
 

 

 

25-ТЫ МІНСКІ МІЖНАРОДНЫ КІНАФЕСТЫВАЛЬ «ЛІСТАПАД» 

ПРОЙДЗЕ З 2 ПА 9 ЛІСТАПАДА 

Галоўная кінападзея Беларусі Мінскі міжнародны кінафестываль «Лістапад» 

сустрэне ў лістападзе свой чвэрцьстагоддзевы юбілей. Паказы фільмаў з краін 

былога сацыялістычнага лагера – менавіта на гэтым рэгіёне робіць акцэнт 

канцэпцыя форуму – пройдуць з 2 па 9 лістапада ў Мінску. Сёння каманда 

займаецца фарміраваннем конкурсных праграм, якое будзе доўжыцца да 9 

верасня. 

Мінскі міжнародны кінафестываль – адна з самых значных культурных падзей 

Беларусі. У конкурсах «Лістапада» штогод удзельнічае каля 150 фільмаў з больш 

чым 50 краін, пазаконкурсныя праграмы ўключаюць у сябе найбольш знакавыя 

ігравыя і дакументальныя карціны, адзначаныя прызамі найважнейшых 

міжнародных кінафестываляў. У ліку іншых фармiруецца так званы Нацыянальны 

конкурс, які перадае вобраз сучаснага беларускага кіно.  

«Лістапад» акрэдытаваны Міжнароднай федэрацыяй асацыяцый кінапрадзюсераў 

(FIAPF) як конкурсны фестываль фільмаў краін Балтыі, Цэнтральнай Азіі, 

Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. З мінулага года на фестывалі ўручаецца у тым 

ліку Прыз Міжнароднай федэрацыі кінакрытыкаў (FIPRESCI). Такім чынам, 

«Лістапад» уваходзіць у спіс самых прэстыжных кінафорумаў, у ліку якіх – 

сусветна вядомыя Берлінскі, Венецыянскі, Варшаўскі. 

У розныя гады гасцямі Мінскага кінафестывалю станавіліся Фані Ардан, Клэр 

Дэні, Андрэй Звягінцаў, Эмір Кустурыца, Кшыштаф Занусі, Брыйянтэ Мендоса, 

Дэні Катэ, Сяргей Лазніца і іншыя. ММКФ «Лістапад» штогод наведваюць да 40 

000 гледачоў і больш за 100 гасцей з усяго свету. 

На пляцоўках фестывалю праходзяць мерапрыемствы індустрыяльнай платформы 

Bel:Cinema, накіраваныя на сувязь паміж прафесіяналамі сферы кіно, абмен 

вопытам, распрацоўку спосабаў узаемадзеяння рэжысёраў і прадзюсараў з улікам 

спецыфікі рэгіёну. 

Заснавальнікамі ММКФ «Лістапад» з'яўляюцца Міністэрства культуры Рэспублікі 

Беларусь і Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт. 

УСТАНОВА КУЛЬТУРЫ «ЦЭНТР 

ВІЗУАЛЬНЫХІВЫКАНАЛЬНІЦКІХМА

СТАЦТВАЎ «АРТ КАРПАРЭЙШН» 
220030, г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 21  

р/р3015000001489 у ЦБП 795  
ААТ«Белгазпрамбанк»(код 742), 

г. Мінск, вул. РаманаўскаяСлабада, 5 
УНП 191761023 ОКПО 380582845000 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР 

ВИЗУАЛЬНЫХИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ 

ИСКУССТВ«АРТ КОРПОРЕЙШН» 
220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 21 

р/с 3015000001489 в ЦБУ 795  
ОАО «Белгазпромбанк»(код 742), 

г. Минск, ул. Романовская Слобода, 5 
УНП 191761023 ОКПО 380582845000 

 
 
 


