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Рэ жы сё ра на зы ва юць уль тра-
неа рэа ліс там. І са праў ды, на рэа-
ліс тыч насць ён ро біць стаў ку, час та 
вы ка рыс тоў ва ю чы эле мен ты да ку-
мен та ліс ты кі. На прык лад, у кар ці не 
«Чэ ра ва тваё» бы лі зня ты са праўд-
ныя ро ды. Яго філь мы — у пер шую 
чар гу пра ча ла ве ка, яго ўста ноў-
ка — ад люст роў ваць на эк ра не на-
ва коль ную рэ аль насць. Так Мен до са 
пе ра няў для ся бе прын цып «Fоund 
stоrу», гэта значыць прын цып зной-
дзе най гіс то рыі, які пра ду гледж вае 
на яў насць рэ аль на га ча ла ве ка з рэ-
аль ны мі пе ра жы ван ня мі, праз якія 
рэ жы сёр па чы нае па зна ваць праб-

ле му.
Мен до са вы пра ца ваў свае ме та-

ды пра цы над рэа ліс тыч нас цю, у якіх 
га лоў ныя ро лі вы кон ва юць ка ме ра, 
гук і ак цё ры. Ка ме ра заў сё ды ў ру ху 
і па збя гае ста тыч нас ці, ча сам сва ёй 
«не спа кой нас цю» яна ад люст роў вае 
ат мас фе ру са міх па дзей, яна со чыць, 
ме на ві та со чыць за ча ла ве кам ці ўво-
гу ле быц цам ад сут ні чае, на столь кі 
ар га ніч на не за ўваж ным зда ец ца гэ-
та на зі ран не. Рэ жы сёр га во рыць, што 
шу мы на Фі лі пі нах асаб лі выя ў па раў-
на нні з ін шы мі мес ца мі, та му мік ра фо-
ны за піс ва юць гу кі на ва кол ля, да якіх 
мож на пры слу хац ца пад час пра гля ду 
філь маў. А ак цё ры, як пра фе сій ныя, 
так і не пра фе сій ныя, пра цу юць на 
зды мач най пля цоў цы без дак лад на-
га сцэ на рыя — ме на ві та пра жы ва юць 
ін шае жыц цё пе рад ка ме рай. Ня гле-
дзя чы на та кі прын цып пра цы, аў тар 
ка жа, што не ро біць шмат дуб ляў, бо 
ак цё ры, што ўжы лі ся ў роль, ду ма юць 
і ад чу ва юць ся бе так жа, як тыя, ка го 
яны іг ра юць. Та му ня пра віль ных слоў 
ці жэс таў быць не мо жа. Фран суа Тру-
фо і бра тоў Дар дэн Мен до са на зы вае 
лю бі мы мі рэ жы сё ра мі, што цал кам 
ла гіч на з іх агуль най лю боўю і ўва гай 
да звы чай на га ча ла ве ка.

Кар ці на аў та ра «Паст ка», што 
па каз ва ла ся ў рам ках май стар-кла-
са на сё лет нім кі на фес ты ва лі «Ліс-
та пад» (гэ та быў дру гі ві зіт Бры ян тэ 
на Мін скі кі на фо рум, і маг чы масць 
трэ ця га рэ жы сёр не вы клю чае), 
ства ра ла ся з бес ка рыс лі вай да па-
мо гай вя лі кай коль кас ці жы ха роў 
фі лі пін ска га го ра да Так ла бан, што 
па цяр пеў ад ад на го з са мых моц ных 
тай фу наў у гіс то рыі ме тэ а на зі ран-
няў. Мож на толь кі вы ка заць зда гад-
ку аб тым, на коль кі гэ та важ ны пра-
ект для са міх фі лі пін цаў, бо фільм 
пра ма і шчы ра рас па вя дае пра боль 
тых, хто стра ціў дзя цей, баць коў ці 
сужэнца. Але ёсць у Бры ян тэ Мен до-
сы кар ці ны, не звя за ныя ві да воч на 
з пе ра жы ван ня мі вя лі кай коль кас ці 
су ай чын ні каў. На прык лад, не ад на-
знач ны фільм «Сер біс» пра пор на-
кі на тэ атр ці тая ж «Бой ня», за якую 
аў тар атры маў уз на га ро ду Кан ска-
га кі на фес ты ва лю. Я за пы та ла ся ў 
Бры ян тэ, як гэ тыя і ін шыя кар ці ны 
бы лі ўспры ня ты на ра дзі ме.

— Я ма гу ска заць, што фі лі пін цы 
ўспры ня лі мае кар ці ны, але не ма-
гу ска заць, што ўспры няў іх ма са вы 
гля дач. У кра і не ве да юць мя не і мае 
ра бо ты, пры зна юць як рэ жы сё ра з 
су свет ным імем, але тут усё яшчэ 
больш па пу ляр ныя ра ман тыч ныя 
ка ме дыі, га лі вуд скія блок бас та ры 
і фі лі пін скі мэй нстрым. На ват мая 
апош няя ра бо та «Паст ка» на са мрэч 
не так шы ро ка вя до мая і па пу ляр ная, 
якой маг ла б быць.

— Гэ та тра ды цый ныя су ад но-
сі ны па між ма са вым і аў тар скім 
кі но. Вы не як ка за лі, што рэа ліс-
тыч нас ці ў кі но да сяг нуць да во лі 
скла да на. Ства рэн не но вай рэ аль-
нас ці пе рад ка ме рай — апры ёры 
пра ца ём кі пра цэс. А ў чым скла-
да насць з рэа ліс тыч нас цю?

— Мае філь мы рас каз ва юць пра 
рэ аль ныя па дзеі, што мы зна хо дзім 

і па якіх пра во дзім да сле да ван не, 
якія пад ра бяз на раз бі ра ем і по тым 
на асно ве гэ тай пра цы пі шам сцэ на-
рый. Прын цып зной дзе най гіс то рыі 
вель мі скла да на су мяс ціць з тым, 
як рас па вя да ец ца гэ та гіс то рыя, з 
тым, як пі шац ца гук, як склад ва ец ца 
кар цін ка і гэтак да лей — скла да на 
су мяс ціць рэа ліс тыч ную гіс то рыю з 
кі не ма та гра фіч ны мі ме та да мі апа-
вя дан ня.

— Рас ка жы це як кі раў нік пра цэ-
су, як па ві нен пра ца ваць апе ра тар, 
якія ўста ноў кі пры ма юць ак цё ры, 
чым на сы ча ец ца ма тэ ры яль нае 

ася род дзе, які мі якас ця мі на дзя-
ля юц ца пер са на жы, каб да сяг нуць 
гэ тай рэа ліс тыч нас ці?

— Каб ства раць фільм, трэ ба, 
акра мя эс тэ ты кі і ўся го, што ты чыц-
ца ві зу аль на га ра да, ужо ў пра цэ се 
да сле да ван ня вы пра ца ваць улас нае 
стаў лен не да зной дзе най гіс то рыі, 
што да па мо жа са мо му пра цэ су і 
зна хо джан ню вя лі ка га аб' ёму ма тэ-
ры я ла. Ду маю, да лё ка не ўсе рэ жы-
сё ры ад мо ман ту зна ём ства з ідэ яй 
да па чат ку зды мак вы пра цоў ва юць 
свае ад но сі ны і пра вод зяць да сле да-
ван не. На прык лад, я рэз ка не га тыў-
на стаў лю ся да лю бой не спра вяд лі-
вас ці, ці то ў ад рас жан чы ны, ці то 

ў ад рас ста ро га ча ла ве ка, і рэ агую 
на гэ та — у цэнт ры філь ма па він-
на быць праб ле ма, якая бу дзе мя не 
аса біс та глы бо ка хва ля ваць. Са мы 
скла да ны этап па чы на ец ца, ка лі 
трэ ба су мяс ціць гіс то рыю з да сле-
да ван нем, а ўсё гэ та, у сваю чар гу, 
су ад нес ці з ма ім стаў лен нем да сю-
жэ та. Па вя лі кім ра хун ку, сцэ на рый 
для філь ма з'яў ля ец ца Біб лі яй, та му 
гэ ты этап ёсць на пі сан не Біб ліі. Ва 
ўмоў ную скрын ку я склад ваю гіс то-
рыю, да сле да ван не, ве ды, ад но сі ны, 
сі лы, эмо цыі, каб склаў ся сцэ на рый. 
Ка лі па чы на ец ца ка манд ная пра ца, 
мне важ на, каб ха ця б 50% са скла-
ду гру пы ад чу ва лі ў да чы нен ні да 
гіс то рыі тое ж, што ад чу ваю я, каб 
мы пра ца ва лі прак тыч на як сям'я. А 
пра цэс зды мак — са мы прос ты этап: 
ты як у шко ле пас ля доў гай ву чо бы і 
вы ка нан ня да маш няй ра бо ты толь кі 
пры мя ня еш тое, што не ка лі вы ву-
чыў, на прак ты цы і зда еш эк за мен. 
З эк за ме нам, які мо жа доў жыц ца 
га дзі ну ці менш, ты лёг ка спраў ля-
еш ся пры ўмо ве, што доб ра пра цу-
еш год да яго. Яшчэ адзін скла да ны 
этап — ман таж, пад час яко га трэ ба 
з уся го ад зня та га ма тэ ры я лу зра біць 
фільм. У гэ ты мо мант усё за ле жыць 
ад та го, як ты ад каз ваў на эк за ме не. 
Тут для мя не і зда ра ец ца са праўд ная 

ма гія: пад час зды мак у мя не ні ко лі 
не бы вае дак лад ных уста но вак, мы 
ро бім шмат спан та ных рэ чаў, ім пра-
ві зу ем, та му да ман та жу пры хо дзім 
з нявы зна ча нас цю і хва ля ван нем. З 
ад зня та га ма тэ ры я лу ства ра ец ца гіс-
то рыя, і мы са мі не ве да ем, ці бу дзе 
яна та кой, якой мы яе ўяў ля лі.

— Вы зды ма е це ў ся рэд нім 
два філь мы што год. Гэ та на сам-
рэч вель мі пра дук тыў на, у чым 
сак рэт?

— Мне вель мі па да ба ец ца мой 
за ня так, я на ват не ма гу на зваць яго 
пра цай.

— Ва шы філь мы аб прос тых лю-
дзях, іх праб ле мах, жыц ці. Ней кім 

чы нам сва і мі кар ці на мі вы рэ агу-
е це на не спра вяд лі васць, на хі бы 
на ва коль на га све ту. Гэ тая пра ца-
за да валь нен не ро біц ца ў пер шую 
чар гу для ся бе ці для ін шых?

— Я атрым лі ваю за да валь нен не 
ад сва ёй пра цы, але, вя до ма ж, не 
атрым лі ваю за да валь нен ня ад та го, 
што лю дзі па ку ту юць. Гэ та мой аба-
вя зак як мас та ка — па каз ваць тое, 
што я ба чу, та му што ў мя не ёсць для 
гэ та га маг чы мас ці і сі лы. Га лоў ная 
мэ та для мя не — да маг чы ся сва і мі 
кар ці на мі пэў ных змен. Я ра зу мею, 
што гэ та да лё кая і скла да ная перс-
пек ты ва, але вель мі ха це ла ся б, каб 
на шы філь мы не ка лі неш та змя ні лі.

— Што дак лад на вы ма е це на 
ўва зе?

— Праб лем заў сё ды шмат, яны 
бы лі і бу дуць. Зра зу ме ла, што мы 
не змо жам вы ра шыць іх усе, але я 
раб лю свой крок (і заў сё ды бу ду яго 
ра біць) дзе ля та го, каб ка лі-не будзь 
прый сці да гар ма ніч на га гра мад-
ства, у якім кам форт на зна хо дзіц ца 
і жыць.

— Ёсць та кая кі не ма та гра фіч-
ная фор му ла, якая ка жа, што пры-
сут насць Бо га ў філь мах Дрэ е ра 
ўказ вае на яго пры сут насць, ад-
сут насць Бо га ў Бу ню э ля — на яго 
ад сут насць, у Фе лі ні — пры сут-
насць Бо га ўказ вае на яго ад сут-
насць і на ад ва рот у Берг ма на. У 
ва шых кар ці нах так са ма ёсць Бог. 
У якіх пра явах?

— Для мя не Бог там (па каз вае 
ўго ру), што б ні зда ры ла ся. Але ён 
ёсць тут, ка лі ча ла век у гэ тай кан-
крэт най сі ту а цыі хо ча, каб ён быў. Я 
дак лад на ска заў пра гэ та ў філь ме 
«Сер біс» — ча ла век не ма раль ны 
і не ама раль ны, ча ла век — і ёсць 
ма раль. Так і ад са мо га ча ла ве ка 
за ле жыць пры сут насць і ад сут насць 
Бо га.

— Ёсць пра дукт кі но, ёсць мас-
тац тва кі но. Што для вас ме на ві та 
са праўд нае мас тац тва кі но?

— Для мя не мас тац тва пра яў ля-
ец ца яшчэ ў пра цэ се, то бок ства рэн-
не тво ра мас тац тва і во пыт, які ты 
атрым лі ва еш, — і ёсць мас тац тва. 
Фільм аказ ва ец ца пра дук там, ка лі 
ства ра ец ца дзе ля та го, каб прос та 
быць, а мас тац твам, ка лі ты ўклад-
ва еш у яго тое, праз што та бе прый-
шло ся прай сці, і пра жы ва еш кож ны 
мо мант свай го твора.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
katsyalovich@zviazda.by

Ра за брац ца ў па няц ці «мас тац тва кі но» — тое ж са мае, што 
знай сці сэнс жыц ця. Але ж ка лі по шу кі сэн су жыц ця ні ко лі 
не спы ня лі ся, то і спро бы зра зу мець, у чым за клю ча ец ца 
сут насць мас тац тва кі но і яго ад роз нен не ад кі на пра дук ту, 
ма юць пра ва на іс на ван не.

У гэ тых по шу ках да нас да лу ча юц ца лю дзі са све ту кі не-
ма то гра фа. Яны рас ка жуць пра сваю пра цу, сваё ба чан не 
кі но, пра ме та фі зіч нае і рэ аль нае, пра су свет нае і вуз ка са-
цы яль нае, пра важ нае і ба наль на прос тае. І так са ма, як пас ля 
доб ра га кі но мы ста но вім ся ін шы мі людзь мі, маг чы ма, гэ тыя 
ін тэр в’ю да па мо гуць нам ад да ліц ца ад ня зруч ных са цы яль-
ных умоў нас цяў.

Бры ян тэ МЕН ДО СА:

«Ча ла век не ма раль ны 
і не ама раль ны, 

ча ла век — і ёсць ма раль»
Фі лі пі нец Бры ян тэ Мен до са, мож на ска заць, 

стаў рэ жы сё рам вы пад ко ва. Ка лі яму бы ло 44 га ды, 
на пра па но ву ства рыць фільм ён па ду маў «Ча му б і не?». 

І з тых ча соў зды мае пры клад на па дзве кар ці ны ў год. 
У вы ні ку са сва і мі пра ца мі Мен до са стаў час тым гос цем на 
Кан скім кі на фес ты ва лі, дзе ў 2009 го дзе за фільм «Бой ня» 

атры маў уз на га ро ду як най леп шы рэ жы сёр, 
а ў 2015-м за кар ці ну «Паст ка» — прыз эку ме ніч на га жу ры. 

На па за мі ну лым Мін скім кі на фо ру ме «Ліс та пад» Бры ян тэ 
Мен до са прад стаў ляў сваю кар ці ну «Чэ ра ва тваё» 

пра бяс плод ную жан чы ну з пле ме ні Та ві-Та ві, 
што для свай го му жа шу кае жон ку, 

здоль ную на ра дзіць дзі ця.

 «Каб ства раць фільм, 
трэ ба вы пра ца ваць, акра мя 
эс тэ ты кі і ўся го, што 
ты чыц ца ві зу аль на га ра да, 
улас нае стаў лен не 
да зной дзе най гіс то рыі».

«Пад час зды мак у мя не 
ні ко лі не бы вае дак лад ных 
уста но вак, мы ро бім 
шмат спан тан ных рэ чаў, 
ім пра ві зу ем, та му да ман та жу 
пры хо дзім з ня вы зна ча нас цю 
і хва ля ван нем».

Мен до са пе ра няў для ся бе 
прын цып «Fоund stоrу», 
гэта значыць прын цып 
зной дзе най гіс то рыі, 
які пра ду гледж вае на яў насць 
рэ аль на га ча ла ве ка і яго 
рэ аль ных пе ра жы ван няў.

Кадр з філь ма «Чэ ра ва тваё».

Организатор 
торгов

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509, 
ОКПО 55484006, 220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 4, к. 222, 
р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска МФО 153001369

Продавец 
предмета торгов

Открытое акционерное общество «Бобруйсктранс», 
УНП 700169542, ОКПО 291215757, 213830, г. Бобруйск, 
ул. Минская, 123/1, р/с 3012420021026 в ОАО «Белин-
вестбанк» ЦБУ № 831 г. Бобруйск, ул. Пушкина, 198, код 
739, р/с 3012259270013 в РКЦ № 24 ОАО «Белагропром-
банк» г. Бобруйск, ул. Горького, 1, код 458

Место проведения 
торгов и подачи 

документов 

ул. Чонгарская, д. 54 , г. Бобруйск, в здании Бобруйского 
управления Филиала «Центр «Белтехинвентаризация» 

в рабочие дни с 8.30 до 17.30
Начальная цена 

продажи 
и размер задатка

880 000 000 рублей с учетом НДС, 
задаток 10% от начальной цены – 88 000 000 рублей

Номер 
расчетного счета 
для перечисления 

задатка 

Получатель платежа – Филиал «Центр «Белтехинвента-
ризация», р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции 
№ 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска МФО 153001369, 
УНП 102353509

Информация 
о земельном 

участке 

Земельный участок с кадастровым номером 
741000000007002243 пл. 2,6457 га расположен по адре-
су: г. Бобруйск, ул. Гоголя, 181. Имущественные права 
на земельный участок – право постоянного пользования. 
Земельный участок для обслуживания предмета торгов 
будет выделен после приобретения объекта с торгов со-
гласно Законодательству Республики Беларусь.

Характеристика 
предмета торгов

Здание профилактория для ремонта автомобильных 
шин – одноэтажное кирпичное,1980 г.п., фундамент – 
кирпич.., перекрытия – ж/бет.; кровля – рулонная, полы 
– бетонные, имеется электроснабжение

Условия продажи 
предмета торгов

1. При заключении договора купли-продажи между про-
давцом и покупателем (претендентом на покупку) на 
цену продажи предмета торгов будет начислен НДС по 
ставке 20%, который необходимо перечислить на р/с 
ГУ МФ Республики Беларусь по Могилевской об-
ласти № 3602917010008 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код 795, УНП 700005949, назначение платежа 01001 за 
ОАО «Бобруйсктранс», УНП 700169542
2. Здание реализуется под контролем судебного ис-
полнителя 
3. Денежные средства, причитающиеся от реализа-
ции объектов без учета НДС, перечисляются на счет 
ОАО «Бобруйсктранс» № 3012259270039 в РКЦ № 24 
ОАО «Белагропромбанк» г. Бобруйск, ул. Горького, 1, 
код 458, УНП 700169542

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подпи-
сания протокола о результатах аукционных торгов

Сроки и условия 
оплаты

Определяются по согласованию победителя торгов (пре-
тендента на покупку) с продавцом при заключении до-
говора купли-продажи

Срок подачи документов, 
осмотра объектов и внесения задатка

по 29 декабря 2015 г. 
включительно до 17.00

Для участия в торгах лица, заявившие о 
своем участии в них, должны предоставить 
по указанному адресу следующие документы: 
заявление на участие в торгах; копию пла тежного 
поручения о внесении участником торгов суммы 
задатка с отметкой банка об исполнении, паспорт; 
для резидентов Республики Беларусь: юр. ли-
цам – доверенность представителю юр. лица (в 
случае необходимости таковой), копии и оригина-
лы учредительных документов и свидетельства 
о гос. регистрации; представителям физ.лиц 
– нотариально заверенную доверенность; для 
нерезидентов Республики Беларусь: юр. ли-
цам – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписку из 
торгового реестра страны происхождения (вы-
писка должна быть проведена не ранее чем за 
6 мес. до подачи заявления на участие в торгах) 
или иное эквивалентное доказательство юр. ста-
туса в соответствии с законодательством страны 
происхождения; юр. лицам и физ. лицам – до-
кумент о состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с заверенным в установленном по-
рядке переводом на белорус.(рус.) язык; предста-
вителям юр. лиц и физ. лиц – легализованную в 
установленном порядке доверенность.

Порядок проведения торгов: Шаг аукциона 
определяется в размере от 5 до 15 процентов 
от начальной цены предмета торгов. Побе-
дителем торгов признается участник, пред-

ложивший наиболее высокую цену. По завер-
шении торгов составляется протокол об итогах 
проведения торгов, который подписывается по-
бедителем и членами аукционной комиссии и 
является основанием для заключения договора 
купли-продажи. В случае, если заявка на уча-
стие в торгах подана только одним участником, 
предмет торгов продается этому участнику при 
его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 процентов. Задаток, внесенный Победителем 
торгов будет зачтен в счет оплаты стоимости услуг 
Организатора торгов, разница между задатком и 
суммой стоимости услуг будет зачислена в счет 
окончательной оплаты приобретенного предмета 
торгов, остальным участникам будет возмещен в 
течение 5(пяти) рабочих дней со дня проведения 
торгов. Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения торгов в любое время, но не позднее 
чем за три дня до даты их проведения.

Победитель (Претендент на покупку) воз-
мещает затраты и стоимость услуг на органи-
зацию и проведение торгов не позднее 3(трех) 
рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукционных торгов в соответствии 
с соглашением о правах и обязанностях сторон в 
размере 3% от начальной цены продажи.

Получить дополнительную информацию о 
продаже имущества можно по адресу: г. Бо-
бруйск, ул. Чонгарская, 54 или связавшись с 
нами по телефонам: 8 (0225) 72 01 32, 72 13 93, 
8 (044) 710-50-85 в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 04 января 2016 г. в 11.00 состоятся открытые аукционные торги (торги) 
по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Бобруйсктранс» (продавец), в составе:

Лот № 1 (предмет торгов): Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-42432 (профилакторий для ремонта автомобильных шин), 
общей площадью 396,1 кв.м, расположенное по адресу: г. Бобруйск, ул. Гоголя, 181


