу жое 
чы таць не бу ду». Я пры свя цiў 
яму ад ну са сва iх ра бот. Ды i 
на пры кан цы 1960-х я сам быў 
жур на лiс там: па рэ дак цый ным 
за дан нi га зе ты «Звяз да» ез дзiў 
па рэс пуб лi цы, ма ля ваў ге ро-
яў пра цы. За раз вя ду дзён нi кi, 
якiя, мо жа, ка лi-не будзь апуб-
лi кую...

На стас ся ЧУ МIК.

«Тан чы, або мы пра па лі» — та кі быў дэ віз вя-
до ма га ня мец ка га аван гард на га ха рэо гра фа 
і тан цоў шчы цы Пі ны Баўш. Ге ра і ні но ва га да-
ку мен таль на га філь ма Зоі Ка то віч «Бе лы та-
нец», зроб ле на га на Бе ла рус кім ві дэа цэнт ры, 
хоць і не та кія апан та ныя экс пе ры мен та та ры, 
але гэ ты прын цып ім так са ма бліз кі.

«Дзяў чат кі, бу дзем тан чыць! Не за бы ва ем пра 
пры га жосць! Жы во ці кі ў ся бе!» — за клі кае Ва лян ці-
на Пят роў на, ад на з ге ра інь філь ма «Бе лы та нец». 
Ва лян ці на Пят роў на вы кла дае ўсход нія тан цы ў 
ста ліч ным Цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня. 
На за ня ткі да яе хо дзяць, як пра ві ла, адзі но кія 
жан чы ны-пен сі я нер кі ста ла ўзрос ту. Нех та шу кае 
рух, нех та — ду шэў ны спа кой, нех та — кам па нію і 
сяб роў. І са мае ці ка вае, што кож ны зна хо дзіць тое, 
што шу кае.

Фільм Зоі Ка то віч — прык лад 
су час на га мас тац ка га да ку мен-
таль на га кі но, якое тры ма ец ца на 
най леп шых тра ды цы ях ай чын най 
арт-да ку мен та ліс ты кі. Пра нік нё нае, 
не па фас нае, вель мі прос тае, яно 
рас кры вае лё сы і ха рак та ры та кіх 
роз ных ге ра інь, што ста но віц ца рэ-
флек сі яй пра лёс жан чы ны ўво гу ле. 
І раз ва га мі пра спра ву, за ня так, які 
ра туе ў кры тыч ныя мо ман ты і по-
тым пад трым лі вае на пра ця гу жыц-
ця. На прык лад, ад на з ге ра інь мае 
праб ле мы з на га мі, і толь кі дзя ку ю чы 
за ня ткам тан ца мі яна змаг ла па гля дзець на 
свае праб ле мы ін шы мі ва чы ма. Ін шая ге ра і ня, 
Жан на, — жан чы на вель мі ак тыў ная. Бы лы 
пры ват ны прад пры маль нік на пен сіі, яна са-
ма вы ву чы ла анг лій скую мо ву і іў рыт, пад пра-
цоў вае нянь кай. Ка жа, што зно сі ны з ма лы мі 
дзець мі — гэ та так са ма ду хоў нае на сы чэн не.

«Бе лы та нец» — гэ та га ле рэя воб ра заў бе-
ла рус кіх жан чын, ма ці, ба буль. Лёг ка ўя віць 
сваю ма му або ма му сяб роў кі ад ной з ге ра інь 
гэ та га філь ма. Яны — са мо жыц цё. І як раз у 
філь ме вель мі трап на су праць пас таў ля юц ца 
жыц ці ге ра інь па-за тан ца мі і пад час іх. У іх як 
бы дзве рэ аль нас ці. Два эга. Шчы рыя і са праўд ныя 
яны паў сюль. Але та нец да па ма гае ім рас крыць 
сваю сут насць.

«Та нец абу джае ў жан чы не жан чы ну! На ват у 
70 га доў!» — на тхняе сва іх вы ха ва нак Ва лян ці на 
Пят роў на пе рад чар го вым за ня ткам. І са праў ды, 
цяж ка з гэ тым не па га дзіц ца, ка лі ба чыш, з якім 
за хап лен нем і ла го дас цю на тва рах гэ тыя жан чы ны 
ру ха юц ца пад му зы ку. Як ім па да ба ец ца аб мяр коў-
ваць сам та нец, тра ды цыі, як па да ба ец ца пад бі-
раць са бе кас цю мы. Гэ та ро біць іх жыц цё поў ным. 
І ў гэ тым — га лоў ная фі ла со фія.

— На «Бе лы та нец» мы ўскла да ем вель мі сур'-
ёз ныя над зеі ў пер шую чар гу ў фес ты валь ным па-
ка зе, — рас па вя дае ды рэк тар Бе ла рус ка га ві дэа-
цэнт ра Юрый ІГ РУ ША, — Та му што гэ та са праўд-
нае аў тар скае кі но пра су час ні каў. Тут ге ра і ня мі 
з'яў ля юц ца 4 жан чы ны, якія жы вуць ра зам з на мі, 
але дзя ку ю чы аў та рам (сцэ на рый ра зам з Зо яй Ка-

то віч пі са ла Але на Ан та ні шы на. — Аўт.) мы мо жам 
па гру зіц ца ў іх свет, дра ма тыч ныя лё сы. Пры чым 
гэ та на пер шы по гляд аб са лют на ша ра го выя жан-
чы ны, але аў тар да зва ляе па гля дзець на іх зу сім 
па-ін ша му. Гэ та аб са лют на роз ныя жан чы ны, але 
аб' яд ноў вае іх ад но. Пер шае — яны адзі но кія, і ўсё 
роў на, да сяг нуў шы ней ка га ўзрос ту, яны шу ка юць 
спа да рож ні ка ў жыц ці, ней кае апі ры шча для ся бе, 
псі ха ла гіч ную пад трым ку. Яны ўсе ра зам уве ча ры 
су стра ка юц ца ў шко ле ўсход ня га тан цу. І з за хап-
лен нем гэ тым зай ма юц ца, але ўсё роў на ў іх ёсць 
на дзея... Яны хо дзяць на тан цы, дзе пры сут ні ча юць 
ка ва ле ры. Але ўся тра гіч насць і глы бі ня ў тым, што 
ў вы ні ку ім усё роў на кам форт ней ад на з ад ной, 
чым з ней кі мі вы пад ко вы мі людзь мі.

Ле пей раз гле дзець ха рак та ры да па ма гае апе-
ра тар ская пра ца. За ка ме рай на гэ тым філь ме 

пра ца ваў ма ла ды рэ жы сёр і апе ра тар, сту дэнт Ака-
дэ міі мас тац тваў Мі кі та Пі ні гін, вя до мы па філь ме 
Бел ві дэа цэнт ра «Дзень тру ба ча».

— Ён, у прын цы пе, рэ жы сёр і за кан чвае Ака дэ-
мію мас тац тваў як рэ жы сёр. Але ён вель мі моц на 
пра явіў ся бе і ў апе ра тар скай пра цы, — га во рыць 
ды рэк тар Бел ві дэа цэнт ра. — У яго і ў апе ра тар скай 
спра ве пра яў ля ец ца сваё аў тар скае ба чан не. Та му 
ён знай шоў уза е ма па ра зу мен не з Зо яй Ка то віч 
ад ра зу, і яна на ват ска за ла, што хо ча, каб ён пры-
сут ні чаў на ман та жы. Та му што ча сам на пля цоў цы 
апе ра тар за ўва жае тыя рэ чы, якія рэ жы сёр на ват 
не па спя вае ўба чыць. Яны жы вуць ад ну се кун ду. 
І ка лі ты іх уба чыў — ты іх зняў, а ка лі не — то не.

Руч ная ка ме ра, шмат буй ных пла наў, шмат дэ-
та ляў, шмат зды мак го ра да — вось што ро біць 
ві зу аль ную ат мас фе ру філь ма на сы ча най рэ аль-
ным жыц цём. Фільм пра адзі но ту і по шу кі жан чын 
у вя лі кім го ра дзе, якія тан чаць, каб не пра па сці.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.

Мiж на род ны тэ ат раль ны фо рум 
прад ста вiць бе ла рус кiя экс пе ры-
мен таль ныя па ста ноў кi.

Ле тась ужо бы ла спро ба ў рам ках тых 
тэ ат раль ных тво раў, што пры во зяц ца да 
нас з-за мя жы, па ка заць, што i мы так-
са ма мо жам: Цэнтр вi зу аль ных i вы ка-
наль нiц кiх мас тац тваў па ка заў «Лад дзю 
рос па чы» па вод ле Ка рат ке вi ча. I спра ва, 
мо жа быць, не столь кi ў тым, на якiм уз-
роў нi яна гля дзе ла ся, коль кi ў тым, што ў 
мiж на род ны су час ны тэ ат раль ны кан тэкст 
па вiн на быць упi са на Бе ла русь. Та му сё-
ле та ў рам ках фес ты ва лю «Тэ Арт» бу дзе 
цэ лы блок бе ла рус кiх экс пе ры мен таль ных 
па ста но вак. На зва ны ай чын ныя ўдзель нi кi 
прэ стыж на га фо ру му: «PATRIS» С. Ан ца-
ле вi ча, Д. Ба га слаў ска га, В. Кра соў ска га; 
«Ка рот ка ча со вая» К. Сце шы ка, «Сум ны 
ха ке iст» П. Пра жко, «Цi хi шо рах сы хо дзя-
чых кро каў» Д. Ба га слаў ска га, «Ра монт» 
тэ ат ра «Iн Жэст». Тэ мы гэ тых спек так ляў 
важ ныя най перш для бе ла ру саў: ра дзi ма, 
лю боў, ад каз насць i сам ча ла век, якi па-
вi нен удас ка наль ваць ся бе. Але га ва рыць 

пра гэ та су час на му гле да чу трэ ба су час-
ны мi тэ ат раль ны мi фор ма мi, якiя мо гуць 
здзiў ляць, бян тэ жыць, тур ба ваць, на ра-
джаць дум кi. Цi не дзе ля гэ та га iс нуе мас-
тац тва? Каб лю дзi не за бы ва лi ся пра тое, 
што, акра мя вы ключ на за баў, тэ атр — гэ та 
сро дак дыя ло гу з гле да чом, маг чы масць 
па раз маў ляць з ча ла ве кам пра свет.

Па куль бе ла рус кiя тэ ат ры рых ту юц ца 
здзiў ляць свай го ж род на га гле да ча, ар га-
нi за та ры скла да юць пра гра му гас цей — з 
якой, улас на i па чы наў ся фо рум. Бо ад ной 
з яго за дач быў па каз у Бе ла ру сi леп шых 
ра сiй скiх i за меж ных спек так ляў. Сё ле та  
бу дзе маг чы масць па гля дзець па ста ноў кi 
з Фран цыi, Поль шчы, Iз ра i ля, Лат вii, Гер-
ма нii, Венг рыi. «Тэ Арт-2013» прой дзе ў 
Мiн ску з 28 ве рас ня па 21 каст рыч нi ка.

У Цэнт ра вi зу аль ных i вы ка наль нiц кiх 
мас тац тваў «АРТ Кар па рэйшн»,  га лоў-
нага ар га нi за та ра, ёсць свае на дзей ныя 
парт нё ры, якiя да па ма га юць за бяс печ ваць 
пры сут насць на шу ме лых па ста но вак i вя-
до мых ар тыс таў, рэ жы сё раў. На прык лад, 
не губ ляе сва ёй цi ка вас цi да тэ ат раль на га 

мас тац тва ге не раль ны парт нёр «Бел газ-
п рам банк», якi яшчэ не каль кi га доў та му 
быў ад ным з iнi цы я та раў па ка зу за меж ных 
спек так ляў у Бе ла ру сi. Тэ ат раль ны ты дзень 
вы рас у Мiж на род ны тэ ат раль ны фо рум, якi 
пра хо дзiць пры пад трым цы Мi нiс тэр ства 
куль ту ры Рэс пуб лi кi Бе ла русь. I ця пер ён 
мае шмат за цi каў ле ных парт нё раў, якiя да-
па ма га юць сён ня ай чын на му гле да чу зра зу-
мець су свет ны тэ ат раль ны кан тэкст.

Дзе ля гэ та га, да рэ чы, у рам ках фес ты-
ва лю ла дзяц ца дыс ку сii i «круг лыя ста лы, 
дзе га вор ка iдзе пра раз вiц цё тэ ат ра ў 
све це i, у пры ват нас цi, у Бе ла ру сi. Ла-
дзяц ца су стрэ чы, дзе так са ма мож на па-
чуць ад ка зы на пы тан нi пра тое, як тэ атр 
сён ня ўплы вае на ча ла ве ка, цi да па ма гае 
яму лепш зра зу мець ся бе са мо га, цi абу-
джае праз фор му здоль насць да мыс-
лен ня? Кож ны за цi каў ле ны гля дач мо жа 
рых та ваць свае «тэ ат раль ныя» пы тан нi 
ўжо за раз. I рых та вац ца ма тэ ры яль на да 
та го, што не маг чы ма пра мi нуць.

Ла ры са ЦI МО ШЫК
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СМАЧ НА ГЛЯ ДЗЕЦЬ!
ФІЛЬ МЫ З ЦЫК ЛА ПРА ТРА ДЫ ЦЫІ БЕ ЛА РУС КАЙ КУХ НІ ВЫ ГЛЯ ДА ЮЦЬ НЕ МЕНШ СМАЧ НА, ЧЫМ СА МІ СТРА ВЫ

Кад ры з філь маў цык ла «Гіс то рыя бе ла рус кай страў ні».

Скульп тар Iван МIС КО:

«КАС МА НАЎТ НА ВIЦ КI ТЭ ЛЕ ФА НА ВАЎ
У МАЮ МАЙ СТЭР НЮ З КОС МА СУ»

На род ны мас так 
Бе ла ру сi Iван 

Мiс ко ўзга даў сваё 
дзя цiн ства — ужо з 
6 га доў ён ма ля ваў 

ву га лем на пе чы. 
Але баць кi на яго не 
сва ры лi ся, а су се дзi 

i зу сiм прад каз ва лi 
бу ду чы ню мас та ка. 
Вя до мы скульп тар 
рас па вёў пра сваё 

за хап лен не кос ма сам, 
па да рож жа ў Япо нiю, 

пра цу для «Звяз ды» 
i зван кi з бор та МКС.

ТА НЕЦ ЖЫЦ ЦЯ
Тан чыць пе рад ка ме рай мож на па-роз на му

Кад ры з філь ма Зоі Ка то віч «Бе лы та нец» (2013).

Фес ты ва лiФес ты ва лi  ��

ТЭ АТР ЯК «ТЭ АРТ»

Кі на кро кіКі на кро кі  ��

На Бе ла рус кім ві дэа цэнт ры рэ жы-
сёр Аляк сей Ра ко віч зра біў вось ужо 
ча ты ры філь мы, пры све ча ныя гіс-
то рыі бе ла рус кай кух ні — «Мяс ныя 
пры сма кі», «Су пы і сы тыя стра вы», 
«Буль бя ныя пры сма кі» і «Хмель ныя 
на поі». Гля дзяц ца гэ тыя філь мы са-
праў ды «смач на»: у іх не толь кі рас-
па вя да ец ца пра спрад веч ныя тра ды-
цыі хар ча ван ня бе ла ру саў роз ных 
са слоў яў у роз ныя ча сы, але і са мі 
се рыі цык ла, кож ная з якіх мае пра-
цяг ласць тро хі больш за 20 хві лін, 
зроб ле ны з ду шой.

Тут па ста ра лі ся і апе ра тар Сяр гей Тор-
бік, і аў та ры сцэ на рыя Тац ця на Ша ха вец 
і Алесь Бе лы, і мас так па кас цю мах Да р'я 
Ра ма на ва, і гра фі кі Мак сім Но саў і Юлія 
Ва сіль е ва, Кі рыл Бла хін, Тац ця на Сіп ле віч. 
І кан суль тант Та ша Ка па цен ка. Аку рат па 
яе іні цы я ты ве да пра ек ту і быў пры цяг ну ты 
вя до мы знаў ца ста ра даў няй бе ла рус кай 
кух ні Алесь Бе лы. Рэ жы сёр Аляк сей Ра-
ко віч вель мі дак лад на па да браў ты па жы 
і бе ла рус кія ха рак та ры, вы браў шы на іх 
ро лі на шых вя до мых ак цё раў. Так, у роз-
ных се ры ях з'яў ля юц ца Ге надзь Аў сян ні-
каў, Ан жэ ла Ка раб лё ва, Мі ка лай Ра бы чын, 
Аляк сандр Каш пе раў, Ва сіль Грынь, Па вел 
Хар лан чук, Кан стан цін Мі ха лен ка ды ін-
шыя. Пры чым гэ та пер са на жы не ад на-
ра зо выя і не вы пад ко выя. Не ка то рыя з іх 
пе ра хо дзяць з се рыі ў се рыю.

— Гэ та так са ма бы ла ад на з мэ т пра ек-
та, — рас па вя дае ды рэк тар Бе ла рус ка га 
ві дэа цэнт ра Юрый ІГ РУ ША, — за пра сіць 
вя до мых бе ла рус кіх ак цё раў ме на ві та для 
ства рэн ня га ле рэі бе ла рус кіх парт рэ таў. І 
хоць гэ та не да ра гі пра ект, ак цё ры па га-
джа лі ся пра ца ваць толь кі та му, што ра-
зу ме лі яго важ насць. Пы тан не гро шай не 
ста я ла на пер шым мес цы.

А пра ект са праў ды па да ец ца вель мі 
знач ным. Маг чы ма, гэ та на ват пер шая 
спро ба ства рыць гэт кую кі на гіс то рыю бе-
ла рус кай кух ні. Кож ная се рыя — гэ та не 
прос та кні га рэ цэп таў, ха ця і без рэ цэп таў 
не абы хо дзіц ца. Ігар Сі дор чык, чы та ю чы 
за кад ра вы тэкст, рас па вя дае, як, на прык-
лад, га та ваць бе ла рус кую ве ра шча ку, 
вант ра бян ку, зра зы, шу пе ню, бац він не, 

круп нік (гус ты на ва рыс ты суп, асноў ная 
ежа для ся лян і збяд не лай шлях ты на пра-
ця гу мно гіх ста год дзяў), гра мат ку, буль бя-
нік, дра ні кі ды буль бя ную кіш ку. Рас каз вае 
пад ра бяз на і грун тоў на, рас кры ва ючы на-
ват не ка то рыя ста ра жыт ныя сак рэ ты ку лі-
нар на га май стэр ства.

Па ра лель на з гэ ты мі рэ цэп та мі іс ну юць 
ге роі. У кож най се рыі яны трап ля юць у 
ней кую сі ту а цыю, у якой да во дзіц ца рас-
па вес ці пра па хо джан не і пры га та ван не 
той ці ін шай стра вы. На прык лад, на шля-
хец кім вя сел лі са ма ві тыя шлях цю кі раз-
маў ля юць пра бе ла рус кае пі ва. А ў ін шай 
се рыі прос тыя ся ля не ў звы чай ным шын ку 
аб мяр коў ва юць, ад куль жа ўзя ла ся буль ба 
на Бе ла ру сі. І ра зам з агуль на вя до мы мі 
фак та мі мы чу ем ней кія ле ген ды і пры дум-
кі, ха рак тэр ныя для свай го ча су ў той ці 
ін шай мяс цо вас ці Бе ла ру сі і на ват для та го 
ці ін ша га са слоўя. У кож на га свая буль ба, 
пе ра фра зу ю чы вя до мы вы раз. У філь мах 
па ста ра лі ся мак сі маль на рас крыць «ха-
рак тар» кож най стра вы з роз ных ба коў.

— Над пра ек там пра ца ва ла не каль кі 
роз ных спе цы я ліс таў, — тлу ма чыць Юрый 
Іг ру ша. — Гэ та на огул вя лі кая ка лек тыў ная 
пра ца. Мы не ха це лі ней кай суб' ек тыў нас-
ці. На маю дум ку, атры ма ла ся больш-менш 
аб' ек тыў ная бе ла рус кая ку лі нар ная сі ту а-
цыя ў гіс та рыч ным раз рэ зе. Нам важ на 
бы ло пе ра даць ат мас фе ру і куль ту ру хар-

ча ван ня роз ных ча соў на Бе ла ру сі — на ват 
дзе ян не ў філь мах ад бы ва ец ца ў роз ныя 
гіс та рыч ныя пе ры я ды. Тым больш што роз-
ныя са слоўі хар ча ва лі ся па-роз на му. І гэ та 
не зна чыць, што ад ны хар ча ва лі ся дрэн на, 
а ін шыя доб ра. Уся ежа бы ла ка рыс ная ад-
ноль ка ва. Але пры фі зіч най пра цы трэ ба 
ад на ежа, а пры раз гуль ным ла дзе жыц-
ця ак цэн ты на да ва лі ся ін шым рэ чам. Але 
тым не менш ра цы я наль насць хар ча ван ня 
бы ла ва ўсім.

Усе ста ра даў нія рэ цэп-
ты і бай кі ў філь ме су пра-
ва джа юц ца цу доў ным ві-
дэа ра дам. Вось мы ба чым 
на цюр морт з ага род ні ны, 
якая хут ка пой дзе на пры-
га та ван не куль та вай стра-
вы бе ла ру саў — бац він ня. 
Су се дзі за лю боў жы ха роў 
Вя лі ка га Княст ва Лі тоў-
ска га да бац він ня на ват 
на зы ва лі іх бац ві ня жа мі. 
Вось мя са ды гры бы, якія 
пой дуць на зра зы, дра ні кі, 
вант ра бян ку ды пя чыс та 
з свой скай птуш кі. У вы-
ні ку атрым лі ва юц ца та кія 
апе тыт ныя стра вы, ад якіх 
ідзе га ра чая па ра, што так 
і хо чац ца хут чэй бег чы на 
кух ню ды па спра ба ваць 
пры га та ваць тое прос тае 
ды аў тэн тыч нае, але не-
ве ра год на смач нае і ка-
рыс нае, чым хар ча ва лі ся 
на шы прод кі.

— На са мрэч, кі но — гэ-
та вя лі кая ілю зія. Тое, што 
ві даць на сер ві ра ва ным 
ста ле ў кад ры, не заўж ды 
іс на ва ла ў рэ аль нас ці ў та-
кім жа вы гля дзе, — рас-
па вя дае ды рэк тар Бел ві-
дэа цэнт ра. — Эфект ба га-
та га ста ла ства раў ся і пры 
да па мо зе кад ры ра ван ня. 
А на огул га та ваць нам да-
па ма гаў рэ ста ран «Ка мя ні-
ца». Вя до ма, уся ежа бы ла 
ў не вя лі кай коль кас ці. Але 

ў вы ні ку на эк ра не з гэ та га атры ма ла ся 
ба га тае за стол ле.

Асоб на вар та ад зна чыць пра цу апе ра-
та ра Сяр гея Тор бі ка. У тым лі ку і дзя ку ю чы 
яму на эк ра не мы ба чым та кую «смач нень-
кую» кар цін ку. А тое, як пра ца ваў Сяр гей 
для Бел ві дэа цэнт ра, бы ло ўпер шы ню.

— Зды ма ла ся гэ та ўсё на фо та апа рат 
Canon. Зда ец ца, прос ты ін стру мент, а на-
са мрэч зды маць на яго скла да ней, чым на 
ві дэа ка ме ру, — га во рыць Юрый Вік та ра-

віч, — Та му што ён не зу сім пры ста са ва ны 
для пра фе сі я наль ных зды мак. Га лоў нае, 
ча му ім ка рыс та юц ца — якасць вы явы, 
якую ён дае. Але ў ім ня ма мно гіх сэр ві саў. 
Ма ла дыя лю дзі, за сво іў шы дас ка на ла гэ ты 
ін стру мент у пра цы, апя рэдж ва юць на ват 
да свед ча ных апе ра та раў. Та му што за сво-
іць ліч ба выя тэх на ло гіі — гэ та ад но, а вось 
умець пра віль на пе ра но сіць іх у ман таж і 
пра ца ваць з імі на ман та жы — тут мо гуць 
па чац ца праб ле мы. «Ліч ба» мае шэ раг 
асаб лі вас цяў. Фо та апа рат дрэн на па на-
ра мі руе, ён дае лёг кі зрыў пры па на ра ме. 
І абы хо дзіць гэ тыя сі ту а цыі так са ма трэ ба 
ве даць як. Па шы рэн не фо та апа ра та — ка-
ла саль нае, але апра цоў ваць гэ тую вы яву 
на ман та жы на шмат скла да ней. Ка лі ёсць 
ней кая за цем не насць, «вы цяг нуць» яе на-
шмат скла да ней. Апра цоў цы гэ тая вы ява 
пад да ец ца менш, чым вы ява з ліч ба вай 
ві дэа ка ме ры.

Ня гле дзя чы на ўсе скла да нас ці зды мак 
на фо та апа рат, бе ла рус кія спе цы я ліс ты 
спра ві лі ся цу доў на. І на огул гэ та сён ня 
вель мі па пу ляр на ў све це — «зды маць на 
фо цік». Мож на пры га даць, на прык лад, вя-
до мы се ры ял «Док тар Ха ус», які так са ма 
зня лі цал кам на фо та апа рат. Ка ра цей, у 
вы ні ку «Гіс то рыя бе ла рус кай страў ні» на-
сы ча на не толь кі ці ка вы мі гіс та рыч ны мі 
звест ка мі, рэ цэп та мі ды бе ла рус кі мі ты па-
жа мі, але і ча роў ны мі края ві да мі і ра кур са-
мі. На прык лад, сцэ ны па ля ван ня шлях ты ў 
«Мяс ных пры сма ках» або сцэ ны, ка лі ге рой 
Паў ла Хар лан чу ка — ванд роў нік і лі рыч ная 
на ту ра — едзе ўздоўж пша ніч на га по ля, на 
якім бе ла рус кія дзяў чат кі ў на цы я наль ных 
стро ях убі ра юць сна пы. Вель мі паэ тыч ныя, 
со неч ныя, ап ты міс тыч ныя кад ры. Ду жа ка-
ла рыт ныя края ві ды: здым кі ад бы ва лі ся ў 
тым лі ку ў «Ду дут ках», За слаў скім му зеі-
за па вед ні ку, Му зеі на род най ар хі тэк ту ры 
і по бы ту ў Стро чы цах. Су пра ва джа ец ца 
фільм эт ніч най му зы кай гур тоў «Тро і ца», 
«Ста ры Оль са», «Юр'я», «Га рот ні ца» ды 
«Yokі». Ат мас фе ра — са мі ра зу ме е це.

Па гля дзець «Гіс то рыю бе ла рус кай 
страў ні» мож на па тэ ле ка на ле «Бе ла-
русь-3».

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ
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«Суп та кі рэ дзень кі, што 
там кру пі на за кру пі наю 
га ня ец ца з ду бі наю», — 
рас па вя дае ў се рыі 
«Су пы і сы тыя стра вы» 
бе ла рус кі шлях ціц, 
вяр нуў шы ся з па да рож жа 
па Еў ро пе, свай му 
фран цуз ска му ку ха ру.

Пла кат да цык ла філь маў «Гіс то рыя бе ла рус кай страў ні». На ім 
цу доў на ві даць, як ства раль ні кам уда ло ся за кра нуць куль ту ру 
хар ча ван ня і маг на таў, і збяд не лай шлях ты, і прос та га му жы-
ка — за ад ным ста лом ся дзяць бе ла ру сы роз ных ча соў і са слоў-
яў. Да рэ чы, пры сут ні ча юць тут не толь кі ак цё ры, але і тыя, хто 
звы чай на за ста ец ца за кад рам. На прык лад, рэ жы сёр і ды рэк тар 
кар ці ны.

«З Вось мым са ка ві ка, 
муж чы ны!»

На цы я наль ная кі на сту дыя «Бе ла-
русь фільм» су мес на з ра сій скай 
прад зю сар скай кам па ні яй «Мас-
кіт» па ча ла здым кі поў на мет раж-
на га іг ра во га філь ма «З Вось мым 
са ка ві ка, муж чы ны!»

Лі рыч ная ка ме дыя рас каз вае аб 
тым, што кож ная жан чы на мо жа стаць 
му зай для свай го муж чы ны, і та ды ў 
яе жыц ці з'я віц ца той прынц, яб якім 
яна ма ры ла з дзя цін ства. Га лоў ная ге-
ра і ня моц на па мы ля ла ся ў сва іх ад но-
сі нах да муж чын ска га по лу. Каб да па-
маг чы ёй ра за брац ца, у Між на род ны 
жа но чы дзень, які быў ад на ча со ва і 
днём яе 30-год дзя, вы шэй шыя сі лы 
зра бі лі ёй не звы чай ны па да ру нак — 
маг чы масць чуць дум кі муж чын. Над 
філь мам пра цуе ін тэр на цы я наль ная 
ка ман да з Бе ла ру сі, Ра сіі, Фран цыі, 
ЗША. Ро лі вы кон ва юць Ма рыя Бяр-
се не ва, Кан стан цін Ла выш, аме ры-
кан скі ак цёр Сці вен Нель сан, Ве ра 
Ален та ва, Мак сім Ві тар ган і ін шыя. 
Рэ жы сёр — Ар цём Ак сё нен ка.

Прэм' е ра філь ма ад бу дзец ца ў 
2014 го дзе.


