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Заснавальнікі Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад» –

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт. 

Арганізатар – Цэнтр візуальных і выканальніцкіх мастацтваў «АРТ Карпарэйшн».

Генеральным партнёрам Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад» выступае прэміяльныя карта 
Mastercard Беларусбанка.

Афіцыйныя партнёры – «Кінавідэапракат» Мінгарвыканкама, Falcon Club Буцік Кіно, авіякампанія «Белавія»,  
«Белтэлекам», афіцыйны білетны аператар «Байкард». Пры падтрымцы Белтэлерадыёкампаніі,  
кінастудыі «Беларусьфільм» і рэкламнага агенцтва «Фортэ».

СКЛАД ПАСТАЯННА ДЗЕЮЧАГА АРГАНІЗАЦЫЙНАГА КАМІТЭТА  
МІНСКАГА МІЖНАРОДНАГА КІНАФЕСТЫВАЛЮ «ЛІСТАПАД»

ПЕТРЫШЭНКА Ігар Віктаравіч 
намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь (старшыня арганізацыйнага камітэта)

БОНДАР Юрый Паўлавіч
Міністр культуры Рэспублікі Беларусь (намеснік старшыні арганізацыйнага камітэта)

ЦУРАН АРЦЁМ МІКАЛАЕВІЧ
намеснік старшыні Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта (намеснік старшыні арганізацыйнага камітэта)

ДАВЫДЗЬКА Генадзь Браніслававіч
Старшыня рэспубліканскага грамадскага аб’яднання «Белая Русь», намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Савета 
Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні  
(старшыня Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад»)

БАРАЗНА Міхаіл Рыгоравіч
рэктар установы адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў»

ВАСІЛЬЕЎ Віктар Ігаравіч
старшыня праўлення рэспубліканскага грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз кінематаграфістаў»

ГРАМАДА Валерый Іванавіч
галоўны саветнік ўпраўлення сацыяльнай палітыкі галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення  
Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

ГУМІНСКІ Віктар Аляксандравіч
першы намеснік Старшыні Выканаўчага камітэта – Выканаўчага сакратара Садружнасці Незалежных Дзяржаў

ДАПКЮНАС Андрэй Вадзімавіч
намеснік Міністра замежных спраў

ДРЫГА Iрына Уладзіміраўна
першы намеснік Міністра культуры

КАРАЧЭЎСКІ Уладзімір Міхайлавіч
генеральны дырэктар Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства  
«Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм»

КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч
міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь

КРАШЭЎСКАЯ Анжэла Аляксандраўна
дырэктар прыватнай тэатральна-відовішчнай установы культуры «Цэнтр візуальных і выканальніцкіх мастацтваў 
«Арт Карпарэйшн», дырэктар Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад»

ПЯТКЕВІЧ Іосіф Яўстаф’евіч
начальнік упраўлення адукацыі і сацыяльна-культурнай сферы Апарата Савета Міністраў  
Рэспублікі Беларусь

НЕСЦЯРОВІЧ СЯРГЕЙ АНАТОЛЬЕВІЧ
першы намеснік Міністра сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь



УДЗЕЛЬНІКАМ XXVI МІНСКАГА МІЖНАРОДНАГА КІНАФЕСТЫВАЛЮ «ЛІСТАПАД»

Дарагія сябры!
Шчыра вітаю вас на адкрыцці XXVI Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад».
Сёння можна з упэўненасцю сцвярджаць, што гэты маштабны і аўтарытэтны  

форум займае асаблівае месца ў сучаснай культуры не толькі ў Беларусі, але і за 
яе межамі. Пастаянна развіваючыся, пашыраючы дыяпазон краін-удзельніц, ён 
застаецца верны сваім традыцыям, у аснове якіх ляжаць прынцыпы духоўнасці 
і гуманізму.

Візітнай карткай фестывалю заўсёды былі і застаюцца высокі прафесіяналізм, 
імкненне да пазнання чалавечых каштоўнасцей, адкрыты і зацікаўлены дыялог 
творчай інтэлігенцыі, прызнаных майстроў і маладога пакалення.

Перакананы, што ў гэтым годзе «Лістапад» у чарговы раз стане сапраўдным святам для аматараў кіно і прымножыць 
колькасць сяброў і прыхільнікаў.

Зычу ўсім моцнага здароўя, яркіх уражанняў, цікавых сустрэч і выдатнага настрою.

Прэзідэнт 
Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка
1 лістапада 2019 года

УЧАСТНИКАМ XXVI МИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЛІСТАПАД»

Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас на открытии XXVI Минского международного кинофестиваля «Лістапад».
Сегодня можно с уверенностью утверждать, что этот масштабный и авторитетный форум занимает особенное мес то 

в современной культуре не только Беларуси, но и за ее пределами. Постоянно развиваясь, расширяя диапазон стран- 
участниц, он остается верен своим традициям, в основе которых лежат принципы духовности и гуманизма.

Визитной карточкой фестиваля всегда были и остаются высокий профессионализм, стремление к познанию 
чело веческих ценностей, открытый и заинтересованный диалог творческой интеллигенции, признанных мастеров 
и моло дого поколения.

Убежден, что в этом году «Лістапад» в очередной раз станет настоящим праздником для ценителей кино и приумно-
жит количество друзей и сторонников.

Желаю всем крепкого здоровья, ярких впечатлений, интересных встреч и отличного настроения.

Президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко
1 ноября 2019 года

TO THE PARTICIPANTS OF THE 26TH MINSK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL “LISTAPAD”

Dear Friends!
Greetings on the opening of the 26th Minsk International Film Festival “Listapad”.
Today, it may safely be said that this large-scale and acclaimed forum holds a special place in the modern culture in Belarus as 

well as abroad. Constantly developing, expanding the range of participating countries, it remains faithful to its traditions based on 
the principles of spirituality and humanism.

High professionalism, a desire for knowledge of human values, an open and engaged dialogue in the creative community between 
the acknowledged masters and the younger generation – all this has always been the hallmark of the festival and remains so.

I am convinced that this year “Listapad” will once again become a true feast for cinephiles and will increase the number of friends 
and supporters.

I wish you good health, memorable experiences, exciting meetings and high spirits.

President 
of the Republic of Belarus Alexander Lukashenko
November 1, 2019



УДЗЕЛЬНІКАМ XXVI МІНСКАГА МІЖНАРОДНАГА КІНАФЕСТЫВАЛЮ «ЛІСТАПАД»

Дарагія сябры!
Сардэчна віншую вас з адкрыццём ХXVI Мінскага міжнароднага кінафестывалю 

«Лістапад», які адбываецца ў год 95-годдзя беларускага кіно.
Кінафестываль «Лістапад» адкрывае шырокія магчымасці для актыўнага творча-

га дыялогу майстроў мастацтваў розных краін. Штогод ён дорыць радасць сустрэч 
з выдатнымі фільмамі і іх праслаўленымі аўтарамі, адкрывае новыя імёны.

Упэўнены, што сёлетні фестываль пад дэвізам «Да радасці» працягне свае добрыя 
традыцыі і паслужыць высакароднай справе сцвярджэння высокіх гуманістычных 
і маральных ідэалаў у сучасным кіно, умацаванню сяброўства і культурнага супра-
цоўніцтва між народамі. 

Упэўнены, форум стане годным прадаўжальнікам жыццесцвярджальных ідэй міру, дабра, справядлівасці і важнай 
дыялогавай пляцоўкай між прадстаўнікамі міжнароднай кінасупольнасці.

Прыміце самыя шчырыя пажаданні ўдачы, здзяйснення творчых планаў, новых дасягненняў, натхнення, прафесій-
нага прызнання і заслужаных узнагарод.

Міністр культуры Рэспублікі Беларусь
Юрый Бондар 1 лістапада 2019 года

УЧАСТНИКАМ XXVI МИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЛІСТАПАД»

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с открытием ХXVI Минского международного кинофестиваля «Лістапад», который прохо-

дит в год 95-летия белорусского кино.
Кинофестиваль «Лістапад» открывает широкие возможности для активного творческого диалога мастеров ис-

кусств разных стран. Ежегодно он дарит радость встреч с прекрасными фильмами и их прославленными авторами, 
открывает новые имена.

Убежден, что нынешний фестиваль под девизом «К радости» продолжит свои славные традиции и послужит бла-
городному делу утверждения высоких гуманистических и нравственных идеалов в современном кино, укреплению 
дружбы и культурного сотрудничества между народами.

Уверен, форум станет достойным продолжателем жизнеутверждающих идей мира, добра, справедливости и важ-
ной диалоговой площадкой между представителями международного киносообщества.

Примите самые искренние пожелания удачи, исполнения творческих планов, новых свершений, вдохновения, про-
фессионального признания и заслуженных наград.

Министр культуры Республики Беларусь
Юрий Бондарь 1 ноября 2019 года

TO THE PARTICIPANTS OF THE 26TH MINSK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL “LISTAPAD”

Dear Friends!
Congratulations on the opening of the 26th Minsk International Film Festival “Listapad” which takes place on the 95th anniversary 

of Belarusian cinema.
The film festival “Listapad” opens up great opportunities for an active creative dialogue between different countries’ art 

communities. Every year it brings the joy of seeing excellent films and meeting their celebrated authors and discovers new names.
I am certain that this year’s festival entitled “To Joy” will continue its good traditions and will serve the noble cause of promoting 

high humanistic and moral ideals in modern cinema, strengthening friendship and cultural cooperation between nations.
I believe that the forum will become a worthy successor of life-affirming ideas of peace, kindness, justice and an important 

dialogue platform between representatives of the international film community.
Please accept the most sincere wishes of good luck, fulfilment of creative plans, new achievements, inspiration, professional 

recognition and well-deserved awards.

Minister of Culture of the Republic of Belarus
Yuri Bondar November 1, 2019



УДЗЕЛЬНІКАМ І ГАСЦЯМ XXVI МІНСКАГА МІЖНАРОДНАГА 
КІНАФЕСТЫВАЛЮ «ЛІСТАПАД»

Кінафестываль «Лістапад» – адна з найстарэйшых культурных падзей у нашай 
краіне і адзін з найбольш маштабных і значных кінафорумаў ва Усходняй Еўропе 
і СНД. Быць яго часткай – пачэсная і адказная місія, якую Mastercard з радасцю бярэ 
на сябе ўжо трэці год.

У гэты раз генеральным партнёрам фестывалю выступае Прэміяльная картка 
World Mastercard Black Edition ААТ «Беларусбанк», якая выпускаецца ў рамках клуба 
прывілеяў Персона. І мы ганарымся, што зноў маем дачыненне да таго, што бела-
рускія гледачы маюць магчымасць глядзець ігравыя і дакументальныя фільмы, што 
атрымалі высокую адзнаку.

Цяперашні «Лістапад» праходзіць пад слоганам «Да радасці». І ў мяне няма ніякіх сумневаў, што гэты фестывальны 
тыдзень напоўніць усіх гледачоў і ўдзельнікаў новымі ўражаннямі і пакіне толькі радасныя адчуванні ад добрага кіно 
і знаёмстваў з людзьмі, якія яго робяць.

Упраўляючы дырэктар Mastercard у Беларусі, Казахстане і Арменіі  Ніна Вілемс

УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ XXVI МИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЛІСТАПАД»

Кинофестиваль «Лістапад» – одно из старейших культурных событий в нашей стране и один из наиболее масштаб-
ных и значимых кинофорумов в Восточной Европе и СНГ. Быть его частью – почетная и ответственная миссия, кото-
рую Mastercard с радостью берет на себя уже третий год подряд. 

В этот раз генеральным партнером фестиваля выступает Премиальная карта World Mastercard Black Edition 
ОАО «Беларусбанк», которая выпускается в рамках клуба привилегий Персона. И мы гордимся, что снова сопри-
частны к тому, что белорусские зрители имеют возможность смотреть игровые и документальные фильмы, полу-
чившие высокую оценку. 

Нынешний «Лістапад» проходит под слоганом «К радости». И у меня нет никаких сомнений, что эта фестивальная 
неделя наполнит всех зрителей и участников новыми впечатлениями и оставит только радостные ощущения от хоро-
шего кино и знакомств с людьми, которые его делают.

Управляющий директор Mastercard в Беларуси, Казахстане и Армении  Нина Виллемс

DEAR PARTICIPANTS AND GUESTS OF XXVI MINSK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL LISTAPAD!

Listapad film festival is one of the oldest cultural events in Belarus and one of the largest and most significant film festivals in 
Eastern Europe and the CIS. Mastercard is proud to be a part of the festival for the third year consequently.

This year the festival’s general partner is Premium card World Mastercard Black Edition by Belarusbank that is issued within the 
privilege club program Persona. We are proud to be involved in providing the Belarusian audience with a possibility to watch highly 
evaluated films and documentaries. 

This year’s Listapad has got a new slogan – “To Joy”. And I have no doubts that this festival week is an opportunity for all its 
participants to gain new impressions and experience positive emotions by watching excellent films and enjoying communication 
with remarkable people engaged in their making.

Managing Director of Mastercard in Belarus, Kazakhstan and Armenia  Nina Willems
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Рэжысёр і сцэнарыст кароткаметражных 
і ігравых фільмаў. Яго другі фільм, «Пра-
ект стагоддзя», атрымаў Гран-пры («За-
латы Тыгр») на МКФ у Ратэрдаме і прыз 
«Срэбра Лістапада» ў конкурсе «Фільм 
як феномен мастацтва» на МКФ у Мінску 
ў 2015. Карлас – суаўтар сцэнарыя 
фільма «Кандэларыя», які ў 2017 годзе 
ўдастоіўся прыза глядацкіх сімпатый на 
24-м Мінскім МКФ «Лістапад».

Режиссер и сценарист короткометраж-
ных и игровых фильмов. Его второй 
фильм, «Проект века», выиграл Гран-при 
(«Золотой Тигр») на МКФ в Роттердаме 
и приз «Серебро Лiстапада»  в номина-
ции «Фильм как феномен искусства» на 
Минском МКФ в 2015. Карлос – соавтор 
сценария фильма «Канделария», который 
в 2017 году удостоился приза зритель-
ских симпатий на 24-ом Минском МКФ 
«Лiстапад».  

He has written and directed several short 
films and feature films. THE PROJECT OF 
THE CENTURY, his second feature film, won 
Tiger Award at the Rotterdam IFF in 2015 and 
the Listapad Silver Award in Film as an Art 
Phenomenon Category – Minsk IFF 2015.

СТАРШЫНЯ ЖУРЫ   
Председатель жюри | Head of Jury

Куба | Куба | Cuba

Карлас КІНТЭЛА  
Карлос Кинтела  
Carlos Quintela

Прадзюсар. У 2011 годзе заснавала 
кампанію TatoFilm, якая ажыццяўляе 
дзейнасць на тэрыторыі Украіны і Турцыі. 
Спрадзюсіравала 10 ігравых фільмаў, 
якія паказваліся на вядучых міжнарод-
ных кінафестывалях, такіх як Канскі МКФ, 
МКФ у Берліне, Венецыі, Таронта, і якія 
сабралі агулам больш за 140 узнагарод. 
З’яўлялася старшынёй кінафорума ў 
Анталіі ў 2019 годзе.

Продюсер. В 2011 году основала ком-
панию TatoFilm, которая осуществляет 
деятельность на территории Украины 
и Турции. Спродюсировала 10 игровых 
фильмов, которые показывались на 
ведущих международных фестивалях, 
таких как Каннский МКФ, МКФ в Берлине, 
Венеции, Торонто, и которые собрали 
в общем более 140 наград. Являлась 
председателем кинофорума в Анталии 
в 2019 году.

Producer. In 2011 she created company 
TatoFilm which operates in Ukraine and in 
Turkey. As producer she produced 10 feature 
films which participated at the main festival 
like Cannes, Berlin, Venice, Toronto and 
gathered more than 140 awards. She became 
a head of Antalya Film Forum in 2019

Украіна | Украина | Ukraine

Алена ЯРШОВА   
Олена Ершова   
Olena Yershova

Асноўны конкурс | Основной конкурс | Main competition



7

ЖУРЫ | ЖЮРИ | THE JURY

Ларыса Малюкова – расійскі кіна-
крытык, кандыдыт мастацтвазнаў-
ства, аглядальнік «Новай газеты». 
Аўтар артыкулаў пра кіно і тэатр. 
Аўтар сцэнарыяў дакументальных 
фільмаў, уладальнік мноства пра-
фесійных узнагарод, сярод якіх «За-
латое пяро Расіі», «Белы слон» і г. д.

Лариса Малюкова – российский кино-
критик, кандидат искусствоведения, 
обозреватель «Новой газеты». Автор 
статей о кино и театре. Автор сценари-
ев документальных фильмов, облада-
тель множества профессиональных 
наград, среди которых «Золотое перо 
России», «Белый слон» и т. д.

Larisa Malyukova is a Russian film 
critic, Ph.D. in art critics, columnist in 
Novaya Gazeta. Writes articles about 
cinema and theatre. Scriptwriter for the 
documentary films. Larisa has received 
many professional awards, including 
the Golden Quill of Russia, The White 
Elephant etc.

Расія | Россия | Russia

Ларыса МАЛЮКОВА  
Лариса Малюкова  
Larisa Malyukova

Рэжысёр, акцёр, кінапрадзюсар. 
Нарадзіўся ў Мінску ў 1960 г. Скончыў 
у 1977 г. мастацкую школу, аддзялен-
не станковай графікі. З 1978 па 1982 
вучыўся ў Беларускім дзяржаўным 
тэатральна-мастацкім інстытуце на 
акцёрскім аддзяленні. У 1982–1990 гг. – 
акцёр Рускага драматычнага тэатра 
імя Горкага. З 1992 года і па сённяшні 
час – дырэктар і рэжысёр кінакампаніі 
«Irreal Pictures» (Мінск).

Режиссер, актёр, кинопродюсер. 
Родился в Минске в 1960 г. Окончил 
в 1977 г. художественную школу, отде-
ление станковой графики. С 1978 по 
1982 гг. учился в Белорусском государ-
ственном театрально- художест венном 
институте на актёрском отделении. 
В 1982–1990 гг. – ак тёр Русского 
драматического театра им. Горького. 
С 1992 г. – дирек тор и режиссёр кино-
компании «Irreal Pictures» (Минск).

Director, actor and and film producer. Born 
in Minsk in 1960. In 1977 graduated from 
Art School, Easel Graphics department. 
From 1978 till 1982 he studied at Belarusian 
State Theatre and Art Institute, Acting 
department. In 1982–1990 he is an actor in 
Russian Drama Theatre n. a. Gorky. From 
1992 till present he is the head and director 
of Irreal Pictures film company (Minsk).

Беларусь | Беларусь | Belarus

Уладзімір ЯНКОЎСКІ 
Владимир Янковский 
Vladimir Yankovsky

Нарадзілася ў Вільні ў 1970 г., 
скончыла кансерваторыю 
ў Вільні па класе фартэпіяна 
ў 1992 г. У 1996 г. Юрга пачала 
працаваць у студыі STUDIJA 
KINEMA вядучага рэжысёра Літ-
вы Шарунаса Бартаса, а з 2003 г. 
займае там пасаду кіраўніка.

Родилась в Вильнюсе в 1970 г., 
закончила консерваторию 
в Вильнюсе по классу форте-
пиано в 1992 г. С 1996 г. Юрга 
работает в кинокомпании 
ведущего режиссера Литвы 
Шарунаса Бартаса  STUDIJA 
KINEMA, а с 2003 г. занимает 
там должность руководителя.

Born in Vilnius in 1970, graduated 
Vilnius Conservatoire piano class 
in 1992. Joined STUDIJA KINEMA 
in 1996 founded by Sharunas 
Bartas in 1989. Jurga works in 
Studija Kinema as a manager from 
2003.

Літва | Литва | Lithuania

Юрга ДЗІКЧУВІЕНЕ  
Юрга Дикчювиене  
Jurga Dikciuviene
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Прадзюсар, сябра Міжнароднай 
асацыяцыі еўрапейскіх прадзюсараў 
АСЕ. Фільмы, якія выпускаліся ёю, 
станавіліся лаўрэатамі міжнародных 
і расійскіх фестываляў і кінапрэмій. 
Прадзюсіравала фестывалі рускага 
кіно ў Амерыцы і фестываль «Святая 
Ганна» ў Маскве.

Продюсер, член Международной ас-
социации европейских продюсеров 
АСЕ. Фильмы, выпущенные ею, стано-
вились лауреатами международных 
и российских фестивалей и кино-
премий. Продюсировала фестивали 
русского кино в Америке и фестиваль 
«Святая Анна» в Москве.

Producer, member of the International 
Association of European Producers of 
ACE. Films produced by her became 
laureates of international and Russian 
festivals and film awards. She produced 
festivals of Russian cinema in America 
and the festival “St. Anna” in Moscow.

СТАРШЫНЯ ЖУРЫ   
Председатель жюри | Head of Jury

Расія | Россия | Russia

Кацярына ФІЛІПАВА  
Екатерина Филиппова 
Ekaterina Filippova

Рэжысёр, сцэнарыст. Пачынаючы 
з першай поўнаметражнай карціны 
«Сэрцы, якія пакутуюць» (1992), уга-
нараванай спецыяльным прызам 
журы МКФ у Лакарна, фільмы Мейке 
з’яўляюцца нязменнымі ўдзель-
нікамі і лаўрэатамі найбуйнейшых 
кінафорумаў свету, уключаючы Бер-
лін, Таронта, Ратэрдам, і дэманст-
руюць яскравую грамадзянскую 
пазіцыю аўтара.

Режиссер, сценарист. Начиная 
с первой полнометражной картины 
«Страдающие сердца» (1992), удо-
стоенной специального приза жюри 
МКФ в Локарно, фильмы Мейке яв-
ляются неизменными участниками 
и лауреатами крупнейших кинофору-
мов мира, включая Берлин, Торонто, 
Роттердам, и демонстрируют яркую 
гражданскую позицию автора.

Director, scriptwriter. She worked together 
with the theatre collective Wunderbaum 
on the film Stop Acting Now, which had 
its premiere during the 2016 edition of the 
International Film Festival in Rotterdam. 
Director of many award-winning films 
(Love Hurts (1992), Joy (2010) etc.).

Філіп Лесаж – аўтар 4-х поўнамет-
ражных фільмаў, у тым ліку карціны 
«Сэрца, якое б’ецца»
(2010) – лаўрэата нацыянальнай 
кінапрэміі. Яго фільм «Дэма-
ны» (2015) быў занесены ў спіс 
10 лепшых фільмаў 2015 года па 
версіі выдання «Variety».

Филипп Лесаж – автор 4-х полно-
метражных фильмов, в том числе 
картины «Бьющееся сердце»
(2010) – лауреата национальной 
кинопремии. Его фильм «Демоны» 
был включен в список 10 лучших 
фильмов 2015 года по версии изда-
ния «Variety».

Philippe Lesage directed four noted 
features, including THE HEART THAT 
BEATS (2010), which won several 
awards. His fiction feature, THE 
DEMONS (2015) was named one of the 
top ten films of 2015 by Variety.

Нідэрланды | Нидерланды 
Netherlands

Канада | Канада | Canada

Мейке ДЭ ЁНГ  
Мейке Де Йонг 
Mijke De Jong

Філіп ЛЕСАЖ  
Филипп Лесаж  
Philippe Lesage

Маладосць на маршы | Молодость на марше | Youth on the March
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СТАРШЫНЯ ЖУРЫ   
Председатель жюри | Head of Jury

Кіна- і тэатральны рэжысёр, пра-
дзю сар, сцэнарыст. Яго фільмы былі 
адзначаны шматлікімі ўзнагародамі 
на МКФ у Канах, Венецыі, Лакарна, 
Берліне і інш. Прэзідэнт «Tor Film 
Production». Ганаровы доктар многіх 
знакамітых універсітэтаў, чытае 
лекцыі ва ўсім свеце.

Кино- и театральный режиссер, 
продюсер, сценарист. Его фильмы 
были отмечены многочисленными 
призами на МКФ в Каннах, Венеции, 
Локарно, Берлине и др. Президент 
«Tor Film Production». Почетный док-
тор многих знаменитых университе-
тов, читает лекции во всем мире.

Film and theatre director, producer, 
scriptwriter. His films have won 
numerous awards in Cannes, Venice, 
Locarno, Berlin, et al. President of Tor 
Film Production. Has honorary doctorate 
of many renowned universities and gives 
lectures all around the world.

Польшча | Польша | Poland

Кшыштаф ЗАНУСІ 
Кшиштоф Занусси
Krzysztof Zanussi

Вядучы адборшчык МКФ у Гётэбор-
гу, прадзюсар «Bokomotiv – Freddy 
Olsson Filmproduktion». Супрацоўні-
чае з польскім рэжысёрам Лехам 
Маеўскім і японскім рэжысёрам 
Кёка Міякэ. Пяць месяцаў на год 
вандруе па свеце ў пошуках выдат-
ных фільмаў.

Ведущий отборщик МКФ в Гётебор-
ге, продюсер «Bokomotiv – Freddy 
Olsson Filmproduktion». Сотруднича-
ет с польским режиссером Лехом 
Маевским и японским режиссером 
Кёко Миякэ. Пять месяцев в году 
путешествует по миру в поисках 
выдающихся фильмов.

Senior programmer of the Gothenburg 
IFF, producer at Bokomotiv – Freddy 
Olsson Filmproduktion. Cooperates 
with Polish director Lech Majewski 
and Japanese director Kyoko Miyake. 
Tours the world five months a year 
looking for outstanding films.

Швецыя | Швеция | Sweden

Фрэдзі УЛЬСАН 
Фредди Ульссон
Freddy Olsson

Кінарэжысёр, сцэнарыст, кіна-
крытык. Скончыла Беларускую 
дзяржаўную акадэмію мастацтваў. 
З 1995 года працуе на кінастудыі 
«Беларусьфільм». Удзельнік шмат-
лікіх міжнародных кінафестываляў 
(IDFA, DOK Leipzig, Cinéma du Réel, 
IFFR, HotDocs і інш.).

Кинорежиссер, сценарист, кино-
критик. Окончила Белорусскую 
государственную академию 
искусств. С 1995 года работает 
на киностудии «Беларусьфильм». 
Участник многочисленных между-
народных кинофестивалей (IDFA, 
DOK Leipzig, Cinéma du Réel, IFFR, 
HotDocs и др.).

Film director, scriptwriter, film critic. 
Graduated from the Belarusian 
Academy of Arts. Since 1995 has 
been working at Belarusfilm Studio. 
Participant of numerous international 
film festivals (IDFA, DOK Leipzig, 
Cinéma du Réel, IFFR, HotDocs and 
others).

Беларусь | Беларусь | Belarus

Вольга ДАШУК 
Ольга Дашук
Olga Dashuk

Нацыянальны конкурс | Национальный конкурс | National Competition
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Рэжысёр, сцэнарыст, прафесар. Праца-
ваў з Кшыштафам Занусі і Кшыштафам 
Кесьлёўскім. Яго фільмы былі адзначаны 
ўзнагародамі на шматлікіх кінафестыва-
лях і паказваліся ва ўсім свеце. Выкладае 
ў Польскай нацыянальнай школе кіно, 
тэлебачання і тэатра ў Лодзі. 

Режиссер, сценарист, профессор. Работал 
с Кшиштофом Занусси и Кшиштофом 
Кесьлёвским. Его фильмы были отмечены 
призами на многочисленных кинофестива-
лях и показывались во всем мире. Препо-
дает в Польской национальной школе кино, 
телевидения и театра в Лодзи.

Director, screenwriter, professor. Cooperated 
with Krzysztof Zanussi and Krzysztof 
Kieślowski. His films have won awards at 
numerous international festivals and have been 
broadcasted worldwide. Lectures at the Polish 
National Film School in Łódź.

СТАРШЫНЯ ЖУРЫ   
Председатель жюри | Head of Jury

Польшча | Польша | Poland

Мацей Я. ДРЫГАС 
Мацей Я. Дрыгас
Maciej J. Drygas

Кінарэжысёр, прадзюсар, выкладчык. 
Яго фільмы былі адзначаны ўзнага-
родамі на шматлікіх кінафестывалях. 
Выкладае ў Акадэміі выканальніцкіх 
мастацтваў ў Браціславе і ў мабільнай 
кінашколе «DocNomads» у Будапешце. 
Удзельнік «Лістапада».

Кинорежиссер, продюсер, преподава-
тель. Его фильмы были отмечены приза-
ми на многочисленных кинофестивалях. 
Преподает в Академии исполнительских 
искусств в Братиславе и в мобильной 
киношколе «DocNomads» в Будапеште. 
Участник «Лістапада».

Film director, producer, teacher. His films 
have won awards at numerous international 
festivals. Teaches at the Academy of 
Performing Arts in Bratislava and at the 
Mobile Film School «DocNomads» in 
Budapest. Participant of Listapad IFF.

Славакія | Словакия | Slovakia

Петэр КЕРЭКЕС 
Петер Керекес
Peter Kerekes

Асноўны конкурс дакументальнага кіно | Основной конкурс документального кино | Main documentaries competition
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Рэжысёр. Член Еўрапейскай 
кінаакадэміі. Вучылася ў Кіеўскім 
нацыянальным ўніверсітэце тэатра, 
кіно і тэлебачання імя І. К. Карпенкі- 
Карага і Кінашколе Анджэя Вайды 
ў Варшаве. Удзельнік шматлікіх 
міжнародных кінафестываляў. 
Пераможца «Лiстапада» (2018).

Режиссер. Член Европейской кино-
академии. Училась в Киевском наци-
ональном университете театра, кино 
и телевидения им. И. К. Карпенко- 
Карого и Киношколе Анджея Вайды 
в Варшаве. Участник многочислен-
ных международных кинофестива-
лей. Победитель «Лiстапада» (2018).

Director. Member of the European Film 
Academy. Studied at Kyiv National 
I. K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema 
and Television University and the 
Andrzej Wajda Master School of Film 
Directing. Participant of international 
film festivals. Listapad IFF winner 
(2018).

Украіна | Украина | Ukraine

Аліса КАВАЛЕНКА 
Алиса Коваленко 
Alisa Kovalenko

Аператар-пастаноўшчык. Скончы-
ла УДІК, працавала на «Беларусь-
фільме» і іншых студыях краіны. 
Прызёр міжнародных фестываляў, 
лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР.

Оператор-постановщик. Окончила 
ВГИК, работала на «Беларусь-
фильме» и других студиях страны. 
Призер международных фести-
валей, лауреат Государственной 
премии СССР.

Director of photography. Graduated 
from the All-Union State Institute of 
Cinematography (VGIK), worked at 
“Belarusfilm” and other Soviet studios. 
Prize-winner of numerous festivals, 
USSR State Prize laureate.

Беларусь | Беларусь | Belarus

Таццяна ЛОГІНАВА 
Татьяна Логинова
Tatiana Loginova

Рэжысёр-дакументаліст, сцэна-
рыст, фатограф. У сваіх работах 
асаблівую ўвагу надае правам 
чалавека, у прыватнасці, правам 
жанчын ў краінах, якія развіваюц-
ца. Выкладае дакументальнае кіно 
ў розных універсітэтах.

Режиссер-документалист, сцена-
рист, фотограф. В своих работах 
особое внимание уделяет правам 
человека, в частности, правам 
женщин в развивающихся странах. 
Преподает документальное кино 
в разных университетах.

Documentary director, writer, 
photographer. His projects mostly 
deal with human rights issues with 
a recurring focus on the rights of 
women in the developing world. 
Teaches documentary at a variety of 
universities.

Нідэрланды | Нидерланды   
Netherlands

Кун СЁЙДГЕСТ 
Кун Сёйдгест
Koen Suidgeest
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Рэжысёр дакументальнага кіно, 
кіраўнік майстэрні дакументалістаў 
«Verzio DocLab» (Будапешт), выклад-
чыца этыкі дакументальнага кіно 
ў мабільнай кінашколе «DocNomads». 

Режиссер документального 
кино, руководитель мастерской 
документалистов «Verzio DocLab» 
(Будапешт), преподаватель этики 
документального кино в мобильной 
киношколе «DocNomads». 

Documentary filmmaker. A tutor at 
Verzio DocLab workshop (Budapest) 
with the background of teaching 
documentary ethics at the Mobile Film 
School "DocNomads".

СТАРШЫНЯ ЖУРЫ
Председатель жюри | Head of Jury

Венгрыя | Венгрия | Hungary

Жужана ГЕЛЕР-ВАРГА 
Жужанна Геллер-Варга
Zsuzsanna Gellér-Varga

Рэжысёр. У 2015 годзе скончыў 
Ланкастэрскі ўніверсітэт па спе-
цыяльнасцi «кіназнаўства». Аўтар 
шматлікіх рэкламных ролікаў. Яго 
кiнапраект выйграў фінансаванне 
Эстонскага інстытута кіно. 

Режиссер. В 2015 году окончил 
Ланкастерский университет по 
специальности «киноведение». 
Автор многочисленных рекламных 
роликов. Его кинопроект выиграл 
финансирование Эстонского инсти-
тута кино.

Director. Graduated from Lancaster 
University in 2015 with a BA in Film 
Studies. Since then has directed 
numerous Estonian TV commercials 
as well as a short film that won its 
financing from the Estonian Film 
Institute. 

Прадзюсар Майстэрні сацыяль-
нага кіно (Беларусь). Iнiцыятар 
i каардынатар праграм падтрым-
кі маладых беларускіх кінема-
таграфістаў, прадзюсар больш 
дзесяцi кароткаметражных 
фільмаў. У 2016 годзе ўдзельні-
чаў у праграме IVLP (ЗША).

Продюсер Мастерской социаль-
ного кино (Беларусь). Инициатор 
и координатор программ под-
держки молодых белорусских 
кинематографистов, продюсер 
более десяти короткометражных 
фильмов. В 2016 году участвовал 
в программе IVLP (США).

Producer of the Social film studio 
(Belarus). Founder and coordinator 
of support programs for young 
Belarusian filmmakers, produced 
more than 10 short films. In 2016 
took part in the International Visitor 
Leadership Program (USA).

Эстонія | Эстония | Estonia Беларусь | Беларусь | Belarus

Філіп КААТ 
Филип Каат
Philip Kaat

Канстанцін ВАРАБЕЙ 
Константин Воробей
Konstantin Vorobey

Конкурс нацыянальных кінашкол | Жюри конкурса национальных киношкол | National film school 
competition jury
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СТАРШЫНЯ ЖУРЫ   
Председатель жюри | Head of Jury

Клара Суарэс больш за 19 гадоў 
звязаная са сферай дзіцячага кіно. 
Прафесар кіназнаўства, кансультант 
і фестывальны адборшчык, занаваль-
ніца кампаніі па стварэнні дзіцячых 
фільмаў.

Клара Суарес  больше 19 лет связана 
со сферой детского кино. Профессор 
киноведения, консультант и фести-
вальный отборщик, основатель ком-
пании по созданию детских фильмов 
«Animachicos».  

Clara Suárez is a child and youth film 
curator, professor of film and filmmaker. 
She has more than nineteen years 
working for younger audiences. She 
founded the Animachicos production 
company dedicated to the cinema for 
children.

Аргенціна | Аргентина | Argentina

Клара СУАРЭС  
Клара Суарес 
Clara Suárez

Томас Хайнеман – пісьменнік, 
рэжысёр тэатра і кіно. Яго фільмы 
былі прастаўлены на шматлікіх 
кінафестывалях і заваявалі мно-
ства міжнародных узнагарод («На 
шляху да чагосьці» (2009), «Лола 
на гарошыне» (2014), «Ідэальная 
цішыня» (2018).

Томас Хайнеманн – писатель, 
режиссёр театра и кино. Его 
фильмы были представлены на 
многочисленных кинофестивалях 
и завоевали множество междуна-
родных наград («На пути к чему-то» 
(2009), «Лола на горошине» (2014), 
«Идеальная тишина» (2018).

Thomas Heinemann is a writer 
and director for theater, novels and 
film. His films have been invited to 
countless festivals all over the world 
and won numerous international 
awards (ON THE ROAD TO 
SOMEWHERE 2009, LOLA ON THE 
PEA 2014, PERFECT SILENCE 2018).

Германія | Германия | Germany

Томас ХАЙНЕМАН   
Томас Хайнеманн   
Thomas Heinemann

Рэжысёр і сцэнарыст. Поўна-
метражны дэбют Улады «Граф 
ў апельсінах» (2015) атрымаў 
Discovery Award на Міжнародным 
кінафестывалі ўсходнееўрапей-
скіх фільмаў у Котбусе (Германія) 
і дыплом «За смелы і свежы 
погляд» на Мінскім МКФ «Лiстапад» 
у 2016 годзе.

Режиссёр и сценарист. Полно-
метражный дебют Влады «Граф 
в апельсинах» (2015) получил 
Discovery Award на МКФ восточно-
европейских фильмов в Котбусе 
(Германия) и диплом «За смелый 
и свежий взгляд» на Минском МКФ 
«Лістапад» в 2016 году.

Film director and scriptwriter. In 2015 
she released her first feature, THE 
COUNT IN ORANGES (2015), which 
received an award at the Cottbus IFF 
and a diploma “For a Bold and Novel 
View” at the Listapad film festival in 
Minsk.

Беларусь | Беларусь | Belarus

Улада СЯНЬКОВА  
Влада Сенькова  
Vlada Senkova

Конкурс фільмаў для дзіцячай і юнацкай аўдыторыі «Лiстападзiк» | Конкурс фильмов для детской и юношеской 
аудитории «Лiстападзiк» | "Listapadzik" Children and Youth Film Competition
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Ніль Курал – рэдактар і кінакрытык з Тур-
цыі. Жыве ў Стамбуле і піша для такіх вы-
данняў, як Milliyet Daily Newspaper і Milliyet 
Sanat Art Magazine. Уваходзіла ў склад 
журы ФІПРЭСІ на кінафестывалях у Вене, 
Карлавых Варах, Венецыі і Лакарна. 
Апроч гэтага яна з’яўляецца кансультан-
там Стамбульскага кінафестывалю.

Ниль Курал – редактор и кинокритик из 
Турции. Живёт в Стамбуле и пишет для 
таких изданий, как Milliyet Daily Newspaper 
и Milliyet Sanat Art Magazine. Входила 
в состав жюри ФИПРЕССИ на кинофести-
валях в Вене, Карловых Варах, Венеции 
и Локарно. Она также является консуль-
тантом Стамбульского кинофестиваля.

Nil Kural is Turkish film critic and editor. She 
lives in Istanbul and writes for Milliyet Daily 
Newspaper and Milliyet Sanat Art Magazine. 
She has been a FIPRESCI jury member in 
Vienna, Karlovy Vary, Venice and Locarno 
film festivals. She also works as an advisor 
for Istanbul Film Festival.

Турцыя | Турция | Turkey

Ніль КУРАЛ  
Ниль Курал  
Nil Kural

Міжнароднае журы кінапрэсы | Международное жюри кинопрессы | International Press Jury

Кінакрытык. Член ФІПРЭСІ, тэлевядучая 
і аўтарка артыкулаў для газет, інтэр-
нэт-выданняў і часопісаў, выдаваных 
у Егіпце і краінах Сярэдняга Усходу. 
Заўсёдніца міжнародных фестываляў 
арабскага свету, а таксама найбуйнейшых 
еўрапейскіх фестываляў у Ратэрдаме 
і Венецыі.

Кинокритик. Член ФИПРЕССИ, телеведу-
щая и автор статей для газет, интернет- 
изданий и журналов, издаваемых в Египте 
и странах Среднего Востока. Завсегдатай 
международных кинофестивалей араб-
ского мира, а также крупнейших европей-
ских фестивалей в Роттердаме и Венеции.

An Egyptian film critic, FIPRESCI member, 
tv announcer and an article writer for 
newspapers, websites and magazines in Cairo 
and Middle East. Attended film festivals in 
Egypt, Morocco, UAE, Syria, Jordan, Sultan 
of Oman. Also attended international film 
festivals in Rotterdam and Venice.

Егіпет | Египет | Egypt

Пасант Хасан САЛАМА 
Пассант Хассан Салама 
Passant Hassan Salama

СТАРШЫНЯ ЖУРЫ
Председатель жюри | Head of Jury
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Журналіст, крытык. Скончыла 
журфак БДУ, магістратуру ЕГУ 
«Візуальныя і культурныя даследа-
ванні». Працуе кінааглядальнікам 
у газеце «Культура», піша для вы-
данняў «Новы час», «Мастацтва», 
«На экранах». Сфера інтарэсаў – 
кіно і фатаграфія, анімацыя.

Журналист, критик. Окончила 
журфак БГУ, магистратуру ЕГУ «Ви-
зуальные и культурные исследова-
ния». Работает кинообозревателем 
в газете «Культура», пишет для 
изданий «Новы час», «Мастацтва», 
«На экранах». Сфера интересов – 
кино и фотография, анимация.

Journalist, critic. Holds degrees in 
journalism (BSU), Visual and Cultural 
Studies (EHU). "Kultura" newspaper’s 
movie columnist and writer for 
the "Novy Chas", "Mastactva", "Na 
ekranah". Her area of interest is 
cinema, photography and animation.

Беларусь | Беларусь | Belarus

Дар’я АМЯЛЬКОВІЧ 
Дарья Амелькович
Darya Amialkovich

Тончы Валенціч – кіназнаўца, 
кінакрытык, тэарэтык кіно, 
прафесар Загрэбскага ўнівер-
сітэта. Супрацоўнічае з шэрагам 
міжнародных кінафестываляў 
аб правах чалавека. Піша пра 
кіно для акадэмічных выданняў 
і інтэрнэт-рэсурсаў.

Тончи Валентич – киновед, кино-
критик, теоретик кино, профес-
сор Загребского университета. 
Сотрудничает с рядом меж-
дународных кинофестивалей 
о правах человека. Пишет о кино 
для академических изданий 
и интернет-ресурсов. 

Tonci Valentic is a film theoretician, 
journalist and professor at University 
of Zagreb. Among others, he is 
collaborator at Human Rights Film 
Festival and Subversive Festival. 
He contributes with film essays and 
reviews to Croatian Film Chronicles 
(scholarly magazine) and filmovi.hr 
(web-magazine). 

Харватыя | Хорватия | Croatia

Тончы ВАЛЕНЦІЧ 
Тончи Валентич 
Tonci Valentic

Кінакрытык. Вывучаў літаратуру, тэо-
рыю культуры, візуальнае мастацтва. 
Піша для бельгійскіх выданняў Knack 
Focus і Filmmagie. З’яўляецца вядучым 
штотыднёвай радыёпраграмы 
«Кулешоў» у Генце. Аўтар змястоўных 
манаграфій аб творчасці Тэрэнса 
Маліка і Рабэра Брэсана. Выступае 
з публічнымі лекцыямі пра кіно. Спад-
зяецца, што Малік здыме «Гісторыю 
цацак 5».

Кинокритик. Изучал литературу, 
теорию культуры, визуальное 
искусство. Пишет для бельгийских 
изданий Knack Focus и Filmmagie. 
Является ведущим еженедельной 
радиопрограммы «Кулешов» в Генте. 
Автор монографий о творчестве Тер-
ренса Малика и Робера Брессона. 
Выступает с публичными лекциями 
о кино. Надеется, что Малик снимет 
«Историю игрушек 5».

Film critic. Studied literature, cultural 
policy and visual culture. Writes for 
Belgian magazines Knack Focus and 
Filmmagie. Hosts ‘Kuleshov’, a weekly 
radio show on film in the city of Ghent. 
He has written extensive dissertations 
on Terrence Malick and Robert Bresson. 
Lecturer at numerous cinephile events. 
Hopes Malick will direct Toy Story 5. 

Бельгія | Бельгия | Belgium

Свэн ХОЛЕБЕКЕ 
Свен Холлебеке 
Sven Hollebeke



АСНОЎНЫ КОНКУРС  
основной конкурс | main competition

фільм адкрыцця | фильм открытия | opening film

БАЦЬКА
отец | the father

УЯЎНЫ ВОЎК
мысленный волк | the imagined wolf

БЫВАЙ, СЫН МОЙ
прощай, сын мой | so long my son

А ПОТЫМ МЫ ТАНЦАВАЛІ
а потом мы танцевали | and then we danced

ТРЭНІНГ АСОБАСНАГА РОСТУ
тренинг личностного роста | the secret of a leader

РАЗМАЛЯВАНАЯ ПТУШКА
раскрашенная птица | the painted bird

КЕРАСІН
керосин | кerosene

АТЛАНТЫДА
атлантида | atlantis

БАСАНОГІ БЯГУН
босоногий бегун | running to the sky

УДЫХ-ВЫДАХ
вдох-выдох | inhale-exhale

ЗЛАЧЫННЫ ЧАЛАВЕК
преступный человек | the criminal man

ЦЕЛА БОЖАЕ
тело божие | corpus christi
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Пасля скону Валянціны яе засмучаны муж Васіль і сын Павел даведва-
юцца, што яна настойліва спрабуе датэлефанавацца суседцы. Заба-
бонны Васіль збіраецца на сустрэчу з вядомым медыумам. Сын Павел, 
які даўно не стасуецца з бацькам, едзе з ім, каб прыглядаць за сваім 
неразважлівым старым. Гэтае шалёнае падарожжа дапаможа бацьку 
і сыну прызнаць сваю віну перад той, каго яны страцілі, і пераасэнсаваць 
свае адносіны.
2019 МКФ у Карлавых Варах (Чэхія) – Гран-пры «Крыштальны глобус»
Сахалінскі МКФ «Край свету» (Расія) – прыз за лепшую рэжысуру, прыз 
глядацкiх сiмпатый

После кончины Валентины её убитый горем муж Василий и сын Павел 
узнают, что она настойчиво пытается дозвониться соседке по телефону. 
Суеверный Василий собирается на встречу с известным медиумом. Дав-
но отдалившийся от него сын Павел едет с ним, чтобы присматривать за 
своим легковерным стариком. Это безумное путешествие поможет отцу 
и сыну признать свою вину перед той, кого они потеряли, и переосмыс-
лить свои отношения. 
2019 МКФ в Карловых Варах (Чехия) – Гран-при «Хрустальный глобус» 
Сахалинский МКФ «Край света» (Россия) – приз за лучшую режиссуру, 
приз зрительских симпатий

A day after Valentina’s passing, her bereaved husband Vassil and son Pavel find 
out that she persistently keeps trying to call the neighbor on the phone. A sucker 
for the supernatural, Vassil sets out on a trip to meet a famous medium, forcing 
his estranged son Pavel to tag along and make sure his nutty old dad stays out 
of harm’s way. The unhinged journey that follows will make them face the guilt 
they feel towards the one they lost and rediscover their relationship.
2019 Karlovy Vary IFF (Czech Republic) – Grand Prix Crystal Globe 
On the Edge Sakhalin IFF (Russia) – Best director award, Audience award

Рэжысёры | Режиссёры | Directors 
Петар Вылчанаў, Крысціна Грозева | 
Петар Вылчанов, Кристина Грозева | 
Petar Valchanov, Kristina Grozeva
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Петар Вылчанаў, Крысціна Грозева | 
Петар Вылчанов, Кристина Грозева | 
Petar Valchanov, Kristina Grozeva
Аператар | Оператор | DOP 
Крум Радрыгеc | Крум Родригеc | 
Krum Rodriguez
Мастак | Художник | Production design
Ваніна Гелева | Ванина Гелева |  
Vanina Geleva
Музыка | Музыка | Music
Хрыста Намліеў | Христо Намлиев | 
Hristo Namliev
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Крысціна Грозева, Петар 
Вылчанаў, Канстанціна Стаўрыану, 
Ірыні Вугiўкалу | Кристина Грозева, 
Петар Вылчанов, Константина 
Ставриану, Ирини Вугиукалу | Kristina 
Grozeva, Petar Valchanov, Konstantina 
Stavrianou, Irini Vougioukalou
У ролях | В ролях | Cast
Іван Бырнеў, Іван Саваў, Таня Шахава, 
Хрыстафор Недкаў, Мікалай Тодараў, 
Боян Дайчынаў, Маргіта Гошава, 
Іванка Братоева | Иван Бырнев, Иван 
Савов, Таня Шахова, Христофор 
Недков, Николай Тодоров, Боян 
Дойчинов, Маргита Гошева, Иванка 
Братоева | Ivan Barnev, Ivan Savov, 
Tanya Shahova, Hristofor Nedkov, 
Nikolay Todorov, Boyan Doychinov, 
Margita Gosheva, Ivanka Bratoeva
Вытворчасць | Производство | 
Production
Abraxas Film, Graal Films
Правы | Права | Rights Holder
Wide

Балгарыя, Грэцыя | Болгария, Греция |  
Bulgaria, Greece
2019, 87’ – DCP

[ бащата ]

отец
БАЦЬКА
the father

фільм адкрыцця | фильм открытия | opening film
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Петар ВЫЛЧАНАЎ
Петар Вылчанов

Крысціна Грозева і Петар Вылчанаў – рэжысёрскі дуэт з Сафіі, Балгарыя. Іх сумесны 
кароткаметражны дэбют «Скачок» (2012) стаў першым балгарскім фільмам у гісторыі, 
намінаваным на прэмію Еўрапейскай кінаакадэміі. Іх незалежны малабюджэтны 
поў на метражны дэбют «Урок» (2014) і наступны фільм «Слава» (2016) атрымалі ўзна-
гароды на фестывалях у Miнску, Сан-Себасцьяне, Токіа, Лакарна і многіх іншых, стаў-
шы аднымі з самых вядомых балгарскіх фільмаў ХХІ стагоддзя.

Кристина Грозева и Петар Вылчанов – режиссёрский дуэт из Софии, Болгария. Их 
совместный короткометражный дебют «Прыжок» (2012) стал первым болгарским 
фильмом в истории, номинированным на премию Европейской киноакадемии. Их 
независимый малобюджетный полнометражный дебют «Урок» (2014) и следующий 
за ним «Слава» (2016) завоевали награды на фестивалях в Минске, Сан-Себастьяне, 
Токио, Локарно и многих других, став одними из самых заметных болгарских филь-
мов XXI века.

Kristina Grozeva and Petar Valchanov are a writer-producer-director couple based in Sofia, 
Bulgaria. Kristina and Petar’s short film debut JUMP (2012) became the first Bulgarian film 
ever nominated for the European Film Award. Their independent micro-budget feature debut 
THE LESSON (2014) and its follow-up GLORY (2016) won multiple awards at the festivals in 
Minsk, San Sebastian, Tokyo, Locarno and many others, proving to be the two of the most 
acclaimed Bulgarian films of the 21st century. 

Petar Valchanov

Крысціна ГРОЗЕВА
Кристина Грозева 
Kristina Grozeva



20

Асноўны конкурс | Основной конкурс | Main Competition

Містычная фантазія на тэму сумневаў і страхаў ад знакамітай Валерыі 
Гай Германікі, рэжысёра правакацыйнага серыяла «Школа» і фільма- 
маніфеста «Усе памруць, а я застануся».
Зіма, месячная ноч… Дзве жанчыны з дзіцем прабіраюцца праз лясны 
гушчар. А дзесьці побач у пошуках ахвяры шнырыць воўк-пярэварацень. 
Ці то звер, ці то чалавек, ці то фантом…
2019 Адкрыты расійскі кінафестываль «Кінатаўр» (Расія) – Прыз імя 
Мікаэля Тарывердыева за лепшую музыку 

Мистическая фантазия на тему сомнений и страхов от знаменитой 
Валерии Гай Германики, режиссёра провокационного сериала «Школа» 
и фильма-манифеста «Все умрут, а я останусь». 
Зима, лунная ночь… Две женщины с ребенком пробираются сквозь лес-
ную чащу. А где-то рядом в поисках жертвы рыщет волк-оборотень. То ли 
зверь, то ли человек, то ли фантом... 
2019 Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» (Россия) – Приз 
имени Микаэля Таривердиева за лучшую музыку 

The film is a parable about fear; it is a story about the attitudes of a mother and 
daughter deprived of love, who temporarily find mutual understanding, rallied 
by fear before the story invented by the mother about a cannibalistic wolf. On 
a philosophical level it is a reflection on the lost purity of thoughts, which is the 
main condition for the harmony of human life, and yet another illustration of the 
proverb: “The sleep of reason produces monsters”.
2019 Kinotavr Open Russian Film Festival (Russia) – Mikhael Tariverdiev Prize 
for the Best Original Film Music

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Валерыя Гай Германіка | Валерия Гай 
Германика | Valeria Gai Germanika
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Юрый Арабаў | Юрий Арабов | Yuri 
Arabov
Аператары | Операторы | DOP 
Алег Лукічаў, Марад Абдэль-Фатах | 
Олег Лукичев, Морад Абдель-Фаттах | 
Oleg Lukichev, Morad Abdel-Fattah
Мастакі | Художники | Production 
design
Ася Давыдава, Давід Дадунашвілі | 
Ася Давыдова, Давид Дадунашвили | 
Asya Davidova, David Dadunashvili
Музыка | Музыка | Music
Ігар Удовін | Игорь Вдовин | Igor 
Vdovin
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Валерыя Гай Германіка, Святлана 
Самойлава | Валерия Гай Германика, 
Светлана Самойлова | Valeria Gai 
Germanika, Svetlana Samoylova
У ролях | В ролях | Cast
Юлія Высоцкая, Лізавета Клімава, 
Ася Азцюрк, Юрый Трубін, Фёдар 
Лаўроў | Юлия Высоцкая, Елизавета 
Климова, Ася Озтюрк, Юрий Трубин, 
Федор Лавров | Yulia Vysotskaya, 
Elizaveta Klimova, Asia Ozturk, Yuri 
Trubin, Fedor Lavrov
Вытворчасць | Производство | 
Production
Кінакампанія «Леасфільм» | Ки-
нокомпания «Леосфильм» | Film 
Company Leosfilm
Правы | Права | Rights Holder
«Рускі рэпартаж» | «Русский  
репортаж» | Russian Report

Расія | Россия | Russia
2019, 70’ – DCP

[ мысленный волк ]

мысленный волк 
УЯЎНЫ ВОЎК 
the imagined wolf 
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Валерыя ГАЙ ГЕРМАНІКА 
Валерия Гай Германика 

Рэжысёр, актрыса, тэлевядучая. Нарадзілася ў Маскве. Скончыла школу кіно і тэле-
бачання «Інтэрньюс». Яе стужка «Дзяўчынкі» (2005) перамагла ў конкурсе «Кінатаўр. 
Кароткі метр», а поўнаметражны фільм «Усе памруць, а я застануся» (2008) заваяваў 
асаблівую згадку журы «Залатой камеры» на Тыдні крытыкі Канскага кінафестывалю, 
прэмію «Ніка» ў намінацыі «Адкрыццё года» і дыплом прэміі «Белы слон». Карціна «Так 
і так» (2014) атрымала прыз «Сярэбраны Святы Георгій» за рэжысуру, прыз ФІПРЭСІ і 
прыз газеты «Коммерсантъ Weekend» ММКФ-2014.

Режиссёр, актриса, телеведущая. Родилась в Москве. Окончила школу кино и теле-
видения «Интерньюс». Её лента «Девочки» (2005) победила в конкурсе «Кинотавр. 
Короткий метр», а полнометражный фильм «Все умрут, а я останусь» (2008) завоевал 
особое упоминание жюри «Золотой камеры» на Неделе критики Каннского кино-
фестиваля, премию «Ника» в номинации «Открытие года» и диплом премии «Белый 
слон». Картина «Да и да» (2014) получила приз «Серебряный Святой Георгий» за 
режиссуру, приз ФИПРЕССИ и приз газеты «Коммерсантъ Weekend» ММКФ-2014.

Director, actress, television presenter. Born in Moscow. Graduated from the Internews school 
of film and television. Her film GIRLS (2005) won the “Kinotavr. Shorts” competition and her 
feature EVERYBODY DIES BUT ME (2008) got a Camera d’Or Special Mention at Cannes, 
as well as a NIKA award in “Discovery of the year” nomination and a White Elephant award 
diploma. The film YES AND YES received the Silver St George for Best Direction, the FIPRESCI 
prize, and an award from the newspaper “Kommersant Weekend” at Moscow IFF 2014

Valeria Gai Germanika
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Асноўны конкурс | Основной конкурс | Main Competition

Кітай, пачатак 1990-х. Урад строга сочыць за выкананнем правіла «адна 
сям’я – адно дзіцё». Сям’я рабочых металургічнага завода ўтойвае 
цяжарнасць жонкі, але вельмі хутка пра гэта даведваюцца ў прафка-
ме і жанчыну вымушаюць зрабіць аборт на трэцім месяцы. Аперацыя 
праходзіць складана, і гераіня ў выніку больш не можа мець дзяцей. Праз 
нейкі час, забаўляючыся на рацэ, тоне адзіны сын пары. Каб забыцца на 
мінулае і рухацца далей, сям’я пераязджае да мора ў правінцыю Фуцзянь, 
у гарадок з чужым дыялектам і ладам жыцця, і ўсынаўляе хлопчыка.
2019 Берлінскі МКФ (Германія) – прызы «Сярэбраныя мядзведзі» за 
лепшую мужчынскую (Ван Цзінчунь) і жаночую (Юн Мэй) ролі
МКФ ва Уругваі – Спецыяльны прыз журы, прыз глядацкіх сімпатый

Китай, начало 1990-х. Правительство строго следит за выполнением пра-
вила «одна семья – один ребенок». Семья рабочих металлургического 
завода скрывает вторую беременность жены, но вскоре об этом узнают 
в профкоме и женщину вынуждают совершить аборт на третьем месяце. 
Операция проходит с осложнениями, и героиня больше не может иметь 
детей. Через некоторое время, играя на реке, тонет единственный сын 
пары. Чтобы забыть прошлое и двигаться вперед, супруги переезжают 
к морю в провинцию Фуцзянь, в городок с чужим диалектом и укладом 
жизни, и усыновляют мальчика.
2019 Берлинский МКФ (Германия) – призы «Серебряные медведи» за 
лучшие мужскую (Ван Цзинчунь) и женскую роли (Юн Мэй)
МКФ в Уругвае – Специальный приз жюри, приз зрительских симпатий

China, early 1990s. The government strictly monitors the implementation of the 
rule “one family – one child”. A family of workers at a metallurgical plant hides 
his wife’s second pregnancy, but they will soon find out about it at the trade 
union committee, and the woman will have an abortion in the third month of 
pregnancy. The operation is complicated, and the heroine can no longer have 
children. After a while, the only son of the couple is drowning playing on the river. 
To forget the past and move forward, the couple move to the sea in Fujian, in 
a town with a foreign dialect and lifestyle, and adopt the boy.
2019 Berlin IFF (Germany) – Silver Berlin Bear for Best Actor (Wang Jingchun) 
and Best Actress (Yong Mei)
Uruguay IFF – Special Jury Award, Audience Award

Рэжысёр | Режиссер | Director
Ван Сяашуай | Ван Сяошуай |  
Wang Xiaoshuai
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
А Мэй, Ван Сяашуай | А Мэй, Ван  
Сяошуай | Ah Mei, Wang Xiaoshuai
Аператар | Оператор | DOP
Кім Хён Сок | Ким Хён Сок | Kim  
Hyun-seok
Музыка | Музыка | Music
Дун Інда | Дун Инда | Dong Yingda
Прадзюсар | Продюсер | Producer
Лю Сюань | Лю Сюань | Liu Xuan
У ролях | В ролях | Cast
Ван Цзіньчунь, Юн Мэй, Цы Сі, Ван 
Юань, Ду Цзян, Ай Лія, Сюй Чэн,  
Лі Цзінцзін, Чжааянь Гочжан | Ван  
Цзинчунь, Юн Мэй, Ци Си, Ван Юань, 
Ду Цзян, Ай Лия, Сюй Чэн, Ли Цзинцзин, 
Чжаоянь Гочжан | Wang Jingchun, 
Yong Mei, Qi Xi, Wang Yuan, Du Jiang, 
Ai Liya, Xu Cheng, Li Jingjing, Zhaoyan 
Guozhang
Вытворчасць | Производство | 
Production
Dongchun Films & WXS Production
Правы | Права | Rights Holder
The Match Factory

Кітай | Китай | China
2019, 175’ – DCP

[ di jiu tian chang ]

прощай, сын мой 
БЫВАЙ, СЫН МОЙ 
so long my son
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Ван СЯАШУАЙ
Ван Сяошуай 

У 90-я гады Ван Сяашуай быў піянерам незалежнага кітайскага кіно. Яго карціны чаты-
ры разы ўдзельнічалі ў Канскім МКФ, тройчы паказваліся на фестывалі ў Берліне, а так-
сама ў Венецыі і Сан-Себасцьяне. Ван валодае самымі прэстыжнымі фестывальнымі 
трафеямі, уключаючы Гран-пры Берлінале «Сярэбраны мядзведзь» за фільм «Пекінскі 
ровар» (2001), прыз журы Канскага МКФ за карціну «Шанхайскія мары» (2005) і прыз 
Берлінскага МКФ – за лепшы сцэнарый – фільм «Вера ў любоў» (2008).

В 90-е годы Ван Сяошуай был пионером независимого китайского кино. Его картины 
четыре раза участвовали в Каннском кинофестивале, трижды на фестивале в Берлине, 
а также в Венеции и Сан-Себастьяне. Ван – обладатель самых престижных фестиваль-
ных трофеев, включая Гран-при Берлинале «Серебряный медведь» за фильм «Пекин-
ский велосипед» (2001), приз жюри Каннского МКФ за картину «Шанхайские мечты» 
(2005) и приз Берлинского МКФ – за лучший сценарий – фильм «Вера в любовь» (2008).

Wang Xiaoshuai was a pioneer figure of Chinese independent films in the 1990s. Wang’s 
works have competed in Cannes Film Festival four times, three times in the Berlinale, and also 
at Venice and San Sebastian film festivals. Wang has received many distinguished honors 
notably the 51th Berlinale Silver Bear Grand Jury Prize for BEIJING BICYCLE (2001), the 
Jury Prize for SHANGHAI DREAMS (2005) in the Cannes Main Competition and the second 
Berlinale Silver Bear for Best Screenplay for IN LOVE WE TRUST (2008).

Wang Xiaoshuai
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Асноўны конкурс | Основной конкурс | Main Competition

Мераб з дзяцінства трэніруецца ў Нацыянальным грузінскім ансамблі 
разам са сваёй партнёркай па танцах Мэры. Яго свет раптам перакульва-
ецца, калі ў ансамблі з’яўляецца харызматычны і бесклапотны Іраклій 
і становіцца яго самым моцным супернікам і аб’ектам захаплення. Мераб 
разумее, што прагне вырвацца са свайго кансерватыўнага асяродку 
і рызыкнуць усім.
2019 Канскі МКФ (Францыя) – фільм-удзельнік праграмы «Двухтыднё-
вік рэжысёраў»
Адэскі МКФ (Украіна) – Гран-пры (прыз глядацкiх сiмпатый), прызы 
журы за лепшы фільм i лепшую ролю
МКФ у Сараеве (Боснія і Герцагавіна) – прыз за лепшую мужчынскую 
ролю

Мераб с детства тренируется в Национальном грузинском ансамбле 
вместе со своей партнёршей по танцам Мэри. Его мир внезапно перево-
рачивается с ног на голову, когда в труппе появляется харизматичный 
и беззаботный Ираклий и становится его самым сильным соперником 
и объектом восхищения. Мераб понимает, что жаждет вырваться из 
своего консервативного окружения и рискнуть всем.
2019 Каннский МКФ (Франция) – фильм-участник программы «Двух-
недельник режиссёров»
Одесский МКФ (Украина) – Гран-при (приз зрительских симпатий), 
призы жюри за лучший фильм и лучшую роль
МКФ в Сараево (Босния и Герцеговина) – приз за лучшую мужскую роль 

Merab has been training since a young age at the National Georgian Ensemble 
with his dance partner Mary. His world is suddenly turned upside down when the 
charismatic and carefree Irakli arrives and becomes both his strongest rival and 
desire. In this conservative setting Merab finds himself having to break free and 
risk it all.
2019 Cannes IFF (France) – Directors’ fortnight
Odesa IFF (Ukraine) – Grand Prix (Audience Award), Best Film Award, Best 
Actor Award
Sarajevo Film Festival (Bosnia and Herzegovina) – Best Actor Award 

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Леван Акін | Леван Акин | Levan Akin
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Леван Акін | Леван Акин | Levan Akin
Аператар | Оператор | DOP 
Лізабі Фрыдэль | Лизаби Фриделль | 
Lisabi Fridell
Мастак | Художник | Production design
Тэа Барамідзэ | Тео Барамидзе | Teo 
Baramidze
Гук | Звук | Sound
Бесо Качарава | Бесо Качарава |  
Beso Kacharava
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Кэці Данэлія, Мацільда Дзяд’е, 
Маціас Сандстром, Георгій Кабалія | 
Кети Данелия, Матильда Дедье,  
Маттиас Сандстрём, Георгий  
Кобалия | Ketie Danelia, Mathilde Dedye, 
Mattias Sandström, Giorgi Kobalia
У ролях | В ролях | Cast
Леван Гелбахіяні, Бачы Валішвілі, 
Ана Джавахішвілі, Анано Махарадзэ, 
Георгій Цэрэтэлі, Нінуца Габісонія | 
Леван Гелбахиани, Бачи Валишвили, 
Ана Джавахишвили, Анано Махарад-
зе, Георгий Церетели, Нинуца  
Габисония | Levan Gelbakhiani, Bachi 
Valishvili, Ana Javakhishvili, Anano 
Makharadze, Giorgi Tsereteli, Ninutsa 
Gabisonia
Вытворчасць | Производство | 
Production
French Quarter Film, Takes Film, AMA 
Productions, RMV Film, Inland Film AB
Правы | Права | Rights Holder
Totem Films

Швецыя, Грузія, Францыя | Швеция, Грузия, 
Франция | Sweden, Georgia, France

2019, 105’ – DCP

[ and then we danced ]

а потом мы танцевали 

А ПОТЫМ  
МЫ ТАНЦАВАЛІ
and then we danced
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Леван АКІН 
Леван Акин 

Леван Акін – шведскі рэжысёр грузінскага паходжання. Яго работы часта закрана-
юць класавыя і гендарныя праблемы. «А потым мы танцавалі» – першы поўнаме-
тражны фільм рэжысёра на грузінскай мове.

Леван Акин – шведский режиссёр грузинского происхождения. Его работы часто 
затрагивают классовые и гендерные проблемы. «А потом мы танцевали» – первый 
полнометражный фильм режиссёра на грузинском языке.

Levan Akin is a Swedish born filmmaker of Georgian descent. His work often plays on class 
and gender. AND THEN WE DANCED is Akin first Georgian language feature.

Levan Akin
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Асноўны конкурс | Основной конкурс | Main Competition

У самага звычайнага банкаўскага служачага Каната няма ні сям’і, ні 
захапленняў, ні памкненняў. У свае 40 год ён жыве з хворай на Альцгей-
мера маці і не бачыць у жыцці абсалютна ніякага сэнсу. Канат наведвае 
трэнінгі асобаснага росту, спадзяючыся штосьці змяніць у сабе. Нечака-
ная сустрэча са старым універсітэцкім сябрам Данікам – цяпер вялікім 
і паважаным чалавекам – рэзка мяняе ўсё.
2019 МКФ у Маскве (Расія) – Галоўны прыз «Залаты Георгій»
МКФ «Еўразія» (Казахстан) – Гран-пры
2018 МКФ імя Шакена Айманава (Казахстан) – Прыз журы Сеткі пра-
соўвання азіяцкага кіно

У самого обычного банковского клерка Каната нет ни семьи, ни увле-
чений, ни стремлений. В свои 40 лет он живёт вместе со страдающей от 
Альцгеймера мамой и не видит в жизни абсолютно никакого смысла. 
Канат посещает тренинги личностного роста в надежде что-то изменить 
в себе. Неожиданная встреча со старым университетским приятелем 
Даником – теперь большим и уважаемым человеком – резко меняет всё.
2019 МКФ в Москве (Россия) – Главный приз «Золотой Георгий»
МКФ «Евразия» (Казахстан) – Гран-при
2018 МКФ имени Шакена Айманова (Казахстан) – Приз жюри Сети про-
движения азиатского кино

The life of the divorced bank clerk Kanat, living together with his Alzheimer’s-
suffering mother is monotonous to the point of queasiness. However, everything 
changes when he meets his old university friend Daniyar, a bigwig.
2019 Moscow IFF (Russia) – “Golden George” For The Best Film
Eurasia IFF (Kazakhstan) – Grand Prix
2018 Shaken Aimanov IFF (Kazakhstan) – NETPAC Jury Prize 

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Фархат Шарыпаў | Фархат Шарипов | 
Farkhat Sharipov
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Фархат Шарыпаў | Фархат Шарипов | 
Farkhat Sharipov
Аператар | Оператор | DOP 
Аляксандр Плотнікаў | Александр 
Плотников | Alexander Plotnikov
Музыка | Музыка | Music
Ілля Адзегаў | Илья Одегов | Ilya 
Odegov
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Серык Жубандыкаў, Ержан Ахметаў, 
Юлія Кім | Серик Жубандыков, Ержан 
Ахметов, Юлия Ким | Serik Zhubandykov, 
Yerzhan Akhmetov, Yuliya Kim
У ролях | В ролях | Cast
Дулыка Акмалда, Ержан Тусупаў, 
Гульжамал Казакбаева, Філіп Валошын | 
Дулыга Акмолда, Ержан Тусупов, 
Гульжамал Казакбаева, Филип 
Волошин | Dulyga Akmolda, Yerzhan 
Tusupov, Gulzhamal Kazakbayeva, Philip 
Voloshin
Вытворчасць | Производство | 
Production
Kadam Production, Kazakhfilm Studios
Правы | Права | Rights Holder
ANTIPODE

Казахстан | Казахстан | Kazakhstan
2018, 97’ – DCP

[ жеке тұлғалық өсу тренингі ]

тренинг личностного роста

ТРЭНІНГ  
АСОБАСНАГА РОСТУ
the secret of a leader
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Фархат ШАРЫПАЎ
Фархат Шарипов

Нарадзіўся 14 снежня 1983 года ў Алма-Аце. Фархат Шарыпаў – адзін з шасці мала-
дых кінематаграфістаў, накіраваных кіраўніцтвам АТ «Казахфільм» на стажыроўку 
ў ЗША (спецыяльны курс кінаакадэміі ў Нью-Ёрку). Фархат – выпускнік Казахскай 
нацыянальнай акадэміі мастацтваў імя Жургенава, скончыў аддзяленні рэжысуры 
і гукарэжысуры. З’яўляецца рэжысёрам фільмаў «Аповед пра ружовага зайца» (2010), 
«Іншапланецяне тут не пры чым» (2013), «4 + 1» (2016).

Родился 14 декабря 1983 года в Алма-Ате. Фархат Шарипов – один из шести молодых 
кинематографистов, направленных руководством АО «Казахфильм» на стажиров-
ку в США (специальный курс Нью-Йоркской киноакадемии). Фархат – выпускник 
Казахской национальной академии искусств имени Жургенова, окончил отделения 
режиссуры и звукорежиссуры. Является режиссером фильмов «Сказ о розовом 
зайце» (2010), «Инопланетяне тут ни при чём» (2013), «4 + 1» (2016).

Was born on December 14, 1983 in Alma-Ata. Farkhat Sharipov is one of six young filmmakers 
sent by the Kazakhfilm JSC for an internship in the USA (special course of the New York 
Film Academy). Farkhat is a graduate of the Kazakh National Academy of Arts named after 
T. Zhurgenov; he graduated from the directing and sound engineering departments. He is the 
director of the films THE TALE OF THE PINK HARE (2010), ALIENS HAVE NOTHING TO DO 
WITH IT (2013), 4 + 1 (2016). 

Farkhat Sharipov
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Асноўны конкурс | Основной конкурс | Main Competition

Экранізацыя знакамітага рамана Ежы Касінскага.
Гісторыя пра падлетка, якога бацькі, ганімыя нацыстамі, адпраўляюць 
жыць на хутар да старой карміцелькі. Калі апякунка памірае, хлопец зас-
таецца зусім адзін. Ён бадзяецца па вёсках, спрабуючы выжыць у свеце, 
поўным жорсткасці і абыякавасці, сутыкаючыся з сялянскай цемнатой 
і зверствамі вайны. Прайшоўшы гэты цярністы шлях да канца, герой ужо 
ніколі не будзе такім, як раней.
2019 Венецыянскі МКФ (Італія) – фільм-удзельнiк конкурснай праграмы
МКФ у Таронта (Канада) – спецыяльны паказ 

Экранизация знаменитого романа Ежи Косинского.
История о подростке, которого родители, преследуемые нацистами, 
отправляют жить на хутор к пожилой кормилице. Когда опекунша уми-
рает, мальчик остается совсем один. Он скитается по деревням, пытаясь 
выжить в мире жестокости и равнодушия, сталкиваясь с крестьянским 
невежеством и зверствами войны. Пройдя этот тернистый путь до кон-
ца, герой уже никогда не будет прежним. 
2019 Венецианский МКФ (Италия) – фильм-участник конкурсной про-
граммы
МКФ в Торонто (Канада) – специальный показ 

Based on the acclaimed Jerzy Kosinski novel.
The film follows the journey of The Boy, entrusted by his persecuted parents to 
an elderly foster mother. The old woman soon dies and the Boy is on his own, 
wandering through the country-side, from village to farmhouse. As he struggles 
for survival, The Boy suffers through extraordinary brutality meted out by the 
ignorant, superstitious peasants and he witnesses the terrifying violence of the 
efficient, ruthless soldiers, both Russian and German. When the war ends, The 
Boy has been changed, forever.
2019 Venice IFF (Italy) – The Main Competition 
Toronto IFF (Canada) – Special Presentations 

Рэжысёр | Режиссер | Director
Вацлаў Маргаўл | Вацлав Маргоул | 
Václav Marhoul
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Вацлаў Маргаўл | Вацлав Маргоул | 
Václav Marhoul
Аператар | Оператор | DOP 
Уладзімір Смутны | Владимир Смутны | 
Vladimír Smutný
Гук | Звук | Sound
Павел Рэйгалец | Павел Рейголец | 
Pavel Rejholec
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Таццяна Дэтлафсан, Аляксандр 
Кушаеў, Вацлаў Маргаўл, Зузана 
Містрыкава, Любіца Арэхаўска, Ігар 
Савічэнка, Кацярына Спурава, Алесь 
Цібл | Татьяна Детлофсон, Александр 
Кушаев, Вацлав Маргоул, Зузана 
Мистрикова, Любица Ореховска, 
Игорь Савиченко, Катерина Спурова, 
Алесь Тибль | Tatiana Detlofson, 
Aleksandr Kushaev, Václav Marhoul, 
Zuzana Mistríková, Lubica Orechovská, 
Igor Savychenko, Katerina Spurová, Ales 
Tybl
У ролях | В ролях | Cast
Пётр Котлар, Уда Кір, Лех Дыблік, 
Йітка Чванчарава, Стэлан Скарсгард, 
Харві Кейтэль, Джуліян Сэндс,  
Аляксей Краўчанка, Бары Пэпер | 
Пётр Котлар, Удо Кир, Лех Дыблик, 
Йитка Чванчарова, Стеллан 
Скарсгард, Харви Кейтель,  
Джулиан Сэндс, Алексей Кравченко, 
Барри Пеппер | Petr Kotlár, Udo Kier, 
Lech Dyblik, Jitka Čvančarová, Stellan 
Skarsgård, Harvey Keitel, Julian Sands, 
Aleksey Kravchenko, Barry Pepper
Вытворчасць | Производство | 
Production
Silver Screen
Правы | Права | Rights Holder
Celluloid Dreams, Pascale Ramonda

Чэхія, Славакія, Украіна | Чехия, Словакия, Украина | 
Czech Republic, Slovakia, Ukraine
2019, 169’ – DCP, чорна-белы |  

черно-белый | black&white

[ the painted bird ]

раскрашенная птица

РАЗМАЛЯВАНАЯ  
ПТУШКА

the painted bird
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Вацлаў МАРГАЎЛ 
Вацлав Маргоул

Нарадзіўся ў 1960 г. Па заканчэнні факультэта кіно і тэлебачання Пражскай акадэміі 
выканальніцкіх мастацтваў Маргаўл працаваў памочнікам прадзюсара, пазней – 
начальнікам студыйнай кінавытворчасці. Як рэжысёр дэбютаваў у 2003 годзе – яго 
мастацкі фільм «Хітры Філіп» заваяваў мноства ўзнагарод, сярод якіх была ўзнага-
рода х’юстанскага міжнароднага кінафестывалю. Другая стужка Маргаўла «Табрук» 
(2008) атрымала восем узнагарод Чэшскай акадэміі кіно і тэлебачання «Чэшскі леў», 
а таксама шэраг узнагарод на міжнародных кінафестывалях.

Родился в 1960 году в Праге. После окончания факультета кино и телевидения Праж-
ской академии исполнительского искусства Маргоул работал помощником продюсе-
ра, позднее – начальником студийного кинопроизводства. Как режиссер он дебютиро-
вал в 2003 году – его художественный фильм «Хитрый Филипп» завоевал множество 
наград, включая премию хьюстонского международного кинофестиваля. Вторая его 
картина «Тобрук» (2008) удостоилась восьми призов Чешской академии кино и телеви-
дения «Чешский лев», а также нескольких наград на международных кинофестивалях.

Was born in 1960 in Prague. After graduation from the Prague Film Academy (FAMU) Marhoul 
worked for several years as production assistant and later as deputy production manager. 
As a director he debuted in 2003, with the feature-length film SMART PHILIP, which received 
awards from various festivals including the Houston Film Festival. His second feature-length 
film TOBRUK (2008) received eight nominations for the Czech Lion awards of the Czech Film 
and Television Academy (CFTA), as well as several awards at international festivals.

Václav Marhoul
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Асноўны конкурс | Основной конкурс | Main Competition

Фільм прысвечаны нашым мацярам. Казачнае апавяданне пра сілу 
простых людзей, здольнасці жыць і выжываць у найскладанейшых жыц-
цёвых абставінах, пра любоў, адданасць і прыгажосць.
2019, Адкрыты расейскі кінафестываль «Кінатаўр» (Расія) – Прыз Гіль-
дыі кіназнаўцаў і кінакрытыкаў iм. Данiiла Дандурэя 

Фильм посвящён нашим матерям. Сказочный рассказ о силе простых 
людей, способности жить и выживать в сложнейших жизненных обстоя-
тельствах, о любви, преданности и красоте.
2019, Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» (Россия) – 
Приз Гильдии киноведов и кинокритиков им. Даниила Дондурея

The film is devoted to our mothers. The fantastic story about the power of simple 
people, capable of living and surviving in the most complex circumstances, about 
love, loyalty and beauty.
2019, Kinotavr Open Russian FF (Russia) – prize of the Daniil Dondurei Guild 
of Film Experts and Film Critics.

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Юсуп Разыкаў | Юсуп Разыков |  
Yusup Razykov
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Юсуп Разыкаў | Юсуп Разыков |  
Yusup Razykov
Аператары | Операторы | DOP 
Юрый Міхайлішын, Юрый Крачук | 
Юрий Михайлишин, Юрий Крочук | 
Yuri Mikhailishin, Yuri Krochuk
Музыка | Музыка | Music
Сяргей Старасцін | Сергей Старостин | 
Sergey Starostin
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Аляксандр Гадалаў, Юсуп Разыкаў, 
Міхаіл Молатаў, Уладзімір  
Кісліцын, Дзяніс Лузанаў, Аляксандр 
Карчэўскі | Александр Гадалов, 
Юсуп Разыков, Михаил Молотов, 
Владимир Кислицын, Денис Лузанов, 
Александр Карчевский | Alexander 
Gadalov, Yusup Razykov, Mikhail 
Molotov, Vladimir Kislitsyn, Denis 
Luzanov, Alexander Karchevsky
У ролях | В ролях | Cast
Алена Сусаніна, Іна Сцяпанава, 
Аўгіння Молатава, Валерый Маслаў, 
Сяргей Генкін, Ганна Беленькая, Іван 
Рыжыкаў | Елена Сусанина, Инна 
Степанова, Евгения Молотова, Ва-
лерий Маслов, Сергей Генкин, Анна 
Беленькая, Иван Рыжиков | Elena 
Susanina, Inna Stepanova, Evgeniya 
Molotova, Valery Maslov, Sergey Genkin, 
Anna Belenkaya, Ivan Ryzhikov
Вытворчасць | Производство | 
Production
ТАА «Трытона» | ООО «Тритона» |  
OOO Tritona
Правы | Права | Rights Holder
ТАА «Трытона» | ООО «Тритона» |  
OOO Tritona

Расія | Россия | Russia
2019, 77’ – DCP

[ керосин ]

керосин
КЕРАСІН 
кerosene
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Юсуп РАЗЫКАЎ 
Юсуп Разыков 

Нарадзіўся ў 1957 годзе ў Ташкенце. У 1986 годзе скончыў сцэнарнае аддзяленне Усе-
расійскага дзяржаўнага інстытута кінематаграфіі. Яго дэбютны фільм «Аратар» (1999) 
быў адзначаны на міжнародным кінафестывалі ў Берліне. Карціна «Дзявочы пас-
тух» (2005) перамагла на фестывалі азіяцкага кіно ў Везуле. А за фільм «Сорам» (2013) 
Юсуп Разыкаў атрымаў прэмію ФІПРЭСІ на кінафестывалі ў Карлавых Варах.

Родился в 1957 году в Ташкенте. В 1986 году окончил сценарное отделение Всероссий-
ского государственного института кинематографии. Его дебютный фильм «Оратор» 
(1999) был отмечен на международном кинофестивале в Берлине. Картина «Девичий 
пастух» (2005) одержала победу на фестивале азиатского кино в Везуле. А за фильм 
«Стыд» (2013) Юсуп Разыков получил премию ФИПРЕССИ на кинофестивале в Карло-
вых Варах.

Was born in 1957 in Tashkent. In 1986 he graduated from Gerasimov Institute of 
Cinematography, script writing department. His debut film ORATOR (1999) was awarded 
with a diploma at the international film festival in Berlin, Germany. The feature ERKAK (2005) 
became a winner at the Asian film festival in Vesoul, France. For his film SHAME (2013) Yusup 
Razykov was awarded with FIPRESCI prize at the Karlovy Vary IFF.

Yusup Razykov
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Асноўны конкурс | Основной конкурс | Main Competition

Усходняя Украіна ў найбліжэйшай будучыні. Пустыня, малапрыдатная 
для жыцця чалавека. У былога салдата Сяргея, які пакутуе на ПТСР, 
узнікаюць праблемы з адаптацыяй да новай рэальнасці. Калі плавільны 
завод, на якім ён працуе, нарэшце зачыняецца, ён знаходзіць нечаканы 
спосаб спраўляцца са сваімі праблемамі – дабраахвотніцкую місію 
«Чорныя цюльпаны», прысвечаную пошуку і эксгумацыі трупаў ваенных. 
Працуючы разам з Кацяй, ён разумее, што лепшая будучыня магчымая. 
Ці навучыцца ён жыць без вайны і прымаць сябе такім, які ён ёсць?
2019 Венецыянскі МКФ (Італія) – лепшы фiльм конкурснай праграмы 
«Гарызонты»

Восточная Украина в недалеком будущем похожа на территорию, мало-
пригодную для жизни человека. У бывшего солдата Сергея, страдающе-
го посттравматическим стрессом, возникают проблемы с адаптацией 
к новой реальности. Когда плавильный завод, на котором он работает, 
закрывается, Сергей находит неожиданный способ справляться со сво-
ими проблемами. Он начинает сотрудничество с гуманитарной миссией, 
целью которой является поиск и эксгумация погибших воинов. Работая 
вместе с Катей, он понимает, что лучшее будущее возможно. Научится ли 
он жить без войны и принимать себя таким, какой он есть?
2019 Венецианский МКФ (Италия) – лучший фильм конкурсной про-
граммы «Горизонты» 

Eastern Ukraine, in the nearest future. A desert unsuitable for human habitation. 
Sergiy, a former soldier suffering from PTSD, is having trouble adapting to his new 
reality. When the smelter he works at finally shuts down, he finds an unexpected 
way to cope joining the volunteer Black Tulip mission dedicated to exhuming 
war corpses. By working alongside Katya, he understands that a better future is 
possible. Will he learn to live without war and accept himself as he is?
2019 Venice IFF (Italy) – Orizzonti Award for Best Film

Рэжысёр | Режиссёр | Director
Валянцін Васяновіч | Валентин 
Васянович | Valentyn Vasyanovych
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Валянцін Васяновіч | Валентин 
Васянович | Valentyn Vasyanovych
Аператар | Оператор | DOP
Валянцін Васяновіч | Валентин 
Васянович | Valentyn Vasyanovych
Гук | Звук | Sound
Сяргей Сцяпанскі | Сергей Степанский | 
Serhiy Stepansky
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Ія Мысліцкая, Валянцін Васяновіч, 
Уладзімір Яцэнка | Ия Мыслицкая, 
Валентин Васянович, Владимир 
Яценко | Iya Myslytska, Valentyn 
Vasyanovych, Vladimir Yatsenko
У ролях | В ролях | Cast
Андрэй Рымарук, Людміла Білека, 
Васіль Антаняк | Андрей Рымарук, 
Людмила Билека, Василий Антоняк | 
Andriy Rymaruk, Liudmyla Bileka, Vasyl 
Antoniak
Вытворчасць | Производство | 
Production
Дзяржаўнае агенцтва Украіны 
па пытаннях кіно, Міжнародны 
дабрачынны фонд Аляксандра 
Пятроўскага «Салідарнасць» |  
Государственное агентство Украины 
по вопросам кино, Международный  
благотворительный фонд Александра  
Петровского «Солидарность» | 
Ukrainian State  
Film Agency, International Charitable  
Fund Of Oleksandr Petrovsky “Solidarity”
Правы | Права | Rights Holder
Best Friend Forever

Украіна | Украина | Ukraine
2019, 108’ – DCP

[ атлантида ]

атлантида
АТЛАНТЫДА 
atlantis
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Валянцін ВАСЯНОВІЧ 
Валентин Васянович 

Нарадзіўся ў 1971 г. у Жытоміры. Скончыў Кіеўскі ўніверсітэт тэатра, кіно і тэлеба-
чання імя І.К. Карпенка-Карога з дыпломамі аператара, і рэжысёра дакументальнага 
кіно. Вучыўся ў Школе рэжысерскага майстэрства А. Вайды ў Польшчы. У 2004 г. яго 
кароткаметражны фільм «Супраць сонца» (2004) атрымаў спецыяльны прыз журы на 
МКФ у Клермон-Феране, Гран-пры на МКФ у Нансі і мноства іншых узнагарод. Поўна-
метражны дакументальны фільм «Змярканне» (2013) атрымаў прэмію «Залаты Дзюк» 
за лепшы ўкраінскі фільм на МКФ у Адэсе ў 2015 г.

Родился в 1971 г. в Житомире. Окончил Киевский университет театра, кино и телевиде-
ния имени И.К. Карпенко-Карого с дипломами оператора и режиссера документаль-
ного кино. Учился в Школе режиссерского мастерства А. Вайды в Польше. В 2004 г. 
его короткометражный документальный фильм «Против солнца» (2004) удостоился 
специального приза жюри на МКФ в Клермон-Ферране, Гран-при на МКФ в Нанси и мно-
жества других наград. Полнометражный документальный фильм «Сумерки» (2013) 
получил премию «Золотой Дюк» за лучший украинский фильм на МКФ в Одессе в 2015 г.

Was born in 1971 in Zhytomyr and graduated from The National University of theatre, cinema 
and television of Karpenko-Kary as cinematographer and documentary fimmaker, as well 
as from The Wajda School in Poland. In 2004, he gained recognition as a documentary 
filmmaker – his short documentary AGAINST THE SUN received the Jury Prize at Clermont-
Ferrand IFF, the Grand Prix at Nancy FF and several other awards. His full-length documentary 
PRYSMERK recieved the Golden Duke as the best Ukrainian film at Odesa IFF in 2015.

Valentyn Vasyanovych
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Асноўны конкурс | Основной конкурс | Main Competition

12-гадовы Жэкшэн жыве ў маляўнічым гарадку, акружаным гарамі. 
Бацька-алкаголік, вечная нястача грошай, праблемы ў школе сталі для 
яго руцінай. Хлопчык марыць толькі пра тое, каб у сям’ю вярнулася мама, 
і яны зноў зажылі б разам. У Жэкшэна ёсць цудоўны талент – у бегу яму 
няма роўных. Ён прымае ўдзел у святочных забегах у спадзяванні, што 
гэта можа стаць яго білетам у лепшае жыццё…
2019 МКФ у Пусане (Паўднёвая Карэя) – фільм-удзельнік конкурснай 
праграмы «Новыя тэндэнцыі» 

12-летний Жекшен живет в живописном городке, окруженном горами. 
Пьющий отец, постоянная нехватка денег, проблемы в школе стали для 
него рутиной. Мальчик мечтает лишь о том, чтобы в семью вернулась 
мать, и они снова зажили вместе. У Жекшена есть особенный талант – 
в беге ему нет равных. Он принимает участие в праздничных забегах, 
надеясь, что это может стать его билетом в лучшую жизнь…
2019 МКФ в Пусане (Южная Корея) – фильм-участник конкурсной 
программы «Новые тенденции»  

Twelve-year-old Jekshen, an exceptional runner, lives in a beautiful mountain 
village in Kyrgyzstan. His parents are divorced and life with his alcoholic father 
is difficult. Lonely Jekshen only has his girlfriend from school and his father’s 
friends for support. They encourage him to take part in a big race – a race that 
could change his life for the better.
2019 Busan IFF (Republic of Korea) – New Currents competition

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Мірлан Абдыкалыкаў | Мирлан  
Абдыкалыков | Mirlan Abdykalykov
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters 
Эрнэст Абдыжапараў, Мірлан  
Абдыкалыкаў  | Эрнест  
Абдыжапаров, Мирлан Абдыка-
лыков | Ernest Abdyjaparov, Mirlan 
Abdykalykov
Аператар | Оператор | DOP 
Талант Акынбекаў | Талант Акынбеков | 
Talant Akynbekov
Музыка | Музыка | Music
Мурзалі Жээнбаеў | Мурзали  
Жээнбаев | Murzali Jeenbaev
Прадзюсар | Продюсер | Producer
Алтынай Кайчуманава | Алтынай 
Койчуманова | Altynai Koichumanova
У ролях | В ролях | Cast
Тамерлан Асанкадыраў, Руслан 
Аразакунаў, Мээры Атантаева, Ілімбек 
Калмуратаў | Темирлан  
Асанкадыров, Руслан Орозакунов,  
Мээрим Атантаева, Илимбек 
Калмуратов | Temirlan Asankadyrov, 
Ruslan Orozakunov, Meerim Atantaeva, 
Ilimbek Kalmuratov
Вытворчасць | Производство | 
Production
Oy Art Ltd.
Правы | Права | Rights Holder
Pluto Film 

Кыргызстан | Кыргызстан | Kyrgyzstan
2019 88’ – DCP

[ жөө күлүк ]

босоногий бегун 
БАСАНОГІ БЯГУН 
running to the sky



35

Мірлан АБДЫКАЛЫКАЎ 
Мирлан Абдыкалыков 

У 2004 годзе скончыў факультэт журналістыкі Дзяржаўнага Нацыянальнага ўнівер-
сітэта Кыргызстана. У 1990-2001 іграў галоўныя ролі ў фільмах Актана Абдыкалыкава 
(«Сэлкінчэк», «Бэшкемпір», «Маймыл»). У 2010 годзе зняў свой першы кароткаметраж-
ны мастацкі фільм «Аловак ад мурашоў», сусветная прэм’ера якога адбылася ў межах 
Ратэрдамскага міжнароднага кінафестывалю. У 2015 годзе дэбютаваў з поўнаме-
тражным фільмам «Нябеснае вандроўе» і стаў удзельнікам і лаўрэатам шматлікіх 
кінафестываляў, у тым ліку Мінскага МКФ «Лістапад» і кінапрэміі «НІКА» (Расія).

В 2004 году окончил факультет журналистики Кыргызского Государственного На-
ционального Университета. В 1990-2001 исполнял главные роли в фильмах Актана 
Абдыкалыкова («Селкинчек», «Бешкемпир», «Маймыл»). В 2010 году снял свой первый 
короткометражный игровой фильм «Карандаш от муравьев», мировая премьера кото-
рого прошла в рамках Роттердамского международного кинофестиваля. В 2015 году 
дебютировал с полнометражной кинокартиной «Небесное кочевье», став участником 
и лауреатом многочисленных кинофестивалей, в том числе Минского МКФ «Лiстапад» 
и кинопремии «НИКА» (Россия).

In 2004 Mirlan ABDYKALYKOV graduated from Kyrgyz National State University, Journalism 
faculty. Prior to this, between 1990 and 2001, he played lead role in three films directed by 
Aktan Abdykalykov (SWING, THE ADOPTED SON AND THE CHIMP). In 2010 debuted as film 
director with short fiction film PENCIL AGAINST ANTS and in 2015 he made his first feature 
HEAVENLY NOMADIC and became a participant and a prize winner at various films festivals, 
including “Listapad” Minsk IFF and NIKA Award in Russia.

Mirlan Abdykalykov
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Асноўны конкурс | Основной конкурс | Main Competition

Ірыне 37. Калісьці яна працавала ўрачом, але была асуджана і доўгі час 
правяла ў зняволенні. Ірына выходзіць на свабоду і, вырашыўшы пачаць 
жыццё з нуля, спрабуе заваяваць давер сям’і. Аднак сутыкнуўшыся з раў-
надушшам і чэрствасцю навакольнага свету, гераіня задаецца пытаннем: 
ці мае яна патрэбу ў тым грамадстве, у якое вярнулася?
2019 Шанхайскі МКФ (Кітай) – гран-пры, прыз за лепшую жаночую ролю 
(Саламе Дэмурыя)

Ирине 37 лет. Когда-то она работала врачом, но была осуждена и долгое 
время провела в заключении. Выйдя на свободу, Ирина начинает жизнь 
с нуля и пытается завоевать доверие семьи. Однако столкнувшись 
с равнодушием и черствостью окружающего мира, героиня задается 
вопросом: нуждается ли она в том обществе, в которое вернулась?
2019 Шанхайский МКФ (Китай) – гран-при, приз за лучшую женскую роль 
(Саломе Демурия) 

37-year-old Irina, a doctor who returns home after serving a long sentence in 
prison. In order to start a new life and return to the society, Irina has to earn the 
trust of the people close to her. But does she need a place in such a society?
2019 Shanghai IFF (China) – Grand Jury Prize, Best Actress award (Salome 
Demuria)

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Дзіта Цінцадзэ | Дито Цинцадзе |  
Dito Tsintsadze
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters 
Нестан Квінікадзэ, Дзіта Цінцадзэ | 
Нестан Квиникадзе, Дито Цинцадзе | 
Nestan Kvinikadze, Dito Tsintsadze
Аператар | Оператор | DOP
Георгій Дзеўдарыяні | Георгий  
Девдариани | Goga Devdariani
Музыка | Музыка | Music
Аляксей Селівестраў | Алексей  
Селивестров | Alexey Selivestrov 
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Русудан Глурджыдзэ, Надзея 
Гаршкова, Петэр Крапенін | Русудан 
Глурджидзе, Надежда Горшкова, 
Петер Кропенин | Rusudan Glurjidze, 
Nadezhda Gorshkova, Peter Krоpenin
У ролях | В ролях | Cast
Саламе Дэмурыя, Георгій Накашыдзэ,  
Каміла Баргезані, Дарэжан  
Харшыладзэ, Наталля Габісонія, 
Лаша Кабанашвілі, Іраклі Кантрыдзэ | 
Саломе Демурия, Георгий  
Накашидзе, Камилла Боргезани, 
Дарежан Харшиладзе, Наталия  
Габисония, Лаша Кабанашвили, 
Ираклий Контридзе | Salome Demuria, 
Giorgi Nakashidze, Kamilla Borghesani, 
Darejan Kharshiladze, Natalia Gabisonia, 
Lasha Kabanashvili, Irakli Kontridze
Вытворчасць | Производство | 
Production
Cinetech Film Production, Viva Films
Правы | Права | Rights Holder
Аlief LLC

Грузія, Расія, Швецыя | Грузия, Россия,  
Швеция | Georgia, Russia, Sweden

2019, 90’ – DCP

[ inhale-exhale ]

вдох-выдох 
УДЫХ-ВЫДАХ 
inhale-exhale
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Дзіта ЦІНЦАДЗЭ 
Дито Цинцадзе 

Скончыў тэатральны ўніверсітэт у Тбілісі. У 1993 г. атрымаў «Сярэбранага леапарда» 
на МКФ у Лакарна і «Залатога арла» на МКФ у Тбілісі за фільм «На моры» (1993). Быў 
узнагароджаны «Залатой ракаўкай» на МКФ у Сан-Себасцьяне за фільм «Калі страшна 
страляць» (2003). Фільм «Бог шчасця» (2015) прынёс Цінцадзэ Гран-пры журы на кіна-
фестывалі ў Бібераху, Германія.

Окончил Тбилисский театральный университет. В 1993 г. был удостоен награды «Се-
ребряный леопард» на МКФ в Локарно и награды «Золотой орёл» на МКФ в Тбилиси 
за фильм «На море» (1993). Был награждён «Золотой раковиной» на МКФ в Сан- 
Себастьяне за фильм «Когда страшно стрелять» (2003). Фильм «Бог счастья» (2015) 
принёс Цинцадзе Гран-при жюри на кинофестивале в Биберахе, Германия.

Graduated from from the Shota Rustaveli Theatre and Film University. In 1993 for the film 
ZGVARDZE he received the Silver Leopard at the Locarno Film Festival and the Golden Eagle 
at the International Black Sea Nations Film Festival in Tbilisi. For the film GUN-SHY in 2003 he 
was awarded the Golden Shell at the San Sebastian International Film Festival in Spain. Since 
then he lives entirely in Berlin. In 2015 Tsintsadze’s film GOD OF HAPPINESS won the grand 
prize of Biberach Film Festival – the Golden Beaver.

Dito Tsintsadze
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Асноўны конкурс | Основной конкурс | Main Competition

Намеснік галоўнага інжынера прамысловага завода Георгій Месхі міма-
волі становіцца сведкам забойства знакамітага варатара. Убачанае за-
бойства становіцца яго насланнем, уваходзіць у яго як вірус. Ён пачынае 
цікавіцца ўсім, што звязана са злачынствам, вывучае твары злачынцаў, 
нібыта шукае ў іх разгадку нейкай таямніцы. Будучы нікім, ён здзяйсняе 
шэраг учынкаў і дзеянняў, якія павінны зрабіць з яго кагосьці. Але каго? 
Забойцу?
2019 Венецыянскі МКФ (Італія) – сусветная прэм’ера, фiльм-удзельнiк 
конкурснай праграмы «Гарызонты»

Заместитель главного инженера промышленного завода Георгий Месхи 
невольно становится свидетелем убийства известного вратаря. Увиден-
ное убийство становится его наваждением, входит в него как вирус. Он 
начинает интересоваться всем, что связано с преступлением, изучает 
лица преступников, будто ищет в них разгадку какой-то тайны. Будучи 
никем, он совершает ряд действий и поступков, которые должны сделать 
его кем-то. Но кем? Убийцей?
2019 Венецианский МКФ (Италия) – мировая премьера, фильм-участ-
ник конкурсной программы «Горизонты»

A deputy-chief engineer from an industrial factory, Giorgi Meskhi, becomes an 
accidental witness to the murder of a famous goalkeeper. Affected deeply by 
what he saw, it infects him like a virus, until eventually becoming his obsession. 
Absorbed by everything connected with crime, he studies the faces of criminals, 
as if trying to solve some kind of a mystery. Being a ‘nobody’, he commits 
a series of actions in an attempt to become ‘somebody, but who? A murderer?
2019 Venice IFF (Italy) – World premiere, Orizzonti

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Дзмітрый Мамулія | Дмитрий  
Мамулия | Dmitry Mamuliya
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters 
Дзмітрый Мамулія, Арчыл Кікодзэ | 
Дмитрий Мамулия, Арчил Кикодзе | 
Dmitry Mamuliya, Archil Kikodze
Аператары | Операторы | DOP 
Антон Громаў, Алішэр  
Хамідхаджаеў | Антон Громов,  
Алишер Хамидходжаев | Anton 
Gromov, Alisher Khamidkhodzhaev
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Суліко Цулукідзэ, Тамара Багданава, 
Міхаіл Карасеў | Сулико Цулукидзе, 
Тамара Богданова, Михаил Карасев | 
Suliko Tsulukidze, Tamara Bogdanova, 
Mikhail Karasev
У ролях | В ролях | Cast
Гіоргі Петрыашвілі, Наталія Джугелі, 
Мадона Чачхіані, Святлана Юнэнка, 
Уладзімір Кабахідзэ, Гадэрдзі  
Ліпартэліані, Васіліса Зямскова, 
Петра Іаан | Гиорги Петриашвили, 
Наталия Джугели, Мадона Чачхиани, 
Светлана Юненко, Владимир  
Кобахидзе, Годердзи Липартелиани, 
Василиса Земскова, Петра Иоанн | 
Giorgi Petriashvili, Natalia Jugheli, 
Madona Chachkhiani, Svetlana Iunenko, 
Vladimer Kobakhidze, Goderdzi 
Liparteliani, Vasilisa Zemskova, Petra 
Ioann
Вытворчасць | Производство | 
Production
Millimeter Film, Kinokult Producers 
Center
Правы | Права | Rights Holder
Millimeter Film

Грузія, Расія | Грузия, Россия | 
 Georgia, Russia

2019, 133’ – DCP

[ borotmokmedi ]

преступный человек

ЗЛАЧЫННЫ  
ЧАЛАВЕК 
the criminal man
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Дзмітрый МАМУЛІЯ 
Дмитрий Мамулия

Дзмітрый Мамулія – рэжысёр, сцэнарыст, тэарэтык кіно і літаратуры, аўтар вялікай 
колькасці мастацкіх тэкстаў і эсэ. У 1993 годзе скончыў філасофскі факультэт дзяр-
жаўнага ўніверсітэта ў Тбілісі. У 2007 годзе скончыў рэжысёрскі факультэт Вышэй-
шых курсаў сцэнарыстаў і рэжысёраў у Маскве. Заснавальнік і мастацкі кіраўнік Школ 
новага кіно ў Маскве, Санкт-Пецярбургу і ў Тбілісі.

Дмитрий Мамулия — режиссер, сценарист, теоретик кино и литературы, автор мно-
жества литературных текстов и эссе. В 1993 г. окончил философский факультет Тби-
лисского государственного университета. В 2007 г. окончил режиссерский факультет 
Высших курсов сценаристов и режиссеров в Москве. Основатель и художественный 
руководитель Московской, Санкт-Петербургской и Тбилисской Школ нового кино.

Dmitry Mamuliya – film director, screenwriter, theorist of literature and cinema, author of 
poetic and philosophical texts. He graduated from the Faculty of Philosophy of Tbilisi State 
University (1993) and the Faculty of Advanced Course for Screenwriters and Film Directors. 
Currently Dmitry Mamuliya is the Artistic Director of the Moscow School of New Cinema.

Dmitry Mamuliya



40

Асноўны конкурс | Основной конкурс | Main Competition

Падчас знаходжання ў моладзевым папраўчым цэнтры 20-гадовы Даніэль 
перажывае духоўнае перамяненне. Ён марыць стаць святаром, але яго 
жаданне не можа спраўдзіцца праз судзімасць. Даніэля накіроўваюць на 
працу ў сталярню ў суседняе мястэчка. Дарогаю ён завітвае ў мясцовы 
касцёл і ўдае з сябе святара. З’яўленне ў парафіі маладога харызматыч-
нага прапаведніка змяняе жыццё грамады: з падачы Даніэля мясцовыя 
жыхары пачынаюць пазбаўляцца калектыўнай траўмы, звязанай з траге-
дыяй, якая тут здарылася.
2019 Венецыянскі МКФ (Італія) – узнагарода кінатэатральнай сеткі 
Europa Cinemas Label, прэмія «Цар Эдып», спецыяльная згадка журы 
конкурсу «Дні аўтараў»
Нацыянальны фестываль ігравога кіно ў Гдыні (Польшча) – прызы за 
лепшую рэжысуру, лепшы сцэнарый, лепшую жаночую ролю другога 
плана (Эліза Рыцэмбель), прыз глядацкіх сімпатый

Во время пребывания в молодёжном исправительном центре 20-летний 
Даниэль переживает духовное преображение. Он хочет стать священни-
ком, но его желание не может быть выполнено из-за судимости. Даниэля 
направляют на работу в столярные мастерские в соседний городок. По 
дороге он заглядывает в местный костёл и выдаёт себя за священника. 
Появление в приходе молодого харизматичного проповедника меняет 
жизнь округи: с подачи Даниэля местные жители начинают изживать 
коллективную травму, связанную с разыгравшейся здесь трагедией. 
2019 Венецианский МКФ (Италия) – награда кинотеатральной сети 
Europa Cinemas Label, премия «Царь Эдип», специальное упоминание 
жюри конкурса «Дни авторов»
Национальный фестиваль игрового кино в Гдыне (Польша) – призы за 
лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую женскую роль второго 
плана (Элиза Рыцембель), приз зрительских симпатий

CORPUS CHRISTI is the story of a 20-year-old Daniel who experiences a spiritual 
transformation while living in a Youth Detention Center. He wants to become 
a priest but this is impossible because of his criminal record. When he is sent to 
work at a carpenter’s workshop in a small town, on arrival he dresses up as a priest 
and accidentally takes over the local parish. The arrival of the young, charismatic 
preacher is an opportunity for the local community to begin the healing process 
after a tragedy that happened there.
2019 Venice IFF (Italy) – Giornate degli Autori – Europa Cinemas Label Award, 
Edipo Re Inclusion Award, Jury special mention 
Gdynia FF (Poland) – Best Director; Best Script; Best actress in a supporting role 
(Eliza Rycembel); Audience Award

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Ян Камаса | Ян Комаса | Jan Komasa
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Матэвуш Пацэвіч | Матеуш Пацевич | 
Mateusz Pacewicz 
Аператар | Оператор | DOP 
Пётр Сабачынскі мал. | Пётр  
Собочински мл. | Piotr Sobocinski Jr.
Мастак | Художник | Production design
Марэк Завяруха | Марек Заверуха | 
Marek Zawierucha
Музыка | Музыка | Music
Яўген Гальперын, Саша Гальперын | 
Евгений Гальперин, Саша Гальперин | 
Evgueni Galperin, Sacha Galperin
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Анэта Хікінботэм, Лешэк Бодзак | 
Анета Хикинботэм, Лешек Бодзак | 
Aneta Hickinbotham, Leszek Bodzak
У ролях | В ролях | Cast
Барташ Бяленя, Эліза Рыцэмбель, 
Аляксандра Канечна, Томаш Зентэк, 
Лешэк Ліхота, Лукаш Сімлят | Бартош 
Беленя, Элиза Рыцембель, Александра 
Конечна, Томаш Зентек, Лешек Лихота, 
Лукаш Симлят | Bartosz Bielenia, 
Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, 
Tomasz Ziętek, Leszek Lichota, Łukasz 
Simlat
Вытворчасць | Производство | 
Production
Aurum Film 
Правы | Права | Rights Holder
New Europe Film Sales

Польшча, Францыя | Польша, Франция |  
Poland, France

2019, 116’ – DCP

[ boże ciało ]

тело божие 
ЦЕЛА БОЖАЕ
corpus christi
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Ян КАМАСА
Ян Комаса 

Польскі рэжысёр, вывучаў рэжысуру ў Лодзінскай кінашколе. Сусветная прэм’ера 
яго кароткаметражнага фільма «Радыя цябе бачыць» адбылася ў Канах у рамках сту-
дэнцкага конкурсу «Сінефандасьён», дзе ён атрымаў трэці прыз. Яго поўнаметражны 
дэбют «Зала самагубцаў» быў упершыню паказаны на Берлінале ў секцыі «Панарама» 
і сабраў у Польшчы больш за 800 тысяч гледачоў. Аўдыторыя яго другога фільма, 
ваеннага блокбастара «Горад 44», склала 1,8 мільёна гледачоў. «Цела божае» – яго 
трэці мастацкі фільм.

Польский режиссёр, изучал режиссуру в Лодзинской киношколе. Мировая премьера 
его короткометражного фильма «Рады тебя видеть» состоялась в Каннах в рамках 
студенческого конкурса «Синефондасьон», где он завоевал третий приз. Его полно-
метражный дебют «Зал самоубийц» был впервые показан на Берлинале в секции 
«Панорама» и собрал в Польше более 800 тысяч зрителей. Аудитория его второго 
фильма, военного блокбастера «Город 44», составила 1,8 миллиона зрителей. «Тело 
божие» – его третий художественный фильм. 

Polish director, studied directing at the Łódź Film School. His short film NICE TO SEE YOU 
world-premiered in Cannes Cinefondation competition, where it got the 3rd prize. His feature 
film debut, SUICIDE ROOM, premiered in the Panorama section of the Berlinale and attracted 
over 800.000 viewers in Polish cinemas. His second film, a war blockbuster WARSAW ’44, sold 
over 1.8 mln. tickets. CORPUS CHRISTI is his third feature film.

Jan Komasa



МАЛАДОСЦЬ НА МАРШЫ
молодость на марше | youth on the march

МАЕ ДУМКІ ЦІХІЯ
мои мысли тихие | my thoughts are silent

НЕПАД’ЁМНАЕ ЖАДАННЕ
неподъёмное желание | heavy craving

ІВАНА ЖАХЛІВАЯ
ивана грозная | ivana the terrible

ЛІЛІЯН
лиллиан | lillian

ДЗЕНЬ ПАСЛЯ МЯНЕ
день после меня | the day after i’m gone

ШТО БЫЛО Б
что было бы | what might have been

СЯСТРА
сестра | sister

БАРБЕРШОП, АЛЬБО Ў ПАЛОНЕ ВАЛАСОЎ
барбершоп, или в плену волос | a hairy tale

ВУШУ-СІРАТА 
ушу-сирота | wushu orphan

НЕВЯДОМЫ СВЯТЫ
неизвестный святой | the unknown saint

ЗАЛЕЖНЫЯ (ТОЛЬКI 6,5)
зависимые (всего лишь 6,5) | just 6.5

БЕЛЫМ ПА БЕЛЫМ
белым по белому | white on white
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Дваццаціпяцігадовы Вадзім жыве тым, што запісвае і прадае самыя 
розныя гукі. Зрэшты, ён з радасцю аддаў бы ўсё, што мае, за магчымасць 
пачаць жыццё наноў у далёкай і цудоўнай Канадзе. Таму ён, не раздум-
ваючы, пагаджаецца на работу, якая можа ажыццявіць яго мару. Вадзім 
адпраўляецца запісваць гукі жывёл і рэдкіх птушак у Закарпацце. Аднак 
сітуацыя крыху ўскладняецца тым, што кампанію Вадзіму ў падарожжы 
складзе яго мама…
2019 МКФ у Карлавых Варах (Чэхія) – Спецыяльная ўзнагарода журы
МКФ у Адэсе (Украіна) – Прыз ФІПРЭСІ лепшаму ўкраінскаму поўнаме-
тражнаму фільму, прэмія за лепшую жаночую ролю і прыз глядацкіх 
сімпатый, спецыяльнае ўпамінанне журы (Андрэй Лідагоўскі)

Двадцатипятилетний Вадим живёт тем, что записывает и продаёт самые 
разные звуки. Впрочем, он с радостью отдал бы всё, что имеет, за воз-
можность начать жизнь заново в далёкой и прекрасной Канаде. Поэтому 
он без раздумий соглашается на работу, которая может воплотить его 
мечту в жизнь. Вадим отправляется в Закарпатье записывать звуки 
животных и редких птиц. Однако ситуация немного усложняется тем, что 
компанию Вадиму в путешествии составит мама...
2019 МКФ в Карловых Варах (Чехия) – Специальный приз жюри
МКФ в Одессе (Украина) – Приз ФИПРЕССИ лучшему украинскому полно-
метражному фильму, премия за лучшую женскую роль и приз зритель-
ских симпатий, специальное упоминание жюри (Андрей Лидаговский) 

Twenty-five-year-old Vadym earns a living recording and selling all kinds of 
different sounds; nevertheless, he’d rather exchange his life in Kyiv for a better 
future in far-flung Canada. Thus, when he gets a generous job offer which might 
help him realize his dream, he jumps at the chance; he soon sets off to record 
the sounds of animals indigenous to Ukraine and also a rare bird native to the 
Carpathians. The situation proves somewhat more complicated when Vadym’s 
companion on the trip turns out to be his mother…
2019 Karlovy Vary IFF (Czech Republic) – Special Jury Prize
Odessa IFF (Ukraine) – FIPRESCI Prize for the Best Ukrainian Feature, Best 
Actress and Audience Award, Special Jury Mention of Andriy Lidagovskyi 

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Антоніа Лукіч | Антонио Лукич | 
Antonio Lukich
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters 
Антоніа Лукіч, Валерыя Кальчэнка | 
Антонио Лукич, Валерия Кальченко | 
Antonio Lukich, Valeria Kalchenko
Аператар | Оператор | DOP 
Ілля Ягораў | Илья Егоров | 
Illia Yehorov
Гук | Звук | Sound
Сяргей Сцяпанскі | Сергей Степанский | 
Sergiy Stepansky
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Ала Белая, Дзмітро Суханаў | Алла 
Белая, Дмитро Суханов | Alla Belaya, 
Dmytro Sukhanov
У ролях | В ролях | Cast
Ірма Вітоўская, Андрэй Лідагоўскі | 
Ирма Витовская, Андрей  
Лидаговский | Irma Vitovska-Vantsa, 
Andriy Lidagovskiy
Вытворчасць | Производство | 
Production
Toy Cinema
Правы | Права | Rights Holder
Alief LLC

Украіна | Украина | Ukraine
2019, 104’ – DCP

[ мої думки тихi ]

мои мысли тихие 

МАЕ ДУМКІ  
ЦІХІЯ 
my thoughts are silent
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Антоніа ЛУКІЧ 
Антонио Лукич 

Антоніа нарадзіўся ў Ужгарадзе, Заходняя Украіна, вучыўся рэжысуры ў Кіеўскім 
нацыянальным універсітэце тэатра, кіно і тэлебачання імя Карпенка-Карага. Яго ды-
пломны фільм «У Манчэсцеры ішоў дождж» быў названы лепшай кароткаметражнай 
стужкай на міжнародным кінафестывалі ў Адэсе ў 2016 годзе.

Антонио родился в Ужгороде, Западная Украина, обучался режиссуре в Киевском 
национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Его 
дипломный фильм «В Манчестере шёл дождь» был назван лучшей короткометраж-
ной лентой на международном кинофестивале в Одессе в 2016 году.

Antonio was born in Uzhgorod, Western Ukraine. He studied directing at Kyiv National 
Karpenko-Kary University. His graduation short film IT WAS SHOWERING IN MANCHESTER 
was awarded Best Short Film at Odesa IFF 2016. MY THOUGHTS ARE SILENT is his debut 
feature.

Antonio Lukich
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Ін-Цзюань захапляецца кухарствам, ёй 30 гадоў, і яна важыць 105 кіла-
грамаў. Дзяўчына працуе ў дзіцячым садку, дзе яе дражняць «Дына-
заўрыхай». Яна не звяртае ўвагі на дзіцячыя выбрыкі і неахвотна прымае 
мамін падарунак на дзень нараджэння – сертыфікат на курсы пахудзен-
ня. Усё змяняецца, калі Ін-Цзюань знаёміцца з Ву, зграбным усмешлівым 
кур’ерам, які калісьці пакутваў ад залішняй вагі. Закаханая і натхнёная, 
яны вырашае ўзяцца за сябе, але з часам усведамляе, што яе любоў да 
жыцця і кулінарыі згасае праз празмерна жорсткую дыету…
2019 МКФ у Тайбэі (Кітай (Тайвань) – прыз «Новы талент» актрысе Цай 
Цзя-Інь, прыз глядацкіх сімпатый
МКФ у Пусане (Паўднёвая Карэя) – міжнародная прэм’ера

Ин-Цзюань увлекается стряпней, ей 30 лет, и она весит 105 килограм-
мов. Девушка работает в детском саду, где её дразнят «Динозаврихой». 
Она не обращает внимания на детские выходки и с неохотой принимает 
мамин подарок на день рождения – сертификат на курсы похудания. 
Всё меняется, когда Ин-Цзюань знакомится с Ву, стройным улыбчивым 
курьером, когда-то страдавшим от избыточного веса. Влюбленная и воо-
душевленная, она решает взяться за себя, однако со временем осознает, 
что её любовь к жизни и кулинарии тает из-за слишком жёсткой диеты… 
2019 МКФ в Тайбэе (Китай (Тайвань) – Приз «Новое дарование» актрисе 
Цай Цзя-Инь, приз зрительских симпатий
МКФ в Пусане (Южная Корея) – международная премьера 

Lunch lady Ying-Juan is 30 years old and weighs 105 kilograms. She works at 
her mother’s childcare center and has a hard time fitting in. On her birthday, 
Ying-Juan’s mother signs her up for a weight loss program. Things change when 
Ying-Juan meets Wu, a deliveryman with a radiant smile and a checkered past. 
Encouraged by Wu, she becomes more determined to lose weight. Meanwhile, 
Ying-Juan discovers Xiao-Yu, a straight-A student at the childcare center, is a 
secret cross-dresser, and they begin to form a special bond. However, Ying-Juan 
finds her passion for cooking and life to be fading away due to her over-
aggressive diet.
2019 Taipei IFF (China (Taiwan) – Best New Talent award (Tsai Jia-yin), 
Audience’s Choice award
Busan IFF (South Korea) – International Premiere

Рэжысёр | Режиссёр | Director
Пэй-Цзюй Сыэ | Пэй-Цзюй Сыэ | Pei-
Ju Hsieh
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Пэй-Цзюй Сыэ | Пэй-Цзюй Сыэ | Pei-
Ju Hsieh
Аператар | Оператор | DOP 
Хаа-Цзань Чан | Хао-Цзань Чан | Hao-
Jan Chang
Мастак | Художник | Production design
Ко-Чэнь Яо | Ко-Чень Яо | Kuo-Chen Yao
Музыка | Музыка | Music
Хун Таа Лінь | Хун Тао Линь | Hung 
Tao Lin
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Цзін Ван, Е. Н. Лі | Цзин Ван, Е. Н. Ли | 
Jing Wang, E. N. Lee
У ролях | В ролях | Cast
Цай Цзя-Інь, Саманта Ко, Яо Чан, Чан 
Энь-вэй | Цай Цзя-Инь, Саманта Ко, 
Яо Чан, Чанг Энь-вей | Tsai Jia-yin, 
Samantha Ko, Yao Chang, Chang En-wei
Вытворчасць | Производство | 
Production
While Films Ltd., Sunshine and 
Moonlight Co. Ltd.
Правы | Права | Rights Holder
Rediance

Кітай (Тайвань) | Китай (Тайвань) | China (Taiwan)
2019, 90’ – DCP

[ 大饿 ]

неподъёмное желание 

НЕПАД’ЁМНАЕ  
ЖАДАННЕ 
heavy craving
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Пэй-Цзюй СЫЭ
Пэй-Цзюй Сыэ 

Сыэ вывучала рэжысуру ў Калумбійскім універсітэце. Яна выступіла адным з рэжы-
сёраў анталогіі кароткаметражных фільмаў «10 гадоў на Тайване», паказанай на Пусан-
скім МКФ і намінаванай на прэмію за лепшы ігравы фільм на КФ у Тайбэі ў 2018 годзе. Яе 
поўнаметражны дэбют «Непад’ёмнае жаданне» прымаў удзел у сцэнарнай лабараторыі 
Berlinale Talents, майстар-класе Produire Au Sud КФ у Тайбэі, праграме Work-In-Progress 
КФ «Залаты конь» і атрымаў прыз Азіяцкага форуму па фінансаванні фільмаў за распра-
цоўку сцэнарыя.

Сыэ изучала режиссуру в Колумбийском университете. Она выступила одним из 
режиссёров антологии короткометражных фильмов «10 лет на Тайване», показанной 
на Пусанском МКФ и номинированной на премию за Лучший игровой фильм на КФ 
в Тайбэе в 2018 году. Её полнометражный дебют «Неподъёмное желание» принимал 
участие в сценарной лаборатории Berlinale Talents, мастер-классе Produire Au Sud КФ 
в Тайбэе, программе Work-In-Progress КФ «Золотая лошадь» и получил приз Азиатско-
го форума по финансированию фильмов за разработку сценария.

Hsieh earned her MFA in film directing at Columbia University. She is one of the directors of 
TEN YEARS TAIWAN, a collection of short films, which was selected for Busan International 
Film Festival and was nominated for the Best Narrative Feature at the 2018 Taipei Film 
Awards. Her feature debut, HEAVY CRAVING participated in Berlinale Talents Script Station, 
Produire Au Sud Taipei, Golden Horse WIP and won the Script Development Award at HAF.

Pei-Ju Hsieh
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Івана працуе актрысай у Румыніі, але праз некаторыя праблемы са 
здароўем вырашае правесці лета ў родным маленькім сербскім горадзе 
пры Дунаі ў атачэнні сям’і. Мэр прапануе ёй стаць вобразам мясцовага 
музычнага фестывалю, і яна неахвотна пагаджаецца. Але пасля таго, як 
да яе прыязджаюць эксцэнтрычныя сябры-музыкі з Бухарэста, а яе лю-
боўныя стасункі з маладым мясцовым хлопцам становяцца прадметам 
усеагульнага інтарэсу, Івана пачувае сябе на мяжы нервовага зрыву.
2019 МКФ у Лакарна (Швейцарыя) – спецыяльны прыз журы ў конкурс-
най праграме «Рэжысёры сучаснага» 

Ивана – актриса и работает в Румынии. Столкнувшись с проблемами со 
здоровьем, она решает провести лето в кругу семьи в родном сербском 
городке на берегу Дуная. Мэр уговаривает Ивану принять участие в ор-
ганизации местного музыкального фестиваля, и она неохотно согла-
шается. Когда же к ней приезжают эксцентричные друзья-музыканты 
из Бухареста, а ее любовные отношения с местным парнем намного ее 
моложе становятся предметом общих пересудов, Ивана оказывается на 
грани нервного срыва…
2019 МКФ в Локарно (Швейцария) – cпециальный приз жюри в конкурс-
ной программе «Режиссёры настоящего» 

Ivana works as an actress in Romania, but after she is confronted with some 
health issues, decides to spend the summer in her small Serbian hometown by 
the Danube, surrounded by family. She is asked by the mayor to be the image 
of the local music festival and she reluctantly accepts it. But after her eccentric 
musician friends arrive from Bucharest and her love life involving a much 
younger local boy becomes the town’s gossip, Ivana is on the verge of a nervous 
breakdown.
2019 Locarno IFF (Switzerland) – Special Jury Prize – Filmmakers of the 
Present

Рэжысёр | Режиссёр | Director
Івана Младзенавіч | Ивана  
Младенович | Ivana Mladenović
Аўтары сцэнарыя | Авторы сцена-
рия | Scriptwriters
Івана Младзенавіч, Адрыян Ск’ёп | 
Ивана Младенович, Адриан Скьоп | 
Ivana Mladenović, Adrian Schiop
Аператар | Оператор | DOP
Кармэн Тофэні | Кармен Тофени | 
Carmen Tofeni
Гук | Звук | Sound
Аляксандру Думітру | Александру 
Думитру | Alexandru Dumitru
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Ада Саламон, Івана Младзенавіч | 
Ада Соломон, Ивана Младенович | 
Ada Solomon, Ivana Mladenović
У ролях | В ролях | Cast
Івана Младзенавіч, Лука Граміч, 
Гордана Младзенавіч, Міодраг 
Младзенавіч, Коста Младзенавіч, 
Жіўка Сарэевіч, Андрэй Дынеску, 
Анка Поп | Ивана Младенович, Лука 
Грамич, Гордана Младенович, Миод-
раг Младенович, Коста Младенович, 
Зивка Сореевич, Андрей Динеску, 
Анка Поп | Ivana Mladenović, Luka 
Gramić, Gordana Mladenović, Miodrag 
Mladenović, Kosta Mladenović, Živka 
Sorejević, Andrei Dinescu, Anca Pop
Вытворчасць | Производство | 
Production
microFilm, Dunav 84
Правы | Права | Rights Holder
Syndicado Film Sales

Румынія, Сербія | Румыния, Сербия |  
Romania, Serbia
2019, 89’ – DCP

[ ivana cea groaznică ]

ивана грозная 
ІВАНА ЖАХЛІВАЯ 
ivana the terrible
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Івана МЛАДЗЕНАВІЧ 
Ивана Младенович 

Івана Младзенавіч стала вядомай як рэжысёр ігравых кароткаметражных і дакумен-
тальных фільмаў, якія былі прадстаўлены на фестывалях ва ўсім свеце. Прэм’ера яе 
ігравога поўнаметражнага дэбюту «Салдаты. Гісторыя з раёна Ферэнтары» адбылася 
на МКФ у Таронта ў 2017 годзе і конкурснай праграме МКФ у Сан-Себасцьяне. Карціна 
была ўзнагароджана прызам «Адкрыццё» на КФ у Намуры, прэміяй Cineuropa на МКФ 
у Трыеста і прызнана лепшым дэбютам на МКФ у Трансільваніі.

Ивана Младенович известна как режиссёр игровых короткометражных и доку-
ментальных фильмов, представленных на фестивалях во всем мире. Премьера ее 
игрового дебюта в полном метре «Солдаты. История из района Ферентари» состоя-
лась на МКФ в Торонто в 2017 г. Фильм стал участником конкурсной программы МКФ 
в Сан-Себастьяне, получил приз «Открытие» на КФ в Намуре, премию Cineuropa на 
МКФ в Триесте и был признан лучшим дебютом на МКФ в Трансильвании.

Ivana Mladenović became known as director of fiction short films and documentaries that 
were presented in festivals worldwide. Her fiction feature debut SOLDIERS. STORY FROM 
FERENTARI premiered in Toronto IFF in 2017 and San Sebastian IFF Competition and 
was awarded Prix Decouverte at Namur FFF, Cineuropa Prize at Trieste IFF, Best Debut at 
Transylvania IFF.

Ivana Mladenović
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Не прыжыўшыся ў Нью-Ёрку, Ліліян вырашае пешшу прайсці праз усю 
Амерыку, каб вярнуцца ў родную Расію. Яе шлях ляжыць праз пусткі 
і гарады, горы і пустыні, ад Нью-Ёрку да апаляючай холадам Аляскі. Яе 
падарожжа – гэта хроніка павольнага знікнення.
2019 Канскі МКФ (Францыя) – сусветная прэм’ера у праграме «Двухтыд-
нёвiк рэжысёраў»
МКФ «Арт філм фэст» (Славакія) – прызы за лепшы фільм i лепшую 
жаночую ролю 
МКФ у Ольдэнбургу (Германія) – прыз за лепшую жаночую ролю
МКФ «Усход-Захад. Класіка і Авангард» (Расія) – прыз за лепшую 
рэжысуру

Не прижившись в Нью Йорке, Лиллиан решает пешком пройти всю Аме-
рику, чтобы вернуться в родную Россию. Ее путь лежит через пустоши 
и города, горы и пустыни, от Нью-Йорка до обжигающей холодом Аляски. 
Ее странствие – это хроника медленного исчезновения.
2019 Каннский МКФ (Франция) – мировая премьера в программе «Двух-
недельник режиссеров» 
МКФ «Арт филм фэст» (Словакия) – приз за лучшую женскую роль, 
лучший фильм
МКФ в Ольденбурге (Германия) – приз за выдающуюся женскую роль
МКФ «Восток-Запад. Классика и Авангард» (Россия) – приз за лучшую 
режиссуру

Lillian, an emigrant stranded in New York City, decides to walk back to her native 
Russia. She resolutely starts out on the long journey. A road movie straight 
across the USA into the freezing temperatures of Alaska. The chronicle of a slow 
disappearance.
2019 Cannes IFF (France) – World premiere at Directors’ Fortnight
Art Film Festival (Slovakia) – Best Female Performance, Best film
Oldenburg IFF (Germany) – Outstanding Performance by an Actress
«East&West. Classics and Avant Garde» IFF (Russia) – Best Director 

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Андрэас Хорват | Андреас Хорват | 
Andreas Horvath
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Андрэас Хорват | Андреас Хорват | 
Andreas Horvath
Аператар | Оператор | DOP 
Андрэас Хорват | Андреас Хорват | 
Andreas Horvath
Музыка | Музыка | Music
Андрэас Хорват | Андреас Хорват | 
Andreas Horvath
Прадзюсар | Продюсер | Producer
Ульрых Зайдль | Ульрих Зайдль | 
Ulrich Seidl 
У ролях | В ролях | Cast
Патрыцыя Планік | Патриция Планик | 
Patrycja Płanik
Вытворчасць | Производство | 
Production
Ulrich Seidl Film Produktion
Правы | Права | Rights Holder
Cercamon

Аўстрыя | Австрия | Austria
2019, 128’ – DCP

[ lillian ]

лиллиан
ЛІЛІЯН
lillian
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Андрэас ХОРВАТ 
Андреас Хорват 

Нарадзіўся ў Зальцбургу ў 1968 годзе. Вывучаў фатаграфію ў Вене і мультымедыйнае 
мастацтва ў Зальцбургу. Рэжысёр і фатограф, адзначаны шматлікімі ўзнагародамі. 
Яго дакументальныя фільмы дэманстраваліся на кінафестывалях у Венецыі, Лакарна, 
Карлавых Варах, Ратэрдаме, Лондане, Чыкага, Сан-Францыска ды іншых. «Ліліян» – 
мастацкі дэбют Андрэаса Хорвата ў кіно.

Родился в Зальцбурге в 1968 году. Изучал фотографию в Вене и мультимедийное 
искусство в Зальцбурге. Режиссер и фотограф, отмеченный многочисленными 
наградами. Его документальные фильмы демонстрировались на кинофестивалях 
в Венеции, Локарно, Карловых Варах, Роттердаме, Лондоне, Чикаго, Сан-Франциско 
и других. «Лиллиан» – художественный дебют Андреаса Хорвата в кино. 

He was born in Salzburg in 1968. He studied photography in Vienna and multimedia-art in 
Salzburg. An award-winning filmmaker and photographer, his documentaries have screened 
at the Venice, Locarno, Karlovy Vary, Rotterdam, London, Chicago and San Francisco film 
festivals. LILLIAN marks as his feature film debut.

Andreas Horvath
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Камедыя з элементамі абсурду. Амін крадзе буйную суму і паспявае за-
капаць яе ў пустыні акурат перад арыштам. Мінае дзесяць год, ён выхо-
дзіць з турмы і, вярнуўшыся за грашыма, знаходзіць пабудаваны акурат 
над яго скарбам маўзалей невядомага святога і новую вёску непадалёк. 
Амін спыняецца ў вёсцы і адчайна спрабуе вярнуць свае грошы.
2019 Канскі МКФ (Францыя) – фільм-удзельнік конкурснай праграмы 
«Тыдзень крытыкі» 

Комедия с элементами абсурда. Амин крадет крупную сумму и успева-
ет закопать ее в пустыне прямо перед арестом. Десять лет спустя он 
выходит из тюрьмы и, вернувшись за деньгами, обнаруживает мавзолей 
неизвестного святого, построенный прямо над его тайником, и новую 
деревню неподалеку. Амин останавливается в поселке и отчаянно пыта-
ется вернуть свои деньги.
2019 Каннский МКФ (Франция) – фильм-участник конкурсной программы 
«Неделя критики» 

Moments before his capture by police, Amine digs a grave to hide a bag of 
money. Released from prison years later, he returns to retrieve the bag, only 
to find a shrine to an unknown Saint built directly over his loot, and a brand 
new village constructed all around it. Amine settles into the village and begins 
plotting a way in. But with the loot now hidden in a holy place, retrieving it 
suddenly becomes much more complicated.
2019 Cannes IFF (France) – Critics’ Week

Рэжысёр | Режиссёр | Director
Ала Эдзін Альджэм | Ала Эддин  
Альджем | Alaa Eddine Aljem
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Ала Эдзін Альджэм | Ала Эддин  
Альджем | Alaa Eddine Aljem
Аператар | Оператор | DOP
Амін Берада | Амин Беррада | Amine 
Berrada
Музыка | Музыка | Music
Амін Бухафа | Амин Бухафа | Amine 
Bouhafa
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Франчэска Дука, Алекса Рывера | 
Франческа Дука, Алекса Риверо | 
Francesca Duca, Alexa Rivero
У ролях | В ролях | Cast 
Юнес Буаб, Анас Эль Баз, Хасан Бэн 
Бадзіда, Сала Бенсала, Абдэльхані 
Кітаб, Ахмед Ярзіз | Юнес Буаб, Анас 
Эль Баз, Хассан Бен Бадида, Сала 
Бенсала, Абдельхани Китаб, Ахмед 
Ярзиз | Younes Bouab, Anas El Baz, 
Hassan Ben Badida, Salah Bensalah, 
Abdelghani Kitab, Ahmed Yarziz 
Вытворчасць | Производство | 
Production
Le Moindre Geste Productions, Altamar 
Films
Правы | Права | Rights Holder
The Match Factory

Марока, Францыя, Катар | Марокко, Франция, 
Катар | Morocco, France, Qatar

2019, 100’ – DCP

[ the unknown saint ]

неизвестный святой 

НЕВЯДОМЫ  
СВЯТЫ
the unknown saint
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Ала ЭДЗIН АЛЬДЖЭМ 
Ала Эддин Альджем 

Навучаўся ў Вышэйшай школе візуальных мастацтваў Маракеша і Інстытуце тэатра 
і кіно ў Бруселі. Ала Эдзін Альджэм зняў некалькі кароткаметражных фільмаў, сярод 
якіх «Рыба пустыні» (2015), які атрымаў шырокае прызнанне ў фестывальных колах 
і атрымаў галоўны прыз асацыяцыі крытыкаў і сцэнарыстаў на Мараканскім нацыя-
нальным кінафестывалі. «Невядомы святы» (2019) – дэбютны поўнаметражны фільм 
Альджэма. 

Обучался в Высшей школе визуальных искусств Марракеша и Институте театра 
и кино в Брюсселе. Ала Эддин Альджем снял несколько короткометражных фильмов, 
в том числе картину «Рыба пустыни» (2015), которая получила широкое признание на 
ряде кинофестивалей и удостоилась главной награды ассоциации критиков и сце-
наристов на Марокканском национальном кинофестивале. «Неизвестный святой» 
(2019) – игровой дебют Альджема в полном метре.

Trained at ESAV Marrakech and INSAS in Brussels, Alaa Eddine Aljem directed several short 
fims, among them THE DESERT FISH (2015), which gained great acclaim in the film festival 
circuit and took the Critics, Screenwriting and Grand Prize at the Moroccan National Film 
Festival. THE UNKNOWN SAINT is Aljem’s debut feature.

Alaa Eddine Aljem 
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Экранізацыя аднайменнага рамана Грэгара Зандэра.
Астрыд за сорак, і здаецца, што яе ўладкаванае жыццё можа цалкам абы-
ходзіцца без нечаканак. Яна закахалася ў Паўля і праводзіць з ім першы 
рамантычны ўікэнд у Будапешце. Але ў венгерскай сталіцы штосьці ідзе 
не па плане: пара сутыкаецца з першым каханнем Астрыд, Юліусам. Іх 
раман успыхнуў на вечарынцы мастакоў у 1986 годзе, калі яны былі мала-
дыя і жылі ў ГДР. Гісторыя гэтага кахання была няпростай, але па-свойму 
яскравай. Цяпер, калі Астрыд разам з Паўлем вымушаная азірнуцца на 
сваё мінулае, усё няспраўджанае здаецца зноў магчымым…
2019 МКФ у Мюнхене (Германія) – фільм-удзельнік секцыі «Новае 
нямецкае кіно»

Экранизация одноименного романа Грегора Зандера. 
Астрид за сорок, и кажется, что её упорядоченная жизнь может вполне 
обходиться без сюрпризов. Она влюбляется в Пауля и проводит с ним 
первый романтический уикэнд в Будапеште. Но в венгерской столице 
кое-что идёт не по плану: пара сталкивается с первой любовью Астрид, 
Юлиусом. Их роман вспыхнул на вечеринке художников в 1986 году, ког-
да они были молоды и жили в ГДР. История этой любви была непростой, 
но по-своему яркой. Теперь, когда Астрид вместе с Паулем вынуждена 
оглянуться на своё прошлое, всё несбывшееся представляется вновь 
возможным…
2019 МКФ в Мюнхене (Германия) – фильм-участник секции «Новое 
немецкое кино»

Astrid is in her late forties and has her life firmly under control. She has fallen in 
love with Paul, and their first-weekend trip together takes them to Budapest for 
a few romantic days, just the two of them. But in the Hungarian capital things 
happen differently than planned: They run into Julius, Astrid’s first great love who 
she met at an artists’ party in the GDR in 1986. It was a love that was never easy, 
but always exciting. There are still feelings that couldn’t really be ended by the 
course of history. Together with Paul, Astrid looks back at her past, and suddenly 
everything could be as it had never been.
2019 Munich IFF (Germany) – New German Cinema

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Флорыян Кёрнер фон Густарф | 
Флориан Кёрнер фон Густорф | Florian 
Koerner von Gustorf
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Грэгар Зандэр | Грегор Зандер | 
Gregor Sander
Аператар | Оператор | DOP 
Райнхольд Форшнайдэр | Райнхольд 
Форшнайдер | Reinhold Vorschneider
Мастак | Художник | Production design
Райнхілд Блашке | Райнхилд Блашке | 
Reinhild Blaschke
Музыка | Музыка | Music
Макс Мюлер | Макс Мюллер |  
Max Müller 
Прадзюсар | Продюсер | Producer
Марцін Хайслер | Мартин Хайслер | 
Martin Heisler
У ролях | В ролях | Cast
Крысціяна Паўль, Рональд Цэрфельд, 
Себасцьян Хюльк | Кристиана Пауль, 
Рональд Церфельд, Себастьян 
Хюльк | Christiane Paul, Ronald Zehrfeld, 
Sebastian Hülk
Вытворчасць | Производство | 
Production
Flare Film GmbH 
Правы | Права | Rights Holder
The Match Factory

Германія | Германия | Germany 
2019, 90’ – DCP

[ was gewesen wäre ]

что было бы 
ШТО БЫЛО Б
what might have been



55

Флорыян КЁРНЕР ФОН ГУСТАРФ
Флориан Кёрнер фон Густорф 

Флорыян Кёрнер фон Густарф шырока вядомы як прадзюсар шматлікіх фільмаў Крыс-
ціяна Петцальда, Ангелы Шанелек і Томаса Арслана. Таксама выступае як музыка ў 
гурце «Mutter». «Што было б» – яго дэбют у якасці рэжысёра.

Флориан Кёрнер фон Густорф широко известен как продюсер многих фильмов Кри-
стиана Петцольда, Ангелы Шанелек и Томаса Арслана. Он также является музыкан-
том в группе «Mutter». «Что было бы» – его дебют в качестве режиссёра. 

FLORIAN KOERNER VON GUSTORF is best known as a producer of many of Christian 
Petzold’s, Angela Schanelec’s and Thomas Arslan’s films. Also active as a musician in his 
band “Mutter“, WHAT MIGHT HAVE BEEN marks his own directorial debut.

Florian Koerner von Gustorf
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Трагікамедыя. У старым доме ля дарогі, на ўскраіне непрыметнага 
балгарскага мястэчка жывуць маці і дзве яе дачкі. З раніцы да позняга 
вечара яны занятыя саматужнай вытворчасцю і продажам керамічных 
цацак. Летуценная малодшая дачка выдумляе несусвеціцы пра жыццё 
сваёй сям’і і ахвотна дзеліцца імі з заезджымі пакупнікамі. Аднойчы яна 
трапляе ў пастку ўласнай хлусні і ледзь не знішчае асабістае шчасце 
сваёй старэйшай сястры. Высвятляючы адносіны і спрабуючы аддзяліць 
праўду ад выдумкі, сёстры разгадваюць таямніцу свайго паходжання…
2019 МКФ у Сан-Себасцьяне (Іспанія) – спецыяльная згадка журы (конкурс 
«Новыя рэжысёры»)

Трагикомедия. В старом доме у дороги, на окраине непримечательного 
болгарского городка живут мать и две её дочери. С утра до позднего 
вечера они заняты кустарным производством и продажей керамических 
безделушек. Вечно витающая в облаках младшая дочь сочиняет на ходу 
небылицы из жизни своей семьи и делится ими с заезжими покупателя-
ми. Однажды она попадает в ловушку собственной лжи и едва не разру-
шает личное счастье сестры. Выясняя отношения и пытаясь отделить 
правду от вымысла, сёстры узнают тайну своего происхождения…
2019 МКФ в Сан-Себастьяне (Испания) – специальное упоминание 
жюри (конкурс «Новые режиссёры») 

A small town in present-day Bulgaria. A mother and her two daughters are 
struggling to survive. The dreamy and distracted younger daughter often invents 
stories in order to make life more interesting. Unwittingly, she eventually gets 
caught in the trap of her own lies and destroys her older sister’s well-ordered 
materialistic world. While struggling to get to the truth, the two sisters find out 
the truth about their mother.
2019 San Sebastian IFF (Spain) – Jury special mention (New Directors 
competition)

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Светла Цацоркава | Светла Цоцоркова | 
Svetla Tsotsorkova
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters 
Святаслаў Аўчараў, Светла  
Цацоркава | Светослав Овчаров, 
Светла Цоцоркова | Svetoslav 
Ovcharov, Svetla Tsotsorkova
Аператар | Оператор | DOP 
Весялін Хрыстаў | Весселин Христов | 
Vesselin Hristov
Мастак | Художник | Production design
Міра Каланава | Мира Каланова | 
Mira Kalanova
Музыка | Музыка | Music
Хрыста Намлiеў | Христо Намлиев | 
Hristo Namliev
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Святаслаў Аўчараў, Светла  
Цацоркава | Светослав Овчаров, 
Светла Цоцоркова | Svetoslav 
Ovcharov, Svetla Tsotsorkova
У ролях | В ролях | Cast
Моніка Найдзенава, Святлана Янчава, 
Алена Замяркава, Асэн Блатэчкі | 
Моника Найденова, Светлана Янчева, 
Елена Замяркова, Ассен Блатечки | 
Monika Naydenova, Svetlana Yancheva, 
Elena Zamyarkova, Assen Blatechky
Вытворчасць | Производство | 
Production
Omega Films 
Правы | Права | Rights Holder
Film Republic

Балгарыя, Катар | Болгария, Катар |  
Bulgaria, Qatar

2019, 97’ – DCP

[ sestra ]

сестра
СЯСТРА
sister



57

Светла ЦАЦОРКАВА
Светла Цоцоркова 

Нарадзілася ў Бургасе (Балгарыя) ў 1977 годзе. У 2004-м скончыла Нацыянальную 
акадэмію тэатральнага і кінамастацтва ў Сафіі. Дэбютны кароткаметражны фільм 
«Жыццё з Сафіяй» быў не толькі прадстаўлены ў праграме «Тыдні крытыкі» ў Канах, 
на КФ у Карлавых Варах і Тэлурыдзе, але і заваяваў узнагароды ў Трыесце і Лодзі. 
Прэм’ерны паказ поўнаметражнага дэбюту рэжысёра «Смага» (2015) адбыўся на 
КФ у Сан-Себасцьяне, быў намінаваны на прэмію «Адкрыццё» Еўрапейскай кіна-
акадэміі і прыняў удзел у конкурсе «Маладосць на маршы» Мінскага МКФ.

Родилась в Бургасе (Болгария) в 1977 году. В 2004-м окончила Национальную акаде-
мию театрального и киноискусства в Софии. Дебютный короткометражный фильм 
«Жизнь с Софией» был не только представлен в программе «Неделя критики» в Кан-
нах, на КФ в Карловых Варах и Теллуриде, но и завоевал награды в Триесте и Лодзи. 
Премьерный показ полнометражного дебюта режиссёра «Жажда» (2015) состоялся 
на КФ в Сан-Себастьяне, был номинирован на премию «Открытие» Европейской кино-
академии и принял участие в конкурсе «Молодость на марше» Минского МКФ.

Born in Burgas, Bulgaria in 1977. In 2004 she graduated from the National Academy for 
Theatre and Film Arts in Sofia. Her first short film LIFE WITH SOPHIA was screened at various 
international film festivals (Semaine de la Critique, Karlovy Vary, Telluride, among others) and 
won various awards (Trieste, Lodz, among others). Her first feature THIRST had its World 
Premiere at San Sebastian FF – New Directors competition in 2015 and was nominated by EFA 
for “Discovery” in 2016.

Svetla Tsotsorkova
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Данеш працуе ў барбершопе. Ён абажае кіно і марыць стаць акцёрам. 
Адзін з кліентаў салона Манфрэд – агент у сферы кінаіндустрыі – абя-
цае прадставіць Данеша аднаму вядомаму рэжысёру, калі той збярэ 
дастаткова доўгіх валасоў, прыдатных для вырабу парыкоў. Адначасова 
з гэтым горад бударажыць серыя забойстваў. Хтосьці забівае жанчын- 
валацужак і збрывае ім валасы. Хто ж гэты забойца, і ці звязаны барбер-
шоп з гэтымі злачынствамі?
2019 КФ «Фаджр» у Тэгеране (Іран) – прызы «Сярэбраны сімург» за 
лепшую мужчынскую ролю другога плану (Алі Насіран), лепшыя спец-
эфекты, лепшы дэбют, прыз «Art & Experience» за лепшы фільм
МКФ у Варшаве (Польшча) – фільм-удзельнік асноўнай конкурснай 
праграмы

Данеш работает в барбершопе. Он обожает кино и мечтает стать актером. 
Один из клиентов салона Манферед – агент в сфере киноиндустрии – 
обещает представить Данеша одному известному режиссёру, если тот 
соберёт достаточно длинных волос, пригодных для изготовления пари-
ков. Одновременно с этим город будоражит серия убийств. Кто-то убивает 
женщин-бродяжек и сбривает им волосы. Кто же этот убийца, и связан ли 
барбершоп с этими преступлениями?
2019 КФ «Фаджр» в Тегеране (Иран) – призы «Серебряный симург» за 
лучшую мужскую роль второго плана (Али Насирян), лучшие спецэф-
фекты, лучший дебют, приз «Art & Experience» за лучший фильм
МКФ в Варшаве (Польша) – фильм-участник основной конкурсной 
программы

Danesh works in a barbershop and dreams about becoming an actor. Manfered 
is an agent who would introduce Danesh to a famous director if he collects 
enough long hairs to be used as wigs. At the same time a series of murders have 
worried everyone. Who is the killer and is the barbershop in any way related?
2019 Fajr Film Festival (Iran) – Crystal Simorgh awards for Best Actor in 
a Supporting Role (Ali Nassirian), Best Visual Effects, First Film Competition 
for Best Film, Art & Experience Award Best Film
Warsaw IFF (Poland) – Official competition

Рэжысёр | Режиссёр | Director
Хамаюн Ганізадэ | Хомаюн Ганизаде | 
Homayoun Ghanizadeh
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Хамаюн Ганізадэ | Хомаюн Ганизаде | 
Homayoun Ghanizadeh
Аператар | Оператор | DOP
Алі Газі | Али Гази | Ali Ghazi
Музыка | Музыка | Music
Махамад Ганізадэ | Мохаммад  
Ганизаде | Mohammad Ghanizadeh
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Алі Масафа, Махан Хейдары |  
Али Мосаффа, Махан Хейдари |  
Ali Mosaffa, Mahan Heydari
У ролях | В ролях | Cast
Сабір Абар, Алі Насіран, Бабак 
Хамідыян, Хадые Цеграні, Рэза Кіяні | 
Сабир Абар, Али Насирян, Бабак 
Хамидиан, Хадие Теграни, Реза 
Киани | Saber Abar, Ali Nasirian, Babak 
Hamidian, Hadieh Tehrani, Reza Kiani
Вытворчасць | Производство | 
Production
Salam Cinema
Правы | Права | Rights Holder
Iranian Independents

Іран | Иран | Iran
2019, 105’ – DCP

[ maskharehbaz ]

барбершоп, или в плену волос

БАРБЕРШОП,  
АЛЬБО Ў ПАЛОНЕ ВАЛАСОЎ 

a hairy tale
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Хамаюн ГАНІЗАДЭ 
Хомаюн Ганизаде 

Хамаюн Ганізадэ (нарадзіўся ў 1980 г.) – іранскі тэатральны рэжысёр-авангардыст, 
драматург і акцёр. У 2003 годзе ён прадставіў на сцэне свой дэбютны спектакль па 
п’есе Бэкета «У чаканні Гадо». Наступная пастаноўка Ганізадэ «Дэдал і Ікар» прынес-
ла яму прэмію за лепшую рэжысуру на 25-м Міжнародным тэатральным фестывалі 
«Фаджр». «Барбершоп» – дэбют Хамаюна ў кіно.

Хомаюн Ганизаде (род. 1980 г.) – иранский театральный режиссёр-авангардист, 
драматург и актёр. В 2003 году он представил на сцене свой дебютный спектакль по 
пьесе Беккета «В ожидании Годо». Следующая постановка Ганизаде «Дедал и Икар» 
принесла ему премию за лучшую режиссуру на 25-м Международном театральном 
фестивале «Фаджр». «Барбершоп» – дебют Хомаюна в кино.

Born in 1980, Homayoun Ghanizadeh is an Iranian avant-garde theatre director, playwright and 
actor. His first stage production was WAITING FOR GODOT (2003). His breakthrough theater 
work came with his second performance DAEDALUS AND ICARUS (2006), which brought him 
the Best Director Award in 25th Fajr International Theater Festival in 2006. A HAIRY TALE is his 
debut feature film.

Homayoun Ghanizadeh
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У канцы 90-х гадоў у адной з унутраных правінцый Кітая падлеткі вы-
вучаюць тэхніку кунг-фу ў школе баявых мастацтваў закрытага тыпу. У 
інтэрнаце дзейнічаюць ледзь не ваенныя парадкі, і гэта пераўтварае шко-
лу ў сапраўдную турму. Аднойчы ў школу прыязджае малады настаўнік 
кітайскай мовы і парушае звыклы жыццёвы ўклад.
2019 Фестываль кітайскага кіно «Залаты каала» (Аўстралія) – прыз 
журы за лепшы фільм
2018 МКФ у Токіа (Японія) – прэмія «Душа Азіі» за лепшую рэжысуру

В конце 90-х годов в одной из внутренних провинций Китая подростки 
обучаются технике кунг-фу в школе боевых искусств закрытого типа. 
В интернате действуют чуть ли не военные порядки, и это превращает 
заведение в настоящую тюрьму. Однажды в школу приезжает молодой 
учитель китайского языка и нарушает привычное положение вещей.
2019 Фестиваль китайского кино «Золотой коала» (Австралия) – приз 
за лучший фильм
2018 МКФ в Токио (Япония) – премия «Душа Азии» за лучшую режиссуру

In an inland city of China at the late nineties, teenagers were having Kung Fu 
training and taking academic classes in an enclosed martial arts school. The 
principal implemented militarized management in the school, which made the 
school as depressing as a prison. One day, a novice Chinese teacher arrived and 
disrupt the status quo…
2019 Golden Koala Chinese FF (Australia) – Jury Award for Best Film
2018 Tokyo IFF (Japan) – Spirit of Asia Award to Best Director

Рэжысёр | Режиссёр | Director
Хуан Хуан | Хуан Хуан | Huang Huang
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Хуан Хуан | Хуан Хуан | Huang Huang
Аператар | Оператор | DOP
Лю Юн | Лю Юн | Liu Yong
Музыка | Музыка | Music
Фэн Цзінь | Фэн Цзинь | Feng Jin
Прадзюсар | Продюсер | Producer
Ван Янь | Ван Янь | Wang Yan
У ролях | В ролях | Cast
Ноа Цзінь, Лю Чжыхань, Хоў Юньсаа, 
Ма Чжуншань, Ес Шы | Ноа Цзинь, Лю 
Чжихань, Хоу Юньсяо, Ма Чжуншань, 
Йес Ши | Noah Jin, Liu Zhihan, Hou 
Yunxiao, Ma Zhongshan, Yes Shi
Вытворчасць | Производство | 
Production
Dadi Century Co., Ltd, Shanghai Alibaba 
Pictures Co. Ltd
Правы | Права | Rights Holder
Parallax Films

Кітай | Китай | China
2018, 121’ – DCP

[ 武林孤儿 ]

ушу-сирота 
ВУШУ-СІРАТА 
wushu orphan
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Хуан ХУАН
Хуан Хуан 

Хуан Хуан скончыў Кінаакадэмію ў Пекіне ў 2008 г. і атрымаў званне магістра ў воб-
ласці рэжысуры. Яго кароткаметражны фільм «Тут не месца для баязліўцаў» (2008) 
быў адабраны для паказу на 62-м МКФ у Лакарна і заваяваў адну з тэхнічных прэмій 
фестывалю.

Хуан Хуан закончил Киноакадемию в Пекине в 2008 г. и получил звание магистра 
в области режиссуры. Его короткометражный фильм «Здесь не место для трусишек» 
(2008) был отобран для показа на 62-м МКФ в Локарно и удостоился одной из техниче-
ских премий фестиваля.

Huang Huang graduated from Beijing Film Academy in 2008, and received MFA in directing 
from the same school in 2019. His 35MM short film NO COUNTRY FOR CHICKEN (2008) was 
selected to the 62nd Locarno Film Festival, and won the Film and Video Subtitling Prize.

Huang Huang
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Ёрам, 50-гадовы лекар-ветэрынар, працуе ў сафары-парку Тэль-Авіва. 
Пасля смерці жонкі ён адзін выхоўвае дачку-падлетка Роні, з якой амаль 
не стасуецца. Пасля спробы самагубства дзяўчыны Ёрам вырашае 
наладзіць з ёй адносіны. Ён адпраўляецца з дачкой да сваякоў яе маці, 
і гэтае падарожжа па пракаветнай пустыні, што атачае Мёртвае мора, 
становіцца для іх абодвух шляхам да спасціжэння сябе і адно аднаго.
2019 Берлінскі МКФ (Германія) – фільм-удзельнік паралельнай секцыі 
«Панарама»

Йорам, 50-летний врач-ветеринар, работает в сафари-парке Тель-Авива. 
После смерти жены он один воспитывает дочь-подростка Рони, с которой 
практически не общается. После того, как девушка попыталась покончить 
с собой, Йорам решает наладить с ней отношения. Он отправляется с до-
черью к родственникам её матери, и это путешествие по древней пустыне, 
окружающей Мертвое море, становится для них обоих дорогой к постиже-
нию себя и друг друга. 
2019 МКФ в Берлине (Германия) – фильм-участник параллельной секции 
«Панорама» 

Yoram, a 50-year-old veterinarian living in Tel-Aviv is forced to re-examine his 
relationship with his adolescent daughter Roni, after she wishes to end her life. 
He decides to take her on a journey to visit her mother’s family, a process of self 
and mutual discovery in a primordial desert land enveloping the Dead Sea.
2019 Berlin IFF (Germany) – Panorama section 

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Німрод Эльдар | Нимрод Эльдар | 
Nimrod Eldar
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Німрод Эльдар | Нимрод Эльдар | 
Nimrod Eldar
Аператар | Оператор | DOP
Ітай Маром | Итай Маром | Itay Marom 
Мастак | Художник | Production design
Джон Ёнатан Джакобі | Джон Йонатан 
Джакоби | John Yonatan Jacoby
Гук | Звук | Sound
Альфрэд Тэслер | Альфред Теслер | 
Alfred Tesler
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Эйтан Мансуры, Джонатан Даўк, 
Німрод Эльдар, Мошэ Эдры, Леон 
Эдры | Эйтан Мансури, Джонатан 
Даук, Нимрод Эльдар, Моше Эдри, 
Леон Эдри | Eitan Mansuri, Jonathan 
Doweck, Nimrod Eldar, Moshe Edri, Leon 
Edri
У ролях | В ролях | Cast
Менашэ Ной, Зохар Мейдан, Алон 
Нойман, Сарыт Віна-Элад, Клаўдыя 
Лернер, Шарон Хакоэн, Міры Алоні | 
Менаше Ной, Зохар Мейдан, Алон 
Нойман, Сарит Вино-Элад, Клаудия 
Лернер, Шарон Хакоэн, Мири Алони | 
Menashe Noy, Zohar Meidan, Alon 
Neuman, Sarit Vino Elad, Claudia Lerner, 
Sharon Hacoen, Miri Aloni
Вытворчасць | Производство | 
Production
Spiro Films LTD, United King Films
Правы | Права | Rights Holder
Luxbox

Ізраіль | Израиль | Israel
2018, 95’ – DCP

[ the day after i’m gone ]

день после меня 

ДЗЕНЬ  
ПАСЛЯ МЯНЕ
the day after i’m gone
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Німрод ЭЛЬДАР
Нимрод Эльдар 

Німрод Эльдар нарадзіўся ў 1977 годзе ў Іерусаліме, Ізраіль. Пасля заканчэння Школы 
кіно і тэлебачання імя Сэма Шпігеля, ён шмат гадоў працаваў у ізраільскай кінаін-
дустрыі ў якасці сцэнарыста, мантажора і гукарэжысёра. «Дзень пасля мяне» – яго 
дэбют у ігравым кіно.

Нимрод Эльдар родился в 1977 году в Иерусалиме, Израиль. После окончания Школы 
кино и телевидения имени Сэма Шпигеля он много лет работал в израильской 
киноиндустрии в качестве сценариста, монтажёра и звукорежиссёра. «День после 
меня» – его дебют в игровом кино.

Nimrod Eldar was born in 1977 in Jerusalem, Israel. After graduating the Sam Spiegel Film 
& Television School, he served the Israel’s film industry for many years as a writer, editor, and 
sound designer. THE DAY AFTER I’M GONE is his debut feature film.

Nimrod Eldar
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Самад, супрацоўнік адзела па барацьбе з арганізаваным наркатрафікам, 
апантаны пошукамі няўлоўнага наркабарона Насэра Хакзада. Пасля 
серыі беспрэцэдэнтных па размаху ператрусаў і аблаў у Самада і яго 
каманды атрымліваецца выйсці на след і арыштаваць злачынца. Насэра 
прыгаварылі да смяротнага пакарання. Але чаму трыумф правасуддзя не 
прыносіць пачуцця задаволенасці?
2019 КФ «Фаджр» (Іран) – прыз «Хрустальны сімург» за лепшы мантаж, 
лепшы гук, прыз глядацкіх сімпатый
Нацыянальная прэмія «Хафіз» (Іран) – 5 прэмій, уключаючы прызы за 
лепшы фільм, лепшую рэжысуру, лепшую мужчынскую ролю і лепшую 
аператарскую работу
Венецыянскі МКФ (Італія) – фільм-удзельнік конкурснай праграмы 
«Гарызонты»

Самад, сотрудник отдела по борьбе с организованным наркотрафиком, 
одержим поиском неуловимого наркобарона Насера Хакзада. После се-
рии беспрецедентных по размаху обысков и облав Самаду и его команде 
удается выйти на след и арестовать преступника. Насера приговаривают 
к смертной казни. Но отчего торжество правосудия не приносит чувства 
удовлетворения? 
2019 КФ «Фаджр» (Иран) – приз «Хрустальный симург» за лучший мон-
таж, лучший звук, приз зрительских симпатий
Национальная премия «Хафиз» (Иран) – 5 премий, включая призы за 
лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль и лучшую 
операторскую работу.
Венецианский МКФ (Италия) – фильм-участник конкурсной программы 
«Горизонты»

The city is brimming with drug addicts. Samad, a member of Anti-Narcotics 
Police, is looking for a drug kingpin, Nasser Khakzad. After several operations, 
Samad manages to track him down at his penthouse. Nasser goes through legal 
steps that lead to his death penalty and execution, but along the way, Samad 
comes to realize that Nasser was drawn to this path because of broken down 
social conditions. Samad has come to believe all the arrests and executions in 
all these years, did not have any effect on society’s drug problems. In the end the 
number of addicts has gone from one million to 6.5 million!
2019 Fajr FF (Iran) – Crystal Simorgh award for Best Editing, Best Sound 
Recording and Audience Award for Best Film
Hafez Ceremony (Iran) – 5 awards including prizes for the Best film, Best 
Director, Best Actor, Best Cinematography 
Venice FF (Italy) – Orizzonti

Рэжысёр | Режиссёр | Director
Саід Рустаі | Саид Рустаи | Saeed 
Roustayi
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Саід Рустаі | Саид Рустаи | Saeed 
Roustayi
Аператар | Оператор | DOP
Хуман Бехманэш | Хуман Бехманеш | 
Hooman Behmanesh
Музыка | Музыка | Music
Пейман Язданян | Пейман Язданян | 
Payman Yazdanian
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Сяед Джамал Садацян, Хасэйн  
Хадыянфар, Махамад Садэг  
Ранджэкешан | Сейед Джамал Сада-
тян, Хоссейн Хадианфар,  
Мохаммад Садег Ранджекешан | 
Seyed Jamal Sadatian, Hossein 
Hadianfar, Mohammad Sadegh 
Ranjkeshan
У ролях | В ролях | Cast
Пейман Маадзі, Навід Махамадзадэ, 
Хуман Кіэе, Парыназ Ізадзьяр, 
Фархад Аслані, Мазьяр Сяедзі, Алі 
Багеры | Пейман Маади, Навид  
Мохаммадзаде, Хуман Киэйе,  
Париназ Изадиар, Фархад Аслани, 
Мазиар Сейеди, Али Багери | Payman 
Maadi, Navid Mohammadzadeh, 
Hooman Kiaie, Parinaz Izadyar, Farhad 
Aslani, Maziar Seyedi, Ali Bagheri
Вытворчасць | Производство | 
Production
Boshra Film
Правы | Права | Rights Holder
Iranian Independents

Іран | Иран | Iran
2019, 134’ – DCP

[ metri shesh va nim ]

зависимые (всего лишь 6,5) 

ЗАЛЕЖНЫЯ  
(ТОЛЬКI 6,5) 
just 6.5
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Саід РУСТАІ 
Саид Рустаи 

Саід Рустаі нарадзіўся ў 1989 годзе ў Тэгеране. Зняў 3 кароткаметражныя фільмы 
і адну дакументальную карціну, якія заваявалі больш за 100 узнагарод. Яго дэбютны 
мастацкі фільм «Жыццё і дзень» (2016) сабраў 9 галоўных узнагарод Тэгеранскага 
кінафестывалю «Фаджр», а таксама атрымаў штогадовую іранскую кінапрэмію 
і прэмію іранскіх кінакрытыкаў.

Саид Рустаи родился в 1989 году в Тегеране. Снял 3 короткометражных фильма 
и одну документальную картину, которые завоевали более 100 наград. Его дебютный 
художественный фильм «Жизнь и день» (2016) собрал 9 главных наград Тегеранского 
кинофестиваля «Фаджр», а также был удостоен ежегодной иранской кинопремии 
и премии иранских кинокритиков.

Born in 1989 in Tehran. He’s made 3 short films and one documentary for which he’s received 
more than 100 awards. His debut feature film, LIFE AND A DAY (2016), collected 9 main 
awards of Tehran’s Fajr Film Festival as well as the awards from Annual Iranian Film Awards 
and Annual Iranian Film Critics Award.

Saeed Roustayi



66

Маладосць на маршы | Молодость на марше | Youth on the March

На пачатку дваццатага стагоддзя Пэдра прыбывае на Вогненную Зям-
лю – тэрыторыю, дзе няма месца гасціннасці і пануе дух гвалту. У якасці 
запрошанага фатографа ён павінен адлюстраваць вяселле мясцовага 
землеўладальніка. Моцна ўражаны прыгажосцю нявесты, герой абыхо-
дзіцца з ёй як з мадэллю – праз фатаграфію ён жадае перадаць цялесную 
пачуццёвасць юнай дзевы. Пэдра пераходзіць межы дазволенага. Каб 
пазбегнуць пакарання, ён вымушаны ўступіць у альянс са светам зла.
2019 Венецыянскі МКФ (Італія) – прэмія за лепшую рэжысуру, прыз 
ФІПРЭСІ, спецыяльная згадка Сеткі праваабарончага кіно ў конкурснай 
праграме «Гарызонты»

На заре двадцатого века Педро прибывает на Огненную Землю – тер-
риторию, где нет места гостеприимству и царит дух насилия. В качестве 
приглашенного фотографа он должен запечатлеть свадьбу местного 
землевладельца. Сраженный красотой невесты, герой обращается с ней 
как с моделью – через фотографию он желает передать телесную чув-
ственность юной девы. Педро преступает границы дозволенного. Чтобы 
избежать наказания, он вынужден вступить в альянс с миром зла.
2019 Венецианский МКФ (Италия) – премия за лучшую режиссуру, 
приз ФИПРЕССИ, специальное упоминание Сети правозащитного кино 
в конкурсе «Горизонты» 

In the prelude of the twentieth century, Pedro arrives in Tierra del Fuego, an 
hostile and violent territory, to immortalise the marriage of a powerful landowner. 
Fascinated by the beauty of the bride-to-be, he bretrays the rules and is left to 
face the land, crawling with violence and marked by the genocide of the land 
indigenous.
2019 Venice IFF (Italy) – Orizzonti Award for Best Director, Special Mention by 
Human Rights Film Network Award, FIPRESCI Prize

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Тэа Курт | Тео Курт | Théo Court
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters 
Тэа Курт, Самуэль М. Дэльгада |  
Тео Корт, Самуэль М. Дельгадо |  
Théo Court, Samuel M. Delgado
Аператар | Оператор | DOP 
Хасэ Анхель Алаён | Хосе Анхель 
Алайон | José Ángel Alayón
Музыка | Музыка | Music
Хонай Армас | Хонай Армас | Jonay 
Armas
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Хасэ Анхель Алаён, Джанкарла Насі, 
Марына Альберці, Андрэас Банс, 
Марыя Аляхандра Маскера, Карлас 
І. Гарсія, Ева Чылон | Хосе Анхель 
Алайон, Джанкарло Наси, Марина 
Альберти, Андреас Банс, Мария  
Алехандра Москера, Карлос И. Гарсия, 
Ева Чиллон | José Ángel Alayón, 
Giancarlo Nasi, Marina Alberti, Andreas 
Banz, María Alejandra Mosquera, Carlos 
E García, Eva Chillón
У ролях | В ролях | Cast
Альфрэда Кастра, Ларс Рудольф, 
Лола Рубіа, Эстэр Вега, Давід  
Панталон, Аляхандра Гойк, Ігнасіа 
Чэруці, Сантас Луіс Тэразас Айка | 
Альфредо Кастро, Ларс Рудольф, 
Лола Рубио, Эстер Вега, Давид 
Панталон, Алехандро Гойк, Игнасио 
Черути, Сантос Луис Террасас Айка | 
Alfredo Castro, Lars Rudolph, Lola Rubio, 
Esther Vega, David Pantalón, Alejandro 
Goic, Ignacio Ceruti, Santos Luis 
Terrazas Ayca
Вытворчасць | Производство | 
Production
El Viaje Films, Don Quijote Films, 
Kundschafter Filmproduktion, Blond 
Indian Films, Pomme Hurlante Films
Правы | Права | Rights Holder
Stray Dogs

Іспанія, Чылі, Францыя, Германія | 
Испания, Чили, Франция, Германия |  

Spain, Chile, France, Germany
2019, 100’ – DCP

[ blanco en blanco ]

белым по белому 

БЕЛЫМ  
ПА БЕЛЫМ 
white on white
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Тэа КУРТ 
Тео Курт 

Чыліец Тэа Курт нарадзіўся ў Іспаніі ў 1980 г. У 2000 г. ён вывучаў кіназнаўства ў пры-
ватным Універсітэце мастацтваў у Санцьяга. У 2004 г. атрымаў дыплом рэжысёра 
ў міжнароднай школе кіно і тэлебачання на Кубе. Яго дыпломны кароткаметражны 
фільм «Эль Эспіна» удзельнічаў у конкурсе студэнцкіх фільмаў «Сінефандасьён» на 
Канскім МКФ. У 2007 г. адбылася прэм’ера яго дэбютнага фільма «Заняпад». За сцэна-
рый да яго Тэа Курт атрымаў прэмію імя Хуберта Балса. «Белым па белым» – яго другі 
поўнаметражны фільм.

Чилиец Тео Курт родился в Испании в 1980 г. В 2000 г. изучал киноведение в частном 
Университете искусств в Сантьяго. В 2004 получил диплом режиссера в международ-
ной школе кино и телевидения на Кубе. Его дипломный короткометражный фильм 
«Эль Эспино» участвовал в конкурсе студенческих фильмов «Синефондасьон» на 
Каннском МКФ. В 2007 г. состоялась премьера его дебютного фильма «Упадок». За 
сценарий к нему Тео Курт получил премию имени Хуберта Балса. «Белым по бело-
му» – его второй полнометражный фильм.

Théo COURT was born in1980 in SPAIN from Chilean parents, and grew up in Spain and Chile. 
In 2000 he began his film studies at the Arcis University. In 2004 he gratuated in direction 
at the international film and TV school in Cuba. His thesis EL ESPINO competed in La 
Cinéfondation at the Cannes Film Festival. In 2007, he won the Hubert Bals fund to develop the 
script of his first feature film OCASO, which premiered at the Rotterdam Film Festival – Bright 
Future competition. BLANCO EN BLANCO is his second feature film.

Théo Court



ФІЛЬМ ЗАКРЫЦЦЯ
фильм закрытия | closing film

па-за конкурсам | вне конкурса | out of competition

НЯБАЧНАЕ ЖЫЦЦЁ ЭЎРЫДЫКІ 
невидимая жизнь эвридики | the invisible life of eurídice Gusmão
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Фільм закрыцця | Фильм закрытия | Closing Film

«Трапічная» меладрама, маляўнічы кінараман і эмацыянальная гісторыя 
пра сілу лёсу і стойкасць любячых сэрцаў.
Рыа-дэ-Жанэйра, 50-я гады мінулага стагоддзя. Эўрыдыка і яе старэйшая 
сястра Гіда мрояць аб жыцці ў Еўропе. Эўрыдыка марыць стаць піяніст-
кай і паехаць вучыцца ў Вену, Гіда – прагне свабоды і кахання. Яна збягае 
з дому з палюбоўнікам у спадзяванні знайсці рай у далёкай Грэцыі. 
Планам абедзвюх сясцёр не суджана здзейсніцца. Лёс у асобе дэспатыч-
нага таты прыгаварыць іх да разлукі. Але нават удалечыні адна ад адной 
яны будуць цесна звязаныя нябачнымі ніцямі і верыць у непазбежнасць 
сустрэчы. 
2019 Канскі МКФ (Францыя) – лепшы фільм конкурсу «Асаблівы погляд»
МКФ аператарскага мастацтва імя братоў Манакі (Паўночная Маке-
донія) – прыз «Залатая камера»
МКФ у Мюнхене (Германія) – Прэмія CineCoPro за лепшую капрадукцыю

«Тропическая» мелодрама, красочный кинороман и эмоциональная 
история о силе судьбы и стойкости любящих сердец.
Рио-де-Жанейро, 50-е годы прошлого века. Эвридика и ее старшая се-
стра Гида грезят о жизни в Европе. Эвридика мечтает стать пианисткой 
и уехать учиться в Вену, Гида – жаждет свободы и любви. Она бежит из 
дома с любовником в надежде обрести рай в далекой Греции. Планам 
обеих сестер не суждено сбыться. Судьба в лице деспотичного отца 
приговорит их к разлуке. Но даже вдали друг от друга они будут связаны 
невидимыми нитями и верить в неизбежность встречи. 
2019 Каннский МКФ (Франция) – Лучший фильм конкурса «Особый 
взгляд» 
МКФ операторского искусства имени братьев Манаки (Северная Маке-
дония) – приз «Золотая камера» 
МКФ в Мюнхене (Германия) – Премия CineCoPro за лучшую копродук-
цию 

Based on the book by Martha Batalha.
Rio de Janeiro, 1950. Eurídice, 18, and Guida, 20, are two inseparable sisters living 
at home with their conservative parents. Although immersed in a traditional life, 
each one nourishes a dream: Eurídice of becoming a renowned pianist, Guida of 
fiding true love. In a dramatic turn, they are separated by their father and forced to 
live apart. They take control of their separate destinies, while never giving up hope 
of being finding each other.
2019 Cannes IFF (France) – Un Certain Regard Award 
International Cinematographers’ Film Festival Manaki Brothers (North 
Macedonia) – “Golden Camera” award 
Munich IFF (Germany) – CineCoPro Award (Karim Aïnouz)

Рэжысёр | Режиссёр | Director
Карым Айнуз | Карим Айнуз | Karim 
Aïnouz
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Мурылу Хаўзар, Інэс Бартагарай, 
Карым Айнуз | Мурилу Хаузер, Инес 
Бортагарай, Карим Айнуз | Murilo 
Hauser, Inés Bortagaray, Karim Aïnouz
Аператар | Оператор | DOP
Ален Лувар | Элен Лувар | Hélène 
Louvart
Музыка | Музыка | Music
Бенедыкт Шыфер | Бенедикт Шифер | 
Benedikt Schiefer
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Радрыга Тэйшэйра, Майкл Вэбер,  
Віёла Фюген | Родригу Тейшейра, 
Майкл Вебер, Виола Фюген | Rodrigo 
Teixeira, Michael Weber, Viola Fügen
У ролях | В ролях | Cast
Карол Дуартэ, Жулія Стоклер, 
Рэгорыю Дзювіўе, Антонія Фансека, 
Барбара Сантус, Флавія Гусман, Марыя 
Манаэла, Хрысціна Пярэйра, Гілрэй 
Каўцінью | Карол Дуарте, Жулия 
Стоклер, Грегориу Дювивье, Антониу 
Фонсека, Барбара Сантус, Флавия 
Гусман, Мария Маноэлла, Кристина 
Перейра, Гиллрэй Коутинью | Carol 
Duarte, Julia Stockler, Gregorio Duvivier, 
António Fonseca, Bárbara Santos, 
Flávia Gusmão, Maria Manoella, Cristina 
Pereira, Gillray Coutinho
Вытворчасць | Производство | 
Production
RT Features, Pola Pandora, Sony 
Pictures, Canal Brasil
Правы | Права | Rights Holder
The Match Factory
Правы на тэрыторыi РБ | Права 
на территории РБ | Right Holder 
in Belarus 
«Рускі рэпартаж» | «Русский  
репортаж» | Russian Report 

Бразілія, Германія | Бразилия,  
Германия | Brazil, Germany

2019, 139’ – DCP

[ a vida invisível de eurídice gusmão ]

невидимая жизнь эвридики 

НЯБАЧНАЕ  
ЖЫЦЦЁ ЭЎРЫДЫКІ 

the invisible life of eurídice gusmão

па-за конкурсам | вне конкурса | out of competition
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КАРЫМ АЙНУЗ Карим Айнуз

Прэм’ера першага фільма Карыма «Мадам Сата» (2002) адбылася на Канскім кінафе-
стывалі ў 2002 г. і прынесла рэжысёру сусветнае прызнанне. Усе далейшыя работы 
майстра – сямейныя, любоўныя, гендарныя, дакументальныя драмы «Неба Суэлі» 
(2006), «Сярэбраная бездань» (2011), «Пляж будучыні» (2014), «Цэнтральны аэра-
порт Тэмпельхоф» (2018) – прымалі ўдзел у прэстыжных секцыях на Венецыянскім, 
Канскім, Берлінскім МКФ. Новая карціна «Нябачнае жыццё Эўрыдыкі» высунута на 
прэмію «Оскар» ад Бразіліі.

Премьера первого фильма Карима «Мадам Сата» (2002) состоялась на Каннском 
кинофестивале в 2002 и принесла режиссеру мировое признание. Все последующие 
работы мастера – семейные, любовные, гендерные, документальные драмы «Небо 
Суели» (2006), «Серебряная бездна» (2011), «Пляж будущего» (2014), «Центральный 
аэропорт Темпельхоф» (2018) – участвовали в престижных секциях на Венецианском, 
Каннском, Берлинском МКФ. Новая картина «Невидимая жизнь Эвридики» выдвинута 
на премию «Оскар» от Бразилии.

His first feature, MADAME SATÃ (2002), premiered in Cannes Un Certain Regard in 2002. He 
also directed LOVE FOR SALE, 2006 (Venice Orizzonti) and THE SILVER CLIFF, 2011 (Cannes 
Directors’ Fortnight). In 2014 FUTURO BEACH screened in the Berlinale Competition. The 
documentary CENTRAL AIRPORT THF (2018) premiered at the 68th Berlinale (Panorama) 
and won the Amnesty International Prize. His latest film THE INVISIBLE LIFE OF EURIDICE 
GUSMÃO is submitted by Brazil for the 2020 Academy Awards.

Karim Aïnouz



СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ ПАКАЗЫ
cпециальные показы | special screenings

II

ЭФІР 
эфир | ether

ГЕНЕЗІС 
генезис | genesis
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Спецыяльныя паказы | Специальные показы | Special Screenings

16-гадовыя Насця, Саша і Крысціна вучацца разам у дзясятым класе 
і жывуць звычайным жыццём падлеткаў: урокі, рэпетытары, паходы 
ў кіно, вечарыны. У школе пануе суровая дысцыпліна і цяжка быць не 
такім, як усе. Але аднойчы гэты маленькі свет уразіць навіна, праз якую 
ўсе страхі і забабоны выйдуць на паверхню.
2019 Варшаўскі МКФ (Польшча) – конкурс «Вольны дух»

16-летние Настя, Саша и Кристина учатся вместе в десятом классе 
и живут обыкновенной жизнью подростков: уроки, репетиторы, походы 
в кино, вечеринки. В школе царит суровая дисциплина и трудно быть не 
таким, как все. Но однажды этот маленький мир потрясет новость, из-за 
которой все страхи и предрассудки вылезут наружу.
2019 Варшавский МКФ (Польша) – конкурс «Свободный дух» 

Nastya, Sasha and Kristina are 16 years old. They study together at a school in 
a Belarusian town and live ordinary teenager lives, with the usual problems and 
dreams. Their school is a place of strict discipline, and it’s hard being different 
from everyone else. But one day this small world will be shocked over the news 
which will make all the fears and prejudices revealed.
2019 Warsaw IFF (Poland) – Free Spirit Competition

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Улада Сянькова | Влада Сенькова | 
Vlada Senkova
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Улада Сянькова, Аляксандр Лясько | 
Влада Сенькова, Александр Лесько | 
Vlada Senkova, Alexander Lesko 
Аператар | Оператор | DOP 
Антон Люмо | Антон Люмо | Anton 
Lumo 
Прадзюсары | Продюсеры | Producers 
Мікалай Лаўрэнюк, Анжэла 
Крашэўская | Николай Лавренюк,  
Анжела Крашевская | Nikolai 
Lavreniuk, Anzhela Krashevskaya
У ролях | В ролях | Cast 
Аліна Юхневіч, Аляксей Вайніловіч, 
Іларыя Шашко, Аляксандр Лясько, 
Святлана Цімохіна, Наталля  
Падвіцкая, Ірына Карніевіч, Ганна 
Анісенка | Алина Юхневич, Алексей 
Вайнилович, Илария Шашко,  
Александр Лесько, Светлана  
Тимохина, Наталья Подвицкая,  
Ирина Корниевич, Анна Анисенко | 
Alina Yuhnevich, Aleksey Vainilovich, 
Ilariya Shashko, Alexander Lesko, 
Svetlana Timohina, Natalia Podvitskaya, 
Irina Kornievich, Anna Anisenko
Вытворчасць | Производство | 
Production
«АРТ Карпарэйшн» |  
«АРТ Корпорейшн» | ART Corporation
Правы | Права | Rights Holder 
«АРТ Карпарэйшн», ІІТА ЮНЕСКА | 
«АРТ Корпорейшн», ИИТО ЮНЕСКО | 
ART Corporation, UNESCO IITE

Беларусь | Беларусь | Belarus
2019, 61’ – DCP

II
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Улада СЯНЬКОВА
Влада Сенькова 

У 2010 годзе скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт, ў 2013-м – кінашколу- студыю 
Андрэя Палупанава па спецыяльнасцях «Сцэнарыст» і «Рэжысёр». Поўнаметражны 
дэбют Улады «Граф ў апельсінах» (2015) атрымаў Discovery Award на Міжнародным 
кінафестывалі ўсходнееўрапейскіх фільмаў у Котбусе (Германія) і дыплом «За смелы 
і свежы погляд» на Мінскім міжнародным кінафестывалі «Лiстапад» у 2016 годзе.

В 2010 году окончила Белорусский государственный университет, в 2013-м – киношколу- 
студию Андрея Полупанова по специальностям «Сценарист» и «Режиссёр». Полноме-
тражный дебют Влады «Граф в апельсинах» (2015) получил Discovery Award на Междуна-
родном кинофестивале восточноевропейских фильмов в Котбусе (Германия) и диплом 
«За смелый и свежий взгляд» на Минском международном кинофестивале «Лістапад» 
в 2016 году. 

Film director and scriptwriter, born in 1986 in Belarus. She graduated in computer linguistics 
from the Belarusian State University in 2010 and then in film directing and screenwriting from 
the Minsk Film School in 2013. In 2015 she released her first feature, THE COUNT IN ORANGES 
(2015), which took part in the Moscow Film Festival, received an award at the Cottbus festival 
and a diploma “For a Bold and Novel View” at the Listapad film festival in Minsk. II (2019) is her 
second feature film.

Vlada Senkova
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Канец ХІХ стагоддзя. Ускраіна Расійскай імперыі. Амбітны лекар дае 
адной са сваіх пацыентак – прадмету сваёй пажады – смяротную дозу 
эфіру. Дзяўчына памірае, а доктар, пазбегнуўшы пакарання, знаходзіць 
працу ў ваеннай крэпасці. Там ён працягвае эксперыментаваць з эфірам 
як абязбольваючым сродкам і сродкам маніпуляцыі людзьмі. Нягле-
дзячы на ўсё здзейсненае ім зло, душа гэтага чалавека яшчэ можа быць 
уратаваная…
2018 Нацыянальны фестываль ігравога кіно ў Гдыні (Польшча) – 
фільм-удзельнік конкурснай праграмы
Рымскі МКФ (Італія) – фільм-удзельнік конкурснай праграмы

Конец 19 века. Окраина Российской империи. Амбициозный врач даёт 
одной из своих пациенток – объекту своих желаний – смертельную дозу 
эфира. Девушка умирает, а доктор, избежав наказания, находит работу 
в военной крепости. Там он продолжает экспериментировать с эфиром 
как обезболивающим средством и средством манипуляции людьми. 
Несмотря на всё совершённое им зло, душа этого человека ещё может 
быть спасена…
2018 Национальный фестиваль игрового кино в Гдыне (Польша) – 
фильм-участник конкурсной программы 
Римский МКФ (Италия) – фильм-участник конкурсной программы 

At the end of the 19th century, somewhere in the outskirts of the Russian Empire, 
a doctor administers a lethal overdose of ether to a young woman – the object of 
his desire. After getting away with his crime, he finds employment in a fortress, 
where he continues his experiments with ether to manage pain and manipulate 
human behaviour. Despite his evilness, it is not too late for his soul to be saved 
from eternal damnation.
2018 Gdynia FF (Poland) – Main competition 
Rome FF (Italy) – Official selection

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Кшыштаф Занусі | Кшиштоф Занусси  | 
Krzysztof Zanussi
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Кшыштаф Занусі | Кшиштоф Занусси | 
Krzysztof Zanussi
Аператар | Оператор | DOP 
Пётр Нямыйскі | Пётр Немыйски | 
Piotr Niemyjski 
Мастак | Художник | Production design
Іаана Маха | Иоанна Маха | Joanna 
Macha
Гук | Звук | Sound
Марыя Хілярэцка | Мария Хилярецка | 
Maria Chilarecka
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Кшыштаф Занусі, Януш Вонхала, Але-
на Фецісава, Юдзіт Штальтэр, Ульяна 
Кім | Кшиштоф Занусси, Януш Вонха-
ла, Олена Фетисова, Юдит Штальтер, 
Ульяна Ким | Krzysztof Zanussi, Janusz 
Wąchała, Olena Fetisova, Judit Stalter, 
Uljana Kim
У ролях | В ролях | Cast
Яцэк Панядзялэк, Анджэй Хыра, Золт 
Ласла, Астап Вакулюк, Марыя  
Рабашапка, Станіслаў Калакольнікаў | 
Яцек Понедзялек, Анджей Хыра, 
Золт Ласло, Остап Вакулюк, Мария 
Рябошапка, Станислав 
 Колокольников | Jacek Poniedziałek, 
Andrzej Chyra, Zsolt László, Ostap 
Vakulyuk, Maria Ryaboshapka, Stanislav 
Kolokolnikov
Вытворчасць | Производство | 
Production
TOR Film Production, Interfilm 
Production Studio, Laokoon Cinema Kft, 
Studio Uljana Kim, Revolver Srl
Правы | Права | Rights Holder
Latido Films

Польшча, Украіна, Венгрыя, Літва, Італія | 
Польша, Украина, Венгрия, Литва, Италия | 

Poland, Ukraine, Hungary, Lithuania, Italy
2018, 118’ – DCP

[ eter ]
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Кшыштаф ЗАНУСІ 
Кшиштоф Занусси 

Рэжысёр, сцэнарыст, прадзюсар. У 1967 годзе скончыў рэжысёрскі факультэт кіна-
школы ў Лодзі. У 1969 году дэбютаваў з карцінай «Структура крышталю». З 1980 года 
мастацкі кіраўнік, пазней – прэзідэнт Tor Film Production. Занусі таксама ставіць 
тэатральныя і оперныя спектаклі. Лаўрэат галоўнага прыза Венецыянскага кінафе-
стывалю «Залаты леў» (фільм «Год спакойнага сонца», 1984), уладальнік шматлікіх 
міжнародных узнагарод. «Эфір» – найноўшая яго праца.

Режиссёр, сценарист, продюсер. В 1967 году окончил режиссёрский факультет 
киношколы в Лодзи. В 1969 году дебютировал с картиной «Структура кристалла». 
С 1980 года художественный руководитель, позднее – президент Tor Film Production. 
Занусси также постановщик театральных и оперных спектаклей. Лауреат главного 
приза Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» (фильм «Год спокойного солнца», 
1984), обладатель многих международных наград. «Эфир» – новейшая его работа.

Film director, scriptwriter, producer. Graduated from directing department of Lodz film school 
in 1967. He made his feature debut with THE STRUCTURE OF CRYSTALS in 1969. Since 1980 
artistic director and then president of Tor Film Production. Zanussi is also a theater director 
staging drama and opera performances. Laureate of the main prize of the Venice FF “Golden 
Lion” (A YEAR OF A QUIET SUN, 1984), winner of many international awards. ETHER is his 
latest film.

Krzysztof Zanussi
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Сучасны раман выхавання. 16-гадовы Гіём вучыцца ў закрытай школе 
для хлопчыкаў, па начах чытае Сэлінджэра, а на занятках артыстычна 
парадзіруе сваіх настаўнікаў і аднакласнікаў. Ён малады бунтар і пачува-
ецца адзінокім паўсюль, дзе дзейнічае закон большасці. Яго лепшы сябра 
Нікалас – мясцовы лавелас, разбэшчаны жаночай увагай і не здольны 
заўважыць прыкметы сапраўднага пачуцця. Шарлота – сястра Гіёма – 
нібыта ідэальна ўпісана ў сацыяльнае асяроддзе, але губляе сябе пасля 
таго, як яе хлопец прапаноўвае адкрытыя адносіны.
2018 МКФ у Лакарна (Швейцарыя) – фiльм-удзельнiк асноўнай конкурснай 
праграмы
МКФ у Вальядалідзе (Іспанія) – прызы за лепшы фільм, лепшую рэжы-
суру, лепшую мужчынскую ролю (Тэадор Пэлерэн)
МФ новага кіно ў Манрэалі (Канада) – прыз «Залаты воўк» за лепшы 
фільм, прэмія за лепшую мужчынскую ролю.

Современный роман воспитания. 16-летний Гийом учится в закрытой 
школе для мальчиков, по ночам читает Сэлинджера, а на уроках арти-
стично пародирует своих учителей и одноклассников. Он молодой бун-
тарь и чувствует себя одиноко везде, где действует закон большинства. 
Его лучший друг Николас — местный ловелас, избалованный женским 
вниманием и не распознающий знаки подлинного чувства. Шарлотта — 
сестра Гийома — вроде бы идеально вписана в социальную среду, но те-
ряет себя после того, как ее бойфренд предлагает открытые отношения. 
2018 МКФ в Локарно (Швейцария) – фильм-участник конкурсной про-
граммы
МКФ в Вальядолиде (Испания) – приз за лучший фильм, лучшую режис-
суру, лучшую мужскую роль (Теодор Пеллерен)
МФ нового кино в Монреале (Канада) – Приз «Золотой волк» за лучший 
фильм, премия за лучшую мужскую роль

Three teenagers are shaken up by their first loves in the turmoil of their youth. 
At a time when others are conforming, they stand their ground and assert 
their right to love and be free. Guillaume and Charlotte, teenage half-siblings 
simultaneously struggling with romance; Charlotte is in a relationship 
with Maxime, but is reeling from his proposal that they change to an open 
relationship, while Guillaume is a student at an all-boys boarding school who is 
developing a romantic and sexual attraction to his classmate Nicolas.
2018 Locarno IFF (Switzerland) – Main Competition
Valladolid IFF (Spain) – 3 awards including Best film, Best director, Best actor 
(Théodore Pellerin) 
Festival du nouveau cinéma de Montréal (Canada) – Best Film, Best Actor 
awards

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Філіп Лесаж | Филипп Лесаж | Philippe 
Lesage
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Філіп Лесаж | Филипп Лесаж | Philippe 
Lesage
Аператар | Оператор | DOP 
Нікаля Канічыоні | Николя  
Канниччиони | Nicolas Canniccioni
Гук | Звук | Sound
Філіп Лавінь, Сільвен Брасар | 
Филипп Лавинь, Сильвен Брассар | 
Philippe Lavigne, Sylvain Brassard
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Галіле Марыён-Гавен, Жэнеўева 
Госэлен-Г. | Галиле Марион-Говен, 
Женевьева Госселен-Г. | Galilé  
Marion-Gauvin, Geneviève Gosselin-G.
У ролях | В ролях | Cast
Ноэ Абіта, Тэадор Пэлерэн, Эдуар 
Трамбле-Грэньё, П’ер-Люк Фанк, 
Эмілі, Б’ер, Максім Дзюманцье, 
Поль Ахмарані, Жуль Рой Сікот, 
Антуан Маршан-Ганьён, Жан-Сымон 
Ледзюк, Марк Бапрэ, Мілен Макэй | 
Ноэ Абита, Теодор Пеллерен, Эдуар 
Трамбле-Гренье, Пьер-Люк Фанк, 
Эмили Бьер, Максим Дюмонтье, 
Поль Ахмарани, Жюль Рой Сикотт, 
Антуан Маршан-Ганьон, Жан-Симон 
Ледюк, Марк Бопре, Милен Маккэй | 
Noée Abita, Théodore Pellerin, Édouard 
Tremblay-Grenier, Pier-Luc Funk, 
Émilie Bierre, Maxime Dumontier, Paul 
Ahmarani, Jules Roy Sicotte, Antoine 
Marchand-Gagnon, Jean-Simon Leduc, 
Marc Beaupré, Mylène Mackay, 
Вытворчасць | Производство | 
Production
Productions l’Unite Centrale
Правы | Права | Rights Holder
Be for Films

Канада | Канада | Canada
2018, 129’ – DCP

[ genèse ]
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Філіп ЛЕСАЖ 
Филипп Лесаж 

Філіп Лесаж пачынаў як рэжысёр-дакументаліст. Ён – аўтар 4-х поўнаметражных 
фільмаў, у тым ліку карціны «Сэрца, якое б’ецца» (2010) – лаўрэата нацыянальнай 
кінапрэміі. Яго дэбютны мастацкі фільм «Дэманы» (2015) быў прадстаўлены на больш 
за 60 міжнародных фестывалях, уключаючы Мінскі МКФ. Фільм «Дэманы» перамог 
у асноўным конкурсе кінафестывалю ў Сан-Францыска, быў уключаны ў дзясятку 
лепшых фільмаў на фестывалі ў Таронта і быў занесены ў спіс 10 лепшых фільмаў 
2015 года па версіі выдання «Variety».

Филипп Лесаж начинал как режиссер-документалист. Он – автор 4-х полнометраж-
ных фильмов, в том числе картины «Бьющееся сердце» (2010) – лауреата нацио-
нальной кинопремии. Его первый художественный фильм «Демоны» (2015) был 
представлен более чем на 60 международных фестивалях, включая Минский МКФ. 
Фильм «Демоны» одержал победу в основном конкурсе КФ в Сан-Франциско, вошел 
в десятку лучших фильмов на МКФ в Торонто и был включен в список 10 лучших 
фильмов 2015 года по версии издания «Variety». 

Philippe Lesage began his career as a documentary filmmaker, directing four noted features, 
including THE HEART THAT BEATS (2010), which won several awards. His debut fiction 
feature, THE DEMONS (2015) has been invited to more than 60 international festivals. 
THE DEMONS won the San Francisco Golden Gate Award, was included in the TIFF Top Ten, 
and was named one of the top ten films of 2015 by Variety.

Philippe Lesage
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Артстрым | Артстрим | Artstream

Міла без памяці закахалася ў дробнага наркадылера Мозэса. Для баць-
коў дзяўчыны гэтая прыхільнасць раўназначна кашмару. Але Міла цяжка 
хварэе, і толькі першае каханне напаўняе яе жыццё сэнсам. Блізкім не 
застаецца нічога іншага, як заплюшчыць вочы на прынцыпы і знайсці ка-
роткую радасць быцця там, дзе зямля выбіваецца з-пад ног. «Малочныя 
зубы» – гэта гісторыя пра шчаслівае ўсведамленне таго, што ты жывы, 
і таго, наколькі далёка ў сваёй любові можа пайсці чалавек.
2019 Венецыянскі МКФ (Італія) – прыз лепшым маладым акцёрам 
(Элайза Сканлэн, Тобі Уолес)

Мила без памяти влюбляется в мелкого наркодилера Мозеса. Для 
родителей девушки эта привязанность равносильна кошмару. Но у Милы 
тяжелое заболевание, и только первая любовь наполняет ее жизнь 
смыслом. Близким не остается ничего другого, как закрыть глаза на 
принципы и обрести краткую радость бытия там, где почва уходит из-под 
ног. «Молочные зубы» – это история о счастливом осознании того, что ты 
жив, и о том, насколько далеко в своей любви может пойти человек.
2019 Венецианский МКФ (Италия) – приз лучшим молодым актерам 
(Элайза Сканлен, Тоби Уоллес)

When seriously ill teenager Milla falls madly in love with smalltime drug dealer 
Moses, it’s her parents’ worst nightmare. But as Milla’s first brush with love 
brings her a new lust for life, things get messy and traditional morals go out the 
window. Milla soon shows everyone in her orbit how to live like you have nothing 
to lose. What might have been a disaster for the Finlay family instead leads to 
letting go and finding grace in the glorious chaos of life. Babyteeth joyously 
explores how good it is not to be dead yet and how far we will go for love.
2019 Venice IFF (Italy) – Best Young Actor and Actress (Eliza Scanlen, Toby 
Wallace)

Рэжысёр | Режиссёр | Director
Шэнан Мёрфі | Шеннон Мёрфи | 
Shannon Murphy
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Рыта Калнiэй | Рита Калниэй | Rita 
Kalnejais
Аператар | Оператор | DOP
Эндру Коміс | Эндрю Коммис | Andrew 
Commis
Музыка | Музыка | Music
Аманда Браўн | Аманда Браун | 
Amanda Brown
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Алекс Уайт, Джэн Чэпман, Ванэса 
Браўн | Алекс Уайт, Джен Чэпман,  
Ванесса Браун | Alex White, Jan 
Chapman, Vanessa Brown
У ролях | В ролях | Cast
Элайза Сканлэн, Тобі Уолес, Эмілі 
Барклай, Юджын Гілфэдэр, Эсі Дэвіс, 
Бэн Мэндальсан | Элайза Сканлен, 
Тоби Уоллес, Эмили Барклай, Юджин 
Гилфеддер, Эсси Дэвис, Бен  
Мендельсон | Eliza Scanlen, Toby 
Wallace, Emily Barclay, Eugene Gilfedder, 
Essie Davis, Ben Mendelsohn
Вытворчасць | Производство | 
Production
Whitefalk FilmsProduction
Правы | Права | Rights Holder
Celluloid Dreams

Аўстралія | Австралия | Australia
2019, 117’ – DCP

[ babyteeth ]
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Шэнан МЁРФІ 
Шеннон Мерфи 

Уладальніца шматлікіх прэмій у галіне тэатра, Шэнан Мёрфі скончыла Аўстралійскую 
школу кіно, радыё і тэлебачання з дыпломам рэжысёра. Яе кароткаметражная работа 
«Іглхок» (2016) удзельнічала на фестывалях у Мельбурне і Сіднэі і была намінавана на 
прэмію «Дэндзі». «Малочныя зубы» – дэбют Шэнан у поўным метры.

Обладатель многочисленных премий в области театра, Шеннон Мёрфи окончила 
Австралийскую школу кино, радио и телевидения c дипломом режиссёра. Ее коротко-
метражная работа «Иглхок» (2016) участвовала на фестивалях в Мельбурне и Сиднее 
и номинировалась на премию «Денди». «Молочные зубы» – дебют Шеннон в полном 
метре.

Raised in Hong Kong, Singapore, Africa and Australia, Shannon Murphy is an award-winning 
theatre director and deviser. Shannon graduated from the Australian Film Television and 
Radio school (AFTRS) in 2013 with a graduate Diploma in Directing. Her latest short film, 
EAGLEHAWK (2016), was selected for the Dendy Awards at the 2016 Sydney FF and for the 
Melbourne IFF 2016.

Shannon Murphy
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DOC Артстрым | Артстрим | Artstream

«Акварэль» запрашае гледача ў сапраўднае кінематаграфічнае пада-
рожжа па стваральнай прыгажосці і неўтаймаванай моцы вады. Зняты 
ў наватарскім фармаце 96 кадраў/сек, гэты фільм на інтуітыўным узроўні 
перасцерагае, што чалавек – нішто ў параўнанні з чыстай сілай і змен-
лівай воляй самага каштоўнага элемента Зямлі. Вада – галоўны герой 
«Акварэлі», і рэжысёр Віктар Касакоўскі паказвае яе шматлікія формы – 
ад небяспечных замёрзлых вод Байкала і Маямі, які пакутуе ад урагана 
«Ірма», да магутнага вадаспада Анхель у Венесуэле – з ашаламляльнай 
дакладнасцю адлюстравання, што асабліва заўважна ў руху. 
2018 Венецыянскі МКФ (Італія) – пазаконкурсны паказ
Лонданскі МКФ (Вялікабрытанія) – брытанская прэм’ера
IDFA (Нідэрланды) – нідэрландская прэм’ера, праграма «Майстры»
МФ дакументальнага кіно і анімацыі ў Лейпцыгу (Германія) – праграма 
«Late Harvest»
Венскі МКФ (Аўстрыя) – аўстрыйская прэм’ера
2019 МКФ «Сандэнс» (ЗША) – праграма «New Frontier»

«Акварель» погружает зрителя в подлинно кинематографическое путе-
шествие по преобразующей красоте и необузданной мощи воды. Снятый 
в новаторском формате 96 кадров/сек, этот фильм – работающее на 
интуитивном уровне предупреждение, что человек – ничто по сравне-
нию с чистой силой и изменчивой волей самого драгоценного элемента 
Земли. Вода – главный герой «Акварели», и режиссер Виктор Косаков-
ский запечатлевает ее множественные формы – от опасных замерзших 
вод Байкала и страдающего от урагана «Ирма» Майами до мощного 
водопада Анхель в Венесуэле – с потрясающей четкостью изображения, 
которая особенно заметна в движении.
2018 Венецианский МКФ (Италия) – внеконкурсный показ
Лондонский МКФ (Великобритания) – британская премьера
IDFA (Нидерланды) – нидерландская премьера, программа «Мастера»
МФ документального кино и анимации в Лейпциге (Германия) – про-
грамма «Late Harvest»
Венский МКФ (Австрия) – австрийская премьера
2019 МКФ «Санденс» (США) – программа «New Frontier»

AQUARELA takes audiences on a deeply cinematic journey through the 
transformative beauty and raw power of water. Filmed at 96 frames-per-second, 
the film is a visceral wake-up call that humans are no match for the sheer force 
and capricious will of Earth’s most precious element. From the precarious 
frozen waters of Russia’s Lake Baikal to Miami in the throes of Hurricane Irma to 
Venezuela’s mighty Angel Falls, water is AQUARELA’s main character, with director 
Victor Kossakovsky capturing her many personalities in startling visual detail.
2018 Venice IFF (Italy) – Out of Competition
BFI London Film Festival (UK) – UK Premiere
IDFA (Netherlands) – Dutch Premiere, Masters
DOK Leipzig IFF (Germany) – Late Harvest
Viennale (Austria) – Austrian Premiere
2019 Sundance IFF (USA) – New Frontier

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Віктар Касакоўскі | Виктор  
Косаковский | Victor Kossakovsky
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Віктар Касакоўскі, Аймара Рэкес | 
Виктор Косаковский, Аймара Рекес | 
Victor Kossakovsky, Aimara Reques
Аператары | Операторы | DOP 
Віктар Касакоўскі, Бэн Бернхард | 
Виктор Косаковский, Бен Бернхард | 
Victor Kossakovsky, Ben Bernhard
Музыка | Музыка | Music 
Эйка Топінен | Эйкка Топпинен | Eicca 
Toppinen
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Аймара Рэкес, Хайна Дэкерт, Сігрыд 
Дзюэхе | Аймара Рекес, Хайно  
Декерт, Сигрид Дюэхе | Aimara 
Reques, Heino Deckert, Sigrid Dyekjæ
Вытворчасць | Производство | 
Production
Aconite Productions, ma.ja.de. Film, 
Danish Documentary
Правы | Права | Rights Holder
Іноекіно | Иноекино | Inoekino

Вялікабрытанія, Германія, Данія, ЗША |  
Великобритания, Германия, Дания, США | 

United Kingdom, Germany, Denmark, USA
2018, 90’ – DCP

[ aquarela ]

акварель 
АКВАРЭЛЬ
aquarela
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Віктар КАСАКОЎСКІ
Виктор Косаковский 

Нарадзіўся ў 1961 годзе ў Ленінградзе. Рэжысёр, аператар, мантажор і сцэнарыст. 
Яго наватарскія дакументальныя фільмы атрымалі больш за сто ўзнагарод на 
нацыянальных і міжнародных фестывалях. У сваёй творчасці закранае розныя тэмы, 
але заўсёды даследуе ўзаемадзеянне штодзённага і паэтычнага ў быцці. Яго работы 
застаюцца крыніцай натхнення для рэжысёраў-дакументалістаў ва ўсім свеце. 

Родился в 1961 году в Ленинграде. Режиссер, оператор, монтажер и сценарист. Его 
новаторские документальные фильмы получили более ста наград на национальных 
и международных кинофестивалях. В своем творчестве затрагивает разные темы, 
но всегда исследует взаимодействие обыденного и поэтичного в бытии. Его работы 
остаются источником вдохновения для режиссеров-документалистов во всем мире.

Born in 1961 in Leningrad. Director, cinematographer, editor, and writer. His innovative 
documentary films have been honored with more than one hundred awards at national and 
international festivals. His distinctive filmography spans many different subjects but always 
explores the interplay of reality and poetic moments. Continues to serve as a teacher and 
mentor to aspiring filmmakers and documentarians globally.

Victor Kossakovsky
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МАЦІАС І МАКСІМ
матиас и максим | matthias & maxime
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СПЫНЕННЕ
прекращение | the halt

ВОЗЕРА ДЗІКІХ ГУСЕЙ
озеро диких гусей | the wild goose lake

ПРАЎДА
правда | the truth
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Пасля 20 год сямейнага жыцця муж выкрывае здраду Мары, і яна выра-
шае сысці з дому. Мары пераязджае ў гатэль насупраць і здымае нумар 
з вокнамі на сваю былую кватэру. Тут, назіраючы за мужам збоку, яна 
прыгадвае гісторыю свайго кахання і замужжа. Пераплятаючы мінулае 
і цяперашняе, жыццё ўяўнае і рэальнае, Мары задае сабе пытанне, ці 
правільны выбар яна зрабіла ў свой час.
2019 Канскі МКФ (Францыя) – прыз журы за лепшую жаночую ролю (К’яра 
Мастраяні) у конкурсе «Асаблівы погляд»

После 20 лет брака муж уличает Мари в измене, и она решает уйти из 
дома. Мари переезжает в отель напротив и снимает номер с окнами с ви-
дом на прежнюю квартиру. Здесь, наблюдая за супругом со стороны, она 
вспоминает историю своей любви и замужества. Переплетая прошлое 
и настоящее, жизнь воображаемую и реальную, Мари спрашивает себя, 
правильный ли выбор она сделала в свое время.
2019 Каннский МКФ (Франция) – приз жюри за лучшую женскую роль 
(Кьяра Мастроянни) в конкурсе «Особый взгляд» 

After 20 years of marriage, Maria decides to leave the marital home. One night, 
she moves into the room 212 of the hotel across the street. From there, Maria 
has a bird’s-eye view of her apartment, her husband, her marriage. She wonders 
if she has made the right decision.
2019 Cannes IFF (France) – Un Certain Regard – Best Actress (Chiara Mastroianni)

Рэжысёр | Режиссер | Director
Крыстоф Анарэ | Кристоф Оноре | 
Christophe Honoré
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Крыстоф Анарэ | Кристоф Оноре | 
Christophe Honoré
Аператар | Оператор | DOP
Рэмі Шэўрэн | Реми Шеврен | Rémy 
Chevrin
Музыка | Музыка | Music
Фрэдэрык Юнка | Фредерик Юнка | 
Frédéric Junqua
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Ліліян Эш, Крыстэл Хенан, Жэнеўева 
Лемаль, Філіп Мартэн, Давід Тыён | 
Лилиан Эш, Кристель Энон,  
Женевьева Лемаль, Филипп Мартен, 
Давид Тион | Lilian Eche, Christel 
Henon, Genevieve Lemal, Philippe 
Martin, David Thion
У ролях | В ролях | Cast
К’яра Мастраяні, Бенжамін Біялэй, 
Вэнсан Лакост, Каміль Катэн, Кароль 
Буке | Кьяра Мастроянни, Бенжамин 
Биолэй, Венсан Лакост, Камилль  
Коттен, Кароль Буке | Chiara 
Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent 
Lacoste, Camille Cottin, Carole Bouquet
Вытворчасць | Производство | 
Production
Les Films Pelléas
Правы | Права | Rights Holder
Memento Films International
Правы на тэрыторыi РБ | Права 
на территории РБ | Rights holder in 
Belarus
ПРОвзгляд | ПРОвзгляд | PROvzglyad

Францыя, Бельгія, Люксембург | 
 Франция, Бельгия, Люксембург |  

France, Belgium, Luxembourg
2019, 86’ – DCP

[ chambre 212 ]

одной волшебной ночью 

АДНОЙ  
КАЗАЧНАЙ НОЧЧУ 
on a magical night

Майстар-клас | Мастер-класс | Master Class
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Крыстоф АНАРЭ 
Кристоф Оноре 

Пісьменнік і рэжысёр. У кіно дэбютаваў у 2002 г. фільмам «Мужчыны Сэсіль Касар» 
(2002). Сярод самых знакамітых фільмаў Анарэ – экранізацыя рамана Жоржа Батая 
«Мая маці» з Луі Гарэлем і Ізабэль Юпэр (2004), драматычная камедыя «Парыжская 
гісторыя» з Рамэнам Дзюры і Мары-Франс Піз’е (2006), мюзіклы «Усе песні толькі пра 
любоў» (2009) і «Каханыя» (2011), меладрамы з жыцця літаратараў і артыстаў «Мужчы-
на ў ванне» (2010) і «Анёл спагады» (2018).

Писатель и режиссер. В кино дебютировал в 2002 году фильмом «Мужчины Сесиль 
Кассар» (2002). В числе самых известных фильмов Онорэ – экранизация романа 
Жоржа Батая «Моя мать» с Луи Гаррелем и Изабель Юппер (2004), драматическая 
комедия «Парижская история» с Роменом Дюри и Мари-Франс Пизье (2006), мюзиклы 
«Все песни только о любви» (2009) и «Возлюбленные» (2011), мелодрамы из жизни 
литераторов и артистов «Мужчина в ванне» (2010) и «Ангел сожаления» (2018).

Writer and director. He started directing in 2002, with SEVENTEEN TIMES Cécile Cassard, and 
then MA MÈRE (2004), DANS PARIS (2006), LOVE SONGS (2009), in competition at the Cannes 
Film Festival, followed by MAKING PLANS FOR LENA (2009), MAN AT BATH, THE BELOVED 
(2011), MÉTAMORPHOSES (2014), SOPHIE’S MISFORTUNES (2016), and SORRY ANGEL 
(2018) in competition at the Cannes Film Festival.

Christophe Honoré
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Майстар-клас | Мастер-класс | Master Class

Падчас школьнага перапынку 13-гадовы Джэймі атрымлівае страсенне 
мозгу і памірае ў шпіталі. «Віноўніца» здарэння – яго аднакласніца Ліке. 
Менавіта яна ўдарыла хлопчыка партфелем па галаве. Але ці сапраўды 
гэты выпадак можна лічыць няшчасным? Складаная для школы сітуацыя 
пераўтвараецца ў экзістэнцыяльнае поле бітвы. Ліў – дырэктар школы 
і палюбоўніца бацькі Джэймі – павінна знайсці ў сабе сілы, каб разабрац-
ца ў тым, што здарылася, і не даць эмоцыям разадраць сябе на часткі.
2019 Венецыянскі МКФ (Італія) – фільм-удзельнік конкурснай праграмы 
«Дні аўтараў»

Во время школьной перемены 13-летний Джейми получает сотрясение 
мозга и умирает в больнице. «Виновница» происшествия – его одно-
классница Ликке. Именно она ударила мальчика портфелем по голове. 
Но действительно ли этот случай можно расценивать как несчастный? 
Сложная для школы ситуация превращается в экзистенциальное поле 
битвы. Лив – директор школы и любовница отца Джейми – должна найти 
в себе силы, чтобы разобраться в произошедшем и не дать эмоциям 
разорвать себя на части.
2019 Венецианский МКФ (Италия) – фильм-участник конкурсной про-
граммы «Дни авторов»

During a break in school 13 year-old Lykke, the daughter of a prominent Labour 
Party member, seriously injures her classmate Jamie, the son of a high profile 
right-wing politician. When Jamie later dies in hospital, contradicting versions of 
what actually happened risks making a difficult and traumatic situation worse. 
Was it only innocent play behind? Liv, the school’s principal and the secret lover 
of Jamie’s father, must find the strength to confront a community in distress and 
her own highly conflicted emotions.
2019 Venice IFF (Italy) – Giornate degli Autori

Рэжысёр | Режиссёр | Director
Даг Ёхан Хёўгеруд | Даг Йохан  
Хёугеруд | Dag Johan Haugerud
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Даг Ёхан Хёўгеруд | Даг Йохан  
Хёугеруд | Dag Johan Haugerud
Аператар | Оператор | DOP
Эйстэйн Мамэн | Эйстейн Мамен | 
Øystein Mamen
Музыка | Музыка | Music
Арно Флёран-Дыдзье, Пэдэр Х’элсбю | 
Арно Флёран-Дидье, Педер Хьеллсбю | 
Arnaud Fleurent-Didier, Peder Kjellsby
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Інгвэ Сэтэр, Томас Эскільсан, Эрык 
Хэмендорф | Ингве Сетер, Томас 
Эскильссон, Эрик Хеммендорф | 
Yngve Sæther, Tomas Eskilsson, Erik 
Hemmendorff
У ролях | В ролях | Cast
Генрыета Стэнструп, Ян Гунар 
Рёйсэ, Торб’ёрн Хар, Брюн’яр Абэль 
Бандлыен, Аннэ Марыт Якабсэн, 
Эла Эвербюэ, Андрэа БрэйнХовіг, 
Ханс Олаф Брэнэр, Тонэ Даніэльсэн, 
Трынэ Вігэн, Адам Полсан, Карл-Густаў 
А. Томэсэн | Генриетта Стенструп, 
Ян Гуннар Рёйсе, Торбьёрн Харр, 
Брюньяр Обель Бандлиен, Анне Марит 
Якобсен, Элла Эвербюэ, Андреа 
БрэйнХовиг, Ханс Олав Бреннер, Тоне 
Даниельсен, Трине Вигген, Адам 
Полссон, Карл-Густав А. Томмесен | 
Henriette Steenstrup, Jan Gunnar Røise, 
Thorbjørn Harr, Brynjar Åbel Bandlien, 
Anne Marit Jacobsen, Ella Øverbye, 
Andrea BræinHovig, Hans Olav Brenner, 
Tone Danielsen, Trine Wiggen, Adam 
Pålsson, Karl-Gustav A. Thommesen
Вытворчасць | Производство | 
Production
MotlysA/S, PlattformProduktion, Film 
iVäst
Правы | Права | Rights Holder
Picture Tree International GmbH

Нарвегія, Швецыя | Норвегия,  
Швеция | Norway, Sweden

2019, 157’ – DCP

[ barn ]

осторожно: дети! 
АСЦЯРОЖНА: ДЗЕЦІ! 
barn
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Даг Ёхан ХЁЎГЕРУД
Даг Йохан Хёугеруд 

Нарадзіўся ў 1964 годзе. Па першай адукацыі бібліятэкар. Наведваў класы кіназнаў-
ства ў Стакгольскім універсітэце, вывучаў драматургію ва ўніверсітэце г. Осла, а так-
сама літаратурныя курсы ва ўніверсітэцкім каледжы гораду Тэлемарк. Як рэжысёр 
дэбютаваў з кароткаметражнымі фільмамі-лаўрэатамі кінафестываляў, такімі як 
«Юр», (2000), «Я належу» (2012), «Я той, каго ты хочаш» (2014).

Родился в 1964 году. По первому образованию библиотекарь. Посещал классы 
киноведения в Стокгольмском университете, изучал драматургию в университете 
г. Осло, а также литературные курсы в университетском колледже города Телемарк. 
Как режиссёр дебютировал с короткометражными фильмами-лауреатами кинофе-
стивалей, такими как «Сладострастие» (2000), «Я принадлежу» (2012), «Я тот, кого ты 
хочешь» (2014).

Born in 1964, Dag Johan Haugerud was educated as a librarian, with additional courses in 
Films Science from Stockholm University, in dramaturgy from the University of Oslo and 
creative writing studies from Telemark University College. He made his debut as a film director 
with short films, many of which are award-winners, like LUST (2000), I BELONG (2012) or 
I’M THE ONE YOU WANT (2014).

Dag Johan Haugerud
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Майстар-клас | Мастер-класс | Master Class

Кранальная гісторыя самапазнання людзей, якія знаходзяцца на парозе 
30-годдзя. Неразлучныя сябры Маціас і Максім апынаюцца на здымач-
най пляцоўцы кароткаметражкі. Іх чакае ўдзел у адным рызыкоўным 
эпізодзе, які зменіць сталыя ўяўленні герояў пра свет і ўласнае жыццё…
2019 Канскі МКФ (Францыя) – фільм-удзельнік конкурснай праграмы

Трогательная история самопознания людей, стоящих на пороге 30-летия. 
Закадычные друзья Матиас и Максим оказываются на съёмочной пло-
щадке короткометражки. Им предстоит участие в одном рискованном 
эпизоде, который перевернёт устоявшиеся представления героев о мире 
и собственной жизни…
2019 Каннский МКФ (Франция) – фильм-участник конкурсной программы 

Two childhood best friends are asked to share a kiss for the purposes of 
a student short film. Soon, a lingering doubt sets in, confronting both men 
with their preferences, threatening the brotherhood of their social circle, and, 
eventually, changing their lives.
2019 Cannes IFF (France) – Official Selection

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Ксаўе Далан | Ксавье Долан | 
Xavier Dolan
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Ксаўе Далан | Ксавье Долан |  
Xavier Dolan
Аператар | Оператор | DOP 
Андрэ Цюрпен | Андре Тюрпен |  
André Turpin
Мастак | Художник | Production design
Каломб Рабі | Коломб Раби |  
Colombe Raby
Музыка | Музыка | Music
Жан-Мішэль Блэ | Жан-Мишель Блэ | 
Jean-Michel Blais 
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Ксаўе Далан, Нэнсі Грант | Ксавье 
Долан, Нэнси Грант | Xavier Dolan, 
Nancy Grant
У ролях | В ролях | Cast
Ксаўе Далан, Ан Дарваль, Харыс 
Дыкінсан, Антуан Пілон, Габрыэль 
Д’Алмейда Фрэйташ, П’ер-Люк Фанк | 
Ксавье Долан, Анн Дорваль, Харрис 
Дикинсон, Антуан Пилон, Габриэль 
Д’Алмейда Фрейташ, Пьер-Люк 
Фанк | Xavier Dolan, Anne Dorval, Harris 
Dickinson, Antoine Pilon, Gabriel  
D’ Almeida Freitas, Pier-Luc Funk
Вытворчасць | Производство | 
Production
Sons of Manuel
Правы | Права | Rights Holder
Seville International 
Правы на тэрыторыi РБ | Права 
на территории РБ | Right Holder in 
Belarus 
«Рускі рэпартаж» | «Русский  
репортаж» | Russian Report 

Канада | Канада | Canada
2019, 119’ – DCP

[ matthias & maxime ]

матиас и максим 
МАЦІАС І МАКСІМ
matthias & maxime
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Ксаўе ДАЛАН
Ксавье Долан 

Канадскі рэжысёр, акцёр, сцэнарыст. Нарадзіўся ў 1989 годзе. Поўнаметражныя стужкі 
«Я забіў сваю маму» (2009), «Уяўнае каханне» (2010), «І ўсё ж Ларанс» (2012) прынеслі 
яму міжнароднае прызнанне крытыкаў. Прэм’ера карціны «Том на ферме» (2013) адбы-
лася на Венецыянскім КФ і атрымала прыз ФІПРЭСІ. Фільм «Мамачка» (2014) быў узна-
гароджаны прызам журы ў Канах і прэміяй «Сезар» за лепшы замежны фільм. «Гэта 
толькі канец свету» (2016) быў адзначаны на Канскім МКФ і атрымаў прэмію «Сезар» за 
лепшую рэжысуру.

Канадский режиссёр, актёр, сценарист. Родился в 1989 году. Полнометражные ленты 
«Я убил свою маму» (2009), «Воображаемая любовь» (2010), «И всё же Лоранс» (2012) 
принесли ему международное признание критиков. Премьера картины «Том на фер-
ме» (2013) состоялась на Венецианском КФ и получила приз ФИПРЕССИ. Фильм «Ма-
мочка» (2014) был награждён призом жюри в Каннах и премией «Сезар» за лучший 
зарубежный фильм. «Это всего лишь конец света» (2016) был отмечен на Каннском 
МКФ и получил премию «Сезар» за лучшую режиссуру. 

Director, actor, writer. Born in Montreal, Canada, in 1989. His first feature film I KILLED MY 
MOTHER (2009), followed by HEARTBEATS (2010) and LAURENCE ANYWAYS (2012) brought 
him international critical acclaim. TOM AT THE FARM (2013) screened at the Venice Film 
Festival and won the FIPRESCI Prize. His next feature MOMMY (2014) was awarded the Jury 
Prize at Cannes and the César for Best Foreign Feature. His latest success, IT’S ONLY THE 
END OF THE WORLD (2016) is both César (including Best Director Award) and Cannes winner.

Xavier Dolan
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У маленькай вёсачцы ў Квебеку адбываецца трагедыя: у аўтакатастрофе 
гіне малады чалавек, і жыццё ў вёсцы замірае. Ніхто не хоча абмяркоў-
ваць тое, што здарылася, – здаецца, час страціў усякі сэнс. Бясконца цяг-
нуцца марозныя снежныя зімовыя дні. З туману з’яўляюцца таямнічыя 
істоты і робяць дзіўныя ўчынкі. Але часам дзіўнае апынаецца больш 
звычайным, чым можна было б палічыць.
2019 Берлінскі МКФ (Германія) – фільм-удзельнік конкурснай праграмы

В маленькой деревушке в Квебеке происходит трагедия: в автокатаст-
рофе погибает молодой человек, и жизнь в деревне замирает. Никому 
не хочется обсуждать происшедшее – кажется, время потеряло всякий 
смысл. Нескончаемо тянутся морозные снежные зимние дни. Из тумана 
появляются таинственные существа и совершают странные поступки. 
Но порой странное оказывается более обычным, чем можно было бы 
предположить.
2019 Берлинский МКФ (Германия) – фильм-участник конкурсной  
программы

In Irénée-les-Neiges, a small, isolated town with a population of 215, Simon Dubé 
dies in a car accident. The stunned townspeople are reluctant to discuss the 
circumstances of the tragedy. From that point on, for the Dubé family as well as 
for Mayor Smallwood and a handful of others, time seems to lose all meaning, 
and the days stretch on without end. Something descends slowly upon the area. 
In this period of mourning and in this fog, strangers start to appear. Who are 
they? What is happening?
2019 Berlin IFF (Germany) – Official Competition

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Дэні Катэ | Дени Коте | Denis Côté
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Дэні Катэ | Дени Коте | Denis Côté
Аператар | Оператор | DOP 
Франсуа Месье-Рэо | Франсуа  
Мессье-Рео | Francois Messier-Rheault
Мастак | Художник | Production design
Мары-П’ер Фарцье | Мари-Пьер 
Фортье | Marie-Pier Fortier
Гук | Звук | Sound
Фрэдэрык Клуцье | Фредерик Клутье 
| Frederic Cloutier
Прадзюсар | Продюсер | Producer
Зіад Тума | Зиад Тума | Ziad Touma
У ролях | В ролях | Cast
Роберт Нэйлар, Жазэ Дэшэн, Ларыса 
Карыво, Жан-Мішэль Анкціль |  
Роберт Нэйлор, Жозе Дешен,  
Ларисса Корриво, Жан-Мишель 
Анктиль | Robert Naylor, Josée 
Deschênes, Larissa Corriveau,  
Jean-Michel Anctil
Вытворчасць | Производство | 
Production
Couzin Films
Правы | Права | Rights Holder
Films Boutique

Канада | Канада | Canada
2019, 97’ – DCP

[ repertoire des villes disparues ]

антология города-призрака 

АНТАЛОГІЯ  
ГОРАДА-ПРЫВІДА
ghost town anthology

Майстар-клас | Мастер-класс | Master Class
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Дэні КАТЭ
Дени Коте 

Нарадзіўся ў 1973 г. ў Нью-Брансуіку, Канада. Скончыў універсітэт у Таронта, пасля 
чаго пачаў здымаць кароткаметражныя фільмы. Яго першы поўнаметражны фільм 
«Паўночныя штаты» (2005 г.) атрымаў прэмію «Залаты леапард» на міжнародным 
кінафестывалі ў Лакарна, Швейцарыя. Яго фільмы былі прадстаўлены на звыш 20 рэ-
траспектыўных паказах па ўсім свеце. Фільм «Каркасы» (2009 г.) быў прадстаўлены на 
«Двухтыднёвіку рэжысёраў» на Канскім кінафестывалі ў 2009 г. «Анталогія горада- 
прывіда» – 11-ы поўнаметражны фільм Дэні Катэ.

Родился в 1973 г. в Нью-Брансуике, Канада. Окончив университет в Торонто, начал 
снимать короткометражные фильмы. Его первый полнометражный фильм «Север-
ные штаты» (2005 г.) получил премию «Золотой леопард» на международном кино-
фестивале в Локарно, Швейцария. Его фильмы были представлены более чем на 
20 ретро спективных показах по всему миру. Фильм «Остовы» (2009 г.) был представ-
лен в «Двухнедельнике режиссеров» на Каннском кинофестивале в 2009 г. «Антоло-
гия города-призрака» – 11-й полнометражный фильм Дени Коте.

Born in New Brunswick in 1973, he began making short films after completing his studies 
in Cinema. His first feature-length film DRIFTING STATES (2005) won the Golden Leopard 
Award at the Locarno International Film Festival in Switzerland, His films have been shown 
at more than 20 retrospectives throughout the world. CARCASSES (2009) was presented at 
the Directors’ Fortnight at the 2009 Cannes Film Festival. GHOST TOWN ANTHOLOGY is his 
11th feature film.

Denis Côté
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Майстар-клас | Мастер-класс | Master Class

XV стагоддзе. Англія і Францыя развязваюць Стогадовую вайну – дына-
стычную барацьбу за французскі трон. Веруючы, што яна абраная Богам, 
юная Жанна ўзначальвае французскія войскі. Царква судзіць захопле-
ную ў палон дзяўчыну за ерась. Адмаўляючыся прызнаваць абвінавач-
ванні, Жанна застаецца вернай свайму пакліканню.
Рашэнне Бруно Дзюмона працаваць з 10-гадовай актрысай у ролі Арле-
анскай дзевы дадае несмяротным ідэалам гераіні рысы надзённасці, 
падкрэсліваючы і трагічнае становішча жанчын, і іх неверагодны імпэт, 
сілу і волю ў барацьбе з кайданамі грамадства і састарэлымі патрыяр-
хальнымі парадкамі.
2019 Канскі МКФ (Францыя) – Спецыяльная згадка журы конкурсу 
«Асаблівы погляд»

XV век. Англия и Франция развязывают Столетнюю войну – династиче-
скую борьбу за французский престол. Веруя, что она избрана Господом, 
юная Жанна возглавляет французские войска. Церковь судит захва-
ченную в плен девушку за ересь. Отказываясь признавать обвинения, 
Жанна остаётся верной своему предназначению.
Решение Брюно Дюмона работать с 10-летней актрисой в роли Орлеан-
ской девы добавляет бессмертным идеалам героини черты злободнев-
ности, подчёркивая и трагическое положение женщин, и их невероятное 
рвение, силу и волю в борьбе с оковами общества и устаревшими патри-
архальными порядками.
2019 Каннский МКФ (Франция) – Специальное упоминание жюри конкурса 
«Особый взгляд»

In the 15th century, both France and England stake a blood claim for the French 
throne. Believing that God had chosen her, the young Joan leads the army of the 
King of France. When she is captured, the Church sends her for trial on charges 
of heresy. Refusing to accept the accusations, the graceful Joan stays true to 
her mission.
Bruno Dumont’s decision to work with a 10-year-old actress re-injects heroine’s 
timeless cause and ideology with a modernity that highlights both the tragic 
female condition and the incredible fervor, strength and freedom women show 
when shackled by society and archaic virile orders that belittle and alienate 
them.
2019 Cannes IFF (France) – Un Certain Regard Jury’s Special Mention

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Бруно Дзюмон | Брюно Дюмон | 
Bruno Dumont
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Бруно Дзюмон | Брюно Дюмон | 
Bruno Dumont
Аператар | Оператор | DOP 
Давід Шамбій | Давид Шамбий |  
David Chambille
Мастак | Художник | Production design
Эрван Ле Галь | Эрван Ле Галь |  
Erwan Le Gal
Музыка | Музыка | Music
Крыстоф | Кристоф | Christophe
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Жан Брэа, Рашыд Бушарэб, Мюрыэль 
Мэрлен | Жан Бреа, Рашид Бушареб, 
Мюриэль Мерлен | Jean Bréhat, Rachid 
Bouchareb, Muriel Merlin
У ролях | В ролях | Cast
Ліз Лепла Прудом, Фабрыс Люкіні, 
Жульен Манье, Марк Пармянцье | 
Лиз Лепла Прюдом, Фабрис Люкини, 
Жюльен Манье, Марк Парментье | 
Lise Leplat Prudhomme, Fabrice Luchini, 
Julien Manier, Marc Parmentier
Вытворчасць | Производство | 
Production
3B Productions
Правы | Права | Rights Holder
Luxbox

Францыя | Франция | France
2018, 138’ – DCP

[ jeanne ]

жанна
ЖАННА
joan of arc
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Бруно ДЗЮМОН
Брюно Дюмон 

Нарадзіўся ў 1958 годзе ў Францыі. Яго першы поўнаметражны фільм «Жыццё Ісуса» 
(1997) быў узнагароджаны «Залатой камерай» на Канскім МКФ. Дзве карціны Дзюмо-
на – «Чалавечнасць» (1999) і «Фландрыя» (2006) былі ўдастоены Гран-пры Канскага 
кінафестывалю. Фільм «Хадэвейх» атрымаў узнагароду ФІПРЭСІ ў праграме «Спе-
цыяльныя паказы» на МКФ у Таронта ў 2009 годзе. «У ціхім віры» (2016) прыняў удзел 
у асноўнай конкурснай праграме ў Канах.

Родился в 1958 году во Франции. Его первый полнометражный фильм «Жизнь 
Иисуса» (1997) был награжден «Золотой камерой» на Каннском МКФ. Две картины 
Дюмона – «Человечность» (1999) и «Фландрия» (2006) были удостоены Гран-при Канн-
ского кинофестиваля. Фильм «Хадевейх» получил награду ФИПРЕССИ в программе 
«Специальные показы» на МКФ в Торонто в 2009 году. «В тихом омуте» (2016) принял 
участие в основной конкурсной программе в Каннах.

Born in France in 1958. His first feature film THE LIFE OF JESUS (1997) was awarded the 
Camera D’Or at Cannes IFF. Two of Dumont’s films have won the Grand Prix award at Cannes 
IFF: HUMANITY (1999) and FLANDRES (2006). Dumont’s HADEWIJCH won the 2009 
FIPRESCI Prize for Special Presentation at the Toronto Film Festival. In 2016, SLACK BAY was 
presented in Official Competition at the Cannes IFF.

Bruno Dumont
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Майстар-клас | Мастер-класс | Master Class

Маніла, 2034 год. Ужо некалькі гадоў уся Паўднёва-Усходняя Азія агор-
нутая цемрай праз наймацнейшае вывяржэнне вулкана. Краінай кіруе 
вар’ят-дыктатар Навара. Паліцыю замянілі дроны, якія цяпер сочаць за 
грамадскім парадкам з паветра. Жахлівая эпідэмія забірае жыцці мільё-
наў, і не меншая колькасць грамадзян знікае без следу…
2019 Канскі МКФ (Францыя) – фiльм-удзельнiк праграмы «Двухтыднёвік 
рэжысёраў»

Манила, 2034 год. Уже несколько лет вся Юго-Восточная Азия погружена 
во тьму из-за сильнейшего извержения вулкана. Страной управляет 
безумный диктатор Наварро. Полицию заменили дроны, которые теперь 
присматривают за общественным порядком с воздуха. Страшная эпи-
демия уносит жизни миллионов, и не меньшее число граждан бесследно 
исчезает… 
2019 Каннский МКФ (Франция) – фильм-участник программы 
«Двухнедельник режиссёров»

Manilla, 2034. As a result of massive volcanic eruptions in the Celebes Sea in 
2031, Southeast Asia has literally been in the dark for the last three years, zero 
sunlight. Madmen control countries, communities, enclaves and new bubble 
cities. Cataclysmic epidemics ravage the continent. Millions have died and 
millions more have left.
2019 Cannes IFF (France) – Directors’ Fortnight

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Лаў Дзiас | Лав Диас | Lav Diaz
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Лаў Дзiас | Лав Диас | Lav Diaz
Аператар | Оператор | DOP 
Даніэль Юй | Даниэль Юй | Daniel Uy
Мастак | Художник | Production design
Лаў Дзiас | Лав Диас | Lav Diaz
Гук | Звук | Sound
Карын Дэ Сан Хасэ | Корин Де Сан 
Хосе | Corinne De San Jose
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Джойс Берналь, Піола Паскуаль, 
Эрыксан Раймунда, Энрыка А. Роке | 
Джойс Берналь, Пиоло Паскуаль, 
Эриксон Раймундо, Энрико А. Роке | 
Joyce Bernal, Piolo Pascual, Erickson 
Raymundo, Enrico A. Roque
У ролях | В ролях | Cast
Хэйзэл Арэнсіа, Джоэль Ламанган, 
Піола Паскуаль, Шаіна Макдаяа | 
Хэйзел Оренсио, Джоэль Ламанган, 
Пиоло Паскуаль, Шаина Макдаяо | 
Hazel Orencio, Joel Lamangan, Piolo 
Pascual, Shaina Magdayao
Вытворчасць | Производство | 
Production
Sina Olivia Pilipinas
Правы | Права | Rights Holder
Indie Sales

Філіпіны | Филиппины | Philippines
2019, 278’ – DCP, чорна-белы |  

черно-белый | black&white

[ ang hupa ]

прекращение
СПЫНЕННЕ
the halt
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Лаў ДЗIАС 
Лав Диас 

Культавы філіпінскі рэжысёр. Таксама выступае як сцэнарыст, прадзюсар, мантажор, 
аператар, паэт, кампазітар, мастак-пастаноўшчык і акцёр. У сваіх фільмах ён пады-
мае сацыяльныя і палітычныя праблемы сваёй краіны. Фільмаграфія Лава Дзiаса 
налічвае 13 карцін. Яго работы былі адзначаныя такімі прэстыжнымі ўзнагародамі, 
як «Залаты леў» (галоўны прыз Венецыянскага кінафестывалю) і «Залаты леапард» 
фестывалю ў Лакарна. 

Культовый филиппинский режиссёр. Также выступает как сценарист, продюсер, мон-
тажёр, оператор, поэт, композитор, художник-постановщик и актёр. В своих фильмах 
он освещает социальные и политические проблемы своей страны. Фильмография 
Лава Диаса насчитывает 13 картин. Его работы были отмечены такими престижными 
наградами, как «Золотой лев» (главный приз Венецианского кинофестиваля) и «Золо-
той леопард» фестиваля в Локарно.

Lav Diaz is a Filipino director. He is a director, screenwriter, producer, editor, director of 
photography, poet, composer, production designer and actor. His films deal with the social 
and political difficulties of his country. Lav Diaz has directed 13 films since 1998 and has won 
numerous awards around the world, including the Golden Lion and the Golden Leopard.

Lav Diaz
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Майстар-клас | Мастер-класс | Master Class

Азіяцкі неануар. Амаж французскай «новай хвалі» і дасціпная варыяцыя 
на тэму шэдэўра Жан-Люка Гадара «На апошнім дыханні».
Чжу Цзенун – верхавод дробнай банды, якая займаецца крадзяжом 
матацыклаў. Падчас разборак з канкурэнтамі ён памылкова забівае двух 
паліцэйскіх і вымушаны хавацца ад правасуддзя. За яго злоў прызна-
чаная буйная сума грошай. Чжу загнаны ў кут. Яму больш няма на каго 
спадзявацца, хіба што на закаханую ў яго прастытутку, якая так і глядзі 
здасць яго паліцыі...
2019 Канскі МКФ (Францыя) – фільм-удзельнік конкурснай праграмы

Азиатский неонуар. Оммаж французской «новой волне» и хитроумная 
вариация на тему шедевра Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». 
Чжу Цзенун – главарь мелкой банды, которая занимается угоном 
мотоциклов. В ходе разборок с конкурентами он по ошибке убивает 
двух полицейских и вынужден скрываться от правосудия. За его поимку 
назначена крупная сумма денег. Чжу загнан в угол. Ему больше не на 
кого положиться, разве что на влюбленную в него проститутку, которая 
того и гляди сдаст его полиции… 
2019 Каннский МКФ (Франция) – фильм-участник конкурсной программы

A gang leader on the run seeking redemption... A girl in trouble risking everything 
to gain her freedom... Both hunted on the hidden shores of The Wild Goose Lake. 
They set a deadly gamble for what may be their last day.
2019 Cannes IFF (France) – Main competition

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Дзяо Інань | Дяо Инань | Diao Yinan
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Дзяо Інань | Дяо Инань | Diao Yinan
Аператар | Оператор | DOP 
Дун Цзіньсун | Дун Цзиньсун | Dong 
Jinsong
Мастак | Художник | Production design
Лю Цян | Лю Цян | Liu Qiang
Музыка | Музыка | Music
B6
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Лі Лі, Шэнь Ян, Аляксандр Мале-Гі |  
Ли Ли, Шэнь Ян, Александр Малле-Ги |  
Li Li, Shen Yang, Alexandre Mallet-Guy
У ролях | В ролях | Cast
Ху Гэ, Гвэй Лунь Мэй, Ляо Фань, 
Вань Цянь, Ці Дао, Хуан Цзюэ, Цзэн 
Мэйхуэйцзы, 
Чжан Іцун, Чэнь Юнчжун | Ху Гэ, Гвэй 
Лунь Мэй, Ляо Фань, Вань Цянь, Ци 
Дао, Хуан Цзюэ, Цзэн Мэйхуэйцзы, 
Чжан Ицун, Чэнь Юнчжун | Hu Ge, 
Gwei Lun Mei, Liao Fan, Wan Qian, Qi 
Dao, Huang Jue, Zeng Meihuizi, Zhang 
Yicong, Chen Yongzhong
Вытворчасць | Производство | 
Production
Green Ray Films, Maisong Entertainment 
Investment 
Правы | Права | Rights Holder
Memento Films International
Правы на тэрыторыі РБ | Права  
на территории РБ | Rights Holder  
in Belarus
Сінема Прэстыж | Синема Престиж | 
Cinema Prestige

Кітай, Францыя | Китай, Франция |  
China, France

2019, 113’ – DCP

[ nan fang che zhan de ju hui ]

озеро диких гусей 

ВОЗЕРА  
ДЗІКІХ ГУСЕЙ
the wild goose lake
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Дзяо ІНАНЬ
Дяо Инань 

Дзяо Інань – выпускнік факультэта драматургіі Цэнтральнай акадэміі драмы ў Пекіне. 
Аўтар шматлікіх сцэнарыяў да фільмаў і тэлесерыялаў. Выканаў галоўную ролю ў не-
залежным фільме Юй Лік Вая «Усе вечарыны заўтрашняга дня», прэм’ера якога адбы-
лася ў праграме «Асаблівы погляд» Канскага кінафестывалю. Сярод яго рэжысёрскіх 
работ такія карціны, як «Уніформа» (2003), «Начны цягнік» (2007) і «Чорны вугаль, тонкі 
лёд» (2014), які заваяваў на Берлінале «Залатога мядзведзя» і «Сярэбранага мядзве-
дзя» за лепшую мужчынскую ролю.

Дяо Инань – выпускник факультета драматургии Центральной академии драмы 
в Пекине. Автор многочисленных сценариев к фильмам и телесериалам. Исполнил 
главную роль в независимом фильме Юй Лик Вая «Все вечеринки завтрашнего дня», 
премьерный показ которого прошёл в программе «Особый взгляд» Каннского кино-
фестиваля. Среди его режиссёрских работ такие картины, как «Униформа» (2003), 
«Ночной поезд» (2007) и «Чёрный уголь, тонкий лёд» (2014), завоевавший на Берлина-
ле «Золотого медведя» и «Серебряного медведя» за лучшую мужскую роль. 

The Central Academy of Drama graduate (Dramatic Literature Department). Written numerous 
scripts for films and TV series. Played the lead in an independent film ALL TOMORROW’S PARTIES 
by Yu Lik Wai, which premiered at Un Certain Regard in Cannes. His work as a film director includes 
UNIFORM (2003), granted the Dragons & Tigers Award for Best Film at Vancouver IFF; NIGHT 
TRAIN (2007), selected for the Cannes Un Certain Regard section; BLACK COAL, THIN ICE (2014), 
awarded Golden Bear and Silver Bear for Best Actor at Berlin IFF.

Diao Yinan
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Майстар-клас | Мастер-класс | Master Class

Фабіен – французская кіназорка і аб’ект мужчынскага пакланення. Пасля 
публікацыі шчырых мемуараў актрысы ў Парыж з Нью-Ёрку вяртаецца 
яе дачка Люмір у суправаджэнні амерыканскага мужа і дзіцяці. Сустрэча 
маці і дачкі хутка ператвараецца ў адкрытую канфрантацыю: выяўляецца 
праўда, выходзяць на паверхню старыя крыўды, абвінавачванні гучаць 
ва ўнісон прызнанням у любові…
2019 Венецыянскі МКФ (Італія) – фільм-удзельнік конкурснай праграмы

Фабиенн – французская кинозвезда и объект мужского поклонения. По-
сле публикации откровенных мемуаров актрисы в Париж из Нью-Йорка 
возвращается её дочь Люмир в сопровождении американского мужа 
и ребенка. Встреча матери и дочери оборачивается открытой конфрон-
тацией: обнажается правда, выходят наружу старые обиды, обвинения 
звучат в унисон признаниям в любви...
2019 Венецианский МКФ (Италия) – фильм-участник конкурсной про-
граммы

Fabienne is a star – a star of French cinema. She reigns amongst men who love 
and admire her. When she publishes her memoirs, her daughter Lumir returns 
from New York to Paris with her husband and young child. The reunion between 
mother and daughter will quickly turn to confrontation: truths will be told, 
accounts settled, loves and resentments confessed.
2019 Venice IFF (Italy) – Official competition 

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Хіракадзу Карэ-эда | Хирокадзу 
Корэ-эда | Kore-eda Hirokazu
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Хіракадзу Карэ-эда | Хирокадзу 
Корэ-эда | Kore-eda Hirokazu
Аператар | Оператор | DOP 
Эрык Гацье | Эрик Готье | Éric Gautier
Мастак | Художник | Production design
Рытон Дзюпір-Клеман | Ритон 
Дюпир-Клеман | Riton Dupire-Clément
Музыка | Музыка | Music
Аляксей Айгі | Алексей Айги | Alexeï 
Aïgui
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Мюрыэль Мэрлен, Крысцін Маарбэ, 
Седрык Этуаці, Міюкі Фукума, 
Мацільда Інсерці | Мюриэль Мерлен, 
Кристин Моарбе, Седрик Эттуати, 
Миюки Фукума, Матильда Инсерти | 
Muriel Merlin, Christine Moarbès, Cédric 
Ettouati, Miyuki Fukuma, Matilde Incerti
У ролях | В ролях | Cast
Катрын Дэнёў, Жульет Бінош, Ітан 
Хоўк, Клемянцін Гранье, Манон 
Клавель, Ален Лібо, Крысціян Краэ, 
Рожэ Ван Хол, Людзівін Санье, Ларан 
Капелута, Жакі Беруае | Катрин 
Денёв, Жюльет Бинош, Итан Хоук, 
Клементин Гренье, Манон Клавель, 
Ален Либо, Кристиан Краэ, Роже 
Ван Хол, Людивин Санье, Лоран 
Капеллуто, Жаки Берруайе | Catherine 
Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, 
Clémentine Grenier, Manon Clavel, Alain 
Libolt, Christian Crahay, Roger Van Hool, 
Ludivine Sagnier, Laurent Capelluto, 
Jackie Berroyer
Вытворчасць | Производство | 
Production
3b Productions, Bunbuku, M.I Movies, 
France 3 Cinéma
Правы | Права | Rights Holder
Wild Bunch
Правы на тэрыторыi РБ | Права  
на территории РБ | Rights holder  
in Belarus
A-One

Францыя, Японiя | Франция, Япония |  
France, Japan

2019, 107’ – DCP

[ la vérité ]

правда 
ПРАЎДА
the truth
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Хіракадзу КАРЭ-ЭДА
Хирокадзу Корэ-эда 

Нарадзіўся ў 1962 г. у Токіа, Японія. Яго рэжысёрскі дэбют «Прывіднае святло» (1995) 
заваяваў «Залатую Азэлу» Венецыянскага МКФ. У ліку самых вядомых работ рэжы-
сёра – сямейныя драмы «Сын у бацьку» (Прыз журы Канскага МКФ у 2013 г.) і «Дзённік 
Умімаці» (прэміі Японскай кінаакадэміі за «Лепшую рэжысуру» і «Лепшы фільм» 
у 2015 г.). Карціна Карэ-эды «Крамныя зладзюжкі» (2018) уганараваная «Залатой 
пальмавай галінай» Канскага МКФ і была намінаваная на прэмію «Оскар». «Праўда» – 
першы фільм рэжысёра, зняты за межамі Японіі.

Родился в 1962 г. в Токио, Япония. Его режиссерский дебют «Призрачный свет» (1995) 
завоевал «Золотую Озеллу» Венецианского МКФ. В числе самых известных работ 
режиссера – семейные драмы «Сын в отца» (Приз жюри Каннского МКФ в 2013 г.) 
и «Дневник Умимати (премии Японской киноакадемии за «Лучшую режиссуру» 
и «Лучший фильм» в 2015 г.). Картина Корэ-эды «Магазинные воришки» удостоилась 
«Золотой пальмовой ветви» Каннского МКФ и номинации на премию «Оскар». «Прав-
да» – первый фильм режиссера, снятый за пределами Японии. 

Born in 1962 in Tokyo, Japan. His directorial debut MABOROSI (1995) won the Venice IFF 
Golden Osella. Among his other acclaimed works are LIKE FATHER, LIKE SON (2013), winner 
of the Cannes Jury Prize, and OUR LITTLE SISTER (2015) that received Japanese Academy 
Best Film and Best Director awards. His feature SHOPLIFTERS won the Palme d’Or at Cannes 
in 2018. His first feature shot outside Japan, THE TRUTH (2019), starring French film legends 
Catherine Deneuve and Juliette Binoche, opened the Official Competition at the Venice IFF.

Kore-eda Hirokazu



ІЛЬВЫ, МЯДЗВЕДЗI, ПАЛЬМАВЫЯ ГАЛIНКI 
львы, медведи, пальмовые ветви | lions, bears, golden palms

МАЛЕНЬКІ ДЖО
малыш джо | little joe

ПРА БЯСКОНЦАСЦЬ
о бесконечности | about endlessness
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Ільвы, мядзведзi, пальмавыя галiнкi | Львы, медведи, пальмовые ветви | Lions, Bears, Golden Palms

Маці-адзіночка Эліс, адданы вучоны-селекцыянер, працуе на карпара-
цыю, якая займаецца вывядзеннем новых гатункаў раслін. Яна стварае 
асаблівую пунсовую кветку, адметную не толькі дзівоснай прыгажосцю, 
але і незвычайнай уласцівасцю: пры ўмове належнага догляду і кантакту 
з чалавекам яна можа зрабіць свайго гаспадара шчаслівым. Насуперак 
правілам кампаніі Эліс дорыць адну з раслін свайму сыну-падлетку Джо. 
Яны называюць кветку «Маленькі Джо», але разам з ёй растуць і падаз-
рэнні Эліс, што гэтая расліна зусім не такая бяскрыўдная, як падаецца.
2019 Канскі МКФ (Францыя) – прыз за лепшую жаночую ролю

Мать-одиночка Элис, целеустремлённый учёный-селекционер, работает 
на корпорацию, занимающуюся выведением новых сортов растений. 
Она создаёт особый алый цветок, отличающийся не только удивитель-
ной красотой, но и необыкновенным свойством: при условии должного 
ухода и регулярного общения с человеком оно способно сделать своего 
владельца счастливым. Нарушив правила компании, Элис дарит один из 
образцов своему сыну-подростку Джо. Они называют его «Малыш Джо», 
но вместе с цветком растут и подозрения Элис, что он не так безобиден, 
как кажется.
2019 Каннский МКФ (Франция) – приз за лучшую женскую роль 

Alice, a single mother, is a dedicated senior plant breeder at a corporation 
engaged in developing new species. She has engineered a very special crimson 
flower, remarkable not only for its beauty but also for its therapeutic value: if kept 
at the ideal temperature, fed properly and spoken to regularly, this plant makes 
its owner happy. Against company policy, Alice takes one home as a gift for her 
teenage son, Joe. They christen it ‘Little Joe’ but as it grows, so does Alice’s 
suspicion that her new creations may not be as harmless as their nickname 
suggests. 
2019 Cannes IFF (France) – Best Actress Award

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Джэсіка Хаўснер | Джессика Хауснер | 
Jessica Hausner
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Джэсіка Хаўснер, Жэральдзін Баяр | 
Джессика Хауснер, Жеральдин Бай-
яр | Jessica Hausner, Géraldine Bajard  
Аператар | Оператор | DOP 
Марцін Гшлахт | Мартин Гшлахт | 
Martin Gschlacht
Мастак | Художник | Production design
Катарына Вёперман | Катарина 
Вёпперманн | Katharina Wöppermann
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Бруна Вагнер, Бертран Фэўр, Філіп 
Бабер, Марцін Гшлахт, Джэсіка 
Хаўснер, Джэрардзін О’Флін | Бруно 
Вагнер, Бертран Февр, Филипп Бобер, 
Мартин Гшлахт, Джессика Хауснер, 
Джерардин О’Флинн | Bruno Wagner, 
Bertrand Faivre, Philippe Bober, Martin 
Gschlacht, Jessica Hausner, Gerardine 
O’Flynn
У ролях | В ролях | Cast
Эмілі Бічэм, Бэн Уішоў, Кэры Фокс, 
Кіт Конар, Дэвід Уілмат, Фенікс Бра-
сар, Себасцьян Хюльк, Ліндсі Дункан 
| Эмили Бичем, Бен Уишоу, Керри 
Фокс, Кит Коннор, Дэвид Уилмот, 
Феникс Броссар, Себастьян Хюльк, 
Линдси Дункан | Emily Beecham, Ben 
Whishaw, Kerry Fox, Kit Connor, David 
Wilmot, Phénix Brossard, Sebastian 
Hülk, Lindsay Duncan
Вытворчасць | Производство | 
Production
Coop99,The Bureau, Essential Films
Правы | Права | Rights Holder
Coproduction Office

Аўстрыя, Вялікабрытанія, Германія | 
 Австрия, Великобритания, Германия |  

Austria, UK, Germany
2019, 105’ – DCP

[ little joe ]

малыш джо 

МАЛЕНЬКІ  
ДЖО
little joe
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Джэсіка ХАЎСНЕР
Джессика Хауснер 

Джэсіка Хаўснер нарадзілася ў Вене, Аўстрыя, у 1972-м. Вывучала рэжысуру ў Кіна-
акадэміі Вены, дзе зняла адзначаныя ўзнагародамі кароткаметражныя фільмы 
«Флора» (1996) і «Інтэр-в’ю» (1999). Прем’ера яе першай поўнаметражнай стужкі 
«Мілая Рыта» (2001) адбылася на Канскім МКФ у праграме «Асаблівы погляд», дзе 
пазней былі прадстаўлены «Гатэль» (2004) і «Бязглуздае каханне» (2014). У 2009-м 
карціна «Лурд» атрымала прыз ФІПРЭСІ ў конкурснай праграме Венецыянскага МКФ. 
«Маленькі Джо» – 5-ы поўнаметражны фільм і англамоўны дэбют Хаўснер.

Джессика Хауснер родилась в Вене, Австрия, в 1972 году. Изучала режиссуру в Ки-
ноакадемии Вены, где сняла отмеченные наградами короткометражные фильмы 
«Флора» (1996) и «Интер-вью» (1999). Премьера её первой полнометражной ленты 
«Милая Рита» (2001) состоялась на Каннском МКФ в программе «Особый взгляд», где 
позже были представлены «Отель» (2004) и «Безрассудная любовь» (2014). В 2009-м 
картина «Лурд» получила приз ФИПРЕССИ в конкурсной программе Венецианского 
МКФ. «Малыш Джо» – 5-й полнометражный фильм и англоязычный дебют Хауснер.

Jessica Hausner was born in Vienna, Austria in 1972. She studied directing at the Film Academy 
of Vienna where she made the award-winning short films, FLORA (1996) and INTER-VIEW 
(1999). In 2001, her debut feature film, LOVELY RITA premiered at the Cannes Film Festival in Un 
Certain Regard, as did HOTEL in 2004 and AMOUR FOU in 2014. In 2009, LOURDES was selected 
in Competition at the Venice Film Festival where it was awarded the FIPRESCI Prize. LITTLE JOE 
is Jessica Hausner’s fifth feature film and her English-language debut.

Jessica Hausner
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Ільвы, мядзведзi, пальмавыя галiнкi | Львы, медведи, пальмовые ветви | Lions, Bears, Golden Palms

Жанчына і мужчына лунаюць па-над горадам, быццам закаханыя Марка 
Шагала ці анёлы ў «Небе над Берлінам». Мы ідзём следам за голасам апа-
вядальніцы, якая, нібыта казачная Шахеразада, пляце карункі гарадскіх 
гісторый. Мы назіраем вулічныя сцэнкі. Зазіраем у зачыненыя вокны 
і адчыненыя дзверы. Пранікаем ў чужыя сны і душы. Сочым за чарадой 
падзей, якія ўвасабляюць ардынарнае жыццё крохкага чалавецтва, прад-
стаўленага ва ўсім яго харастве, банальнасці, жорсткасці і прыгажосці.
Іранічная ода і кранальная элегія пра чалавечыя комплексы ад вялікага 
Роя Андэрсана, аднаго з самых арыгінальных і тытулаваных рэжысёраў 
свету.
2019 Венецыянскі МКФ (Італія) – «Сярэбраны леў» за лепшую рэжысуру 

Женщина и мужчина парят над городом подобно влюблённым Марка 
Шагала или ангелам в «Небе над Берлином». Мы следуем за голосом 
рассказчицы, которая, как сказочная Шахеразада, плетёт кружева 
городских историй. Мы наблюдаем уличные сценки. Заглядываем в за-
крытые окна и открытые двери. Проникаем в чужие сны и души. Следим 
за чередой событий, которые воплощают ординарную жизнь хрупкого 
человечества, представленную во всем её великолепии, банальности, 
жестокости и красоте. 
Ироничная ода и трогательная элегия о человеческих комплексах от 
великого Роя Андерссона, одного из самых оригинальных и титулован-
ных режиссёров мира. 
2019 Венецианский МКФ (Италия) – «Серебряный лев» за лучшую 
режиссуру

A reflection on human life in all its beauty and cruelty, its splendour and banality.
We wander, dreamlike, gently guided by our Scheherazade-esque narrator. 
Inconsequential moments take on the same significance as historical events: 
a couple floats over a war-torn Cologne; on the way to a birthday party, a father 
stops to tie his daughter’s shoelaces in the pouring rain; teenage girls dance 
outside a cafe; a defeated army marches to a prisoner of war camp.
Simultaneously an ode and a lament, ABOUT ENDLESSNESS presents 
a kaleidoscope of all that is eternally human, an infinite story of the vulnerability 
of existence.
2019 Venice IFF (Italy) – Silver Lion for Best Director

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Рой Андэрсан | Рой Андерссон |  
Roy Andersson
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Рой Андэрсан | Рой Андерссон |  
Roy Andersson
Аператар | Оператор | DOP 
Гергей Палаш | Гергей Палош |  
Gergely Pálos
Мастак | Художник | Production design
Андэрс Хельстром, Фрыда  
Э. Эльмстром, Ніклас Нільсан |  
Андерс Хелльстрём, Фрида  
Э. Эльмстрём, Никлас Нильссон | 
Anders Hellström, Frida E. Elmström, 
Nicklas Nilsson
Гук | Звук | Sound
Роберт Хефтэр | Роберт Хефтер | 
Robert Hefter
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Пэрніла Сандстром, Ёхан Карлсан |  
Пернилла Сандстрём, Йохан 
Карлссон | Pernilla Sandström, Johan 
Carlsson
У ролях | В ролях | Cast
Марцін Сернэр, Джэсіка Латандэр, 
Таццяна Дэланэ, Андэрс Хельстром, 
Ян-Эе Ферлінг, Бэнгт Бергіус, Тор 
Флігель | Мартин Сернер, Джессика 
Лотандер, Татьяна Делоне, Андерс 
Хелльстрём, Ян-Эйе Ферлинг, Бенгт 
Бергиус, Тор Флигель | Martin Serner, 
Jessica Louthander, Tatiana Delaunay, 
Anders Hellström, Jan-Eje Ferling, Bengt 
Bergius, Thore Flygel
Вытворчасць | Производство | 
Production
Roy Andersson Filmproduktion AB
Правы | Права | Rights Holder
Coproduction Office
Правы на тэрыторыi РБ | Права  
на территории РБ | Rights holder  
in Belarus
«Рускі рэпартаж» | «Русский  
репортаж» | Russian Report 

Швецыя, Германія, Нарвегія |  
Швеция, Германия, Норвегия |  

Sweden, Germany, Norway
2019, 76’ – DCP

[ om det oändliga ]

о бесконечности 
ПРА БЯСКОНЦАСЦЬ
about endlessness
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Рой АНДЭРСАН 
Рой Андерссон 

Нарадзіўся ў Гётэбаргу (Швецыя) ў 1943. Яго першы фільм «Шведская гісторыя 
кахання» атрымаў 4 прэміі Берлінале ў 1970. Пасля выпуску адзначаных узнагаро-
дамі кароткаметражак «Штосьці адбываецца» (1987) і «Слаўны свет» (1991), Рой зняў 
карціну «Песні з другога паверха», за якую атрымаў Спецыяльны прыз МКФ у Канах 
у 2000. Чацвёрты фільм Андэрсана «Ты, што жывеш» быў прадстаўлены ў намінацыі 
«Асаблівы погляд» МКФ у Канах у 2007. Карціна «Голуб сядзеў на галінцы, разважаючы 
пра жыццё» атрымала «Залатога льва» на 71-м Венецыянскім КФ.

Родился в Гётеборге (Швеция) в 1943. Его первый фильм «Шведская история любви» 
получил 4 премии Берлинале в 1970. После выпуска отмеченных наградами короткоме-
тражек «Что-то происходит» (1987) и «Славен мир» (1991), Рой снял картину «Песни со 
второго этажа», за которую получил Специальный приз МКФ в Каннах в 2000. Четвер-
тый фильм Андерссона «Ты, живущий» был представлен в номинации «Особый взгляд» 
МКФ в Каннах в 2007. Картина «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» получила 
«Золотого льва» на 71-ом Венецианском КФ.

Roy Andersson was born in 1943 in Gothenburg, Sweden. His first feature, A SWEDISH LOVE 
STORY, won main prize at the Berlin FF in 1970. After SOMETHING HAPPENED (1987) and 
WORLD OF GLORY (1991), two shorts that earned prestigious awards, he shot SONGS FROM 
THE SECOND FLOOR and won the Special Jury Prize at the 2000 Cannes FF. It was followed 
in 2007 by YOU, THE LIVING, which screened at Un Certain Regard section in Cannes. His 5th 
feature film, A PIGEON SAT ON A BRANCH REFLECTING ON EXISTENCE (2014), won Venice 
Golden Lion Award.

Roy Andersson
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У папулярным прыгарадзе Дакара рабочыя на будоўлі футурыстычнай 
вежы, месяцамі не атрымліваючы заробак, вырашаюць пакінуць краіну 
і перасекчы акіян у пошуках лепшай будучыні. Сярод іх Сулейман, каха-
нак Ады, якая была абяцана іншаму.
2019 Канскі МКФ (Францыя) – Гран-пры 

В популярном пригороде Дакара рабочие на стройке футуристической 
башни, месяцами не получая зарплату, решают покинуть страну и пере-
сечь океан в поисках лучшего будущего. Среди них Сулейман, любовник 
Ады, которая была обещанна другому. 
2019 Каннский МКФ (Франция) – Гран-при

Along the Atlantic coast a soon-to-be-inaugurated futuristc tower looms over 
a suburb of Dakar. Ada, 17, is in love with Souleiman, a young constuction 
worker. But she has been promised to another man. One night, Souleiman and 
his co-workers leave the country by sea, in hope of a better future. Several days 
later, a fire ruins Ada’s wedding and a mystrious fever strt to spread. Little does 
Ada know that Souleiman has returned.
2019 Cannes IFF (France) – Grand Prize of the Jury

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Маці Дзіоп | Мати Диоп | Mati Diop
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters 
Маці Дзіоп, Аліўе Дэманжэль | Мати 
Диоп, Оливье Деманжель | Mati Diop, 
Olivier Demangel
Аператар | Оператор | DOP 
Клэр Матон | Клер Матон | Claire Mathon 
Музыка | Музыка | Music
Фаціма Аль Кадзіры | Фатима Аль 
Кадири | Fatima Al Qadiri
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Рэмі Бура, Мішэль Меркт, Аліўе Пэр, 
Жан-Іў Рубэн, Касандрэ Варнаўтс, 
Жудзіт Лу Леві | Реми Бюра, Мишель 
Меркт, Оливье Пер, Жан-Ив Рубен, 
Кассандре Варнаутс, Жюдит Лу 
Леви | Rémi Burah, Michel Merkt, Olivier 
Père, Jean-Yves Roubin, Cassandre 
Warnauts, Judith Lou Lévy
У ролях | В ролях | Cast
Мама Санэ, Амаду Мбоў, Ібраіма  
Траорэ, Ніколь Сугу, Аміна Кан, 
Марыяма Гасама, Кумба Дзіенг, 
Ібраіма Мбай, Дзіянку Сэмбен | Мама 
Сане, Амаду Мбоу, Ибраима Траоре, 
Николь Сугу, Амина Кан, Мариама 
Гассама, Кумба Диенг, Ибраима 
Мбай, Дианку Сембен | Mama Sané, 
Amadou Mbow, Ibrahima Traoré, 
Nicole Sougou, Amina Kane, Mariama 
Gassama, Coumba Dieng, Ibrahima 
Mbaye, Diankou Sembene
Вытворчасць | Производство | 
Production
Les Films Du Bal, Cinekap, Frakas 
Productions
Правы | Права | Rights Holder
MK2 films
Правы на тэрыторыi РБ | Права 
на территории РБ | Rights holder in 
Belarus
Russian World Vision

Францыя, Сенегал, Бельгія | Франция,  
Сенегал, Бельгия | France, Senegal, Belgium

2019, 105’ – DCP

[ atlantique ] 

атлантика
АТЛАНТЫКА
аtlantics
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Маці ДЗІОП 
Мати Диоп 

Маці Дзіоп скончыла Нацыянальную студыю сучаснага мастацтва ў Францыі. Яна 
зняла чатыры кароткаметражныя і адзін сярэднеметражны фільм. Апошні быў адзна-
чаны ўзнагародай «Усходнае дараванне» імя Марціна Сігала ў Лінкольн-цэнтры, ЗША 
ў 2016 г. Дакументальная стужка «Тысяча сонцаў» (2013), «Вядомы ва В’етнаме» (2011), 
«Снежная гармата» (2010) і «Атлантыкі» (2009) удзельнічалі і атрымлівалі прызы на 
шматлікіх фестывалях свету, уключаючы фестывалі ў Венецыі і Таронта.

Мати Диоп окончила Национальную студию современного искусства во Франции. 
Она сняла 4 короткометражных и один среднеметражный фильм. Последний был удо-
стоен награды «Восходящее дарование» имени Мартина Сигала в Линкольн-центре, 
США, в 2016 г. Документальная картина «Тысяча солнц» (2013), а также короткоме-
тражные фильмы «Известен во Вьетнаме» (2011), «Снежная пушка» (2010) и «Атлан-
тики» (2009) участвовали и получали призы на многих фестивалях мира, включая 
фестивали в Венеции и Торонто.

Mati Diop graduated from National Studio of Contemporary Art in France. She directed four 
short and a medium-length film which received the “Martin E. Segal – Emerging Arts Award” of 
the Lincoln Center (USA) in 2016. A THOUSAND SUNS (2013), BIG IN VIETNAM (2011), SNOW 
CANON (2010) and ATLANTIQUES (2009) were selected and awarded in a wide number of 
international festivals such as the Venice International Film Festival, the Toronto International 
Film Festival etc.

Mati Diop
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Яна маленькае, але небяспечнае дзяўчо. У якіх бы школах, інтэрнатах, 
дзіцячых цэнтрах Бэні ні апыналася, яе адусюль выключаюць. Шалёнае 
9-гадовае дзіця ўжо стала «разбуральнікам сістэмы». У самой Бэні адна 
мэта: вярнуцца дамоў да сваёй матулі! Аднак Б’янка баіцца ўласнае дачкі. 
Фрау Бафанэ з органаў сацыяльнай апекі спрабуе знайсці дзяўчынцы 
пастаянны прытулак. Калі яна звяртаецца па дапамогу да дзіцячага 
выхавацеля-спецыяліста па кіраванні гневам, з’яўляецца надзея…
2019 Берлінскі МКФ (Германія) – «Сярэбраны мядзведзь» імя Альфрэда 
Баўэра за адкрыццё новых шляхоў у кінамастацтве, прыз чытачоў 
газеты Berliner Morgenpost
МКФ у Сафіі (Балгарыя) – прыз за лепшую рэжысуру

Она маленькая, но опасная девчонка. В каких бы школах, интернатах, 
детских центрах Бенни ни оказывалась, её отовсюду исключают. 
Неуправляемый 9-летний ребенок уже стал «разрушителем системы». 
У самой Бенни одна цель: вернуться домой к своей маме! Однако Бьянка 
боится собственной дочери. Фрау Бафане из органов социальной опеки 
пытается подыскать девочке постоянное место. Когда она обращается 
за помощью к детскому воспитателю-специалисту по управлению гне-
вом, появляется надежда…
2019 Берлинский МКФ (Германия) – «Серебряный медведь» имени 
Альфреда Бауэра за открытие новых путей в киноискусстве, приз чита-
телей газеты Berliner Morgenpost
МКФ в Софии (Болгария) – приз за лучшую режиссуру

She is small, but dangerous. Wherever Benni ends up, she is immediately 
expelled. The wild 9-year-old girl has already become a “system crasher”. 
Benni has one goal: to be back at home with her mommy! But Bianca is scared 
of her daughter. Mrs. Bafané from child protection services is trying to find 
a permanent placement for Benni. She hires the anger management trainer 
Micha as Benni’s school escort and suddenly there is a seed of hope.
2019 Berlin IFF (Germany) – Silver Bear Alfred Bauer Prize; Berliner 
Morgenpost Readers’ Jury Award
Sofia IFF (Bulgaria) – Best Director Award

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Нора Фінгшайдт | Нора Фингшайдт | 
Nora Fingscheidt
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Нора Фінгшайдт | Нора Фингшайдт | 
Nora Fingscheidt 
Аператар | Оператор | DOP 
Юнус Рой Імер | Юнус Рой Имер | 
Yunus Roy Imer
Мастак | Художник | Production design
Мары-Луіз Бальцэр | Мари-Луиз 
Бальцер | Marie-Luise Balzer
Музыка | Музыка | Music
Джон Гюртлер | Джон Гюртлер |  
John Gürtler
Гук | Звук | Sound
Карына Цынк, Ёнатан Шор | Коринна 
Цинк, Йонатан Шорр | Corinna Zink, 
Jonathan Schorr
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Петэр Хартвіг, Ёнас Вайдэман,  
Якаб Д. Вайдэман | Петер Хартвиг, 
Йонас Вайдеманн, Якоб Д. Вайдеманн | 
Peter Hartwig, Jonas Weydemann, 
Jakob D. Weydemann
У ролях | В ролях | Cast
Хелена Цэнгель, Альбрэхт Шух, 
Габрыэла Марыя Шмайдэ,  
Ліза Хагмайстэр | Хелена Ценгель, 
Альбрехт Шух, Габриэла Мария 
Шмайде, Лиза Хагмайстер | Helena 
Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria 
Schmeide, Lisa Hagmeister
Вытворчасць | Производство | 
Production
kineo Filmproduktion, Weydemann Bros. 
Правы | Права | Rights Holder
Beta Cinema

Германія | Германия | Germany
2019, 119’ – DCP

[ systemsprenger ]

разрушительница системы 

РАЗБУРАЛЬНІЦА 
СІСТЭМЫ
system crasher
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Нора ФІНГШАЙДТ
Нора Фингшайдт 

Нарадзілася ў Браўншвейгу ў 1983, дзяцінства прайшло ў Германіі і Аргенціне. З 2003 
спрыяла стварэнню незалежнай кінашколы filmArche ў Берліне. З 2008 па 2017 Нора 
вывучала рэжысуру ігравога кіно ў Кінаакадэміі Бадэн-Вюртэмберга. Яе выпускная 
работа, поўнаметражны дакументальны фільм «Без гэтага свету» пра кансерва-
тыўную менаніцкую калонію ў Аргенціне, атрымала прыз Макса Офюлса і прэмію 
«Першыя крокі» ў 2017. Яе дэбют у мастацкім кіно «Разбуральніца сістэмы» высунуты 
Германіяй на прэмію «Оскар».

Родилась в Брауншвейге в 1983, провела детство в Германии и Аргентине. С 2003 содей-
ствовала созданию независимой киношколы filmArche в Берлине. С 2008 по 2017 Нора 
изучала режиссуру игрового кино в Киноакадемии Баден-Вюртемберга. Её выпускная 
работа, полнометражный документальный фильм «Без этого мира» о консервативной 
меннонитской колонии в Аргентине, получила приз Макса Офюлса и премию «Первые 
шаги» в 2017. Её дебют в художественном кино «Разрушительница системы» выдвинут 
Германией на премию «Оскар».

Born in Braunschweig in 1983, she spent her childhood in Germany and Argentina. From 2003 
onwards she supported the development of the self-organized film school filmArche in Berlin. 
2008–2017 Nora studied fiction directing at the Film Academy Baden-Württemberg. Her 
graduation film, the full-length documentary WITHOUT THIS WORLD about a conservative 
Mennonite colony in Argentina, won the Max Ophüls Prize and First Steps Award in 2017. Her 
fiction debut SYSTEM CRASHER is submitted by Germany for the 2020 Academy Awards.

Nora Fingscheidt
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Абла – уладальніца невялікай хатняй пякарні ў Касабланцы, дзе яна 
жыве са сваёй васьмігадовай дачкой Вардай. Звыклы ўклад іх жыцця ад-
нойчы парушае маладая жанчына, якая пагрукала ў дзверы. Гэта Самія. 
Яна чакае дзіця, ёй патрэбна праца і дах над галавой. Маленькая Варда 
хутка прывязваецца да яе, але маці дзяўчынкі спачатку адмаўляецца 
даць прытулак цяжарнай незнаёмцы. Стаўленне да Саміі змяняецца, як 
толькі яна пачынае дэманстраваць сваё кухарскае майстэрства…
2019 Канскі МКФ (Францыя) – фільм-удзельнік конкурсу «Асаблівы 
погляд»
МКФ у Дурбане (ПАР) – прыз журы за лепшую жаночую ролю (Нісрын 
Эрады)

Абла – владелица небольшой домашней пекарни в Касабланке, где она 
живёт вдвоём со своей восьмилетней дочерью Вардой. Привычный 
уклад их жизни однажды нарушает молодая женщина, постучавшаяся 
в их дверь. Это Самия. Она ждёт ребенка, ей нужна работа и крыша над 
головой. Маленькая Варда быстро привязывается к ней, но мать девочки 
поначалу отказывается приютить беременную незнакомку. Отношение 
к Самии меняется, как только она начинает демонстрировать искусство 
своей стряпни… 
2019 Каннский МКФ (Франция) – фильм-участник конкурса «Особый 
взгляд»
МКФ в Дурбане (ЮАР) – приз жюри за лучшую женскую роль (Нисрин 
Эрради)

Abla runs a modest local bakery from her home in Casablanca where she lives 
alone with her 8 year-old daughter Warda. Their routine of housework and 
homework is interrupted one day by a knock on the door. It is Samia, a young 
woman looking for a job and a roof over her head. The little girl is immediately 
taken with the newcomer but her mother initially refuses to allow a pregnant 
stranger into their home. Gradually, however, Alba’s resolve softens and Samia’s 
arrival begins to offer all of them the prospect of a new life.но
2019 Cannes IFF (France) – Un Certain Regard
Durban IFF (South Africa) – Best Actress award

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Мар’ям Тузані | Марьям Тузани | 
Maryam Touzani
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters 
Мар’ям Тузані, Набіль Аюш | Марьям 
Тузани, Набиль Аюш | Maryam 
Touzani, Nabil Ayouch
Аператар | Оператор | DOP 
Віржыні Сурдэй | Виржини Сурдей | 
Virginie Surdej
Гук | Звук | Sound
Насім Мунабі | Нассим Мунабби | 
Nassim Mounabbih
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Набіль Аюш, Амін Бенжэлун, Патрык 
Кінэ | Набиль Аюш, Амин Бенжеллун, 
Патрик Кине | Nabil Ayouch, Amine 
Benjelloun, Patrick Quinet
У ролях | В ролях | Cast
Любна Азабаль, Нісрын Эрады, Дуае 
Бельхаўда, Азіз Хатаб, Хасна Тамтаўі | 
Любна Азабаль, Нисрин Эрради, 
Дуае Бельхауда, Азиз Хаттаб, Хасна 
Тамтауи | Lubna Azabal, Nisrin Erradi, 
Douae Belkhaouda, Aziz Hattab, Hasnaa 
Tamtaoui
Вытворчасць | Производство | 
Production
Ali N’ Productions, Les Films Du 
Nouveau Monde, Artemis Productions
Правы | Права | Rights Holder
Films Boutique

Марока, Францыя, Бельгiя |  
Марокко, Франция, Бельгия |  

Morocco, France, Belgium
2019, 98’ – DCP

[ adam ]
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Мар’ям ТУЗАНІ
Марьям Тузани 

Рэжысёр, сцэнарыст, актрыса родам з Танжэра, Марока. Скончыла ўніверсітэт 
у Лондане. Кароткаметражны дэбют Мар’ям «Пакуль яны спалі» (2012) заваяваў 
17 узнагарод міжнародных кінафестываляў. Яе наступная кароткаметражка «Ая ідзе 
на пляж» (2015) атрымала прыз глядацкіх сімпатый на МКФ у Каіры. Разам са сваім 
мужам рэжысёрам Набілем Аюшам працавала над сцэнарыем фільма «Моцна каха-
ная» (2015). Таксама выступіла суаўтарам і сыграла галоўную ролю ў чарговай яго 
карціне «Набег» (2017). Рэжысёрскі дэбют Тузані «Адам» высунуты на прэмію «Оскар» 
ад Марока.

Режиссёр, сценарист, актриса родом из Танжера, Марокко. Окончила университет 
в Лондоне. Короткометражный дебют Марьям «Пока они спали» (2012) завоевал 
17 наград международных фестивалей. Её следующая короткометражка «Ая идёт на 
пляж» (2015) удостоилась приза зрительских симпатий на МКФ в Каире. Совместно 
со своим мужем режиссёром Набилем Аюшем работала над сценарием фильма 
«Сильно любимая» (2015). Также выступила в роли соавтора и сыграла главную роль 
в очередной его картине «Набег» (2017). Режиссёрский дебют Тузани «Адам» выдви-
нут на премию «Оскар» от Марокко. 

Director, screenwriter, actress. She spent her childhood in Tangier before pursuing a degree 
in London. Her first short film WHEN THEY SLEPT (2012) received a total of 17 awards. Her 
second short AYA GOES TO THE BEACH (2015) won Cairo’s Audience Award. Together with 
her husband director Nabil Ayouch, Touzani worked on the script of his acclaimed feature 
MUCH LOVED (2015). She also co-wrote and appeared in a leading role in his most recent 
film RAZZIA (2017). Her fiction debut АDAM is submitted by Morocco for the 2020 Academy 
Awards.

Maryam Touzani
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Без пяці хвілін «Оскар» | Без пяти минут «Оскар» | Within an Inch of “Oscar”

Сямейная хроніка, поўная шэкспіраўскіх жарсцей, у цэнтры якой лёс 
харызматычнага землеўласніка Жоана Фернандыша – велікадушнага 
і дэспатычнага гаспадара найбуйнейшага маёнтка ў Еўропе, які знахо-
дзіцца на паўднёвым беразе ракі Таха. «Маёнтак» – гэта фрэска пра 
жыццё ў Партугаліі другой паловы ХХ стагоддзя з моцнымі, цэльнымі 
і энігматычнымі героямі.
2019 Венецыянскі МКФ (Італія) – фiльм-удзельнiк конкурснай праграмы 
МКФ у Таронта (Канада) – спецыяльны паказ 

Семейная хроника, полная шекспировских страстей, в центре которой 
судьба харизматичного землевладельца Жоана Фернандиша – вели-
кодушного и деспотичного хозяина крупнейшего поместья в Европе, 
расположенного на южном берегу реки Тахо. «Поместье» – это фреска 
о жизни в Португалии второй половины ХХ века с сильными, цельными 
и энигматичными героями. 
2019 Венецианский МКФ (Италия) – фильм-участник конкурсной про-
граммы 
МКФ в Торонто (Канада) – специальный показ 

The chronicle of a family, and João Fernandes, the charismatic landowner 
(a sort of “anarchist and progressive ‘prince’, bigger than life”) of one of the 
largest estates in Europe, on the south bank of the River Tagus. THE DOMAIN 
is a huge fresco of Portugal in the second half of the 20th century, an epic with 
strong, intense and enigmatic characters. 
2019 Venice IFF (Italy) – Official Selection
Toronto IFF (Canada) – Special presentation 

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Цьягу Гедзiш | Тьягу Гедиш |  
Tiago Guedes
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters 
Руй Кардозу Марцінш, Цьягу Гедзiш | 
Руй Кардозу Мартинш, Тьягу Гедиш | 
Rui Cardoso Martins, Tiago Guedes
Аператар | Оператор | DOP 
Жоан Ланса Мараіш | Жоан Ланса 
Мораиш | João Lança Morais
Мастак | Художник | Production design
Ізабэл Бранку | Изабел Бранку | 
Isabel Branco
Гук | Звук | Sound
Францыску Велозу, Элса Ферэйра, 
Пэдру Гойш | Франциску Велозу, Элса 
Феррейра, Педру Гойш | Francisco 
Veloso, Elsa Ferreira, Pedro Góis
Прадзюсар | Продюсер | Producer
Паўлу Бранку | Паулу Бранку | Paulo 
Branco
У ролях | В ролях | Cast
Албану Жэроніму, Сандра Фалейру, 
Мігел Боржыш, Жоан Пэдру Мамедзi | 
Албану Жерониму, Сандра Фалейру, 
Мигел Боржиш, Жоан Педру Мамеди | 
Albano Jerónimo, Sandra Faleiro, Miguel 
Borges, João Pedro Mamede
Вытворчасць | Производство | 
Production
Leopardo Filmes
Правы | Права | Rights Holder
Alfama Films Production

Партугалія, Францыя | Португалия, Франция |  
Portugal, France

2019, 166’ – DCP
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Цьягу ГЕДЗIШ
Тьягу Гедиш 

Цьягу Гедзiш нарадзіўся ў Порту, Партугалія. Сумесна з Фрэдэрыка Сэра зняў адзна-
чаныя ўзнагародамі стужкі «Благая кроў» (2006) і «Між пальцаў» (2008). Сцэнарыст 
і рэжысёр фільма «Смутак і радасць у жыцці жырафаў» (2019). «Маёнтак» – найноўшая 
яго работа.

Тьягу Гедиш родился в Порту, Португалия. Совместно с Фредерико Серра снял отме-
ченные наградами картины «Дурная кровь» (2006) и «Между пальцами» (2008). Сце-
нарист и режиссёр фильма «Печаль и радость в жизни жирафов» (2019). «Поместье» 
(2019) – новейшая его работа.

Tiago Guedes was born in Porto, Portugal. With Frederico Serra, he has co-directed the 
award-winning feature films BLOOD CURSE (2006) and NOISE (2008), and wrote and directed 
SADNESS AND JOY IN THE LIFE OF GIRAFFES (2019). THE DOMAIN (2019) is his latest film.

Tiago Guedes
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Без пяці хвілін «Оскар» | Без пяти минут «Оскар» | Within an Inch of “Oscar”

Вострасюжэтны неа-нуар ад аднаго з самых арыгінальных рэжысёраў 
сучаснасці Карнэліу Парумбою.
Крысці, карумпаваны паліцэйскі з Бухарэста, закаханы ў ракавую пры-
гажуню Гілду, звязаную са злачынным бізнесам. Дзеля яе ён гатовы на 
любую авантуру. Крысці выпраўляецца на сонечны востраў Гамера, каб 
вызваліць з турмы нячыстага на руку бізнесмена. Але для ажыццяўлен-
ня дзёрзкага плана ён павінен вывучыць мясцовы гангстарскі дыялект, 
поўны свісцячых і шыпячых гукаў…
2019 Канскі МКФ (Францыя) – фільм-удзельнік конкурснай праграмы
МКФ у Таронта (Канада) – фільм-удзельнік конкурснай праграмы
МКФ у Нью-Ёрку (ЗША) – фільм-удзельнік конкурснай праграмы

Остросюжетный нео-нуар от одного из самых оригинальных режиссёров 
современности Корнелиу Порумбойю.
Кристи, коррумпированный полицейский из Бухареста, без памяти влю-
бляется в прекрасную Гилду, роковую женщину, связанную с преступ-
ным бизнесом. Ради неё он готов на любую авантюру. Кристи намерен 
отправиться на солнечный остров Гомера, чтобы вызволить из тюрьмы 
нечистого на руку бизнесмена. Но для осуществления дерзкого плана он 
должен выучить местный гангстерский диалект с труднопроизносимы-
ми свистящими и шипящими звуками…
2019 Каннский МКФ (Франция) – фильм-участник конкурсной программы
МКФ в Торонто (Канада) – фильм-участник конкурсной программы
МКФ в Нью-Йорке (США) – фильм-участник конкурсной программы

Not everything is as it seems for Cristi, a police inspector in Bucharest who 
plays both sides of the law. Embarked by the beautiful Gilda on a high-stakes 
heist, both will have to navigate the twists and turns of treachery and deception. 
A secret whistling language spoken on the Spanish island of La Gomera might 
just be what they need to pull it off.
2019 Cannes IFF (France) – Official Selection
Toronto IFF (Canada) – Official Selection
New York FF (USA) – Official Selection

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Карнэліу Парумбою | Корнелиу  
Порумбою | Corneliu Porumboiu
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Карнэліу Парумбою | Корнелиу  
Порумбою | Corneliu Porumboiu
Аператар | Оператор | DOP 
Тудар Мірча | Тудор Мирча |  
Tudor Mircea
Мастак | Художник | Production design
Сімона Пэдурэцу | Симона Пэдурецу | 
Simona Pǎduretu
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Марчэла Міндру Урсу, Патрыцыя 
Паянару | Марчела Миндру Урсу, 
Патриция Поенару | Marcela Mindru 
Ursu, Patricia Poienaru
У ролях | В ролях | Cast
Улад Іваноў, Катрынэль Марлон, 
Родыка Лазэр, Антоніа Буіль, Агусці 
Віларонга, Сабін Тамбрэа | Влад 
Иванов, Катринель Марлон, Родика 
Лазэр, Антонио Буиль, Агусти  
Вилларонга, Сабин Тамбреа | Vlad 
Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazǎr, 
Antonio Buíl, Agustí Villaronga, Sabin 
Tambrea
Вытворчасць | Производство | 
Production
42 Km Film, Les fims du Worso, 
Komplizen Film
Правы | Права | Rights Holder
mk2 Films
Правы на тэрыторыі РБ | Права 
на территории РБ | Rights Holder in 
Belarus
«Рускі рэпартаж» | «Русский  
репортаж» | Russian Report 

Румынія, Францыя, Германія |  
Румыния, Франция, Германия |  

Romania, France, Germany
2019, 97’ – DCP

[ la gomera ]

свистуны 
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Карнэліу ПАРУМБОЮ
Корнелиу Порумбою 

Нарадзіўся ў 1975 годзе ў Васлуі, Румынія. Скончыў факультэт кінарэжысуры Нацыя-
нальнага ўніверсітэта тэатра і кінематаграфіі. Яго кароткаметражныя фільмы, знятыя 
падчас вучобы, былі адзначаныя ўзнагародамі буйных кінафестываляў, у тым ліку 
Канскага. Яго першы поўнаметражны фільм «12:08 на ўсход ад Бухарэста» атрымаў 
прыз «Залатая камера» за лепшы дэбют і ўзнагароду кінадыстрыб’ютараў. У 2009 го-
дзе фільм «Паліцэйскі, прыметнік» атрымаў прыз журы і прыз ФІПРЭСІ на Канскім 
кінафестывалі. 

Родился в 1975 году в Васлуе, Румыния. Окончил факультет кинорежиссуры Нацио-
нального университета театра и кинематографии. Его короткометражные фильмы, 
снятые во время учёбы, были отмечены наградами крупных кинофестивалей, вклю-
чая Каннский. Его первый полнометражный фильм «12:08 к востоку от Бухареста» 
получил приз «Золотая камера» за лучший дебют и награду кинодистрибьюторов. 
В 2009 году фильм «Полицейский, имя прилагательное» получил приз жюри и приз 
ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале.

Corneliu Porumboiu was born in 1975 in Vaslui. He studied film at the I.L.Caragiale University 
in Bucharest. The two short films he directed in 2003 drew international attention: A TRIP TO 
THE CITY (Cinéfondation’s second prize in 2004), followed by LIVIU’S DREAM. His first feature 
film 12:08 EAST OF BUCHAREST was presented in Cannes at the Directors’ Fortnight in 2006 
and won the Caméra d’Or. In 2009 POLICE, ADJECTIVE was selected for Un Certain Regard, 
winning Jury Prize and FIPRESCI Prize.

Corneliu Porumboiu
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Нікалін, дасведчаны псіхолаг, прыходзіць працаваць у папраўчую уста-
нову. Адзін з яе пацыентаў – серыйны гвалтаўнік Ідрыс. Пасля пяці гадоў 
лячэння яго збіраюцца выпусціць на волю з правам жыць без нагляду. 
Урачам, якія працавалі з ім, здаецца, што Ідрыс дасягнуў значнага пра-
грэсу ў паводзінах, але Нікалін не верыць яму і спрабуе перашкодзіць яго 
вызваленню. Ідрыс з усіх сіл намагаецца пераканаць яе ў адваротным, 
але паступова ператвараецца ў маніпулятара, якім Нікалін і лічыла яго 
з самага пачатку. Абое спрабуюць узяць верх адно над адным, і Нікалін, 
нягледзячы на свае веды і досвед, дазваляе загнаць сябе ў пастку.
2019 МКФ у Лакарна (Швейцарыя) – фільм-удзельнік конкурснай прагра-
мы, асаблівая згадка журы ў катэгорыі «Лепшы ігравы дэбют»
МКФ у Таронта (Канада) – фільм-удзельнік конкурснай праграмы

Николин, опытный психолог, приходит работать в исправительное 
учреждение. Один из её пациентов – серийный насильник Идрис. После 
пяти лет лечения его собираются выпустить на свободу с правом жить 
без надзора. Врачам, работавшим с ним, кажется, что Идрис достиг зна-
чительного прогресса в поведении, но Николин не верит ему и пытается 
помешать его освобождению. Идрис изо всех сил старается убедить её 
в обратном, но постепенно превращается в манипулятора, каким Нико-
лин и считала его с самого начала. Они оба пытаются взять верх друг над 
другом, и Николин, несмотря на свои знания и опыт, позволяет загнать 
себя в ловушку.
2019 МКФ в Локарно (Швейцария) – фильм-участник конкурсной програм-
мы, особое упоминание жюри в категории «Лучший игровой дебют»
МКФ в Тороното (Канада) – фильм-участник конкурсной программы

Nicoline, an experienced psychologist, starts a new job at a penal institution. 
She meets Idris, a sex offender who committed a series of grave crimes. After 
five years of treatment, he is about to go on his first unaccompanied probation. 
His team of practitioners are enthusiastic about his development but Nicoline 
doesn’t trust him and tries to push his probation. Idris tries his hardest to 
convince Nicoline of his good intentions, but slowly but surely he transforms into 
the manipulator she saw in him from the start. A power play emerges between 
them and Nicoline, in spite of her knowledge and experience, lets herself be 
trapped completely.
2019 Locarno IFF (Switzerland) – Official Selection, First Feature Special 
Mention
Toronto IFF (Canada) – Official Selection

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Халіна Рэйн | Халина Рейн | Halina Reijn 
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters 
Эстэр Гэрытсэн, Халіна Рэйн | Эстер 
Герритсен, Халина Рейн | Esther 
Gerritsen, Halina Reijn
Аператар | Оператор | DOP 
Яспер Вольф | Яспер Вольф | Jasper 
Wolf
Мастак | Художник | Production design
Ліке Шольман | Лике Шольман |  
Lieke Scholman
Музыка | Музыка | Music
Эла ван дэр Ваўдэ | Элла ван дер 
Вауде | Ella van der Woude
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Ада Госэнс, Франс ван Гестэл, Ларэт 
Шылінгс, Арнольд Хесленфельд, 
Халіна Рэйн, Карыс ван Хаўтэн | Ада 
Госсенс, Франс ван Гестел, Лоретт 
Шиллингс, Арнольд Хесленфельд, 
Халина Рейн, Карис ван Хаутен | Ada 
Goossens, Frans van Gestel, Laurette 
Schillings, Arnold Heslenfeld, Halina 
Reijn, Carice van Houten
У ролях | В ролях | Cast
Карыс ван Хаўтэн, Марван Кензары, 
Мары-Ма ван Зёйлен, Пітэр Эмбрэхтс, 
Бэці Шурман, Арыяне Шлютэр, Марыя 
Кракман, Тамар ван дэн Доп, Роберт 
дэ Хог, Юда Гослінга | Карис 
ван Хаутен, Марван Кензари, Мари-Ма  
ван Зёйлен, Питер Эмбрехтс, Бетти 
Шюрман, Ариане Шлютер, Мария 
Кракман, Тамар ван ден Доп, Роберт 
де Хог, Юда Гослинга | Carice van 
Houten, Marwan Kenzari, Marie-Mae 
van Zuilen, Pieter Embrechts, Betty 
Schuurman, Ariane Schluter, Maria 
Kraakman, Tamar van den Dop, Robert  
de Hoog, Juda Goslinga
Вытворчасць | Производство | 
Production
Topkapi Films, Man Up Film
Правы | Права | Rights Holder
Films Boutique

Нідэрланды | Нидерланды | Netherlands
2019, 98’ – DCP

[ instinct ]

инстинкт
ІНСТЫНКТ
instinct
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Халіна РЭЙН
Халина Рейн 

Халіна Рэйн нарадзілася ў Амстэрдаме. Вывучала акцёрскае майстэрства ў Маас-
трыхтскай тэатральнай акадэміі. За яе плячыма мноства тэатральных, тэлевізійных і 
кінароляў, у тым ліку ў такіх карцінах, як «Чорная кніга» (2006) і «Аперацыя “Валькірыя”» 
(2008). «Інстынкт» (2019) – яе першая рэжысёрская работа. Яна высунута Нiдэрландамi 
на прэмію «Оскар».

Халина Рейн родилась в Амстердаме. Изучала актёрское мастерство в Маастрихтской 
театральной академии. За её плечами множество театральных, телевизионных и кино-
ролей, в том числе в таких картинах, как «Чёрная книга» (2006) и «Операция “Валь-
кирия”» (2008). «Инстинкт» (2019) – её первая режиссёрская работа. Она выдвинута 
Нидерландами на премию «Оскар».

Halina Reijn was born in Amsterdam. She studied acting at Maastricht Academy of Dramatic 
Arts. She went on to appear in numerous stage, television, and film roles, including BLACK 
BOOK (2006) and VALKYRIE (2008). INSTINCT (2019) is her directorial debut. It is submitted 
by The Netherlands for the 2020 Academy Awards.

Halina Reijn
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DOC Без пяці хвілін «Оскар» | Без пяти минут «Оскар» | Within an Inch of “Oscar”

Ці будуць памідоры смачнейшымі, калі іх вырошчваць пад музыку Рыхар-
да Вагнера? Эліяс, маленькая вёсачка ў цэнтральнай Грэцыі, паступова 
вымірае. Але яе жыхары не здаюцца і імкнуцца ажыццявіць сваю мару. 
Яны вырошчваюць экалагічна чыстыя памідоры… якія рэагуюць на музы-
ку Вагнера. У іх нават атрымліваецца экспартаваць свой прадукт па ўсім 
свеце. Гэта кранальная гісторыя аб вынаходлівых стрыечных братах, 
якія кінулі выклік традыцыйнай сельскай гаспадарцы. 
2019 Берлінскі МКФ (Германія) – сусветная прэм’ера
МФ дакументальнага кіно ў Салоніках (Грэцыя) – праграма «Food vs Food»
МКФ «Visions du Réel» (Швейцарыя) – спецыяльны паказ
МКФ «DocsBarcelona» (Іспанія) – секцыя «Панарама»
Намінацыя на прэмію «Оскар-2020» ад Грэцыі

Будут ли помидоры вкуснее, если их выращивать под музыку Рихарда 
Вагнера? Элиас, маленькая деревушка в центральной Греции, постепен-
но вымирает. Но ее жители не сдаются и стремятся осуществить свою 
мечту. Они выращивают экологически чистые помидоры… чувствитель-
ные к музыке Вагнера. Им даже удается экспортировать свой продукт 
по всему миру. Это трогательная история о находчивых двоюродных 
братьях, которые бросили вызов традиционному сельскому хозяйству. 
2019 Берлинский МКФ (Германия) – мировая премьера
МФ документального кино в Салониках (Греция) – программа «Food 
vs Food»
МКФ «Visions du Réel » (Швейцария) – специальный показ
МКФ «DocsBarcelona» (Испания) – секция «Панорама»
Номинация на премию «Оскар-2020» от Греции
 
Do tomatoes taste better when they listen to the music of Richard Wagner? 
Elias, a small farming village in central Greece, is dying out. But with a little help 
from Wagner’s music, the villagers export their little jars with organic tomato 
recipes across the world. The film follows the protagonists as they struggle to 
make their dream come true. It is a bitter-sweet story of two ingenious Greek 
cousins who defy industrial farming by cultivating organic tomatoes sensitive to 
Wagner‘s music.
2019 Berlin IFF (Germany) – World Premiere
Thessaloniki Documentary Festival (Greece) – Food vs Food
Visions du Réel IFF (Switzerland) – Special Screening
DocsBarcelona IFF (Spain) – Panorama Section
Greek Nomination for the 2020 Academy Awards

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Марыяна Эканому | Марианна 
 Эконому | Marianna Economou
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Марыяна Эканому | Марианна 
 Эконому | Marianna Economou
Аператар | Оператор | DOP 
Аргірыс Цэпелікас | Аргирис 
Цепеликас | Argyris Tsepelikas
Прадзюсары | Продюсеры | Producers 
Рэа Апасталідэс, Юры Авераф, 
Спірас Маўрагеніс | Реа Апостолидес, 
Юри Авероф, Спирос Маврогенис  | 
Rea Apostolides, Yuri Averof, Spiros 
Mavrogenis
Вытворчасць | Производство | 
Production
STEFI&Lynx, Anemon
Правы | Права | Rights Holder
Rise And Shine World Sales UG

Грэцыя | Греция | Greece
2019, 72’ – DCP

[ όταν ο βάγκνερ συνάντησε τισ ντομάτεσ ]

когда помидоры встретились с вагнером 

КАЛІ ПАМІДОРЫ 
СУСТРЭЛІСЯ З ВАГНЕРАМ 

when tomatoes met wagner 
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Марыяна ЭКАНОМУ 
Марианна Эконому 

Грэчаскі рэжысёр, сцэнарыст, прадзюсар. Вывучала антрапалогію, фотажурналістыку 
і рэжысуру кіно ў Лондане. З 2000 года здымае і прадзюсіруе дакументальныя серыялы 
і незалежнае кіно. Супрацоўнічае з еўрапейскімі вяшчальнымі кампаніямі BBC, ARTE 
і YLE. Яе фільмы былі адзначаны прызамі міжнародных кінафестываляў. У 2016 годзе 
фільм «Самая доўгая прабежка» быў намінаваны на прэмію Еўрапейскай кінаакадэміі 
і атрымаў прыз VER.DI на МФ дакументальнага кіно і анімацыі ў Лейпцыгу.

Греческий режиссер, сценарист, продюсер. Изучала антропологию, фотожурнали-
стику и режиссуру кино в Лондоне. С 2000 года снимает и продюсирует докумен-
тальные сериалы и независимое кино. Сотрудничает с европейскими вещательными 
компаниями BBC, ARTE и YLE. Ее фильмы были отмечены призами международных 
кинофестивалей. В 2016 году фильм «Самая длинная пробежка» был номинирован на 
премию Европейской киноакадемии и получил приз VER.DI на МФ документального 
кино и анимации в Лейпциге. 

Greek director, scriptwriter, producer. Studied anthropology, photojournalism and film 
production in London. Since 2000 has been directing and producing documentary series and 
independent films. Works with European broadcasters such as the BBC, ARTE and YLE. Her 
films received awards at international film festivals. THE LONGEST RUN was nominated for 
the European Film Awards 2016 and won the VER.DI award at DOK Leipzig IFF.

Marianna Economou



ПАЎНОЧНЫЯ СТРАСЦІ 
полуночные страсти | midnight passion

ТАЯМНІЦА НОЧЫ
тайна ночи | mystery of the night

ПАТРЫК
патрик | patrick

Д’ЯБАЛ ПАМІЖ НОГ
дьявол между ног | devil between the legs

МАГІЯ ЗВЕРА
магия зверя | only the animals
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Пачатак 20-га стагоддзя. Філіпіны знаходзяцца пад прыгнётам іспанскай 
дэспатыі. Дзяўчына, якая вырасла ў зачараваным лесе і якую даглядаюць 
духі прыроды, закахалася ў знатнага гараджаніна. Палкасць абарочва-
ецца здрадніцтвам, разбітае сэрца абуждае лютасць. Кінутая жанчына 
ператвараецца ў дэмана-асванга, каб адпомсціць і аддаць мужчыну на 
вечныя пакуты.
2019 МКФ «Фантазія» (Канада) 

Начало 20-го века. Филиппины находятся под гнетом испанской деспо-
тии. Девушка, выросшая в колдовском лесу и опекаемая духами природы, 
влюб ляется в знатного горожанина. Страсть оборачивается преда-
тельством, разбитое сердце пробуждает ярость. Брошенная женщина 
превращается в демона-асванга, чтобы отомстить и обречь мужчину на 
вечные муки. 
2019 МКФ «Фантазия» (Канада)

1900 colonial Philippines. During the time of Spanish tyranny and oppression, 
a woman raised in the enchanted woods by nymphs experiences love for the 
first time from a man from town. When she is later betrayed and experiences 
heartbreak, hell hath no fury indeed like a woman scorned as she transforms 
into the mythical aswang out to avenge her pain and let the man suffer forever.
2019 Fantasia IFF (Canada)

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Адольфа Алікс-малодшы | Адольфо 
Аликс-младший | Adolfo Borinaga Alix Jr.
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Родзі Вера, Мэйнард Манансала | 
Роди Вера, Мейнард Манансала | 
Rody Vera, Maynard Manansala
Фільм заснаваны на п’есе Родзі Вера 
«Першы асванг» | Фильм основан на 
пьесе Роди Вера «Первый асванг» | 
Based on Rody Vera’s play “Ang Unang 
Aswang”
Аператар | Оператор | DOP
Альберт Бансон | Альберт Бансон | 
Albert Banzon
Мастак | Художник | Production 
Designer
Кiнг Артур Манінгас | Кинг Артур 
Манингас | King Arthur Maningas
Музыка | Музыка | Music 
П’етра Марка Хаўер, Радха | Пьетро 
Марко Хавьер, Радха | Pietro Marco 
Javier, Radha
Прадзюсар | Продюсер | Producer
Джонас Гафуд | Джонас Гаффуд | 
Jonas Gaffud
У ролях | В ролях | Cast
Сален Хеусаф, Бэнхамін Алвэс, Джына 
Алахар, Элізабэт Арапеса, Алан 
Пауле | Соллен Хеуссафф, Бенхамин 
Алвес, Джина Алахар, Элизабет  
Оропеса, Алан Пауле | Solenn Heussaff, 
Benjamin Alves, Gina Alajar, Elizabeth 
Oropesa, Allan Paule
Вытворчасць | Производство | 
Production
Throne Room Productions
Правы | Права | Rights Holder
Reel Suspects

Філіпіны | Филиппины | Philippines
2019, 106’ – DCP

[ misterio de la noche ]

тайна ночи 
ТАЯМНІЦА НОЧЫ 
mystery of the night

Паўночныя страсці | Полуночные страсти | Midnight Passion
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Адольфа АЛІКС-МАЛОДШЫ 
Адольфо Аликс-младший 

Адольфа Алікс-малодшы нарадзіўся ў 1978 годзе ў Макаці, Філіпіны. Працаваць у кінаін-
дустрыі пачынаў у якасці сцэнарыста. У якасці рэжысёра дэбютаваў у 2006 годзе. Яго 
першы фільм «Дансол» (2006) быў вылучаны Філіпінамі на суісканне прэміі «Оскар» 
у намінацыі «Лепшы фільм на замежнай мове».
Нядаўна Алікс быў уключаны выдавецтвам «Hollywood Reporter» у спіс «Будучае 
пакаленне Азіі 2010», як адзін з самых яскравых прадстаўнікоў творчай моладзі 
ў iндустрыi забаў.

Адольфо Аликс-младший родился в 1978 году в Макати, Филиппины. Работать в кино-
индустрии начинал в качестве сценариста. Как режиссер дебютировал в 2006 году. 
Его первый фильм «Донсол» (2006) был выдвинут Филиппинами на соискание премии 
«Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
В недавнем времени Аликс был включен изданием «Hollywood Reporter» в список 
«Будущее поколение Азии 2010», как один из самых ярких представителей творческой 
молодежи в индустрии развлечений. 

Adolfo Alix Jr. was born in 1978 at Makati City, Philippines. He started as a screenwriter for films 
and television before starting to direct features in 2006. His first film DONSOL (2006) was the 
Philippines’ official submission to the Best Foreign Language film category of the Academy 
Awards.
Alix has been recently listed by in its “Next Generation Asia 2010”, which features the top 20 young 
entertainment personalities in the region deemed “the best and the brightest among their peers”.

Adolfo Borinaga Alix Jr.
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Паўночныя страсці | Полуночные страсти | Midnight Passion

Патрык жыве са сваімі бацькамі ў лагеры натурыстаў. Пасля раптоўнай 
смерці бацькі ён вымушаны ўзяць кіраванне кемпінгам у свае рукі. Аднак 
турбуе Патрыка іншае: хтосьці скраў яго любімы малаток. Нягледзячы 
на тое, што навакольныя разлічваюць, што Патрык возьмецца за розум 
і зменіць сваё жыццё, ён апантаны толькі пошукам інструмента. Гэтая 
дакучлівая ідэя ператвараецца для яго ў пытанне жыцця і смерці... 
«Патрык» – гэта трагікамедыя пра чалавечыя дзівацтвы і шчаслівую 
здольнасць прымаць сябе такім, які ты ёсць.
2019 МКФ у Карлавых Варах (Чэхія) – прыз за лепшую рэжысуру
Фестываль фантастычнага кіно ў Осціне (ЗША) – прызы за Лепшы фільм 
і Лепшую рэжысуру

Патрик живёт со своими родителями в лагере натуристов. После внезап-
ной кончины отца он вынужден взять управление кемпингом в свои руки. 
Однако заботит Патрика другое: кто-то украл его любимый молоток. 
Несмотря на то, что окружающие рассчитывают, что Патрик возьмется 
за ум и изменит свою жизнь, он одержим лишь поиском инструмента. 
Эта навязчивая идея превращается для него в вопрос жизни и смерти… 
«Патрик» – это трагикомедия о человеческих причудах и счастливой 
способности принимать себя таким, какой ты есть.
2019 МКФ в Карловых Варах (Чехия) – приз за лучшую режиссуру
Фестиваль фантастического кино в Остине (США) – призы за Лучший 
фильм и Лучшую режиссуру

Patrick lives with his parents on a naturist campsite. When his father dies he 
finds himself in charge of the campsite. But Patrick has other things on his 
mind: he has lost his favourite hammer. The long-term residents want Patrick 
to do something with his life but he is more interested in finding his hammer. 
His obsessive search becomes an existential quest… «Patrick» is a tragicomedy 
about people’s peculiarities, about letting go and being happy with who you are.
2019 Karlovy Vary IFF (Czech Republic) – Best Director award
Austin Fantastic Fest (USA) – 2 awards for Best Film and Best Director 

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Цім Мілантс | Тим Милантс | Tim 
Mielants
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters 
Бэнджамін Спрэнгерс, Цім Мілантс 
| Бенджамин Спренгерс, Тим 
Милантс | Benjamin Sprengers, Tim 
Mielants
Аператар | Оператор | DOP 
Франк ван дэн Эдэн | Франк ван ден 
Эден | Frank van den Eeden
Мастак | Художник | Production design
Юбер Пуй | Юбер Пуй | Hubert Pouille
Музыка | Музыка | Music
Герт Хелінгс | Герт Хеллингс |  
Geert Hellings
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Барт Ван Лангендонк, Сара Маркс | 
Барт Ван Лангендонк, Сара Маркс | 
Bart Van Langendonck, Sarah Marks
У ролях | В ролях | Cast
Кевін Янсэнс, П’ер Бокма, Арыян ван 
Вліт, Ханна Хукстра, Жэмен Клеман | 
Кевин Янссенс, Пьер Бокма, Ариан 
ван Влит, Ханна Хукстра, Жемен 
Клеман | Kevin Janssens, Pierre Bokma, 
Ariane van Vliet, Hannah Hoekstra, 
Jemaine Clement
Вытворчасць | Производство | 
Production
Savage Film 
Правы | Права | Rights Holder
Beta Cinema

Бельгія | Бельгия | Belgium 
2019, 97’ – DCP

[ de patrick ]

патрик
ПАТРЫК 
patrick
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Цім МІЛАНТС 
Тим Милантс 

Адзін з самых прыметных маладых рэжысёраў Фландрыі. Пастаноўшчык двух 
сезонаў серыяла «Легіён», названага газетай The Guardian «лепшым тэлешоу пра 
супергерояў». Прымаў удзел у працы над серыяламі «Тэрор», «Вострыя брылі», «Код 
37», «Зінгабурыя» і «Кардон». 
«Патрык» – поўнаметражны дэбют Ціма Мілантса ў ігравым кіно.

Один из самых заметных молодых режиссёров Фландрии. Постановщик двух сезонов 
сериала «Легион», названного газетой The Guardian «лучшим телешоу о супергероях». 
Принимал участие в работе над сериалами «Террор», «Острые козырьки», «Код 37», 
«Зингабурия» и «Кордон».
«Патрик» – полнометражный дебют Тима Милантса в игровом кино. 

Tim has recently finished directing his first feature film PATRICK, which he also wrote. He 
directed two seasons of LEGION, which was described as the ‘best superhero show on TV’ 
by the Guardian. Tim also directed THE TERROR and all episodes of the third season of 
PEAKY BLINDERS. His other works include Flemish Belgian series CODE 37 and fantastical 
family series ZINGABURIA. This made him one of the highest profile young series directors in 
Flanders, which led to him taking the helm of the ambitious drama series CORDON.

Tim Mielants
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Паўночныя страсці | Полуночные страсти | Midnight Passion

Вузы шлюбу так моцна звязалі Старога і Беатрыс, што яны сталі не-
парыўным цэлым. Жыццё пад адным дахам для іх невыноснае, аднак 
яны па-ранейшаму неабходныя адно аднаму: у іх адны на дваіх дэманы, 
успаміны і крыўды. Старога грызе рэўнасць, яе – пажада. Яны – най-
бліжэйшыя ворагі, якія жывуць у гармоніі нянавісці. Так працягваецца 
з году ў год, пакуль Дынора, іх маладая пакаёўка, не бярэ сітуацыю ў свае 
рукі. Менавіта тады лёс наганяе сужэнцаў.
2019 МКФ у Таронта (Канада) – секцыя «Майстры»

Узы брака настолько прочно связали Старика и Беатрис, что они стали 
нерасторжимым целым. Жизнь под одной крышей для них невыносима, 
однако они по-прежнему необходимы друг другу: у них одни на двоих де-
моны, воспоминания и обиды. Старика разъедает ревность, её – вожде-
ление. Они – самые близкие враги, живущие в гармонии ненависти. Так 
продолжается из года в год, пока Динора, их молодая прислуга, не берет 
ситуацию в свои руки. Именно тогда судьба настигает супругов. 
2019 МКФ в Торонто (Канада) – секция «Мастера»

Time has turned the Old Man and Beatriz into the same flesh, the same guts. 
They destroy and need each other: they share demons, memories, resentments. 
The Old Man lives on his jealousy. She lives on feeling desired and desirable. 
They have spent many years like that. They are intimate enemies. They live in 
a harmony of hate. But Dinorah, the maid, picks a side and takes matters into her 
own hands. And that is when fate catches up to the old couple. 
2019 Toronto IFF (Canada) – Masters Programme

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Артура Рыпштэйн | Артуро 
Рипштейн | Arturo Ripstein
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Пас Алісія Гарсіядыега | Пас Алисия 
Гарсиядиего | Paz Alicia Garciadiego
Аператар | Оператор | DOP 
Аляхандра Канту | Алехандро Канту | 
Alejandro Cantú
Мастак | Художник | Production design
Аляхандра Гарсія | Алехандро Гарсия | 
Alejandro García
Музыка | Музыка | Music
Дэвід Мэнсфілд | Дэвид Мэнсфилд | 
David Mansfield
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Мігель Некаэчэа, Моніка Лаcана, 
Антоніа Чаварыяс, Марка Пола 
Констандсе | Мигель Некоэчеа, 
Моника Лоcано, Антонио Чаварриас, 
Марко Поло Констандсе | Miguel 
Necoechea, Mónica Lozano, Antonio 
Chavarrías, Marco Polo Constandse
У ролях | В ролях | Cast
Сільвія Паскель, Аляхандра Суарэс, 
Грэта Сервантэс | Сильвия Паскель, 
Алехандро Суарес, Грета Сервантес 
| Slyvia Pasquel, Alejandro Suárez, Greta 
Cervantes
Вытворчасць | Производство | 
Production
Carnaval Films, Oberon
Правы | Права | Rights Holder
Latido Films

Мексіка, Іспанія | Мексика, Испания |  
Mexico, Spain

2019, 147’ – DCP, чорна-белы |  
черно-белый | black&white

[ el diablo entre las piernas ]

дьявол между ног 

Д’ЯБАЛ  
ПАМІЖ НОГ
devil between the legs
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Артура РЫПШТЭЙН
Артуро Рипштейн 

Артура Рыпштэйн – клаciк мексiканскага кiно – нарадзіўся ў горадзе Мехіка. Яго 
доўгая фільмаграфія ўключае такія вядомыя стужкі, як «Жанчына з порта» (1991), «Ца-
рыца ночы» (1994), «Цёмна-барвовы» (1996), «Палкоўніку ніхто не піша» (1999) і «Вуліца 
горычы». «Д’ябал паміж ног» – найноўшая яго работа.

Артуро Рипштейн – классик мексиканского кино – родился в городе Мехико. Его 
обширная фильмография включает такие прославленные картины, как «Женщина из 
порта» (1991), «Царица ночи» (1994), «Кроваво-красный» (1996), «Полковнику никто не 
пишет» (1999) и «Улица горечи» (2015). «Дьявол между ног» – новейшая его работа.

Arturo Ripstein was born in Mexico City. His long and celebrated filmography includes 
WOMAN OF THE PORT (1991), LA REINA DE LA NOCHE (1994), DEEP CRIMSON (1996), NO 
ONE WRITES TO THE COLONEL (1999), and BLEAK STREET (2015). DEVIL BETWEEN THE 
LEGS (1919) is his latest film.

Arturo Ripstein
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Паўночныя страсці | Полуночные страсти | Midnight Passion

Неверагодны трылер пра адзіноту, жарсці і чорную магію паводле рама-
на Колена Ньеля «Магія звера».
У ваколіцах альпійскай вёскі ў разгар завірухі знікае заможная парыжан-
ка Эвелін Дзюка. Да гэтага таямнічага здарэння маюць дачыненне пяць 
чалавек, кожны з якіх мае свой «шкілет у шафе»: заклапочаны фермер і 
яго няверная жонка, маладая афіцыянтка, якая пакутуе ад непадзеленых 
пачуццяў, мясцовы сацыяльны ізгой і малады афрыканскі махляр, які 
ніколі не пакідаў межы сваёй радзімы і які заключыў жахлівы саюз з 
духамі зла…
2019 Венецыянскі МКФ (Італія) – спецыяльная згадка журы конкурсу 
«Дні аўтараў»

Завораживающий триллер об одиночестве, страсти и черной магии по 
мотивам романа Колена Ньеля «Магия зверя». 
В окрестностях альпийской деревушки в разгар снежной бури исчезает 
богатая парижанка Эвелин Дюка. К этому таинственному происшествию 
неожиданным образом оказываются причастны пять человек, каждый 
со своим «скелетом в шкафу»: озабоченный фермер и его неверная жена, 
страдающая от неразделенной любви юная официантка, местный соци-
альный изгой и молодой африканский мошенник, никогда не покидавший 
пределы своей родины и заключивший пугающий союз с духами зла…
2019 Венецианский МКФ (Италия) – специальное упоминание жюри 
конкурса «Дни авторов»

Adapted from «Seules Les Bêtes» by Colin Niel.
A woman disappeared. After a snowstorm, her car is discovered on a road to 
a small remote village. While the police don’t know where to start, five people are 
linked to the disappearance. Each one with his or her own secret.
2019 Venice IFF (Italy) – Giornate Degli Autori – Jury Special mention 

Рэжысёр | Режиссёр | Director
Дамінік Моль | Доминик Молль | 
Dominik Moll
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Дамінік Моль, Жыль Маршан | Доминик 
Молль, Жиль Маршан | Dominik Moll, 
Gilles Marchand
Аператар | Оператор | DOP
Патрык Гірынгелі | Патрик Гирингел-
ли | Patrick Ghiringhelli
Музыка | Музыка | Music
Бенедыкт Шыфер | Бенедикт Шифер | 
Benedikt Schiefer
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Каралін Бенжо, Кароль Скота, Барбара 
Летэльер, Сімон Арналь | Каролин 
Бенжо, Кароль Скотта, Барбара 
Летельер, Симон Арналь | Caroline 
Benjo, Carole Scotta, Barbara Letellier, 
Simon Arnal
У ролях | В ролях | Cast
Дэні Менашэ, Валерыя Бруні-Тэдэскі, 
Надзя Церашкевіч, Лор Каламі, 
Дамьен Банар, Басцьен Буён, Гі Ражэ 
«Бібіс» Н’Дрын, Мары Амі | Дени  
Меноше, Валерия Бруни- Тедески, 
Надя Терешкевич, Лор Калами, Да-
мьен Боннар, Бастьен Буйон, Ги Роже 
«Бибисс» Н’Дрин, Мари Ами | Denis 
Menochet, Valeria Bruni Tedeschi, Nadia 
Tereszkiewicz, Laure Calamy, Damien 
Bonnard, Bastien Bouillon, Guy Roger 
‘Bibisse’ N’Drin, Marie Amie 
Вытворчасць | Производство | 
Production
Haut et Court
Правы | Права | Rights Holder
The Match Factory 
Правы на тэрыторыі РБ | Права  
на территории РБ | Rights holder  
in Belarus 
«Рускі рэпартаж» | «Русский  
репортаж» | Russian Report

Францыя, Германія | Франция,  
Германия | France, Germany

2019, 117’ – DCP

[ seules les bêtes ]

магия зверя 
МАГІЯ ЗВЕРА 
only the animals
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Дамінік МОЛЬ 
Доминик Молль 

Французскі рэжысёр і сцэнарыст, нарадзіўся ў 1962 г. у Германіі. У 2005 і 2000 гг. яго 
поўнаметражныя фільмы «Лемінг» (2005) і «Гары – сябра, які жадае Вам дабра» (2000) 
былі адабраны для ўдзелу ў галоўным конкурсе Канскага кінафестывалю. Апошні 
з іх выйграў некалькі ўзнагарод «Сезар», у тым ліку за лепшую мужчынскую ролю, 
лепшую рэжысуру і лепшы мантаж. 

Французский режиссёр и сценарист, родился в 1962 г. в Германии. В 2005 и 2000 гг. 
его полнометражные фильмы «Лемминг» (2005) и «Гарри – друг, который желает Вам 
добра» (2000) были отобраны для участия в главном конкурсе Каннского кинофести-
валя. Последний из них выиграл несколько наград «Сезар», в том числе за лучшую 
мужскую роль, лучшую режиссуру и лучший монтаж. 

The French director and screenwriter Dominik Moll was born in 1962 in Bühl, Germany. In 
2005 and 2000 his feature films LEMMING and HARRY, HE’S HERE TO HELP were selected 
to compete for the Palme d’Or at Cannes. HARRY, HE’S HERE TO HELP won several César 
Awards including Best Actor, Best Director and Best Editing in 2001.

Dominik Moll



ЖАНОЧЫЯ ГІСТОРЫІ 
женские истории | women’s stories

ПАРТРЭТ ДЗЯЎЧЫНЫ Ў АГНІ 
портрет девушки в огне | portrait of a lady on fire

АПАЛЕНЫЯ СОНЦАМ
опаленные солнцем | sunburned

ЗЯМЛЯ ПАД МАІМІ НАГАМІ
земля под моими ногами | the ground beneath my feet

ЛЕПШЫЯ ЧАСЫ ДОРЫЕН Б.
лучшие времена дориен б. | the best of dorien b.

АДВАКАТ
адвокат | advocate

ЗА МОРАМІ
за морями | overseas

ЖАНЧЫНЫ ГУЛАГА
женщины гулага | women of the gulag
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Брэтань, 1770. Мастачка Марыяна прыязджае ў маёнтак на ўзбярэжжы 
Францыі, каб напісаць партрэт дачкі ўладара маёнтка – Элаізы. Карціна 
патрэбна, каб адправіць патэнцыйнаму жаніху Элаізы ў Мілан. У знак 
пратэсту супраць замужжа дзяўчына адмовілася пазіраваць, і госцю 
прадстаўляюць як кампаньёнку для шпацыраў. Бавячы ўсё больш часу 
разам, дзяўчыны пачынаюць адчуваць узаемнае прыцягненне…
2019 Канскі МКФ (Францыя) – прыз за лепшы сцэнарый
МКФ у Мельбурне (Аўстралія) – прыз глядацкіх сімпатый

Бретань, 1770. Художница Марианна приезжает в имение на побережье 
Франции, чтобы написать портрет дочери его владелицы — Элоизы. Кар-
тина нужна, чтобы отправить потенциальному жениху Элоизы в Милан. 
В знак протеста против замужества девушка отказалась позировать, 
и гостью представляют как компаньонку для прогулок. Проводя все 
больше времени вместе, девушки начинают чувствовать взаимное 
притяжение...
2019 Каннский МКФ (Франция) – приз за лучший сценарий
МКФ в Мельбурне (Австралия) – приз зрительских симпатий 

Brittany, 1770. Marianne, a painter arrives at the estate on the coast of France to 
create a portrait of Héloïse, the daughter of estate’s owner. The portrait will be 
sent to the potential bridegroom of Héloïse in Milan. The girl refused to pose, and 
Marianne now becomes Héloïse’s duenna. With time the girls start to experience 
mutual attraction…
2019 Cannes IFF (France) – Best screenplay award
Melbourne IFF (Australia) – People’s Choice Award

Рэжысёр | Режиссёр | Director
Селін Сьяма | Селин Сьямма | Céline 
Sciamma
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Селін Сьяма | Селин Сьямма | Céline 
Sciamma
Аператар | Оператор | DOP
Клэр Матон | Клер Матон | Claire Mathon
Музыка | Музыка | Music
Жан-Баптыст Дэ Лаб’е, Артур 
Сыманіні | Жан-Баптист Де Лобье, 
Артур Симонини | Jean-Baptiste de 
Laubier, Arthur Simonini
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Вераніка Кайла, Бенедыкт Куўрор, 
Рэмі Бура, Аліўе Пэр | Вероника 
Кайла, Бенедикт Куврёр, Реми Бюра, 
Оливье Пер | Véronique Cayla, Bénédicte 
Couvreur, Rémi Burah, Olivier Père
У ролях | В ролях | Cast
Наэмі Мэрлан, Адэль Энэль, Луана 
Байрамі, Валерыя Галіна | Ноэми 
Мерлан, Адель Энель, Луана Байрами, 
Валерия Голино | Noémie Merlant, 
Adèle Haenel, Luana Bajrami, Valeria 
Golino
Вытворчасць | Производство | 
Production
Lilies Films, ARTE France Cinéma, Hold-Up 
Films & Productions
Правы | Права | Rights Holder
mk2 films
Правы на тэрыторыi РБ | Права 
на территории РБ | Rights holder in 
Belarus
ПРОвзгляд | ПРОвзгляд | PROvzglyad

Францыя | Франция | France
2019, 119’ – DCP

[ portrait de la jeune fille en feu ]

портрет девушки в огне 

ПАРТРЭТ  
ДЗЯЎЧЫНЫ Ў АГНІ 
portrait of a lady on fire

Жаночыя гісторыі | Женские истории | Women’s Stories
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Селін СЬЯМА 
Селин Сьямма

Селін нарадзілася ў 1978 г. у Парыжы. Да паступлення ў Вышэйшую нацыянальную 
школу аўдыявізуальных мастацтваў вывучала літаратуру. Яе дэбютны фільм «Вадзя-
ныя ліліеі» (2007) быў адабраны да паказу на Канскім МКФ у 2007 г. Другі поўнаме-
тражны фільм «Гарэза» (2011) быў паказаны на 61-ым Берлінскім МКФ і быў уключаны 
ў Францыі ў школьную праграму. Фільм «Дзявоцтва» (2014) удзельнічаў у праграме 
«Двухтыднёвік рэжысёраў» на Канскім МКФ у 2014 г. «Партрэт дзяўчыны ў агні» – яе 
чацвёрты поўнаметражны мастацкі фільм. 

Селин родилась в 1978 г. в Париже. До поступления в Высшую национальную школу 
аудиовизуальных искусств изучала литературу. Её дебютный фильм «Водяные ли-
лии» (2007) был отобран к показу на Каннском МКФ в 2007 г. Второй полнометражный 
фильм «Сорванец» (2011) был показан на 61-ом Берлинском МКФ и был включён во 
Франции в школьную программу. Фильм «Девичество» (2014) участвовал в програм-
ме «Двухнедельник режиссёров» на Каннском МКФ в 2014 г. «Портрет девушки в 
огне» – её четвёртый полнометражный художественный фильм. 

Sciamma was born in 1978 in Paris, France. Before attending La Fémis, Sciamma studied 
literature. Her debut film WATER LILIES was selected for the 2007 Cannes Film Festival. Her 
2011 film TOMBOY was premiered at the 61st Berlin International Film Festival. The film was 
shown in French schools as part of an educational program. Her 2014 film GIRLHOOD was 
selected to be screened as part of the Directors’ Fortnight section of the 2014 Cannes Film 
Festival. THE PORTRAIT OF A LADY ON FIRE is her fourth feature film.

Céline Sciamma
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Жаночыя гісторыі | Женские истории | Women’s Stories

13-гадовая Клэр пачуваецца адзінокай падчас канікул на элітным курорце 
ў Іспаніі. Яе маці і старэйшая сястра круцяць раманы, і дзяўчынцы здаецца, 
што яна лішняя на гэтым свяце жыцця. Застаўшыся сам-насам з сабой, 
Клэр знаёміцца з маленькім нелегалам – пляжным гандляром з Сенегала. 
Клэр жадае дапамагчы хлопцу, але толькі пагаршае сітуацыю.

13-летняя Клер чувствует себя одиноко во время каникул на элитном 
курорте в Испании. Ее мать и старшая сестра крутят романы, и девочке 
кажется, что она лишняя на этом празднике жизни. Предоставленная 
самой себе, Клер знакомится с маленьким нелегалом – пляжным тор-
говцем из Сенегала. Желая ему помочь, она только усугубляет ситуацию.

Feeling neglected by her mother and sister on their holiday in Spain, 13-year-old 
Claire tries to help a young Senegalese beach vendor to escape his misery. But 
unintentionally it ends up making his desolate situation even worse.

Рэжысёр | Режиссёр | Director
Караліна Хэлсгард | Каролина  
Хеллсгорд | Carolina Hellsgård
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Караліна Хэлсгард | Каролина  
Хеллсгорд | Carolina Hellsgård
Аператар | Оператор | DOP
Войцэх Старань | Войцех Старонь | 
Wojciech Staron
Музыка | Музыка | Music
Алекс Сіму | Алекс Симу | Alex Simu
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Ёхана Аўст, Пота Балбанцін, Карла 
Д’Урзі, Ольма Фігерэда, Ніколь  
Герхардс, Інэке Кантэрс, Каця  
Маргенаер, Ян ван дэр Зандэн | Йо-
ханна Ауст, Пото Балбонтин, Карло 
Д’Урзи, Ольмо Фигередо, Николь 
Герхардс, Инеке Кантерс, Катя  
Моргенайер, Ян ван дэр Занден | 
Johanna Aust, Poto Balbontin, Carlo 
D’Ursi, Olmo Figueredo, Nicole Gerhards, 
Ineke Kanters, Katja Morgeneier, Jan van 
der Zanden
У ролях | В ролях | Cast
Зіта Гаер, Гедыён Адур Векеса, Сабіна 
Тыматэа, Нікалайс Боргэр | Зита 
Гайер, Гедион Одур Векеса, Сабина 
Тимотео, Николайс Боргер | Zita Gaier, 
Gedion Oduor Wekesa, Sabine Timoteo, 
Nicolais Borger
Вытворчасць | Производство | 
Production
NIKO Film
Правы | Права | Rights Holder
Picture Tree International

Германія, Нідэрланды, Польшча |  
Германия, Нидерланды, Польша |  

Germany, Netherlands, Poland
2019, 94’ – DCP

[ sunburned ]

опаленные солнцем 

АПАЛЕНЫЯ  
СОНЦАМ 
sunburned
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Караліна ХЭЛСГАРД
Каролина Хеллсгорд 

Караліна Хэлсгард – рэжысёр і сцэнарыст – жыве і працуе паміж Стакгольмам і Бер-
лінам. У 2007 годзе атрымала ступень магістра прыгожых мастацтваў у Берлінскім 
універсітэце мастацтваў, пасля чаго вывучала рэжысуру і сцэнарнае майстэрства 
ў Лос-Анджэлесе. Яе фільмы («Ваня», «Канец эпох») неаднаразова прымалі ўдзел 
у міжнародных кінафестывалях. 

Каролина Хеллсгорд – режиссёр и сценарист – живет и работает между Стокгольмом 
и Берлином. В 2007 году получила степень магистра изящных искусств в Берлинском 
университете искусств, после чего изучала режиссёру и сценарное мастерство в Лос- 
Анджелесе. Ее фильмы («Ваня», «Конец времен») неоднократные участники междуна-
род ных кинофестивалей.

Carolina Hellsgård works as a writer and director in Stockholm and Berlin. After completing 
a MFA from the Berlin University of Arts in 2007, she received a DAAD-postgraduate artist 
grant for Los Angeles, where she studied film directing and screen writing at the California 
Institute of the Arts. Hellsgård’s films have screened and been awarded in numerous venues 
and film festivals internationally.

Carolina Hellsgård
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Лола маладая і амбіцыйная дзяўчына. Бізнес-кансультант са 100-гадзін-
ным працоўным тыднем, яна планамерна і эфектыўна будуе не толькі 
кар’еру, але і асабістае жыццё. Усё распісана па хвілінах: нарады, 
сустрэчы з кліентамі, трэніроўкі ў спартзале. Але аднойчы старэйшая 
сястра Лолы, Коні – пацыентка псіхіятрычнай клінікі – спрабуе скончыць 
жыццё самагубствам. З гэтага моманту зямля выбіваецца з-пад ног 
жалезнай бізнес-лэдзі…
2019 Берлінскі МКФ (Германія) – фільм-удзельнік конкурснай праграмы
МКФ у Гвадалахары (Мексіка) – прыз за лепшую жаночую ролю

Лола молода и амбициозна. Бизнес-консультант со 100-часовой рабочей 
неделей, она планомерно и эффективно строит не только карьеру, но 
и личную жизнь. Всё расписано по минутам: совещания, встречи с клиен-
тами, тренировки в спортзале. Но однажды старшая сестра Лолы, Кон-
ни – пациентка психиатрической клиники – пытается покончить с собой. 
Начиная с этой минуты, почва уходит из-под ног железной бизнес-леди…
2019 Берлинский МКФ (Германия) – фильм-участник конкурсной 
программы
МКФ в Гвадалахаре (Мексика) – приз за лучшую женскую роль 

Lola, young company consultant, 100 working hours and 5 sports units per 
week. Conny, her older sister, paranoid schizophrenic and unable to leave the 
apartment. Conny swallows 120 sleeping pills and is saved. And Lola does not 
even tell anyone that she has a sister at all.
2019 Berlin IFF (Germany) – Official Competition 
Guadalajara IFF (Mexico) – Best Actress award

Рэжысёр | Режиссер | Director
Мары Кройцэр | Мари Кройцер |  
Marie Kreutzer
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriters
Мары Кройцэр | Мари Кройцер |  
Marie Kreutzer
Аператар | Оператор | DOP
Лена Копэ | Лена Коппе | Leena Koppe
Музыка | Музыка | Music
Кірэ Квам | Кирре Квам | Kyrre Kvam
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Аляксандэр Глер, Франц Навотны, 
Ёхана Шэрц | Александер Глер, Франц 
Новотны, Йоханна Шерц | Alexander 
Glehr, Franz Novotny, Johanna Scherz
У ролях | В ролях | Cast
Валеры Пахнэр, Пія Хірцэгер, Маві 
Хорбігэр, Мішэль Бартэль, Марк 
Бенжамін | Валери Пахнер, Пиа 
Хирцеггер, Мави Хёрбигер, Мишель 
Бартель, Марк Бенжамин | Valerie 
Pachner, Pia Hierzegger, Mavie Hörbiger, 
Michelle Barthel, Marc Benjamin
Вытворчасць | Производство | 
Production
Novotny &Novotny Filmproduktion
Правы | Права | Rights Holder
Picture Tree International

Аўстрыя | Австрия | Austria
2019, 108’ – DCP

[ der boden unter den füssen ]

земля под моими ногами 

ЗЯМЛЯ  
ПАД МАІМІ НАГАМІ 
the ground beneath my feet
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Мары КРОЙЦЭР 
Мари Кройцер

Мары Кройцэр нарадзілася ў Аўстрыі ў 1977 г., скончыла Венскую кінаакадэмію. 
Прэм’ера яе першага поўнаметражнага фільма «Безбацькоўства» (2011) адбылася на 
Берлінскім МКФ, дзе карціна ўдастоілася спецыяльнай згадкі. Яе другі фільм «Грубер 
сыходзіць» (2015) быў намінаваны на нацыянальную кінапрэмію і ўдастоіўся ганаро-
вай згадкі журы на МКФ у Цюрыху.

Мари Кройцер родилась в Австрии в 1977 г., закончила Венскую киноакадемию. 
Премьера ее первого полнометражного фильма «Безотцовщина» (2011) состоялась 
на Берлинском МКФ, где картина удостоилась специального упоминания. Ее второй 
фильм «Грубер уходит» (2015) был номинирован на национальную кинопремию и удо-
стоилась почетного упоминания жюри на МКФ в Цюрихе.

Marie Kreutzer was born in Austria, in 1977 and studied screenwriting at the Film Academy 
Vienna. Her fist feature length film, THE FATHERLESS, premiered at the Berlin Film Festival 
received Special Mention for ‘Best First Feature‘. Her second film, GRUBER IS LEAVING (2015), 
was nominated for the Austrian Film Award and won Special Mention as ‘Best Film‘ at the 
Zurich Film Festival.

Marie Kreutzer
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Еўрапейскі парафраз на тэму фільма «Давай развядземся».
У Дорыен ёсць усё, каб быць шчаслівай: муж-прыгажун, пара любімых 
дзетак і маленькая ветэрынарная клініка, дзе справы ідуць угару. Але 
ў адзін момант ідылія рушыцца. Дорыен даведваецца, што ў яе мамы за-
даўнены раман на баку, муж застаецца сам-насам са сваёй калегай, а тут 
яшчэ і праблемы са здароўем. Ёй так трэба паразмаўляць з кім- небудзь 
з блізкіх, але ніхто не жадае яе слухаць. Няўжо гэта і ёсць тое жыццё, пра 
якое яна марыла? Дорыен разумее, што прыйшоў час нешта памяняць 
у сваім жыцці…
2019 МКФ у Ратэрдаме (Нідэрланды) – фільм-удзельнік конкурснай 
праграмы
Незалежны МКФ «Anonimul» (Румынія) – прыз за лепшы фільм
МКФ у Галуэі (Ірландыя) – два прызы за лепшы дэбют у міжнародным 
і нацыянальным конкурсе
МКФ у Лука (Італія) – спецыяльная згадка журы

Европейский парафраз на тему фильма «Давай разведемся».
У Дориен есть всё, чтобы быть счастливой: красавец муж, двое обожае-
мых детей и крошечная ветеринарная клиника, где дела идут в гору. Но 
в один момент идиллии приходит конец. Дориен узнает, что у ее матери 
затянувшийся роман на стороне, муж уединяется со своей коллегой, 
а тут еще проблемы со здоровьем. Ей так нужно поговорить с кем- 
нибудь из близких, однако никто не желает её слушать. Неужели это 
и есть та жизнь, о которой она мечтала? Дориен понимает, что пришло 
время что-то поменять в своей судьбе...
2019 МКФ в Роттердаме (Нидерланды) – фильм-участник конкурсной 
программы
Независимый МКФ «Anonimul» (Румыния) – приз за лучший фильм
МКФ в Голуэе (Ирландия) – два приза за лучший дебют в международ-
ном и национальном конкурсе
МКФ в Лукка (Италия) – специальное упоминание жюри

Dorien has everything to be happy: a successful husband, two adorable children 
and a booming veterinary practice. One day, everything falls apart. She discovers 
her mother’s long-running love affair, her husband appears to be very close to 
a colleague and she has this lump in her breast. She needs someone to talk to 
but no-one seems to listen. Is this truly the life she dreamt of? Dorien realizes it’s 
time to make some changes.
2019 Rotterdam IFF (Netherlands) – Official Competition
Anonimul International Independent Film Festival (Romania) – Best Feature 
Film
Galway Film Fleadh (Ireland) – Best First Feature, Best International First 
Feature
Lucca IFF (Italy) – Honorable Mention

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Анке Блондэ | Анке Блонде | Anke 
Blondé
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters 
Жан-Клод Ван Рэйкегем, Анке Блондэ | 
Жан-Клод Ван Рейкегем, Анке Блонде | 
Jean-Claude Van Rijckeghem, Anke Blondé
Аператар | Оператор | DOP 
Дэвід Уільямсан | Дэвид Уильямсон | 
David Williamson
Музыка | Музыка | Music
Рутгер Рэйндэрс | Рутгер Рейндерс | 
Rutger Reinders
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Грыцьё Ламерцін, Дрыс Фліпо, Жан-
Клод Ван Рэйкегем, Марлен Слот | 
Гритье Ламмертин, Дрис Флипо, Жан-
Клод Ван Рейкегем, Марлен Слот | 
Grietje Lammertyn, Dries Phlypo, Jean-
Claude Van Rijckeghem, Marleen Slot
У ролях | В ролях | Cast
Кім Снаўвэрт, Йэле Дэ Бёле, Катэлейнэ  
Вэрбеке, Дзірк Ван Дэйк, Робрэхт 
Вандэн Торэн, Вiнэ Дырыкс, Петэр Дэ 
Граф | Ким Снауверт, Йеле Дэ Бёле, 
Кателейне Вербеке, Дирк Ван Дэйк, 
Робрехт Ванден Торен, Вине Дирикс, 
Петер Де Граф | Kim Snauwaert, Jelle De 
Beule, Katelijne Verbeke, Dirk Van Dijck, 
Robrecht Vanden Thoren, Wine Dierickx, 
Peter De Graef
Вытворчасць | Производство | 
Production
A Private View & Viking Film
Правы | Права | Rights Holder
Be For Films

Бельгія | Бельгия | Belgium
2019, 107’ – DCP

[ the best of dorien b. ]

лучшие времена дориен б. 

ЛЕПШЫЯ ЧАСЫ 
ДОРЫЕН Б. 
the best of dorien b.
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Анке БЛОНДЭ
Анке Блонде

Бельгійскі рэжысёр, фільмаграфію якой складаюць тры кароткаметражныя фільмы: 
«Гатэль Фрыты» (1998), «Нежывы» (1999) і «Суровы закон» (2011). Апошні заваяваў 
пяць узнагарод на міжнародных фестывалях. «Лепшыя часы Дорыен Б.» (2019) – 
поўнаметражны дэбют Анке ў ігравым кіно.

Бельгийский режиссёр, фильмографию которой составляют три короткометраж-
ных фильма: «Отель Фриты» (1998), «Бездыханный» (1999) и «Суров закон» (2011). 
Последний завоевал пять наград на международных фестивалях. «Лучшие времена 
Дориен Б.» (2019) – полнометражный дебют Анке в игровом кино.

THE BEST OF DORIEN B. is the feature film debut of Belgian director Anke Blondé. She directed 
three shorts, i. e. MISTER FRITS (1998), BUITEN ADEM (1999) and the acclaimed DURA LEX 
(2011), which reaped five awards at international festivals.

Anke Blondé
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Ужо пяцьдзясят гадоў Леа Цэмель прадстаўляе ў судзе інтарэсы палітычных зняволе-
ных і абараняе палесцінцаў: феміністак і фундаменталістаў, прыхільнікаў негвалтоўных 
дэманстрацый і ўзброеных баявікоў. Прагная да справядлівасці, яна мяняе ўяўленне аб 
ролі праваабаронцы. У разуменні большасці ізраільцян Леа абараняе тых, каго абараня-
ць нельга, а для палесцінцаў яна не проста адвакат, а саюзнік. У «Адвакаце» расказана 
аб значных працэсах, у якіх брала ўдзел Цэмель. Гэта фільм-роздум аб палітычным зна-
чэнні яе працы і аб цане, якую даводзіцца плаціць, калі робішся «адвакатам д’ябла». 
2019 МКФ «Сандэнс» (ЗША) – конкурсная праграма сусветнага дакументальнага 
кіно, сусветная прэм’ера
МКФ «Docaviv» (Ізраіль) – лепшы ізраільскі фільм
Кракаўскі МКФ (Польшча) – міжнародная конкурсная праграма дакументальнага 
кіно, «Залаты рог», прыз ФІПРЭСІ
Фестываль дакументальнага кіно ў Салоніках (Грэцыя) – «Залаты Аляксандр», 
прыз ФІПРЭСІ
Маскоўскі МКФ (Расія) – Свабодная думка. Праграма дакументальнага кіно
Маскоўскі яўрэйскі кінафестываль (Расія) – конкурсная праграма дакументальна-
га поўнаметражнага кіно

Уже пятьдесят лет Леа Цемель представляет в суде интересы политических заключен-
ных и защищает палестинцев: феминисток и фундаменталистов, сторонников нена-
сильственных демонстраций и вооруженных боевиков. Жаждущая справедливости, 
она меняет представление о роли правозащитника. В понимании большинства израиль-
тян Леа защищает тех, кого защищать нельзя, а для палестинцев она не просто адвокат, 
а союзник. В «Адвокате» рассказано о знаковых процессах, в которых участвова ла Це-
мель. Это фильм-размышление о политическом значении ее работы и о цене, которую 
приходится платить, когда берешь на себя роль «адвоката дьявола». 
2019 МКФ «Санденс» (США) – конкурсная программа мирового документального 
кино, мировая премьера
МКФ «Docaviv» (Израиль) – лучший израильский фильм
Краковский МКФ (Польша) – международная конкурсная программа докумен-
тального кино, «Золотой рог», приз ФИПРЕССИ
Фестиваль документального кино в Салониках (Греция) – «Золотой Александр», 
приз ФИПРЕССИ
Московский МКФ (Россия) – Свободная мысль. Программа документального кино
Московский еврейский кинофестиваль (Россия) – конкурсная программа доку-
ментального полнометражного кино

Lea Tsemel defends Palestinians: from feminists to fundamentalists, from nonviolent 
demonstrators to armed militants. As a Jewish-Israeli lawyer who has represented political 
prisoners for five decades, Tsemel, in her tireless quest for justice, pushes the praxis of a human 
rights defender to its limits. As far as most Israelis are concerned, she defends the indefensible. 
As far as Palestinians are concerned, she’s more than an attorney, she’s an ally. ADVOCATE 
revisits her landmark cases reflecting on the political significance of her work and the personal 
price one pays for taking on the role of “devil’s advocate.”
2019 Sundance IFF (USA) – World Cinema Documentary Competition, World Premiere
Docaviv IFF (Israel) – Best Israeli Film
Krakow IFF (Poland) – International Documentary Competition, Golden Horn Award for the 
director of the best film
Thessaloniki Documentary Festival (Greece) – Golden Alexander Award, FIPRESCI Award
Moscow IFF (Russia) – Free Though Documentary Programme
Moscow Jewish FF (Russia) – Full-Length Documentary Competition

Рэжысёры | Режиссеры | Directors
Рэйчэл Лі Джонс, Філіп Белеш | 
Рейчел Ли Джонс, Филипп Беллеш | 
Rachel Leah Jones, Philippe Bellaiche
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Рэйчэл Лі Джонс | Рейчел Ли Джонс | 
Rachel Leah Jones
Аператар | Оператор | DOP 
Філіп Белеш | Филипп Беллеш | 
Philippe Bellaiche
Музыка | Музыка | Music 
Рабэр Марсэль Лепаж | Робер Марсель 
Лепаж | Robert Marcel Lepage
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Рэйчэл Лі Джонс, Філіп Белеш, Поль 
Кадзьё, Жаэль Бертаса | Рейчел Ли 
Джонс, Филипп Беллеш, Поль Кадьё, 
Жоэль Бертосса | Rachel Leah Jones, 
Philippe Bellaiche, Paul Cadieux, Joëlle 
Bertossa
Вытворчасць | Производство | 
Production
Home Made Docs, FilmOption, Close 
Up Films
Правы | Права | Rights Holder
Cinephil

Ізраіль, Канада, Швейцарыя | Израиль, Канада, 
Швейцария | Israel, Canada, Switzerland

2019, 108’ – DCP

[ advocate ]

адвокат
АДВАКАТ
advocate
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Рэйчэл ЛІ ДЖОНС
Рейчел Ли Джонс 

Нарадзілася ў 1970 годзе ў Берклі, Каліфорнія. Рэжысёр-дакументаліст, прадзюсар. У сваіх работах 
звяртае ўвагу на праблемы Ізраіля / Палесціны. Мае ступень бакалаўра мастацтваў (расавыя, 
кла савыя і гендарныя пытанні) і магістра мастацтваў (дакументальныя медыямастацтвы). Сярод 
яе рэжысёрскіх работ – «500 дунамаў на Месяцы» (2002), «Ашкеназі» (2007), «Грамадзянін пад 
пры цэлам» (2010) і «Цыганская клятва» (2012). Таксама займаецца прадзюсіраваннем чужых работ 
і супрацоўнічае з прагрэсіўнымі медыя, такімі як «Democracy Now!» у Нью-Ёрку.

Родилась в 1970 году в Беркли, Калифорния. Режиссер-документалист, фокусирующийся на про-
блемах Израиля / Палестины, продюсер. Имеет степень бакалавра искусств (расовые, классовые 
и гендерные вопросы) и магистра изящных искусств (документальные медиаискусства). Среди ее 
режиссерских работ – «500 дунамов на Луне» (2002), «Ашкенази» (2007), «Гражданин под прицелом» 
(2010) и «Цыганская клятва» (2012). Также занимается продюсированием чужих работ и сотрудни-
чает с прогрессивными медиа, такими как «Democracy Now!» в Нью-Йорке. 

Born in Berkeley, California in 1970. Documentary filmmaker whose work focuses on Israel / Palestine, 
producer. Holds a BA in Race, Class and Gender Studies and a MFA in Documentary Media Arts. Her directing 
credits include 500 DUNAM ON THE MOON (2002), ASHKENAZ (2007), TARGETED CITIZEN (2010), and 
GYPSY DAVY (2012). She has also produced extensively with others and has been affiliated with progressive 
media outlets such as DEMOCRACY NOW! in New York.

Rachel Leah Jones

Філіп БЕЛЕШ
Филипп Беллеш 

Нарадзіўся ў 1967 годзе ў Парыжы. Аператар, чые работы былі ўганараваны на шматлікіх кінафестыва-
лях. Выкладае аператарскае майстэрства, ладзіць майстар-класы. Супрацоўнічаў з такімі рэжысёрамі, 
як Аві Маграбі, Шымон Дотан, Рэйчэл Лі Джонс, Арнан Голдфінгер, Дукі Дрор, Нурыт Авіў, Самір Джа-
маль аль-Дзін. 

Родился в 1967 году в Париже. Оператор, чьи работы удостоились наград на многочисленных кино-
фестивалях. Преподает операторское мастерство, проводит мастер-классы. Сотрудничал с такими 
режиссерами, как Ави Мограби, Шимон Дотан, Рейчел Ли Джонс, Арнон Голдфингер, Дуки Дрор, Нурит 
Авив, Самир Джамаль аль-Дин. 

Born in Paris in 1967. Award-winning DP, cinematography lecturer and master class teacher. Cooperated with 
such directors as Avi Mograbi, Shimon Dotan, Rachel Leah Jones, Arnon Goldfinger, Duki Dror, Nurith Aviv, 
Samir Jamal al-Din. 

Philippe Bellaiche
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Філіпінскіх жанчын накіроўваюць за мяжу працаваць наймічкамі альбо 
нянькамі. Часцяком яны вымушаны пакінуць уласных дзяцей. У адным 
са шматлікіх трэніровачных цэнтраў групу жанчын вучаць хатняй працы 
і рыхтуюць да нялёгкай будучыні. Наперадзе – смутак па доме, жорсткае 
абыходжанне. Яны бяруць удзел у ролевых гульнях і па чарзе ўжываюцца 
ў вобразы то наймальнікаў, то працаўніц. Аўтары фільма разважаюць пра 
рабства ў эпоху глабалізацыі, але пры гэтым захапляюцца рашучасцю і 
ўзаемадапамогай гераінь. 
2019 МКФ у Лакарна (Швейцарыя) – конкурсная праграма «Cineasti del 
presente»

Филиппинских женщин отправляют за границу работать прислугой или 
нянечками. Зачастую они вынуждены покинуть собственных детей. В од-
ном из многочисленных тренировочных центров группу женщин обучают 
домашней работе и готовят к нелегкому будущему. Впереди – тоска по 
дому, жестокое обращение. Они участвуют в ролевых играх и поочередно 
вживаются в образы то нанимателей, то работниц. Авторы фильма раз-
мышляют о рабстве в эпоху глобализации, восхищаясь решительностью 
и взаимовыручкой героинь. 
2019 МКФ в Локарно (Швейцария) – конкурсная программа «Cineasti del 
presente»

In the Philippines women get deployed abroad to work as domestic workers or 
nannies. They frequently leave their own children behind. In one of the many 
training centers dedicated to domestic work a group of trainees are getting ready 
to face both homesickness and the possible abuses lying ahead. During role 
playing exercises, they alternatively play both the roles of the employee and that 
of the employers. OVERSEAS brings to light the question of modern servitude 
in our globalized world, while emphasizing these women’s determination, their 
sisterhood, and the strategies they find to face the ordeals that awaits them in 
the near future.
2019 Locarno IFF (Switzerland) – Cineasti del Presente Competition

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Сон-А Юн | Сон-А Юн | Sung-A Yoon
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Сон-А Юн | Сон-А Юн | Sung-A Yoon 
Аператар | Оператор | DOP 
Томас Шыра | Томас Шира | Thomas 
Schira
Музыка | Музыка | Music 
Фрэдэрык Вер’ер | Фредерик Верьер | 
Fréderic Verrières
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Ізабэль Трук, Кентэн Ларан, Ан 
Фліпо | Изабель Трюк, Кентен Лоран, 
Анн Флипо | Isabelle Truc, Quentin 
Laurent, Hanne Phlypo
Вытворчасць | Производство | 
Production
Iota Production, Les Films de L’oeil 
Sauvage, Clin D’oeil Films
Правы | Права | Rights Holder
CAT&Docs

Бельгія, Францыя | Бельгия, Франция | 
 Belgium, France
2019, 90’ – DCP

[ overseas ]

за морями
ЗА МОРАМІ
overseas
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Сон-А ЮН
Сон-А Юн 

Французскі рэжысёр, аператар і мастак, нарадзілася ў Паўднёвай Карэі. Скончыла 
Вышэйшую нацыянальную школу выяўленчага мастацтва Парыж-Сержы (2005) 
і INSAS у Бруселі (2008). У 2001–2011 гадах зняла дзесяць кароткаметражных фільмаў. 
У 2012 годзе скіравалася ў Паўднёвую Карэю на пошукі свайго бацькі. Падарожжа 
легла ў аснову фільма «Шмат адсутных звёнаў», паказанага ў межах МКФ «Courtisane». 
«За морамі» – яе другі поўнаметражны дакументальны фільм. 

Французский режиссер, оператор и художник, родилась в Южной Корее. Окончила 
Высшую национальную школу изобразительного искусства Париж-Сержи (2005) 
и INSAS в Брюсселе (2008). В 2001–2011 годах сняла десять короткометражных филь-
мов. В 2012 году отправилась в Южную Корею на поиски своего отца. Путешествие 
легло в основу фильма «Полно недостающих звеньев», показанного в рамках МКФ 
«Courtisane». «За морями» – ее второй полнометражный документальный фильм. 

French director, cinematographer and artist, born in South Korea. Graduated from the National 
Superior School of Fine Arts of Paris-Cergy (2005) and from the INSAS in Brussels (2008). 
Between 2001 and 2011 directed ten short films. In 2012 traveled to South Korea in search of her 
father, which led to the documentary FULL OF MISSING LINKS (Courtisane Festival). OVERSEAS 
is her second feature-length documentary.

Sung-A Yoon
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Калекцыя шчырых інтэрв’ю з жанчынамі, якія перажылі рэпрэсіі 1930-х 
гадоў. Фільм знаёміць гледачоў з шасцю гераінямі, апошнімі ацалелымі 
вязніцамі сталінскіх лагераў. Аўтары працавалі пяць гадоў, каманда 
знайшла гераінь у самых розных і аддаленых кутках былога Савецкага 
Саюза – на Урале, на Далёкім Усходзе, у Абхазіі і ў Падмаскоўі. Фільм 
Марыяны Яроўскай – першы міжнародны дакументальны кінапраект, 
прысвечаны гэтай тэме, зняты да 80-годдзя вялікага тэрору. 
Шорт-ліст прэміі «Оскар-2019»
2019 Маскоўскі МКФ (Расія) – спецыяльны паказ
МКФ «ÉCU – Еўрапейскі фестываль незалежнага кіно» (Францыя) – 
лепшы нееўрапейскі незалежны фільм
МКФ у Рэйк’явіку (Ісландыя) – лепшы кароткаметражны дакументальны 
фільм

Коллекция откровенных интервью с женщинами, пережившими репрес-
сии 1930-х годов. Фильм знакомит зрителей с шестью героинями, по-
следними уцелевшими узницами сталинских лагерей. Авторы работали 
пять лет, команда нашла героинь в самых разных и отдаленных уголках 
бывшего Советского Союза – на Урале, на Дальнем Востоке, в Абхазии 
и в Подмосковье. Фильм Марианны Яровской – первый международный 
документальный кинопроект, посвященный этой теме, снят к 80-летию 
большого террора. 
Шорт-лист премии «Оскар-2019»
2019 Московский МКФ (Россия) – специальный показ
МКФ «ÉCU – Европейский фестиваль независимого кино» (Франция) – 
лучший неевропейский независимый документальный фильм
МКФ в Рейкьявике (Исландия) – лучший короткометражный докумен-
тальный фильм

The film WOMEN OF THE GULAG tells the compelling and tragic stories of the 
women – last survivors of the Gulag, the brutal system of repression and terror 
that devastated the Soviet population during the regime of Stalin. The Gulag was 
first captured by Solzhenitsyn in his opus, “Gulag Archipelago”. Never before the 
stories of women and women’s experience in these camp have been told in an 
international documentary film. It is a collection of unique and candid interviews 
with women who survived the Stalin’s repression of the 1930s.
91st Academy Awards Shortlist
2019 Moscow IFF (Russia) – Special Screening
ÉCU – The European Independent FF (France) – Best Non-European 
Independent Documentary
Reykjavík IFF (Iceland) – Best Short Documentary

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Марыяна Яроўская | Марианна  
Яровская | Marianna Yarovskaya
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Марыяна Яроўская | Марианна 
Яровская | Marianna Yarovskaya
Аператары | Операторы | DOP 
Сяргей Амірджанаў, Ірына 
Шаталава | Сергей Амирджанов, 
Ирина Шаталова | Sergei Amirdzhanov, 
Irina Shatalova
Музыка | Музыка | Music 
Марк Адлер | Марк Адлер | Mark Adler
Прадзюсары | Продюсеры | Producers 
Марыяна Яроўская, Пол Родэрык 
Грэгары | Марианна Яровская, 
Пол Родерик Грегори | Marianna 
Yarovskaya, Paul Roderick Gregory
Вытворчасць | Производство | 
Production
Mayfilms
Правы | Права | Rights Holder
Mayfilms

Расія, ЗША | Россия, США | Russia, USA
2018, 53’ – DCP

[ женщины гулага ]

женщины гулага 

ЖАНЧЫНЫ  
ГУЛАГА 
women of the gulag 
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Марыяна ЯРОЎСКАЯ 
Марианна Яровская

Расійска-амерыканскі рэжысёр-дакументаліст, прадзюсар. Адзначана шматлікімі 
ўзнагародамі. Яе фільм «Нязручныя» атрымаў студэнцкую прэмію «Оскар». У якасці 
прадзюсара і мантажора супрацоўнічае з Discovery Channel, National Geographic, History 
Channel, Greenpeace, Animal Planet. Кіравала даследчымі работамі для фільма Ала Гора 
«Нязручная праўда», які атрымаў прэмію «Оскар». Яе фільм «Святыя воіны» быў адзна-
чаны прызамі. Першая жанчына-рэжысёр з Расійскай Федэрацыі, чый фільм патрапіў 
у шорт-ліст «Оскара».

Российско-американский режиссер-документалист, продюсер. Удостоилась много-
численных наград. Ее фильм «Неудобные» получил студенческую премию «Оскар». 
В качестве продюсера и монтажера сотрудничает с Discovery Channel, National 
Geographic, History Channel, Greenpeace, Animal Planet. Руководила исследователь-
скими работами для фильма Ала Гора «Неудобная правда», удостоившегося премии 
«Оскар». Ее фильм «Святые воины» был отмечен призами. Первая женщина-режиссер 
из Российской Федерации, чей фильм попал в шорт-лист «Оскара».

Award-winning Russian-American documentary filmmaker, producer. Her UNDESIRABLES 
won a Student Academy Award in 2001. Has worked for dozens of programs for Discovery 
Channel, National Geographic, History Channel, Greenpeace, Animal Planet as producer and 
editor. Also worked on Al Gore’s Academy Award-winning film AN INCONVENIENT TRUTH as 
a researcher, and directed an award winning film, HOLY WARRIORS. First female director from 
the Russian Federation shortlisted for the Oscars.

Marianna Yarovskaya 



АДНОЙЧЫ НА ЎСХОДЗЕ
однажды на востоке | once upon a time in the east

ЛАСТАЎКІ КАБУЛА 
ласточки кабула | the swallows of kabul





154

Па матывах кнігі Ясміны Хадра. Анімацыйная перліна пра мужнасць 
і велікадушнасць жанчын у турмах прыгнечанага Усходу.
Лета 1998 г. Кабул знаходзіцца пад уладай талібаў. Паўсюль пануюць 
гвалт, невуцтва і страх, але закаханыя Зунайра і Махсэн жывуць верай 
у лепшыя часы. Аднойчы неасцярожны ўчынак Махсэна прыводзіць да 
арышту Зунайры.
2019 Канскі МКФ (Францыя) – фільм-удзельнік конкурснай праграмы 
«Асабісты погляд»

По мотивам книги Ясмины Хадра. Анимационная жемчужина о мужестве 
и великодушии женщин в темницах порабощенного Востока.
Лето 1998 г. Кабул находится под властью талибов. Вокруг царят наси-
лие, невежество и страх, но влюбленные Зунайра и Мохсен живут верой 
в лучшие времена. Однажды неосторожный поступок Мохсена приводит 
к аресту Зунайры.
2019 Каннский МКФ (Франция) – фильм-участник конкурсной программы 
«Особый взгляд»

Based on the novel by Yasmina Khadra.
Summer 1998 – Kabul under Taliban rule. Zunaira and Mohsen are young and in 
love. Despite the daily violence and misery, they hope for a better future. One day, 
a foolish gesture causes life to take an irrevocable turn.
2019 Cannes IFF (France) – Un Certain Regard

Рэжысёры | Режиссёры | Directors
Забу Брэйтман, Элеа Гобе-Мэвэлек | 
Забу Брейтман, Элеа Гобе-Мевеллек | 
Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Забу Брэйтман, Патрысія Мартань, 
Себасцьян Тавэль | Забу Брейтман, 
Патрисия Мортань, Себастьян 
Тавель | Zabou Breitman, Patricia 
Mortagne, Sébastien Tavel
Мастак-пастаноўшчык | Художник- 
постановщик | Artistic Director
Элеа Гобе-Мэвэлек | Элеа  
Гобе-Мевеллек | Eléa Gobbé-Mévellec
Музыка | Музыка | Music
Алексіс Ро | Алексис Ро | Alexis Rault
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Рэжынальд дэ Гійбон, Мішэль Меркт, 
Жоэль Бэртаса, Стэфан Руланц |  
Режинальд де Гийбон, Мишель Меркт, 
Жоэль Бертосса, Стефан Рулантс | 
Reginald de Guillebon, Michel Merkt, 
Joëlle Bertossa, Stéphan Roelants
У ролях | В ролях | Cast
Хіям Абас, Сымон Абкаран, Сван 
Арло, Зіта Анро | Хиам Аббасс, Симон 
Абкарян, Сванн Арло, Зита Анро | 
Hiam Abbass, Simon Abkarian, Swann 
Arlaud, Zita Hanrot
Вытворчасць | Производство | 
Production
Les Armateurs, Melusine Productions, 
Close Up Films
Правы | Права | Rights Holder
Celluloid Dreams

Францыя | Франция | France
2019, 81’, анімацыя |  

анимация | animation

[ les hirondelles de kaboul ]

ласточки кабула 
ЛАСТАЎКІ КАБУЛА 
the swallows of kabul

Аднойчы на ўсходзе | Однажды на востоке | Once Upon a Time in the East



155

Забу БРЭЙТМАН 
Забу Брейтман 

Папулярная французская актрыса і рэжысёр. У 2001 г. зняла свой першы ігравы фільм «Узгадаць 
прыгожае», які заваяваў тры прэміі «Сезар», у тым ліку за лепшы дэбют. Сярод іншых знакамітых 
работ Забу – сямейныя драмы, экранізацыі літаратурных бестселераў «Мужчына ўсяго яе жыцця» 
(2006), «Я яе кахаў. Я яго кахала» (2009), «Але і я» (2010).

Популярная французская актриса и режиссёр. В 2001 г. сняла свой первый игровой фильм «Вспо-
минать о прекрасном», который был удостоен трёх премий «Сезар», в том числе за лучший дебют. 
В числе других заметных работ Забу – семейные драмы, экранизации литературных бестселлеров 
«Мужчина всей его жизни» (2006), «Я её любил. Я его любила» (2009), «Но и я» (2010).

In 2001 she directed her first feature film, BEAUTIFUL MEMORIES which was awarded with 3 Césars including 
best first feature film. This was followed in 2006 with THE MAN OF MY LIFE and in 2009, JE L’AIMAIS. In 2010 she 
directed her fourth feature film NO ET MOI, based on the novel by Delphine De Vigan.

Zabou Breitman

Элеа ГОБЕ-МЭВЭЛЕК 
Элеа Гобе-Мевеллек 

Мастак-аніматар і рэжысёр. Яе першыя дзве кароткаметражныя стужкі «Мадам» (2006) і «Прыпынак» 
(2010) удзельнічалі ў міжнародным фестывалі анімацыйных фільмаў у Ансі. Прымала ўдзел у стварэн-
ні папулярнага анімацыйнага серыяла «Апошні мужык» (2016) і маляванага фільма-намінанта на 
прэмію «Сезар» «Піф-Паф» Жульена Бісаро. «Ластаўкі Кабула» – яе дэбют у якасці рэжысёра.

Художник-аниматор и режиссёр. Её первые две короткометражные ленты «Мадам» (2006) 
и «Остановка» (2010) участвовали на международном фестивале анимационных фильмов в Анси. 
Принимала участие в создании популярного анимационного сериала «Последний мужик» (2016) 
и рисованного фильма-номинанта на премию «Сезар» «Пиф-Паф» Жюльена Бисаро. «Ласточки 
Кабула» – её дебют в качестве режиссёра.

Eléa’s fist two short fims, MADAME (2006) and ESCALE (2010) were selected at the Annecy. She worked 
as an animator on short fims like BANG BANG! by Julien Bisaro, nominated at the 2015 César Awards for 
the best animated film. In 2016, she collaborated as a cartoonist on the animated series LASTMAN, an 
adaptation of the comic strip created by Bastien Vivès, Balak and Michaël Sanlaville. THE SWALLOWS OF 
KABUL is her fist feature fim as a director.

Eléa Gobbe-Mévellec



РАСIЙСКIЯ ПРЭМ’ЕРЫ
российские премьеры | russian premieres

ВЯЛІКАЯ ПАЭЗІЯ
большая поэзия | great poetry

ДАВАЙ РАЗВЯДЗЕМСЯ 
давай разведемся | let’s get divorced
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Фільм «Вялікая паэзія» распавядае пра двух хлопцаў з горада Жалезна-
дарожны, якія працуюць інкасатарамі. Яны маладыя, адзінокія, у іх няма 
нікога апроч адзін аднаго. Усё жыццё яны перавозяць чужыя грошы. 
Мараць, ходзяць у паэтычны гурток у доме культуры і на пеўневыя баі 
ў мясцовы інтэрнат гастарбайтараў. Спробы знайсці паэтычны настрой 
у навакольным празаічным свеце прыводзяць герояў да высновы, што 
адзіная сапраўды паэтычная дзея – абрабаваць банк.
2019 Адкрыты расійскі кінафестываль «Кінатаўр» (Расія) – прыз за 
лепшую рэжысуру, прыз за лепшую мужчынскую ролю
Сахалінскі МКФ «Край свету» (Расія) – прыз за лепшую мужчынскую 
ролю
МКФ краін АЦР «Мерыдыяны Ціхага» (Расія) – прыз за лепшую рэжысу-
ру, прыз журы NETPAC

Фильм «Большая поэзия» рассказывает о двух парнях из города Желез-
нодорожный, работающих инкассаторами. Они молоды, одиноки, у них 
нет никого кроме друг друга. Всю жизнь они перевозят чужие деньги. 
Мечтают, ходят в поэтический кружок в доме культуры и на петушиные 
бои в местное общежитие гастарбайтеров. Попытки найти поэтическое 
настроение в окружающем их прозаическом мире приводят героев 
к выводу, что единственное подлинно поэтическое действие – ограбле-
ние банка.
2019 Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» (Россия) – приз 
за лучшую режиссуру, приз за лучшую мужскую роль
Сахалинский МКФ «Край света» (Россия) – приз за лучшую мужскую роль
МКФ стран АТР «Меридианы Тихого» (Россия) – приз за лучшую режис-
суру, приз жюри NETPAC

GREAT POETRY is about two guys who live on the outskirts of Moscow and 
work as cash collectors. They’re young and all they have in the world is each 
other. They spend their lives moving money for other people. Dreaming, they 
attend a poetry class and watch cock fights at a dorm for migrant workers. 
Attempts to find poetry in the prosaic world lead the heroes to the conclusion 
that the only poetic move they can make is to rob a bank.
2019 Kinotavr Open Russian Film Festival (Russia) – Best Director, Best Male 
Part
On the Edge Sakhalin IFF (Russia) – Best Male Part
Vladivostok “Pacific Meridian” IFF (Russia) – Best Director Award, NETPAC 
Jury Award 

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Аляксандр Лунгін | Александр Лунгин | 
Alexander Lungin
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Аляксандр Лунгін, Сяргей Асіп’ян | 
Александр Лунгин, Сергей Осипьян | 
Alexander Lungin, Sergey Osipiyan
Аператар | Оператор | DOP 
Усевалад Каптур | Всеволод Каптур | 
Vsevolod Kaptur
Мастакі | Художники | Production 
design
Настасся Клокава, Раман Часноў | 
Анастасия Клокова, Роман Чеснов | 
Anastasia Klockova, Roman Chesnov
Музыка | Музыка | Music
Станіслаў Смірноў | Станислав  
Смирнов | Stanislav Smirnov
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Віялета Крачэтава, Арцём Васільеў, 
Сяргей Асіп’ян, Сяргей Штэрн, Павел 
Лунгін, Яўген Панфілаў, Дзмітрый 
Гарэлік, Іван Градзецкі, Соф’я Квашы-
лава | Виолетта Кречетова, Артём 
Васильев, Сергей Осипьян, Сергей 
Штерн, Павел Лунгин, Евгений Панфи-
лов, Дмитрий Горелик, Иван Гро-
децкий, Софья Квашилава | Violetta 
Krechetova, Pavel Lungin, Sergey Shtern, 
Dmitry Gorelik, Ivan Grodetsky, Sofia 
Kvashilava
У ролях | В ролях | Cast
Аляксандр Кузняцоў, Аляксей  
Філімонаў, Фёдар Лаўроў, Яўген 
Сыты, Алена Махава | Александр 
Кузнецов, Алексей Филимонов, Фё-
дор Лавров, Евгений Сытый, Елена 
Махова | Alexander Kuznetsov, Alexey 
Filimonov, Fedor Lavrov, Yevgeny Syty, 
Elena Makhova
Вытворчасць | Производство | 
Production
ААТ «Адрас Фільм», ААТ «Майстэрня 
Паўла Лунгіна» | ООО «Адрес Фильм», 
ООО «Мастерская Павла Лунгина» | 
«Address Film» Production and Pavel 
Lungin Studio
Правы на тэрыторыi РБ | Права на 
территории РБ | Rights Holder for 
Belarus
ПРОвзгляд | ПРОвзгляд | PROvzglyad 

Расія | Россия | Russia
2019, 123’ – DCP

[ большая поэзия ]

большая поэзия 
ВЯЛІКАЯ ПАЭЗІЯ
great poetry
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Аляксандр ЛУНГІН
Александр Лунгин 

Сцэнарыст, рэжысёр. У 1995 годзе скончыў гістарычны факультэт МДУ. У 1996 годзе 
працаваў рэдактарам у перадачы Пятра Шэпацінніка «Кінескоп». У 1997 годзе па за-
мове французскага тэлебачання «Canal +» напісаў сцэнарый дакументальнага фільма 
«Апошні інуіт». Па яго сцэнарыях знята каля 20 фільмаў і серыялаў. У 2010 годзе дэ-
бютаваў у рэжысуры поўнага метра фільмам «З’ява прыроды» (конкурсная праграма 
АРКФ «Кінатаўр», прыз за лепшую аператарскую работу). «Вялікая паэзія» – другая 
рэжысёрская работа Аляксандра Лунгіна.

Сценарист, режиссёр. В 1995 году окончил исторический факультет МГУ. В 1996 году 
работал редактором в передаче Петра Шепотинника «Кинескоп». В 1997 году по 
заказу французского телевидения «Canal +» написал сценарий документального 
фильма «Последний инуит». По его сценариям снято около 20 фильмов и сериалов. 
В 2010 году дебютировал в режиссуре полного метра фильмом «Явление природы» 
(конкурсная программа ОРКФ «Кинотавр», приз за лучшую операторскую работу). 
«Большая поэзия» – вторая режиссёрская работа Александра Лунгина.  

Writer, director. Alexander graduated from Moscow State University in 1995 with a degree in 
History. In 1996, he worked as an editor for Pyotr Shepotinnik’s show “Kinescope.” In 1997, he 
was hired by the French television channel “Canal +” to write the script for the documentary 
film “The Last Inuit.” About 20 films and TV series are based on his scripts. In 2010, he made 
his feature debut ACT OF NATURE (Kinotavr Open Russian Film Festival Official Selection, 
Best Cinematography Award). GREAT POETRY is his second feature film.

Alexander Lungin
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Расейскі парафраз на тэму фільма «Лепшыя часы Дорыен Б.»
Галоўная гераіня фільма «Давай развядземся» – урач-гінеколаг Маша, 
ад якой сыходзіць муж. Калі мужчына сыходзіць ад жанчыны, ён забірае 
не толькі зубную шчотку і брытву. Ён уносіць з сабой усе яе спадзяванні 
на будучыню. Зразумела, больш высакародна будзе адпусціць мужа 
да іншай і вярнуць яму ўсё, у тым ліку і абяцанні. Але моцныя жанчыны 
звыклі змагацца за сваё шчасце. Маша пачынае адчайную барацьбу за 
свайго нявернага мужа Мішу. Ці адолее яна ў гэтым супрацьстаянні сваю 
суперніцу? І калі адолее, ці атрымае яна тое, чаго хоча?
2019 Адкрыты расійскі кінафестываль «Кінатаўр» (Расія) – прыз імя 
Грыгорыя Горына за лепшы сцэнарый, прыз за лепшы дэбют (Ганна 
Пармас)

Российский парафраз на тему фильма «Лучшие времена Дориен Б.»
Главная героиня фильма «Давай разведемся» – врач-гинеколог Маша, 
от которой уходит муж. Когда мужчина уходит от женщины, он забирает 
не только зубную щетку и бритвенный станок. Он уносит с собой все её 
надежды на будущее. Конечно, благороднее отпустить мужа к другой 
и вернуть ему всё, включая обещания. Но сильные женщины привыкли 
бороться за своё счастье. Маша начинает отчаянную борьбу за своего 
неверного мужа Мишу. Сможет ли она одолеть в этом противостоянии 
свою соперницу? И если сможет, то получит ли она то, что хочет?
2019 Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» (Россия) – приз 
имени Григория Горина за лучший сценарий, приз за лучший дебют 
(Анна Пармас)

Masha, the heroine of the film, is a gynaecologist, who was left by her husband. 
When a man leaves a woman he doesn’t only take a toothbrush and a shaver 
with him. He takes also all the expectations for the future. Surely, it would be 
nobler to let the husband go to the other one and give him back all the promises. 
But strong women are used to fighting for their joy. She starts a desperate battle 
for her faithless husband Misha. Could she overcome her opponent Oksana? 
And if she could, would she have her wish after all?
2019 Kinotavr Open Russian FF (Russia) – Gregory Gorin Prize for Best 
Screenplay, prize for best debut

Рэжысёр | Режиссёр | Director
Ганна Пармас | Анна Пармас |  
Anna Parmas
Аўтары сцэнарыя | Авторы сцена-
рия | Scriptwriters
Ганна Пармас, Марыя Шульгіна,  
Лізавета Ціханава | Анна Пармас,  
Мария Шульгина, Елизавета  
Тихонова | Anna Parmas, Maria 
Shulgina, Elizaveta Tikhonova
Аператар | Оператор | DOP
Леван Капанадзэ | Леван Капанадзе | 
Levan Kapanadze
Музыка | Музыка | Music
Ігар Удовін | Игорь Вдовин | Igor Vdovin
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Сяргей Сельянаў, Наталля Дрозд, 
Канстанцін Эрнст | Сергей Сельянов,  
Наталья Дрозд, Константин Эрнст | 
Sergei Selyanov, Natalia Drozd, 
Konstantin Ernst
У ролях | В ролях | Cast
Ганна Міхалкова, Антон Філіпенка, 
Святлана Камыніна, Максім Лагашкін, 
Надзея Маркіна, Фёдар Лаўроў, Ганна 
Рыцарава | Анна Михалкова, Антон 
Филипенко, Светлана Камынина, 
Максим Лагашкин, Надежда Маркина, 
Федор Лавров, Анна Рыцарева | 
Anna Mikhalkova, Anton Filipenko, 
Svetlana Kamynina, Maksim Lagashkin, 
Nadezhda Markina, Fedor Lavrov, Anna 
Rytsareva
Вытворчасць | Производство | 
Production
CTB Film Company
Правы | Права | Rights Holder
Mint Films
Правы на тэрыторыi РБ | Права 
на территории РБ | Rights holder in 
Belarus
Экспанента | Экспонента | Exponenta

Расія | Россия | Russia
2019, 92’ – DCP

[ давай разведёмся ]

давай разведёмся 
ДАВАЙ РАЗВЯДЗЕМСЯ
let’s get divorced
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Ганна ПАРМАС 
Анна Пармас

Нарадзілася ў 1970 годзе ў Ленінградзе. У 1993 годзе атрымала інжынерную 
адукацыю ў дзяржаўным універсітэце аэракасмічнага прыборабудавання Санкт- 
Пецярбургу. Працавала памочнікам рэжысёра на «Ленфільме». У 2004–2007 гг. у якас-
ці рэжысёра і сцэнарыста працавала на розных тэлеканалах. У 2016 годзе як 
рэжысёр-пастаноўшчык зняла навелу «Дзяўчынкі»; альманах «Пецярбург. Толькі па 
любові». «Давай развядземся» – яе дэбютны поўнаметражны фільм.

Родилась в 1970 году в Ленинграде. В 1993 году получила инженерное образова-
ние в ЛИАП. Работала помощником режиссёра на «Ленфильме». В 2004–2007 гг. 
в качестве режиссёра и сценариста работала на различных телеканалах. В 2016 году 
как режиссёр-постановщик сняла новеллу «Девочки»; альманах «Петербург. Только 
по любви». «Давай разведемся» – её дебютный полнометражный художественный 
фильм.

Anna Parmas was born in 1970 in Leningrad. In 1993 she graduated from Saint Petersburg 
State University of Airspace Instrumentation. After that she worked as an assistant director at 
“Lenfilm”. In 2004–2007 she had been working as a director and a screenwriter at various TV-
channels. In 2016 directed a short story GIRLS (2016) for the anthology PETERSBURG. ONLY 
FOR LOVE. LET’S GET DIVORCED is her debut feature film.

Anna Parmas



КІНАМОВА. ІНШЫ СІНТАКСІС 
киноязык. иной синтаксис | cinematic language. different syntax

КАСМІЧНЫЯ САБАКІ
космические собаки | space dogs

ЛЫЖКА
ложка | spoon

УОЛДЭН
уолден | walden

УІЛКАКС
уилкокс | wilcox

КІНО АЛЕГА ЧОРНАГА. СЕАНС 1
кино олега черного. сеанс 1 | oleg tcherny’s films. screening 1

КІНО АЛЕГА ЧОРНАГА. СЕАНС 2
кино олега черного. сеанс 2 | oleg tcherny’s films. screening 2





164

DOC

Бадзяжны сабака па мянушцы Лайка быў першай жывой істотай, якую 
за пусцілі ў космас, адправілі на верную смерць. Згодна з легендай, 
ён ператварыўся ў прывід, вярнуўся на Зямлю і з той пары блукае па 
вуліцах Масквы. Аповед аб прыгодах нашчадкаў Лайкі – двух бяздом-
ных маскоўскіх сабак – пераплятаецца ў фільме з невядомымі раней 
архіўнымі кадрамі эпохі савецкіх касмічных выпрабаванняў. «Касмічныя 
сабакі» – гісторыя сапраўднай адданасці і празмернай жорсткасці, чароў-
ная казка аб вандроў ніках у пошуках неспазнаных прастораў.
2019 МКФ у Лакарна (Швейцарыя) – афіцыйная праграма
МКФ «Cinefest» у Мішкальцы (Венгрыя)

Бродячая собака Лайка была первым живым существом, запущенным 
в космос, отправленным на верную смерть. По легенде, она преврати-
лась в дух, вернулась на Землю и с тех пор бродит по улицам Москвы. 
Рассказ о приключениях потомков Лайки – двух бездомных московских 
собак – переплетается в фильме с неизвестными ранее архивными 
кадрами эпохи советских космических испытаний. «Космические 
собаки» – история искренней привязанности и чрезмерной жестоко-
сти, волшебная сказка о путешественниках в поисках неизведанных 
пространств. 
2019 МКФ в Локарно (Швейцария) – официальная программа
МКФ «Cinefest» в Мишкольце (Венгрия) 

Laika, a stray dog, was the first living being to be sent into space and thus to 
a certain death. According to a legend, she returned to Earth as a ghost and 
has roamed the streets of Moscow ever since. Following her trace, and filmed 
from a dog’s perspective, SPACE DOGS accompanies the adventures of her 
descendants: two street dogs living in today’s Moscow. Their story is one of 
intimate fellowship but also relentless brutality, and is interwoven with unseen 
archive material from the Soviet cosmic era. A magical tale of voyagers scouting 
for unknown spaces.
2019 Locarno IFF (Switzerland) – Official Selection
Cinefest Miskolc (Hungary)

Рэжысёры | Режиссеры | Directors
Эльза Крэмзер, Левін Петэр | Эльза 
Кремзер, Левин Петер | Elsa Kremser, 
Levin Peter
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария| 
Scriptwriters
Эльза Крэмзер, Левін Петэр | Эльза 
Кремзер, Левин Петер | Elsa Kremser, 
Levin Peter
Аператар | Оператор | DOP 
Юнус Рой Імер | Юнус Рой Имер | 
Yunus Roy Imer
Музыка | Музыка | Music 
Paradox Paradise
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Эльза Крэмзер, Левін Петэр | Эльза 
Кремзер, Левин Петер | Elsa Kremser, 
Levin Peter
Вытворчасць | Производство | 
Production
RAUMZEITFILM Produktion, It Works!
Правы | Права | Rights Holder
Deckert Distribution

Аўстрыя, Германія | Австрия, Германия |  
Austria, Germany

2019, 91’ – DCP

[ space dogs ]

космические собаки 

КАСМІЧНЫЯ  
САБАКІ
space dogs

Кінамова. Іншы сінтаксіс | Киноязык. Иной синтаксис | Cinematic Language. Different Syntax
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Эльза КРЭМЗЕР
Эльза Кремзер 

Нарадзілася ў 1985 годзе ў Вольфсбергу, Аўстрыя. Вывучала кіно ў Венскім універсітэце і Бадэн-Вюртэмберг-
скай кінаакадэміі ў Людвігсбургу. Сцэнарыст і прадзюсар некалькіх дакументальных фільмаў. Прэм’ера яе 
дыпломнага фільма «Туман» адбылася ў межах Берлінскага МКФ. У 2016 годзе сумесна з Левінам Петэрам за-
снавала ў Вене прадзюсарскую кампанію «RAUMZEITFILM». У цяперашні час яны працуюць над сваім першым 
мастацкім фільмам «Зялёны папугай». Раней ён атрымаў на Берлінале прыз «Kompagnon» за сцэнарый. 
Родилась в 1985 году в Вольфсберге, Австрия. Изучала кино в Венском университете и Баден-Вюртем-
бергской киноакадемии в Людвигсбурге. Сценарист и продюсер нескольких документальных фильмов. 
Премьера ее дипломного фильма «Туман» состоялась в рамках Берлинского МКФ. В 2016 году совместно 
с Левином Петером основала в Вене продюсерскую компанию «RAUMZEITFILM». В настоящее время они 
работают над своим первым художественным фильмом «Зеленый попугай». Ранее он получил на Берлина-
ле приз «Kompagnon» за сценарий. 
Born in 1985 in Wolfsberg, Austria. Studied Film at the University of Vienna and the Filmakademie Ludwigsburg. As an 
author and producer, realized several documentaries that were shown worldwide. Her diploma film NEBEL premiered 
at the Berlinale. In 2016 founded the Vienna-based production company RAUMZEITFILM with Levin Peter. They are 
currently working on their first fiction feature, THE GREEN PARROT, which received the Berlinale Kompagnon Script 
Award. SPACE DOGS is her first feature documentary as a director

Elsa Kremser

Левін ПЕТЭР
Левин Петер 

Нарадзіўся ў 1985 годзе ў Ене, Германія. Вучыўся ў Бадэн-Вюртэмбергскай кінаакадэміі ў Людвігсбургу, некаль-
кі яго фільмаў былі ў сусветным пракаце. Яго дыпломны фільм «За межамі шторму» атрымаў узнагароду «Пер-
шыя крокі» (2015) і быў удзельнікам Берлінскага МКФ. У 2016 годзе сумесна з Эльзай Крэмзер заснаваў у Вене 
прадзюсарскую кампанію «RAUMZEITFILM». У цяперашні час рэжысёрскі дуэт працуе над сваім першым 
мастацкім фільмам «Зялёны папугай». Раней ён атрымаў на Берлінале прыз «Kompagnon» за сцэнарый.
Родился в 1985 году в Йене, Германия. Учился в Баден-Вюртембергской киноакадемии в Людвигсбурге, 
несколько его фильмов были в мировом прокате. Его дипломный фильм «За границами шторма» получил 
награду «Первые шаги» (2015) и был участником Берлинского МКФ. В 2016 году совместно с Эльзой 
Кремзер основал в Вене продюсерскую компанию «RAUMZEITFILM». В настоящее время режиссерский 
дуэт работает над своим первым художественным фильмом «Зеленый попугай». Ранее он получил на 
Берлинале приз «Kompagnon» за сценарий.
Born in 1985 in Jena, Germany. Studied at the Filmakademie Ludwigsburg where he realized several documentaries 
that were shown worldwide. His diploma film BEYOND THE SNOWSTORM won the 2015 First Steps Award and was pre-
sented as a Guest at the Berlinale. In 2016 founded the Vienna-based production company RAUMZEITFILM with Elsa 
Kremser. As a directing duo, they are currently working on their first fiction feature, THE GREEN PARROT, which received 
the Berlinale Kompagnon Script Award.

Levin Peter
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З падземных глыбінь здабываюць нафту, транспартуюць яе на нафта-
перапрацоўчы завод, там перапрацоўваюць у пластык і транспартуюць 
на іншы завод, дзе з пластыку робяць лыжку. Далей – крама, чыйсці дом 
альбо кавярня, і ў канцы гэтага складанага і доўгага шляху – кантэйнер 
для смецця. Столькі намаганняў, каб зрабіць лыжку, якую так лёгка 
выкінуць.
2019 МКФ у Карлавых Варах (Чэхія) – конкурс дакументальнага кіно, 
галоўны прыз

Из подземных глубин добывают нефть, транспортируют ее на нефтепе-
рерабатывающий завод, там перерабатывают в пластик и транспорти-
руют на другой завод, где из пластика делают ложку. Дальше – магазин, 
чей-то дом или кафе, и в конце этого сложного и длинного пути – мусор-
ный контейнер. Столько усилий, чтобы сделать ложку, которую так легко 
выбросить. 
2019 МКФ в Карловых Варах (Чехия) – конкурс документального кино, 
главный приз 

A film about a plastic spoon and a society that has reached a high level of 
development – oil is being retrieved from subterranean depths, transported 
to processing plants, turned into plastic, transported to another plant, where it 
acquires the shape of a spoon, transported to convenience stores, where we buy 
it, and is then soon tossed into the trash. In other words, this is a film about the 
efforts put into making a spoon that can be thrown away so effortlessly.
2019 Karlovy Vary IFF (Czech Republic) – Documentary Competition, Grand Prix

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Лайла Пакалніня | Лайла Пакалниня | 
Laila Pakalniņa
Аператар | Оператор | DOP 
Гінтс Берзіньш | Гинтс Берзиньш | 
Gints Bērziņš
Музыка | Музыка | Music 
Маліка Макоўф Расмусен | Малика 
Макоуф Расмуссен | Malika Makouf 
Rasmussen
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Лайла Пакалніня | Лайла Пакалниня | 
Laila Pakalniņa
Вытворчасць | Производство | 
Production
Hargla Company, Mechanix Film, Just 
a Moment
Правы | Права | Rights Holder
Hargla Company

Латвія, Літва, Нарвегія | Латвия, Литва, Норвегия | 
Latvia, Lithuania, Norway

2019, 66’ – DCP

[ karote ]

ложка
ЛЫЖКА
spoon
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Лайла ПАКАЛНІНЯ 
Лайла Пакалниня 

Рэжысёр, прадзюсар. У 1991 годзе скончыла Усерасійскі дзяржаўны інстытут кінема-
таграфіі, дзе вывучала рэжысуру кіно. Аўтар трыццаці дакументальных, пяці карот-
каметражных і пяці ігравых фільмаў. Яе фільмы ўдзельнічалі ў МКФ у Канах, Венецыі, 
Берліне, Лакарна, Карлавых Варах, Рыме і іншых міжнародных кінафестывалях і былі 
адзначаны шматлікімі ўзнагародамі.

Режиссер, продюсер. В 1991 году окончила ВГИК, где изучала режиссуру кино. Автор 
тридцати документальных, пяти короткометражных и пяти игровых фильмов. Ее 
фильмы участвовали в МКФ в Каннах, Венеции, Берлине, Локарно, Карловых Варах, 
Риме и других международных кинофестивалях и были отмечены многочисленными 
наградами. 

Director, producer. Graduated from the All Russian Cinematography Institute (VGIK), Department 
of Film Direction, in 1991. Has shot 30 documentaries, 5 shorts and 5 fiction features. Her films 
have screened in official programmes at Cannes, Venice, Berlinale, Locarno, Karlovy Vary, Rome 
and other international festivals, where they have won numerous awards.

Laila Pakalniņa
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Лес вакол каталіцкага манастыра ў аўстрыйскім Адманце. Спільваюць хвойнае 
дрэва, сякуць на дровы і перавозяць у таямнічае месца ў самым сэрцы бразіль-
скага трапічнага лесу. Штабель транспартуюць цягніком, грузавіком, караблём 
і, нарэшце, з дапамогай ручных прылад. Габляваныя дошкі дакладна паўтара-
юць шлях сыравіны, але ў супрацьлеглым кірунку. Тонкі фільм-медытацыя 
высвечвае абсурднасць эканамічнага абгрунтавання нашага глабалізаванага 
свету. Кожны этап працэсу зняты з дапамогай серыі паслядоўных кадраў. 
Трынаццаць 360-градусных панарам дапамагаюць рэжысёру перадаць пара-
даксальную логіку глабальных гандлёвых шляхоў. 
2018 МКФ у Карлавых Варах (Чэхія) – спецыяльны прыз журы
Кінафестываль у Цюрыху (Швейцарыя) – конкурсная праграма «Fokus 
Schweiz, Deutschland, Österreich», прыз «Узыходзячы швейцарскі талент»
2019 МКФ «Cinéma du Réel» (Францыя) – міжнародная конкурсная праграма
МКФ у Ратэрдаме (Нідэрланды) – секцыя «Perspectives»
МКФ «Сандэнс» (ЗША)

Лес вокруг католического монастыря в австрийском Адмонте. Пилят хвойное 
дерево, рубят на дрова и перевозят в таинственное место в самом сердце 
бразильского тропического леса. Штабель транспортируют поездом, грузови-
ком, кораблем и, наконец, с помощью ручных приспособлений. Оструганные 
доски в точности повторяют путь сырья, но в противоположном направлении. 
Тонкий фильм-медитация высвечивает абсурдность экономического обо-
снования нашего глобализированного мира. Каждый этап процесса заснят 
с помощью серии последовательных кадров. Тринадцать 360-градусных 
панорам помогают режиссеру передать парадоксальную логику глобальных 
торговых путей. 
2018 МКФ в Карловых Варах (Чехия) – специальный приз жюри 
Кинофестиваль в Цюрихе (Швейцария) – конкурсная программа «Fokus 
Schweiz, Deutschland, Österreich», приз «Восходящий швейцарский талант»
2019 МКФ «Cinéma du Réel» (Франция) – международная конкурсная программа
МКФ в Роттердаме (Нидерланды) – секция «Perspectives»
МКФ «Санденс» (США)

In the forest of the Catholic Monastery of Admont in Austria a fir tree is felled and 
processed into planks of wood. By train, truck, boat and finally by hand, the stack is 
transported to a mysterious destination right in the heart of the Brazilian rainforest. 
The wooden planks take the main trade roots for raw materials in reverse. The film 
is a meditative and subtle comment on the absurdity of the economic rationale that 
underlies our globalised world. Each sequence of shots corresponds to a stage in the 
process. By means of thirteen 360-degree shots, the director clears a paradoxical 
pathway into the logic of globalised trade routes.
2018 Karlovy Vary IFF (Czech Republic) – Documentary Special Jury Prize
Zurich Film Festival (Switzerland) – Focus Switzerland, Germany, Austria 
Competition, Emerging Swiss Talent Award
2019 Cinéma du Réel IFF (France) – International Competition
IFFR (Netherlands) – Perspectives Section
Sundance IFF (USA)

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Даніэль Цымерман | Даниэль  
Циммерманн | Daniel Zimmermann
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Даніэль Цымерман | Даниэль 
 Циммерманн | Daniel Zimmermann
Аператар | Оператор | DOP 
Геральд Керклец | Геральд Керклец | 
Gerald Kerkletz
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Аліна Шмід, Адрыян Блазер | Алина 
Шмид, Адриан Блазер | Aline Schmid, 
Adrian Blaser
Вытворчасць | Производство | 
Production
Beauvoir Films, Schweizer Radio und 
Fernsehen
Правы | Права | Rights Holder
Ramonda Ink SAS

Швейцарыя | Швейцария | Switzerland
2018, 106’ – DCP

[ walden ]

уолден
УОЛДЭН
walden 

Кінамова. Іншы сінтаксіс | Киноязык. Иной синтаксис | Cinematic Language. Different Syntax



169

Даніэль ЦЫМЕРМАН
Даниэль Циммерманн 

Мастак, драматург і кінарэжысёр, адзначаны шматлікімі ўзнагародамі. Мае адукацыю 
скульптара па дрэве. Працуе ў галінах кіно, інсталяцыі і перфарматыўнага мастацтва. 
У сваёй творчасці падымае пытанні аб сэнсе і абгрунтаванасці чалавечай дзейнасці. 
Аўтар шматлікіх праектаў, якія экспанаваліся ў музеях, галерэях і гарадскім асярод-
дзі. Яго фільмы былі ўдзельнікамі такіх знакамітых міжнародных кінафестываляў, як 
Берлінале, МКФ у Ратэрдаме і МКФ «Сандэнс».

Художник, драматург и кинорежиссер, отмеченный многочисленными призами. Имеет 
образование скульптора по дереву. Работает в областях кино, инсталляции и перфор-
мативного искусства. В своем творчестве поднимает вопросы о смысле и обоснован-
ности человеческой деятельности. Автор многочисленных проектов, выставлявшихся 
в музеях, галереях и городской среде. Его фильмы были участниками таких знаме-
нитых международных кинофестивалей, как Берлинале, МКФ в Роттердаме и МКФ 
«Санденс». 

Award-winning visual artist, dramaturge and film director, originally trained as wood sculptor. 
Works on film, installation and performance art. In his oeuvre rises questions related to the 
meaning and sustainability of human actions. Has initiated and realized numerous art projects 
in museums, galleries as well as in public space. His films that have been shown at renowned 
international film festivals, such as Berlinale, International Film Festival Rotterdam and 
Sundance Film Festival. 

Daniel Zimmermann
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Уілкакс належыць да той катэгорыі людзей, якія імкнуцца жыць па-за 
межамі грамадства. Ён – адзінотнік, вандруе па бязлюдных дарогах і не-
вядомых абшарах. Хто ж ён насамрэч – дэзерцір, злачынец ці шукальнік 
прыгод? У чым сэнс яго бадзянняў? У пошуках нейкай жыццёвай кропкі 
адліку, альбо таго, што мы называем свабодай.
2019 МКФ у Лакарна (Швейцарыя) – фiльм-удзельнiк асноунай конкурс-
най праграмы

Уилкокс принадлежит к той категории людей, которые предпочитают 
жить вне общества. Он – отшельник, странствует по безлюдным дорогам 
и безвестным просторам. Кто же он на самом деле – дезертир, преступ-
ник или искатель приключений? В чем суть его бродяжничества? В поис-
ке некой жизненной точки отсчета, или того, что мы называем свободой.
2019 МКФ в Локарно (Швейцария) – фильм-участник основной конкурс-
ной программы 

Wilcox is of those whom exist outside the norm. Traversing deserted roads 
and nameless fields, Wilcox sets off to create his own mythology. Deserter, 
delinquent, or survivalist, the adventurer quietly roams in search of something; 
in search of a touchstone of some kind; in search of what could more simply be 
described as freedom.
2019 Locarno IFF (Switzerland) – Main Competition 

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Дэні Катэ | Дени Коте | Denis Côté
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Дэні Катэ | Дени Коте | Denis Côté
Аператар | Оператор | DOP 
Франсуа Месье-Рэо | Франсуа  
Мессье-Рео | François Messier-Rheault 
Музыка | Музыка | Music
Ражэ Тэлье-Крэг | Роже Теллье-Крэг | 
Roger Tellier-Craig
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Дэні Катэ, Ані Сэн-П’ер, Андрэас 
Мендрыцкі, Ян Аонань | Дени Коте, 
Анни Сэн-Пьер, Андреас Мендрицки, 
Ян Аонань | Denis Côté, Annie St-Pierre, 
Andreas Mendritzki, Yang Aonan
У ролях | В ролях | Cast
Гіём Трэмбле | Гийом Трембле | 
Guillaume Tremblay
Вытворчасць | Производство | 
Production
Inspiratrice & Commandant, 
GreenGround Productions
Правы | Права | Rights Holder
Inspiratrice & Commandant

Канада | Канада | Canada
2019, 66’ – DCP

[ wilcox ]

уилкокс
УІЛКАКС
wilcox
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Дэні КАТЭ
Дени Коте 

Нарадзіўся ў 1973 г. ў Нью-Брансуіку, Канада. Скончыў універсітэт у Таронта, пасля 
чаго пачаў здымаць кароткаметражныя фільмы. Яго першы поўнаметражны фільм 
«Паўночныя штаты» (2005 г.) атрымаў прэмію «Залаты леапард» на міжнародным 
кінафестывалі ў Лакарна, Швейцарыя. Яго фільмы былі прадстаўлены на звыш 
20 рэтраспектыўных паказах па ўсім свеце. Фільм «Каркасы» (2009 г.) быў прадстаўле-
ны на «Двухтыднёвіку рэжысёраў» на Канскім кінафестывалі ў 2009 г. «Уілкакс» – 
12-ы поўнаметражны фільм Дэні Катэ.

Родился в 1973 г. в Нью-Брансуике, Канада. Окончив университет в Торонто, начал 
снимать короткометражные фильмы. Его первый полнометражный фильм «Се-
верные штаты» (2005 г.) получил премию «Золотой леопард» на международном 
кинофестивале в Локарно, Швейцария. Его фильмы были представлены более чем на 
20 ретроспективных показах по всему миру. Фильм «Остовы» (2009 г.) был представ-
лен в «Двухнедельнике режиссеров» на Каннском кинофестивале в 2009 г. «Уил-
кокс» – 12-й полнометражный фильм Дени Коте.

Born in New Brunswick in 1973, he began making short films after completing his studies in 
Cinema. His first feature-length film LES ÉTATS NORDIQUES (DRIFTING STATES) won the 
Golden Leopard Award at the Locarno International Film Festival in Switzerland, His films have 
been shown at more than twenty retrospectives throughout the world. WILCOX is Denis Côté’s 
12th feature-length film then made the rounds of the festival circuit. CARCASSES (2009) was 
presented at the Directors’ Fortnight at the 2009 Cannes Film Festival.

Denis Côté



КІНО АЛЕГА ЧОРНАГА. СЕАНС 1
кино олега черного. сеанс 1 | oleg tcherny’s films. screening 1

ПРАЕКЦЫЯ ЎЖО ПАЧАЛАСЯ
проекция уже началась | the projection has begun 

ЭФЕБЫ І КУРТЫЗАНКІ
эфебы и куртизанки | ephebes and courtesans

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛІНІЯ
генеральная линия | the general line

ПОЎДЗЕНЬ ЛЯ МАГІЛЫ ФАЛЬКАНЭЦІ
полдень у могилы фальконетти | afternoon near the tomb of falconetti

ШТО ДА РЫМСКІХ САЛДАТ
что касается римских солдат | flashback legion

КІНО АЛЕГА ЧОРНАГА. СЕАНС 2
кино олега черного. сеанс 2 | oleg tcherny’s films. screening 2

СКЕРЦА
скерцо | scherzo 

ДУДАЧКІ
дудочки | but still

ГОРШЫ ФІЛЬМ
худший фильм | this is the paradigm of the worst possible film

ЛІСТ БЕЗ ДРЭВАЎ ДЛЯ БЕРТАЛЬТА БРЭХТА
лист без деревьев для бертольта брехта | a leaf, treeless, for bertolt brecht

ПРАМЕТЭЙ І ЭПІМЕТЭЙ
прометей и эпиметей | prometheus and epimetheus
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Алег ЧОРНЫ
Олег Чёрный 

Нарадзіўся ў 1971 годзе ў Мінску. Вучыўся ў Дзюсельдорфскай акадэміі мастацтваў 
і студыі сучасных мастацтваў Лё Фрэнуа (Францыя). Аўтар дакументальных і ігравых 
фільмаў, а таксама работ, якія не ўкладваюцца ў межы традыцыйных жанраў (экспе-
рыментальнае кіно, відэамастацтва і інш.). Яго фільмы дэманстраваліся на міжна-
родных кінафестывалях і ў культурных цэнтрах, прысвечаных сучаснаму мастацтву. 
У 2018 годзе ўдзельнічаў у групавой выстаўцы «ZBOR In Progress» у галерэі сучаснага 
мастацтва «Ў» у Мінску.

Родился в 1971 году в Минске. Учился в Дюссельдорфской академии искусств 
и в студии современных искусств Лё Френуа (Франция). Автор документальных 
и игровых фильмов, а также работ, которые не укладываются в рамки традицион-
ных жанров, включая экспериментальное кино или видеоискусство. Его фильмы 
демонстрировались на международных кинофестивалях и в культурных центрах, 
посвященных современному искусству. В 2018 году участвовал в групповой вы-
ставке «ZBOR In Progress» в галерее современного искусства «Ў» в Минске. 

Born in 1971 in Minsk. Studied at the Kunstakademie Düsseldorf and Le Fresnoy School 
(France). Author of feature and documentary films as well as works which don’t fall within 
traditional genres (experimental cinema, video-art, etc.). His films were screened at 
international film festivals and art centres dedicated to contemporary art. In 2018 took part 
in "ZBOR In Progress", a collective exhibition of comtemporary Belarusian art held at the 
“Ў” gallery in Minsk.

Oleg Tcherny
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Францыя | Франция | France
2006, 7’ – DCP

[ la proiezione è cominciata ]

Італьянскі філосаф Джорджа Агамбен жыве ў Венецыі. Па яго словах, гэта адзіны еўрапейскі горад, які не ператварыўся ні ў музей, 
ні ў цытадэль уяўнай актуальнасці, адзіны горад, які перажыў уласную смерць і стаў прывідам.
2007 МКФ у Ратэрдаме (Нідэрланды) – сусветная прэм’ера
Итальянский философ Джорджо Агамбен живет в Венеции. По его словам, это единственный европейский город, который не превратился 
ни в музей, ни в цитадель мнимой актуальности, единственный город, который пережил свою собственную смерть и стал привидением.
2007 МКФ в Роттердаме (Нидерланды) – мировая премьера
The Italian philosopher Giorgio Agamben lives in Venice. For him it is the only European city which hasn’t turned into a museum or a citadel of 
imaginary urgency, the only city which has outlived its own death and turned into a ghost. 
2007 IFFR (Netherlands) – World Premiere

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Алег Чорны | Олег Чёрный | Oleg 
Tcherny
Правы | Права | Rights Holder
Алег Чорны | Олег Чёрный | Oleg 
Tchernyпроекция уже началась

ПРАЕКЦЫЯ ЎЖО ПАЧАЛАСЯ

the projection has begun 

Францыя, Італія | Франция, Италия | France, Italy
2010, 16’ – DCP

[ la linea generale ]

Фільм адкрываецца павольнай панарамай з відам на прамысловы раён Венецыі і вяршыні гор удалечыні. Чуваць крык чаек, урыўкі 
размоў выпадковых мінакоў і іншыя шумы горада. Хутка нешта пачне адбывацца з самім пейзажам…
2010 Венецыянскі МКФ (Італія)
Фильм открывается медленной панорамой с видом на промышленный район Венеции и вершины гор вдали. Слышатся крики чаек, 
отрывки разговоров случайных прохожих и другие шумы города. Скоро что-то начинает происходить с самим пейзажем….
2010 Венецианский МКФ (Италия)
The film opens with a slow panoramic shot. We see an industrial district of Venice and mountain peaks and hear seagulls crying overhead, casual 
passersby talking to each other, the city’s noise. Very soon the landscape will experience some change… 
2010 Venice IFF (Italy)

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Алег Чорны | Олег Чёрный | Oleg 
Tcherny
Правы | Права | Rights Holder
Алег Чорны | Олег Чёрный | Oleg 
Tchernyгенеральная линия 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛІНІЯ

the general line

Францыя | Франция | France
2004, 20’ – DCP

[ éphèbes et courtisanes ]

За стойкай змрочнага парыжскага бара на фоне тлуму галасоў, твараў, якія хутка змяняюць адзін аднаго, працягваецца дыспут 
з цытатамі на арабскай мове, эратычны сюжэт якога – дзяўчаты і юнакі.
2005 МКФ у Ратэрдаме (Нідэрланды)
За стойкой темного парижского бара на фоне гама из пестрой массы голосов и быстро меняющихся лиц продолжается диспут 
с цитатами на арабском языке, эротический сюжет которого – девушки и юноши.
2005 МКФ в Роттердаме (Нидерланды)
A frenzy of smoke and clinking wine glasses serve as backdrop to Oleg Tcherny’s dizzyingly intoxicating short film. In a dark cafe somewhere in 
Paris, a tribe of beautiful faces give voice to the discussion at hand: who is more beautiful – women or young men? 
2005 IFFR (Netherlands)

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Алег Чорны | Олег Чёрный | Oleg 
Tcherny
Правы | Права | Rights Holder
Алег Чорны | Олег Чёрный | Oleg 
Tchernyэфебы и куртизанки 

ЭФЕБЫ І КУРТЫЗАНКІ

ephebes and courtesans

Кіно Алега Чорнага. Сеанс 1 | Кино Олега Черного. Сеанс 1 | Oleg Tcherny’s Films. Screening 1
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Італія | Италия | Italy
2015, 23’ – DCP

[ flashback legion ]

Сонечны промень пранікае праз вакно, падае на палатно Тынтарэта і асвятляе адносна невялікую дэталь карціны.
Проникнув через окно, луч солнца падает на полотно Тинторетто и скользит по сравнительно небольшой детали картины. 
A ray of sunlight gets through the window and lightens a relatively small detail of a Tintoretto’s painting.

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Алег Чорны | Олег Чёрный | Oleg 
Tcherny
Правы | Права | Rights Holder
Алег Чорны | Олег Чёрный | Oleg 
Tchernyчто касается римских солдат

ШТО ДА РЫМСКІХ САЛДАТ

flashback legion

Францыя | Франция | France
2011, 10’ – DCP

[ l’après-midi près du tombeau de falconetti ]

Пажылы мужчына сядзіць у цені дрэваў на могілках Манмартр у Парыжы, ля магілы выбітнай актрысы Фальканэці (1892–1946). Яна 
атрымала сусветнае прызнанне, калі знялася ў нямым фільме Карла Тэадора Дрэера «Пакуты Жанны д’Арк» (1928).
2012 Венскі МКФ (Аўстрыя)
Пожилой мужчина сидит в тени деревьев на кладбище Монмартр в Париже, на краю могилы великой актрисы Фальконетти (1892–
1946). Она получила всемирное признание, когда снялась в немом фильме Карла Теодора Дрейера «Страсти Жанны д’Арк» (1928). 
2012 Венский МКФ (Австрия)
A man is sitting in the shade, by a tree in Montmartre cemetery, Paris, on the edge of the tomb of Falconetti (1892–1946). She gained unforgettable 
recognition as Jeanne of Arc in Carl Theodor Dreyer’s silent film THE PASSION OF JOAN OF ARC (1928). 
2012 Viennale (Austria) 

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Алег Чорны | Олег Чёрный | Oleg 
Tcherny
Правы | Права | Rights Holder
Алег Чорны | Олег Чёрный | Oleg 
Tchernyполдень у могилы фальконетти 

ПОЎДЗЕНЬ ЛЯ МАГІЛЫ ФАЛЬКАНЭЦІ

afternoon near the tomb of falconetti
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Францыя | Франция | France
 2019, 8’ – DCP

[ scherzo ]

Стары сядзіць на тэрасе кавярні, паліць сігару і дапівае свой віскі. Насуперак штодзённасці таго, што адбываецца, немагчыма не 
адчуць, як свет вакол яго перажывае серыю нябачных метамарфоз.

Старик сидит на террасе кафе, курит сигару и допивает свой виски. Вопреки обыденности происходящего, невозможно не почув-
ствовать, как мир вокруг него претерпевает серию невидимых превращений. 

An old man is sitting on the terrace of a café, smoking a cigar and drinking whiskey. It’s an ordinary sight, but we cannot fail to perceive how the 
world around him is experiencing a series of invisible changes.

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Алег Чорны | Олег Чёрный | Oleg 
Tcherny
Правы | Права | Rights Holder
Алег Чорны | Олег Чёрный | Oleg 
Tchernyскерцо 

СКЕРЦА

scherzo 

ЗША | США | USA
2014, 9’ – DCP

[ this is the paradigm of the worst possible film ]

Эксцэнтрычныя паводзіны амерыканскага рэжысёра Стэна Брэкіджа былі зафіксаваны ў розных сітуацыях у розных геаграфічных 
шыротах. Сёння яго сябар П. Адамс Сітні факусуе ўвагу на прадмеце, які быў у цэнтры тых далёкіх падзей.

Эксцентричное поведение американского режиссера Стэна Брэкиджа было зафиксировано в различных ситуациях в разных гео-
графических широтах. Сегодня его друг П. Адамс Ситни фокусирует своё внимание на предмете, бывшем в центре далёких событий.

A certain peculiar behavior of the filmmaker Stan Brakhage was witnessed on several occasions in different places. His friend, P. Adams Sitney, 
focuses on an object involved in the story.

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Алег Чорны | Олег Чёрный | Oleg 
Tcherny
Правы | Права | Rights Holder
Алег Чорны | Олег Чёрный | Oleg 
Tchernyхудший фильм 

ГОРШЫ ФІЛЬМ

this is the paradigm of the worst possible film

Германія | Германия | Germany
2007, 35’ – DCP

[ doch (traumgewalten) ]

Яркае сонца, лес, неба адлюстроўваецца ў возеры, а на беразе на траве – людзі, якія паводзяць сябе нязвыкла: грымаснічаюць 
альбо выкрыкваюць пасярод чужой фразы нецэнзурныя словы.

Яркое солнце, лес, небо отражается в озере, а на берегу на траве – люди, которые ведут себя непривычно: гримасничают или вы-
крикивают посреди чужой фразы нецензурные слова. 

Bright sunshine, a forest and a lake reflecting the sky. Some people on the shore are really weird: they are making faces or shouting out obscene 
words in the middle of someone else’s phrase. 

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Алег Чорны | Олег Чёрный | Oleg 
Tcherny
Правы | Права | Rights Holder
Алег Чорны | Олег Чёрный | Oleg 
Tchernyдудочки 

ДУДАЧКІ

but still

Кіно Алега Чорнага. Сеанс 2 | Кино Олега Черного. Сеанс 2 | Oleg Tcherny’s Films. Screening 2
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Францыя | Франция | France
2018, 6’ – DCP

[ transmetteur du feu ]

Фільм адкрываецца знікненнем чалавечай фігуры ў балеце ценяў і чорных кадраў паміж секвенцыямі.

Фильм открывается исчезновением человеческой фигуры в балете теней и чёрных кадров между секвенциями.

A human silhouette disappears in a ballet of shadows and black frames between sequences. 

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Алег Чорны | Олег Чёрный | Oleg 
Tcherny
Правы | Права | Rights Holder
Алег Чорны | Олег Чёрный | Oleg 
Tchernyпрометей и эпиметей 

ПРАМЕТЭЙ І ЭПІМЕТЭЙ

prometheus and epimetheus

ЗША | США | USA
2012, 20’ – DCP

[ ein blatt, baumlos, für bertolt brecht ]

На тэрыторыі кампуса Прынстанскага ўніверсітэта, побач з музеем, дзе, мяркуючы па афішы, адбываецца выстава лэнд-арта, 
чалавек уступае ў недарэчную канфрантацыю з зямной стыхіяй.

На территории кампуса Принстонского университета, рядом с музеем, где, судя по афише, проходит выставка лeнд-арта, человек 
вступает в нелепую конфронтацию с подлунной стихией. 

Princeton University Art Museum. A poster of a land art exhibition. An person is awkwardly confronting the sublunary world. 

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Алег Чорны | Олег Чёрный | Oleg 
Tcherny
Правы | Права | Rights Holder
Алег Чорны | Олег Чёрный | Oleg 
Tcherny

лист без деревьев для бертольта брехта

ЛІСТ БЕЗ ДРЭВАЎ  
ДЛЯ БЕРТАЛЬТА БРЭХТА

a leaf, treeless, for bertolt brecht
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АСНОЎНЫ КОНКУРС
основной конкурс | main competition

УДАЛЯЧЫНЬ
вдаль | over the hills

СТРЫПТЫЗ І ВАЙНА
стриптиз и война | strip and war

АБХОД
обход | patrol

ДАЙМОХК
даймохк | daymohk

КАЛЕКТЫЎ
коллектив | collective

ЗЯМЛЯ МЁДУ
страна меда | honeyland

ЭЙФАРЫЯ БЫЦЦЯ
эйфория бытия | the euphoria of being

КАНФУЦЫЯНСКАЯ МАРА
конфуцианская мечта | confucian dream

НАША МАШЫНА ЧАСУ
наша машина времени | our time machine

МІНУЛАЙ НОЧЧУ Я БАЧЫЎ ТВАЮ ЎСМЕШКУ
прошлой ночью я видел твою улыбку | last night i saw you smiling

IN TOUCH
in touch | in touch

НА ВАДЗЕ
на воде | on the water

МАЛЕНЬКІ ЧАЛАВЕК, ЧАС І ТРУБАДУР
маленький человек, время и трубадур | little man, time and the troubadour
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Так далёка… Больш за дзве тысячы кіламетраў паміж Брно і Дзівеева, 
Усходам і Захадам, бацькам і сынам. Далёка і… блізка. Летнія канікулы 
былі на сыходзе, калі Віт разам з сынам Грышам скіраваліся ў далёкае 
падарожжа ў Расію. Як толькі апынуліся ў машыне, сын апрануў слухаўкі, 
а бацька заглыбіўся ва ўспаміны. Але нікуды не падзецца адзін ад аднаго. 
На шляху іх збліжае і сумесны пошук, вось толькі што яны шукаюць?
2019 МКФ у Карлавых Варах (Чэхія) – конкурс дакументальнага кіно, 
сусветная прэм’ера

Так далеко… Больше двух тысяч километров между Брно и Дивеево, 
Востоком и Западом, отцом и сыном. Далеко и… близко. Летние канику-
лы подходили к концу, когда Вит вместе с сыном Гришей отправились 
в далекое путешествие в Россию. Как только сели в машину, сын надел 
наушники, а отец погрузился в воспоминания. Но друг от друга никуда не 
деться. В пути их сближает еще и совместный поиск, вот только что они 
ищут?
2019 МКФ в Карловых Варах (Чехия) – конкурс документального кино, 
мировая премьера

A great distance. Two thousand eight hundred fifty-two kilometres between Brno 
and Diveyevo, between the East and the West, between a father and a son. Far 
away, so close. At the end of summer holiday Vít and his son Grisha set off for a 
long journey to Russia. As soon as they get in the car, the son puts his headset 
on and the father immerses himself into memories. Still the two cannot escape 
one another. But there is one thing that can bring them close once again – a joint 
search. But what are they actually searching for? 
2019 Karlovy Vary IFF (Czech Republic) – Documentary Films – Competition, 
World Premiere

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Марцін Марачак | Мартин Маречек | 
Martin Mareček
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Марцін Марачак, Томаш Бояр |  
Мартин Маречек, Томаш Бояр |  
Martin Mareček, Tomáš Bojar
Аператар | Оператор | DOP 
Іржы Малек | Иржи Малек | Jiří Málek
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Петр Оўкрапец, Тэрэза Полахава, 
Ганка Касцеліцава | Петр Оукропец, 
Тереза Полахова, Ганка Кастелицова | 
Petr Oukropec, Tereza Polachová, Hanka 
Kastelicová
Вытворчасць | Производство | 
Production
Negativ s.r.o., HBO Europe
Правы | Права | Rights Holder
Negativ

Чэхія | Чехия | Czech Republic
2019, 78’ – DCP

[ dálava ]

вдаль 
УДАЛЯЧЫНЬ
over the hills

Асноўны конкурс | Основной конкурс | Main Competition
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Марцін МАРАЧАК
Мартин Маречек 

Нарадзіўся ў 1974 годзе ў Празе, Чэхаславакія. Вядомы як рэжысёр фільмаў «Крыні-
ца» (2005), «Аўта*мат» (2009) і «Сонечнае зацьменне» (2011). 

Родился в 1974 году в Праге, Чехословакия. Получил известность как режиссер филь-
мов «Источник» (2005), «Авто*мат» (2009) и «Солнечное затмение» (2011). 

Born in 1974 in Prague, Czechoslovakia. He is known for his work on SOURCE (2005), 
AUTO*MATE (2009) and SOLAR ECLIPSE (2011).

Martin Mareček
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У ваенным гарадку пад Мінскам жывуць дзед і ўнук. Падпалкоўнік авіяцыі ў ад-
стаўцы, дзед узнагароджаны медалямі, жыве актыўна, удзельнічае ў грамадскім 
жыцці. Свята верыць у ідэалы савецкага мінулага, шчыра распавядае аб гэтым 
моладзі. Унук кінуў прафесію інжынера. Офісная праца не прыносіла яму ні заробку, 
ні задавальнення. Сёння ён спрабуе ажыццявіць мару – стварыць тэатр эратычнага 
танца. Дзядуля не гатовы мірыцца з памкненнямі ўнука і прыкладае ўсе намаганні, 
каб вярнуць яго да стабільнага і звычайнага жыцця. Канфлікт пакаленняў робіцца 
роздумам аб супярэчнасцях постсавецкай прасторы.
2019 МКФ «goEast» (Германія) – прыз міжнароднай федэрацыі кінапрэсы ФІПРЭСІ
МФ дакументальнага кіно «HotDocs» (Канада)
МКФ «DocFilm» у Гданьску (Польшча)
МКФ у Бергене (Нарвегія)
МФ дакументальнага кіно «АртДокФэст» (Расія)

В военном городке под Минском живут дед и внук. Подполковник авиации 
в отставке, дед награжден медалями, живет активно, участвует в общественной 
жизни. Свято верит в идеалы советского прошлого, искренне рассказывает об этом 
молодежи. Внук оставил профессию инженера. Офисная работа не приносила ему 
ни заработка, ни удовольствия. Сегодня он пытается реализовать мечту – создать 
театр эротического танца. Дедушка не готов мириться с устремлениями внука и вся-
чески пытается вернуть его к стабильной и обыденной жизни. Конфликт поколений 
становится размышлением о противоречиях постсоветского пространства.
2019 МКФ «goEast» (Германия) – приз международной федерации кинопрессы 
ФИПРЕССИ
МФ документального кино «HotDocs» (Канада) 
МКФ «DocFilm» в Гданьске (Польша)
МКФ в Бергене (Норвегия)
МФ документального кино «АртДокФест» (Россия)

Outside the city of Minsk live an unlikely pair. A retired lieutenant-colonel stuck in a pro-Soviet 
past spends his days leading a regional veteran organization, writing military articles and 
patriotic essays. He shares his home with his grandson Anatol, who left his unfulfilling job 
as an engineer to pursue his true calling as a stripper and dreams of one day founding his 
own erotic theatre. Their worlds could not be further apart – and they are still dependent 
upon one another and must navigate gently through their differences. It is not just a story of 
a relationship, but rather a reflection of entire Belarus and the post-Soviet.
2019 goEast IFF (Germany) – FIPRESCI Award
HotDocs International Documentary FF (Canada) 
Gdansk DocFilm Festival (Poland)
Bergen IFF (Norway)
ArtDocFest Russian Open Documentary FF (Russia)

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Андрэй Куціла | Андрей Кутило | 
Andrei Kutsila
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Андрэй Куціла | Андрей Кутило | 
Andrei Kutsila
Аператары | Операторы | DOP 
Андрэй Куціла, Аляксандр Шкаруба | 
Андрей Кутило, Александр Шкарубо | 
Andrei Kutsila, Aliaksandr Shkaruba
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Беата Красіцка | Беата Красицка | 
Beata Krasicka
Вытворчасць | Производство | 
Production
Studio Sonica
Правы | Права | Rights Holder
Solidarity Zone

Беларусь, Польшча | Беларусь, Польша |  
Belarus, Poland
2019, 68’ – DCP

[ strip and war ]

стриптиз и война 

СТРЫПТЫЗ  
І ВАЙНА 
strip and war 
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Андрэй КУЦІЛА 
Андрей Кутило 

Нарадзіўся ў 1983 г. у Баранавічах. У 2007 г. скончыў Беларускі дзяржаўны ўнівер-
сітэт (журналістыка), у 2009 г. – Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў. 
Фрылансер, супрацоўнічае з рознымі студыямі і тэлеканаламі. Зняў больш дзясятка 
кароткаметражных і сярэднеметражных фільмаў. Удзельнічаў у многіх міжнародных 
адукацыйных праектах (IDFAcademy, Berlinale Talents і інш.). У 2018 г. за фільм "Summa" 
атрымаў прэмію на МКФ IDFA (лепшы сярэднеметражны фільм). «Стрыптыз і вайна» – 
яго поўнаметражны дакументальны дэбют.

Родился в 1983 г. в Барановичах. В 2007 г. окончил Белорусский государственный 
университет (журналистика), в 2009 г. – Белорусскую государственную академию 
искусств. Фрилансер, сотрудничает с разными студиями и телеканалами. Снял более 
десяти короткометражных и среднеметражных фильмов. Участвовал во многих 
международных образовательных проектах (IDFAcademy, Berlinale Talents и др.). В 2018 
г. за фильм "Summa" получил премию на МКФ IDFA (лучший среднеметражный фильм). 
«Стриптиз и война» – его полнометражный документальный дебют.

Born in 1983 in Baranovichi. In 2007 got a degree in journalism from the Belarusian State 
University. In 2009 finished the Belarusian State Academy of Arts. Currently works as a 
freelancer for studios and TV. Has made more than 10 short and mid-length films. Participated 
in many international educational projects (IDFAcademy, Berlinale Talents and others). In 2018 
got the IDFA Award for Best Mid-Length Documentary for his film SUMMA. STRIP AND WAR is 
his first feature-length documentary film.

Andrei Kutsila



184

DOC

Аляксандр Клямята ўжо дваццаць год працуе ўчастковым міліцыянерам 
у вёсцы. Ён часта выпраўляецца на абход сваёй тэрыторыі. Але не ўсе 
людзі рады бачыць яго.

Александр Клемято уже двадцать лет работает участковым милиционе-
ром в деревне. Он часто отправляется на обход своей территории. Но не 
все люди рады его видеть. 

Alexander Kliamiata has been working as a village police officer for twenty years. 
He often sets off for a supervision of his district. Not all people are glad to see him.

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Віктар Аслюк | Виктор Аслюк |  
Victor Asliuk
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Вольга Дашук | Ольга Дашук |  
Olga Dashuk
Аператар | Оператор | DOP 
Анатоль Казазаеў | Анатолий  
Казазаев | Anatoly Kazazaev 
Вытворчасць | Производство | 
Production
Нацыянальная кінастудыя  
«Беларусьфільм» | Национальная ки-
ностудия «Беларусьфильм» | National 
Film Studio “Belarusfilm”
Правы | Права | Rights Holder
Нацыянальная кінастудыя  
«Беларусьфільм» | Национальная ки-
ностудия «Беларусьфильм» | National 
Film Studio “Belarusfilm”

Беларусь | Беларусь | Belarus
2019, 40’ – DCP

[ абход ]

обход 
АБХОД
patrol 
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Віктар АСЛЮК
Виктор Аслюк 

Рэжысёр, сцэнарыст. Скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта (1984) і Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў па спецыяльнасці 
«рэжысура дакументальнага кіно» (майстэрня Віктара Дашука, 1994). З 2003 года 
чалец Еўрапейскай кінаакадэміі. У 2003 быў намінаваны на Прыз Еўрапейскай кіна-
акадэміі. Рэжысёр больш сарака дакументальных фільмаў. Удзельнік шматлікіх 
міжнародных кінафестываляў (МКФ у Таронта, Карлавых Варах, Ратэрдаме, IDFA, 
«HotDocs» і інш.). Лаўрэат больш шасцідзесяці ўзнагарод. 

Режиссер, сценарист. Окончил филологический факультет Белорусского государ-
ственного университета (1984) и Белорусскую государственную академию искусств 
по специальности «режиссура документального кино» (мастерская Виктора Дашука, 
1994). С 2003 года член Европейской киноакадемии. В 2003 был номинирован на Приз 
Европейской киноакадемии. Режиссер более сорока документальных фильмов. 
Участник многих международных кинофестивалей (МКФ в Торонто, Карловых Варах, 
Роттердаме, IDFA, «HotDocs» и др.). Лауреат более шестидесяти наград. 

Director, scriptwriter. Graduated from the Faculty of Philology of the Belarusian State 
University in 1984 and from the Belarusian State Academy of Arts as a documentary film 
director (workshop of Victor Dashuk, 1994). Member of the European Film Academy since 
2003. In 2003 was nominated for the Prize of European Film Academy. Directed more than 
40 documentaries. Took part in numerous international film festivals, including Toronto, 
Karlovy Vary, Rotterdam, IDFA, HotDocs, received more than 60 awards.

Victor Asliuk
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«Даймохк» – гісторыя вядомага чачэнскага танцора і харэографа Рамзана 
Ахмадава, чый дзіцячы ансамбль песні і танца быў узяты пад апеку ўрада 
рэспублікі. Гэта ўратавала старажытны народны танец ад знікнення. Але 
цана, якую даводзіцца плаціць, вялікая… 
2019 МФ дакументальнага кіно «HotDocs» (Канада) – праграма «Міжна-
родны спектр»
МКФ «Millenium Docs Against Gravity» (Польшча) – афіцыйная праграма

«Даймохк» – история известного чеченского танцора и хореографа Рам-
зана Ахмадова, чей детский ансамбль песни и танца был взят под опеку 
правительства республики. Это уберегло старинный народный танец от 
исчезновения. Но цена, которую приходится платить, велика… 
2019 МФ документального кино «HotDocs» (Канада) – программа «Меж-
дународный спектр»
МКФ «Millenium Docs Against Gravity» (Польша) – официальная программа

The film DAYMOHK tells the story of Ramzan Ahmadov, a Chechen dance star and 
choreographer, whose dance group Daymohk found refuge with the government of 
the republic. It saved the ancient folk dance from extinction. But the price Ramzan 
has to pay is great… 
2019 HotDocs International Documentary FF (Canada) – International Spectrum
Millenium Docs Against Gravity IFF (Poland) – Official Selection

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Маша Новікава | Маша Новикова | 
Masha Novikova 
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Тамара Вуурманс | Тамара Вуурманс | 
Tamara Vuurmans 
Аператар | Оператор | DOP 
Уладас Наўджус | Владас Науджюс | 
Vladas Naudžius 
Музыка | Музыка | Music
Ерун Гуерс | Ерун Гуйерс | Jeroen 
Goeijers 
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Вілемейн Чэруці, Франк ван дэн 
Энгел | Виллемейн Черутти, Франк 
ван ден Энгел | Willemijn Cerutti, Frank 
van den Engel 
Вытворчасць | Производство | 
Production
Cerutti Film, Zeppers Film 
Правы | Права | Rights Holder
Some Shorts

Нідэрланды, Бельгія | Нидерланды, Бельгия | 
Netherlands, Belgium

2019, 85’ – DCP

[ daymohk ]

даймохк 
ДАЙМОХК
daymohk
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Маша НОВІКАВА
Маша Новикова

Нарадзілася ў 1956 годзе ў Маскве. Скончыла Маскоўскі ўніверсітэт, выкладала рускую 
мову і літаратуру. Напярэдадні падзення Берлінскай сцяны пераехала ў Нідэрланды, 
жыве і працуе ў Амстэрдаме. Яе рэжысёрскі дэбют – фільм «Паўшы анёл» (2005) аб жан-
чынах з Усходняй Еўропы, якіх змусілі займацца прастытуцыяй у Нідэрландах. Удзельні-
чала ў здымках некалькіх фільмаў аб Чачні. 

Родилась в 1956 году в Москве. Окончила Московский университет, преподавала рус-
ский язык и литературу. Незадолго до падения Берлинской стены переехала в Нидерлан-
ды, живет и работает в Амстердаме. Ее режиссерский дебют – фильм «Падший ангел» 
(2005) о женщинах из Восточной Европы, которых принудили заниматься проституцией 
в Нидерландах. Участвовала в съемках нескольких фильмов о Чечне. 

Born in 1956 in Moscow. Studied at the University of Moscow, worked as a teacher of Russian 
language and literature. Shortly before the fall of the Berlin Wall came to the Netherlands, since 
then has been living and working in Amsterdam. In 2005 directed her first documentary FALLEN 
ANGEL about Eastern European women brought to the Netherlands to work as prostitutes. 
Worked on several films on Chechnya. 

Masha Novikova
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Дваццаць сем чалавек загінула і амаль дзве сотні пацярпела ў выніку па-
жару ў бухарэсцкім клубе «Colectiv» у 2015 годзе. Пазней у бальніцах па-
чалі паміраць тыя пацярпелыя, чыё жыццё не знаходзілася пад пагрозай. 
Адзін з дактароў звязваецца з журналістамі і просіць правесці рэпар-
цёрскае расследаванне. Ланцужок неверагодных адкрыццяў дапамагае 
выявіць карупцыю ў галіне аховы здароўя. Новы міністр ідзе на кантакт 
з прэсай, намагаецца рэфармаваць прагнілую сістэму, але сутыкаецца 
з перашкодамі. Аўтары бескампраміснага фільма «Калектыў» паказва-
юць, наколькі ўплывовым можа апынуцца журналісцкае расследаванне. 
2019 Венецыянскі МКФ (Італія) – афіцыйная праграма, прэм’ера
МКФ у Таронта (Канада) – афіцыйная праграма

Двадцать семь человек погибло и почти две сотни пострадало в резуль-
тате пожара в бухарестском клубе «Colectiv» в 2015 году. Позже в боль-
ницах начали умирать те пострадавшие, чья жизнь не была под угрозой. 
Один из докторов связывается с журналистами и просит провести 
репортерское расследование. Цепочка невероятных открытий помогает 
обнаружить коррупцию в сфере здравоохранения. Новый министр идет 
на контакт с прессой, пытается реформировать прогнившую систему, 
но сталкивается с препятствиями. Авторы бескомпромиссного фильма 
«Коллектив» показывают, насколько влиятельным может оказаться 
журналистское расследование. 
2019 Венецианский МКФ (Италия) – официальная программа, премьера
МКФ в Торонто (Канада) – официальная программа

In 2015 a fire at Bucharest’s Colectiv club leaves 27 dead and 180 injured. 
Soon, more people die in hospitals from wounds that were not life-threatening. 
A doctor blows the whistle to a team of investigative journalists. One revelation 
leads to another as the journalists start to uncover vast health care fraud. 
When a new health minister is appointed, he offers unprecedented access to 
his efforts to reform the corrupt system but also to the obstacles he faces. 
Following journalists, whistle-blowers, burn victims, and government officials, 
COLLECTIVE is an uncompromising look at the impact of investigative 
journalism at its best.
2019 Venice IFF (Italy) – Official Selection, Premiere 
Toronto IFF (Canada) – Official Selection

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Аляксандр Нанаў | Александр Нанау | 
Alexander Nanau
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Антаанэта Опрыш | Антоанета Оприш | 
Antoaneta Opriș
Аператар | Оператор | DOP 
Аляксандр Нанаў | Александр Нанау | 
Alexander Nanau
Прадзюсары | Продюсеры | Producers 
Аляксандр Нанаў, Б’янка Аана |  
Александр Нанау, Бьянка Оана | 
Alexander Nanau, Bianca Oana
Вытворчасць | Производство | 
Production
Alexander Nanau Production, Samsa 
Film, HBO Europe 
Правы | Права | Rights Holder
Cinephil

Румынія, Люксембург | Румыния, Люксембург | 
Romania, Luxembourg 

2019, 109’ – DCP

[ colectiv ]

коллектив 
КАЛЕКТЫЎ
collective 
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Аляксандр НАНАЎ
Александр Нанау 

Нарадзіўся ў 1979 годзе ў Бухарэсце. Рэжысёр, аператар, сцэнарыст, мантажор. 
Вывучаў рэжысуру ў Акадэміі кіно і тэлебачання ў Берліне (DFFB). У 2010 годзе яго 
дакументальны фільм «Свет вачыма Іёна Б.» атрымаў прэмію «Эмі». Аператар фран-
цузска-нямецкага дакументальнага фільма «Нічогавуд» рэжысёра Соні Кронлунд, 
знятага ў Афганістане. Прэм’ера адбылася ў 2017 годзе на Канскім МКФ у межах 
«Двухтыднёвіка рэжысёраў». Удзельнік МКФ «Лістапад».

Родился в 1979 в Бухаресте. Режиссёр, оператор, сценарист, монтажер. Изучал режис-
суру в Академии кино и телевидения в Берлине (DFFB). В 2010 году его документаль-
ный фильм «Мир глазами Иона Б.» удостоился премии «Эмми». Оператор француз-
ско-немецкого документального фильма «Ничеговуд» режиссера Сони Кронлунд, 
снятого в Афганистане. Премьера состоялась в 2017 году на Каннском МКФ в рамках 
«Двухнедельника режиссеров». Участник МКФ «Лістапад».

Born in 1979 in Bucharest. Director, DOP, writer, editor. Studied directing at the Film and 
Television Academy Berlin (DFFB). His documentary film THE WORLD ACCORDING TO ION B 
was awarded an International Emmy Award in 2010. Served as Director of Photography for the 
French/German documentary NOTHINGWOOD (Sonia Kronlund) that was shot in Afghanistan 
and premiered in Cannes as part of La Quinzaine des Réalisateurs in 2017. Participant of 
Listapad IFF.

Alexander Nanau
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Закінутая паўночнамакедонская вёска. Ужо немаладая Хацідзэ прабіраецца па горных 
схілах да вулляў у скалах. Яна вітае пчол сакрэтным спевам і выдатна абыходзіцца з со-
тамі без сеткі і пальчатак. Дома яе чакае прыкутая да ложка маці. Калі-нікалі жанчына 
выбіраецца ў сталіцу, каб прадаць крыху мёду. Але спакойную плынь жыцця парушае 
сям’я качэўнікаў, якая разбівае лагер зусім побач. Роў рухавікоў, сямёра няўрымслівых 
дзяцей, сто пяцьдзясят кароў… Прыязная Хацідзэ нічога не хавае і спрабуе пасябраваць 
з імі, аднак галава сям’і прымае рашэнне, якое можа назаўсёды разбурыць звыклы 
ўклад яе жыцця.
2019 МКФ «Сандэнс» (ЗША) – прыз Вялікага журы, прыз за лепшую аператарскую 
работу, спецыяльны прыз журы «За стымул да зменаў»
МКФ «Docaviv» (Ізраіль) – лепшы фільм міжнароднай праграмы
МКФ «DocsBarcelona» (Іспанія) – прыз за лепшы дакументальны фільм
МКФ «Millenium Docs Against Gravity» (Польшча) – гран-пры банка Millenium, прыз 
«ART.DOC», прыз мэра Гдыні, гран-пры Сілезіі
МКФ «Пасланне да чалавека» (Расія) – міжнародны конкурс (поўнаметражныя 
дакументальныя фільмы)
Маскоўскі МКФ (Расія) – Свабодная думка. Праграма дакументальнага кіно
Намінацыя на прэмію «Оскар-2020» ад Паўночнай Македоніі

Заброшенная северомакедонская деревня. Уже немолодая Хатидзе пробирается по 
горным склонам к ульям в скалах. Она приветствует пчел секретной песней и отлично 
справляется с сотами без сети и перчаток. Дома ее ждет прикованная к постели мать. 
Изредка женщина выбирается в столицу, чтобы продать немного меда. Но неспешное 
течение жизни нарушает семья кочевников, разбившая лагерь по соседству. Рев 
двигателей, семеро непоседливых детей, сто пятьдесят коров… Добродушная Хатидзе 
ничего не скрывает и пытается подружиться с ними, однако глава семьи принимает 
решение, которое может навсегда разрушить привычный уклад ее жизни. 
2019 МКФ «Санденс» (США) – приз Большого жюри, приз за лучшую операторскую 
работу, специальный приз жюри «За стимул к переменам»
МКФ «Docaviv» (Израиль) – лучший фильм международной программы
МКФ «DocsBarcelona» (Испания) – приз за лучший документальный фильм
МКФ «Millenium Docs Against Gravity» (Польша) – гран-при банка Millenium, приз 
«ART.DOC», приз мэра Гдыни, гран-при Силезии
МКФ «Послание к человеку» (Россия) – международный конкурс (полнометражные 
документальные фильмы)
Московский МКФ (Россия) – Свободная мысль. Программа документального кино
Номинация на премию «Оскар-2020» от Северной Македонии

In a deserted North Macedonian village, Hatidze, a 50-something woman, trudges up a hillside 
to check her bee colonies nestled in the rocks. Serenading them with a secret chant, she gently 
maneuvers the honeycomb without netting or gloves. Back at her homestead, she tends to her 
bedridden mother, occasionally heading to the capital to market her wares. One day, an itinerant 
family installs itself next door, and the peaceful kingdom gives way to roaring engines, seven 
shrieking children, and 150 cows. Yet Hatidze welcomes the camaraderie and holds nothing 
back. But the family’s patriarch makes decisions that could destroy her way of life forever.
2019 Sundance IFF (USA) – Grand Jury Prize for Best Documentary Film, Best 
Cinematography Award, Special Jury Award for Impact for Change
Docaviv IFF (Israel) – Best International Film
DocsBarcelona IFF (Spain) – Best Documentary Award
Millenium Docs Against Gravity IFF (Poland) – Bank Millennium Grand Prix, Bydgoszcz 
ART.DOC Award, Mayor of Gdynia Award, Silesian Grand Prix
Message to Man IFF (Russia) – International Competition (Full-Length Documentary Films)
Moscow IFF (Russia) – Free Thought Documentary Programme
North Macedonian Nomination for the 2020 Academy Awards

Рэжысёры | Режиссеры | Directors
Любамір Стэфанаў, Тамара  
Кацеўска | Любомир Стефанов, 
Тамара Котевска | Ljubomir Stefanov, 
Tamara Kotevska
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Любамір Стэфанаў, Тамара  
Кацеўска | Любомир Стефанов, 
Тамара Котевска | Ljubomir Stefanov, 
Tamara Kotevska
Аператары | Операторы | DOP 
Феймі Даўт, Самір Люма | Фейми 
Даут, Самир Люма | Fejmi Daut, Samir 
Ljuma
Музыка | Музыка | Music 
Foltin
Прадзюсар | Продюсер | Producer
Атанас Георгіеў | Атанас Георгиев | 
Atanas Georgiev
Вытворчасць | Производство | 
Production
Trice Films, Apolo Media
Правы | Права | Rights Holder
Deckert Distribution

Паўночная Македонія | Северная  
Македония | North Macedonia

2019, 85’ – DCP

[ медена земjа ]

страна меда
ЗЯМЛЯ МЁДУ
honeyland
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Любамір СТЭФАНАЎ
Любомир Стефанов

Нарадзіўся ў 1975 годзе ў Скоп’е. Больш за дваццаць гадоў працуе ў галіне вытворчас-
ці дакументальных фільмаў, прысвечаных праблемам экалогіі і чалавечага развіцця. 
Супрацоўнічаў з ААН, «Euronatur» і «Swisscontact». Рэжысёр кароткаметражных філь-
маў «Шумныя суседзі» (2005) і «Зямля яблыкаў» (2017).

Родился в 1975 году в Скопье. Более двадцати лет работает в сфере производства 
документальных фильмов, посвященных проблемам экологии и человеческого раз-
вития. Сотрудничал с ООН, «Euronatur» и «Swisscontact». Режиссер короткометражных 
фильмов «Шумные соседи» (2005) и «Земля яблок» (2017). 

Born in 1975 in Skopje. Has over 20 years of experience in development and production of 
documentaries related to environmental issues and human development. Worked for clients 
such as UN agencies, Euronatur, or Swisscontact. Directed short documentaries THE NOISY 
NEIGHBOURS (2005) and LAKE OF APPLES (2017).

Ljubomir Stefanov

Тамара КАЦЕЎСКА
Тамара Котевска 

Нарадзілася ў 1993 годзе ў Прылепе. Незалежны рэжысёр дакументальнага і ігравога 
кіно. Скончыла факультэт тэатральных мастацтваў універсітэта Святых Кірыла і Мяфодзія 
ў Скоп’е (рэжысура кіно). Жыве і працуе ў Скоп’е. 

Родилась в 1993 году в Прилепе. Независимый режиссер документального и игрового 
кино. Окончила факультет театральных искусств университета Святых Кирилла и Мефо-
дия в Скопье (режиссура кино). Живет и работает в Скопье.

Born in 1993 in Prilep. Freelance film director working on documentary and fiction films. Graduated 
from the Faculty of Dramatic Arts Skopje (Film Directing). Lives and works in Skopje.

Tamara Kotevska
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Эве Фахідзі было дваццаць, калі яна вярнулася ў Венгрыю з Асвенціма, 
вярнулася зусім адна. Яе шматлікая радня, усе сорак дзевяць чалавек, 
была знішчана; маці, бацька, малодшая сястра – усе загінулі. Праз семд-
зесят гадоў Рэка Саба, рэжысёр, запрашае Эву ўзяць удзел у танцаваль-
ным спектаклі, прысвечаным яе жыццю. Рэжысёр усведамляе, наколькі 
моцным будзе дуэт дзевяностагадовай Эвы і маладой знакамітай тан-
цоў шчыцы Эмешэ, уяўляе іх узаемадзеянне на сцэне, перапляценне целаў 
і лёсаў. Эва пагаджаецца адразу. Тры жанчыны – тры месяцы рэпеты-
цый – гісторыя пераадолення межаў.
2019 МКФ у Лакарна (Швейцарыя) – «Тыдзень крытыкі», гран-пры
МКФ у Сараеве (Боснія і Герцагавіна) – конкурсная праграма дакумен-
тальнага кіно, прыз у галіне правоў чалавека

Эве Фахиди было двадцать, когда она вернулась в Венгрию из Освен-
цима, вернулась совершенно одна. Многочисленная родня, все сорок 
девять человек, была уничтожена; мать, отец, младшая сестра – все 
погибли. Спустя семьдесят лет Река Сабо, режиссер, приглашает Эву 
принять участие в танцевальном спектакле, посвященном ее жизни. Ре-
жиссер понимает, насколько сильным будет дуэт девяностолетней Эвы 
и молодой знаменитой танцовщицы Эмеше, представляет их взаимодей-
ствие на сцене, переплетение тел и судеб. Эва соглашается сразу. Три 
женщины – три месяца репетиций – история преодоления границ.
2019 МКФ в Локарно (Швейцария) – «Неделя критики», гран-при
МКФ в Сараево (Босния и Герцеговина) – конкурсная программа доку-
ментального кино, приз в области прав человека

Éva Fahidi was 20 when she returned to Hungary from Auschwitz Birkenau. She 
was all alone, 49 members of her family were murdered, including her mother, 
her father and her little sister. 70 years later, aged 90, Éva is asked to participate 
in a dance-theatre performance about her life. Réka, the director, imagines a duet 
between Éva and the young, internationally acclaimed dancer, Emese. She wants 
to see these two women, young and old, interact on stage, to see how their bodies 
and their stories can intertwine. Éva agrees immediately. Three women – three 
months – a story of crossing boundaries. 
2019 Locarno IFF (Switzerland) – Semaine de la critique, Grand Prix
Sarajevo FF (Bosnia and Herzegovina) – Competition Programme – 
Documentary Film, Human Rights Award

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Рэка Саба | Река Сабо | Réka Szabó
Аператар | Оператор | DOP 
Клаўдзія Ковач | Клаудия Ковач | 
Claudia Kovács
Музыка | Музыка | Music 
Балаж Барна | Балаж Барна | Balázs 
Barna
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Шара Ласла, Марцэль Геро, Рэка 
Саба | Шара Ласло, Марцель Герё, 
Река Сабо | Sára László, Marcell Gerő, 
Réka Szabó
Вытворчасць | Производство | 
Production
The Symptoms, Campfilm
Правы | Права | Rights Holder
Campfilm Kft.

Венгрыя | Венгрия | Hungary
2019, 83’ – DCP

[ a létezés eufóriája ]

эйфория бытия 

ЭЙФАРЫЯ  
БЫЦЦЯ
the euphoria of being 

Асноўны конкурс | Основной конкурс | Main Competition
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Рэка САБА
Река Сабо 

Нарадзілася ў 1969 годзе ў Будапешце. Вывучала матэматыку і інфарматыку, падчас 
вучобы зацікавілася сучасным танцам. Мастацкі дырэктар танцавальна-тэатральнай 
кампаніі «Сімптомы», адной з найбольш уплывовых у Венгрыі. Працы калектыва гра-
тэскныя, самаіранічныя і разам з тым паэтычныя і закранаюць сур’ёзныя праблемы, 
з якімі сутыкаецца кожны з нас. Аўтар двух эксперыментальных кароткаметражных 
фільмаў. «Эйфарыя быцця» – яе першы поўнаметражны дакументальны фільм. 

Родилась в 1969 году в Будапеште. Изучала математику и информатику, во время 
учебы заинтересовалась современным танцем. Художественный директор танцеваль-
но-театральной компании «Симптомы», одной из наиболее влиятельных в Венгрии. 
Работы коллектива гротескны, самоироничны и вместе с тем поэтичны и затрагивают 
серьезные проблемы, с которыми сталкивается каждый из нас. Автор двух экспери-
ментальных короткометражных фильмов. «Эйфория бытия» – ее первый полноме-
тражный документальный фильм. 

Born in 1969 in Budapest. Studied mathematics and informatics, got interested in contemporary 
dance. Artistic director of The Symptoms, one of the most significant contemporary dance-theatre 
companies in Hungary. They treat everyday problems that preoccupy all of us, addressing these 
themes in a deeply personal tone. All of this is wrapped in a vision that is grotesque, self-ironic and 
poetic at the same time. Directed two experimental short films. THE EUPHORIA OF BEING is her 
first feature-length documentary.

Réka Szabó
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Чааянь жыве ў вялізным горадзе з мужам, сынам і свякроўю. У яе сталая 
праца і камфортнае жыццё, але маладая жанчына адчувае, як у сям’і 
расце адчужэнне. Чааянь звяртаецца да канфуцыянства, старажытнага 
вучэння, забытага яе пакаленнем. Кожны дзень яна чытае мантры аб 
маралі і гармоніі і бачыць у іх надзею для сваёй сям’і. Яна хоча далучыць 
да вучэння і свайго сына Чэня, каб той спасцігаў традыцыйныя каштоў-
насці з ранняга ўзросту. Але яе ідэі не знаходзяць падтрымкі ў блізкіх. 
Канфлікт толькі паглыбляецца; здаецца, з крызіснага стану няма выйсця. 
2019 МФ дакументальнага кіно «HotDocs» (Канада) – сусветная прэм’ера, 
праграма «World Showcase»
МКФ у Карлавых Варах (Чэхія) – конкурсная праграма дакументальнага 
кіно, спецыяльная згадка журы

Чаоянь живет в огромном городе с мужем, сыном и свекровью. У нее 
постоянная работа и комфортная жизнь, но молодая женщина чувствует, 
как в кругу семьи растет отчуждение. Чаоянь обращается к конфуциан-
ству, древнему учению, позабытому ее поколением. Каждый день она 
читает мантры о морали и гармонии и видит в них источник надежды 
для семьи. Она хочет посвятить в учение и своего сына Чэня, чтобы тот 
впитывал традиционные ценности с раннего возраста. Но ее идеи не 
находят поддержки у близких. Конфликт лишь усугубляется; кажется, из 
кризисного состояния нет выхода. 
2019 МФ документального кино «HotDocs» (Канада) – мировая премье-
ра, программа «World Showcase»
МКФ в Карловых Варах (Чехия) – конкурсная программа документаль-
ного кино, специальное упоминание жюри

Chaoyan is a young wife and mother with a steady job living in a giant city. Her 
life is comfortable, but she increasingly finds emptiness at home with her young 
son Chen, her husband Mei and his mother. But the woman discovers ancient 
teachings that her generation has forgotten: Confucianism. Daily she reads and 
recites mantras on morality and harmony and in them she sees hope for her 
estranged family. She insists that Chen join her studies, so he can absorb these 
values from an early age. But her family members have other values. Chaoyan 
and her family find themselves approaching a breaking point from which they 
might never recover.
2019 HotDocs International Documentary FF (Canada) – World Premiere, 
World Showcase
Karlovy Vary IFF (Czech Republic) – Documentary Competition, Special 
Mention of the Jury

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Міцзэ Лі | Мицзе Ли | Mijie Li
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Міцзэ Лі, Эвіта ЮэПу Чжоў | Мицзе 
Ли, Эвита ЮэПу Чжоу | Mijie Li, Evita 
YuePu Zhou
Аператар | Оператор | DOP 
Міцзэ Лі | Мицзе Ли | Mijie Li
Музыка | Музыка | Music 
Німа Фахрара | Нима Фахрара |  
Nima Fakhrara
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Міцзэ Лі, Бетсі Цзай, Джэф Райхерт, 
Віялет Фэн | Мицзе Ли, Бетси Цзай, 
Джефф Райхерт, Виолет Фэн | Mijie Li, 
Betsy Tsai, Jeff Reichert, Violet Feng
Вытворчасць | Производство | 
Production
Mijie Li, Betsy Tsai
Правы | Права | Rights Holder
CAT&Docs

Кітай | Китай | China
2019, 87’ – DCP

[ kongzi meng ]

конфуцианская мечта 

КАНФУЦЫЯНСКАЯ  
МАРА
confucian dream

Асноўны конкурс | Основной конкурс | Main Competition



195

Міцзэ ЛІ
Мицзе Ли 

Нарадзілася ў Хунані, Кітай. Рэжысёр і мантажор. Вывучала кіно ў Шанхаі і Нью-Ёрку. 
Працавала над тэлевізійнымі і поўнаметражнымі дакументальнымі фільмамі з такімі 
вядомымі рэжысёрамі, як Джэсіка Юй, Міла Онг-Твін і Джулія Райхерт. Яе фільмы былі 
ўдзельнікамі міжнародных кінафестываляў і адзначаны ўзнагародамі. Сярод яе ра-
бот – «Шанхайская маці» (2011), «Дробная бульба» (2011), «Паглыбленне ў традыцыю» 
(2017), «Арганізацыя шчасця» (2018) і інш.

Родилась в Хунани, Китай. Режиссер и монтажер. Изучала кино в Шанхае и Нью-Йорке. 
Работала над телевизионными и полнометражными документальными фильмами, 
сотрудничала с такими известными режиссерами, как Джессика Юй, Мила Онг-Твин 
и Джулия Райхерт. Ее фильмы были участниками международных кинофес тивалей 
и отмечены призами. Среди ее работ – «Шанхайская мать» (2011), «Мелкая картошка» 
(2011), «Погружение в традицию» (2017), «Организуя счастье» (2018) и др. 

Born in Hunan, China. Director and editor. Studied film in Shanghai and New York. Developed 
television and feature-length documentaries with award-winning filmmakers, such as Jessica 
Yu, Mila Aung-Thwin and Julia Reichert. Her films have screened and won prizes at festivals 
worldwide. Her filmography includes SHANGHAI MOTHER (2011), SMALL POTATO (2011), 
WALKING INTO TRADITION (2017), ORGANIZING HAPPINESS (2018), and others.

Mijie Li
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Калі мастак Малеон усведамляе, што яго бацька захварэў на Альцгей-
мера, ён вырашае стварыць магічны аўтабіяграфічны спектакль «Татава 
машына часу». Персанажы – механічныя лялькі ў чалавечы рост. Праца 
над п’есай дапамагае бацьку і сыну пераадолець адчуванне канчаткова-
сці жыцця. Яны змагаюцца з непазбежным, пакуль яшчэ ёсць час, пакуль 
жывыя ўспаміны.
2019 МКФ «Трайбека» (ЗША) – лепшая аператарская работа
МКФ «Doc Edge» (Новая Зеландыя) – лепшы замежны рэжысёр
МКФ «Indie Street» (ЗША) – прыз журы, лепшы поўнаметражны даку-
ментальны фільм
МФ дакументальнага кіно «HotDocs» (Канада) – міжнародная прэм’ера
МКФ «CAAMFest» (ЗША)

Когда художник Малеонн осознает, что его отец страдает от болезни 
Альцгеймера, он решает создать магический автобиографический 
спектакль «Папина машина времени». Персонажи – механические куклы 
в рост человека. Работа над пьесой помогает отцу и сыну преодолеть 
ощущение конечности жизни. Они борются с неизбежностью, пока еще 
есть время, пока живы воспоминания.
2019 МКФ «Трайбека» (США) – лучшая операторская работа
МКФ «Doc Edge» (Новая Зеландия) – лучший зарубежный режиссер
МКФ «Indie Street» (США) – приз жюри, лучший полнометражный доку-
ментальный фильм
МФ документального кино «HotDocs» (Канада) – международная 
премьера
МКФ «CAAMFest» (США)

When artist Maleonn realizes that his father suffers from Alzheimer’s disease, he 
creates PAPA’S TIME MACHINE, a magical, autobiographical stage performance 
featuring life-size mechanical puppets. Through the production of this play, the 
two men confront their mortality before time runs out and memories are lost 
forever.
2019 Tribeca IFF (USA) – Best Cinematography
Doc Edge (New Zealand) – Best International Director
Indie Street Film Festival (USA) – Jury Award, Best Documentary Feature Film
HotDocs International Documentary FF (Canada) – International Premiere
CAAMFest (USA)

Рэжысёры | Режиссеры | Directors
Ян Сунь, С. Леа Чыян | Ян Сунь, С. Лео 
Чиан | Yang Sun, S. Leo Chiang
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
С. Леа Чыян, Боб Лі | С. Лео Чиан, Боб 
Ли | S. Leo Chiang, Bob Lee
Аператары | Операторы | DOP 
Ян Сунь, Шуан Лян | Ян Сунь, Шуан 
Лян | Yang Sun, Shuang Liang
Музыка | Музыка | Music 
Пол Брыл | Пол Брилл | Paul Brill
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Ян Сунь, С. Леа Чыян | Ян Сунь, С. Лео 
Чиан | Yang Sun, S. Leo Chiang
Вытворчасць | Производство | 
Production
Walking Iris Media, Fish + Bear Pictures, 
Breezy Doc, Independent Television 
Service (ITVS)
Правы | Права | Rights Holder
CAT&Docs

Кітай | Китай | China
2019, 81’ – DCP

[ 时光机 ]

наша машина времени 

НАША  
МАШЫНА ЧАСУ 
our time machine 

Асноўны конкурс | Основной конкурс | Main Competition



197

Ян СУНЬ 
Ян Сунь 

Рэжысёр дакументальнага кіно і аператар, жыве і працуе ў Пекіне. Здымаў дакументальныя фільмы для 
розных вяшчальных кампаній, у тым ліку CCTV, Youku і Travel Channel. Сярод яго кароткаметражных і сярэд-
неметражных фільмаў – «Другі альбом» і «Пасля таго, як ён зрабіўся знакамітым». Аператар фільмаў «Ста-
годдзе з Нанкінам» і «Поўдзень акіяна». Атрымаў ступень магістра ў Школе тэлебачання і кінамастацтва 
(Кітайскі ўніверсітэт сувязі). «Наша машына часу» – яго першы поўнаметражны дакументальны фільм. 
Режиссер документального кино, оператор, живет и работает в Пекине. Снимал документальные фильмы 
для разных вещательных компаний, включая CCTV, Youku и Travel Channel. Среди его короткометражных 
и среднеметражных фильмов – «Второй альбом» и «После того, как он стал знаменитым». Оператор филь-
мов «Столетие с Нанкином» и «Юг океана». Получил степень магистра в Школе телевидения и киноискус-
ства (Китайский университет связи). «Наша машина времени» – его первый полнометражный документаль-
ный фильм.
Documentary director and cameraman based in Beijing. Made documentaries for different broadcasters 
including CCTV, Youku and Travel Channel. Among his short and mid-length documentaries are THE SECOND 
ALBUM and AFTER HE ROSE TO FAME. He worked as a DOP on A CENTURY WITH NANJING and SOUTH 
OF THE OCEAN. Holds a Master’s degree from the School of Television and Film Art of the Communication 
University of China. OUR TIME MACHINE is his first feature-length documentary.

Yang Sun

С. Леа ЧЫЯН 
С. Лео Чиан 

Тайваньска-амерыканскі кінарэжысёр, жыве і працуе ў Сан-Францыска і Тайбэі. Яго дакументальны 
фільм «Містар Цао едзе ў Вашынгтон» атрымаў прэмію «Натхненне» на МКФ «Поўны кадр» у 2012 го-
дзе. Фільм «Вёска Версаль» атрымаў восем узнагарод. Фільмы фінансаваліся дакументальным фон-
дам «Сандэнс», Інстытутам кіно «Трайбека» і ITVS. Таксама працуе як мантажор і аператар. Атрымаў 
ступень магістра мастацтваў ва Універсітэце Паўднёвай Караліны.
Тайваньско-американский кинорежиссер, живет и работает в Сан-Франциско и Тайбэе. Его докумен-
тальный фильм «Мистер Цао едет в Вашингтон» получил премию «Вдохновение» на МКФ «Полный кадр» 
в 2012 году. Фильм «Деревня Версаль» получил восемь наград. Фильмы финансировались документаль-
ным фондом «Санденс», Институтом кино «Трайбека» и ITVS. Работает также как монтажер и оператор. 
Получил степень магистра изящных искусств в Университете Южной Каролины. 
Taiwanese-American filmmaker based in San Francisco and Taipei. His documentary MR. CAO GOES TO WASHINGTON 
won the Inspiration Award at the 2012 Full Frame Documentary Festival. His film A VILLAGE CALLED VERSAILLES 
picked up eight awards. His work has received funding support from the Sundance Documentary Fund, the Tribeca Film 
Institute, and ITVS. He also collaborates with other documentarians as editor and a cameraman. Holds an MFA in film 
production from the University of Southern California. 

S. Leo Chiang
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Знакаміты ў Пнампені Белы дом, культавы будынак, у якім жывуць 
паўтысячы сямей, хутка знясуць. Рэжысёр Кавік Ніайнг назірае, як яго 
сям’я і суседзі неахвотна збіраюць рэчы, дзеляцца ўспамінамі, шмат што 
перажываюць зноў і, нарэшце, высяляюцца з асуджанага на знос дома.
2019 МКФ у Ратэрдаме (Нідэрланды) – секцыя «Bright Future», прыз 
NETPAC
МКФ у Чонджу (Паўднёвая Карэя) – спецыяльны прыз журы
МФ кіно Азіяцка-Ціхаакіянскага рэгіёна ў Лос-Анджэлесе (ЗША) – 
спецыяльны прыз журы
МКФ «Cinéma du Réel» (Францыя) – міжнародная конкурсная праграма

Знаменитый в Пномпене Белый дом, культовое здание, в котором живут 
полтысячи семей, вот-вот снесут. Режиссер Кавик Ниайнг наблюдает, 
как его семья и соседи нехотя собирают вещи, делятся воспоминаниями, 
многое переживают вновь и, наконец, выселяются из обреченного на 
снос здания. 
2019 МКФ в Роттердаме (Нидерланды) – секция «Bright Future», приз 
NETPAC
МКФ в Чонджу (Южная Корея) – специальный приз жюри
МФ кино Азиатско-Тихоокеанского региона в Лос-Анжелесе (США) – 
специальный приз жюри
МКФ «Cinéma du Réel» (Франция) – международная конкурсная про-
грамма

The White Building, an iconic structure and a home to 493 families in Phnom 
Penh, faces demolition. In the building’s final days, director Kavich Neang follows 
his own family and neighbors as they pack belongings, share memories and 
anxieties, and eventually move out before the building’s total destruction.
2019 IFFR (Netherlands) – Bright Future Section, NETPAC Award
Jeonju IFF (South Korea) – Special Jury Prize
Los Angeles Asian Pacific FF (USA) – Special Jury Award
Cinéma du Réel IFF (France) – International Competition

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Кавік Ніайнг | Кавик Ниайнг |  
Kavich Neang
Аператар | Оператор | DOP 
Кавік Ніайнг | Кавик Ниайнг |  
Kavich Neang
Прадзюсары | Продюсеры | Producers 
Даві Шу, Дэніэл Матэс, Марын Арыгі 
дэ Казанова | Дави Шу, Дэниэл Маттес, 
Марин Арриги де Казанова |  
Davy Chou, Daniel Mattes, Marine Arrighi 
de Casanova
Вытворчасць | Производство | 
Production
Anti-Archive, Apsara Films
Правы | Права | Rights Holder
Apsara Films

Камбоджа, Францыя | 
 Камбоджа, Франция |  

Cambodia, France
2019, 77’ – DCP

прошлой ночью я видел твою улыбку

МІНУЛАЙ НОЧЧУ  
Я БАЧЫЎ ТВАЮ ЎСМЕШКУ

last night i saw you smiling

[ យបម់ ញិបងឃើញអនូញញ មឹ ]

Асноўны конкурс | Основной конкурс | Main Competition
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Кавік НІАЙНГ
Кавик Ниайнг

Нарадзіўся ў 1987 годзе, гадаваўся ў Белым доме ў Пнампені. Прадзюсарам яго пер-
шых кароткаметражных дакументальных фільмаў «Хлопчык з шалямі» (2011) і «Куды 
я іду» (2013) быў Рытхі Пань. У 2014 годзе стаў адным з заснавальнікаў кампаніі «Anti-
Archive». У 2015 годзе выйшлі яго кароткаметражныя фільмы «Тры колы» і «Бывай, 
Пнампень». У 2018 годзе ў Сінгапуры адбылася прэм’ера кароткаметражнага фільма 
«Разбітая дарога новага краю».

Родился в 1987 году, вырос в Белом доме в Пномпене. Продюсером его первых 
короткометражных документальных фильмов «Мальчик с весами» (2011) и «Куда 
я иду» (2013) был Ритхи Пань. В 2014 году стал одним из учредителей компании «Anti-
Archive». В 2015 году вышли его короткометражные фильмы «Три колеса» и «Прощай, 
Пномпень». В 2018 году в Сингапуре состоялась премьера короткометражного филь-
ма «Разбитая дорога новой страны».

Born in 1987 and raised in Phnom Penh’s landmark White Building. His first shorts 
documentaries A SCALE BOY (2011) and WHERE I GO (2013) were produced by Rithy Panh. 
In 2014 co-founded Anti-Archive. In 2015 directed two short fictions, THREE WHEELS and 
GOODBYE PHNOM PENH. In 2018 his short fiction NEW LAND BROKEN ROAD premiered in 
Singapore. 

Kavich Neang
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У фільме распавядаецца аб жыхарах польскай вёсачкі ў Мазурыі, «краіне 
тысячы азёр». Пачынаючы з 80-х многія маладыя людзі эмігравалі ад-
сюль у Ісландыю, і ніхто не вярнуўся назад. Тыя, хто застаўся (пераважна 
пажылыя людзі) спадзяюцца на ўз’яднанне сямей. Але іх дзеці і ўнукі ўжо 
ўладкаваліся на новым месцы. Сваякі не часта могуць пабачыць адно ад-
наго: паміж імі вялікая адлегласць, а падарожжа з Польшчы ў Ісландыю 
абыходзіцца дорага. Лепшае выйсце ў такой сітуацыі – сталая сувязь па 
скайпе.
2018 IDFA (Нідэрланды) – спецыяльны прыз журы ў катэгорыі сярэдне-
метражнага кіно
2019 МКФ «Флаэрціяна» (Расія) – міжнародная конкурсная праграма
МКФ «Millenium Docs Against Gravity» (Польшча) – афіцыйная праграма
Кракаўскі МКФ (Польшча) – афіцыйная праграма

В фильме рассказывается о жителях польской деревушки, расположен-
ной в Мазурии, «стране тысячи озёр». С начала 80-х многие молодые 
люди эмигрировали отсюда в Исландию, и никто не вернулся назад. Те, 
кто остался (в основном, пожилые люди), надеются на воссоединение 
семей. Но их дети и внуки уже обустроились на новом месте. Родствен-
никам не часто удается повидаться друг с другом: между ними большое 
расстояние, а путешествие из Польши в Исландию обходится дорого. 
Лучший выход в такой ситуации – постоянное общение по скайпу.
2018 IDFA (Нидерланды) – специальный приз жюри в категории средне-
метражного кино
2019 МКФ «Флаэртиана» (Россия) – международная конкурсная про-
грамма
МКФ «Millenium Docs Against Gravity» (Польша) – официальная программа
Краковский МКФ (Польша) – официальная программа

IN TOUCH is a story of people from a little Polish village located in Masuria, the 
area often called ‘’The Land of Thousand Lakes’’. Around 400 people from this 
village have emigrated to Iceland since the 80’s and nobody has returned. Those 
who stayed behind – most of them from the older generation – are hoping for 
a reunion. But by now their children and grandchildren have settled into new 
lives on the other side of Europe. The distance separating them is great and 
the journey expensive, so they don’t get to hug each other very often. The best 
alternative is intensive contact by Skype.
2018 IDFA (Netherlands) – Special Jury Award for Mid-Length Documentary
2019 Flahertiana IFF (Russia) – International Competition
Millenium Docs Against Gravity IFF (Poland) – Official Selection
Krakow IFF (Poland) – Official Selection

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Павел Зямільскі | Павел Земильски | 
Paweł Ziemilski
Аператар | Оператор | DOP 
Філіп Дрождж | Филип Дрождж |  
Filip Drożdż
Музыка | Музыка | Music 
Арні Валюр Крысцінсан, Марціна  
Бертоні | Арни Валюр Кристинссон,  
Мартина Бертони | Árni Valur Kristinsson, 
Martina Bertoni
Прадзюсары | Продюсеры | Producers 
Лукаш Длугаленцкі, Хёйкюр  
Храбнсан | Лукаш Длуголенцки,  
Хёйкюр Храбнссон | Łukasz Długołęcki,  
Haukur Hrafnsson
Вытворчасць | Производство | 
Production
NUR
Правы | Права | Rights Holder
Кракаўскі фонд кіно | Краковский 
фонд кино | Krakow Film Foundation

Польшча, Ісландыя | Польша, Исландия | 
Poland, Iceland

2018, 62’ – DCP

[ in touch ]

in touch 
IN TOUCH
in touch 
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Павел ЗЯМІЛЬСКІ 
Павел Земильски 

Нарадзіўся ў 1981 годзе. Скончыў Польскую нацыянальную кінашколу ў Лодзі і кінашко-
лу Анджэя Вайды ў Варшаве. Яго кароткаметражныя дакументальныя і ігравыя фільмы 
атрымалі шмат прэстыжных узнагарод на шматлікіх міжнародных кінафестывалях. 
Дакументальны фільм «Рагалік» удзельнічаў у МКФ IDFA, «ZagrebDox», «Alcine» (першая 
прэмія), Кракаўскім кінафестывалі і інш. і быў адзначаны ўзнагародамі.

Родился в 1981 году. Окончил Польскую национальную киношколу в Лодзи и кино-
школу Анджея Вайды в Варшаве. Его короткометражные документальные и игровые 
фильмы получили много престижных наград на многочисленных международных 
фестивалях. Документальный фильм «Рогалик» участвовал в МКФ IDFA, «ZagrebDox», 
«Alcine» (первая премия), Краковском кинофестивале и др. и был отмечен призами.

Born in 1981. Graduated from the Łódź National Film School and Wajda School in Warsaw. His 
short documentary and fiction films have received many prestigious awards at numerous film 
festivals around the world. His documentary ROGALIK was shown and awarded at festivals 
such as IDFA, Zagreb Dox, Alcine Festival (First Prize), Krakow IFF and others. 

Paweł Ziemilski
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Здаецца, рэкі – проста геаграфічныя аб’екты. Але яны яшчэ і красамоў-
ныя сведкі мінулага, захавальнікі гісторыі. Індустрыяльны горад Сісак – 
месца сутокі рэк Савы, Купы і Одры. Сёння яны падобныя да ціхай гавані, 
але шматлікія аповеды адсылаюць нас да эпохі югаслаўскіх войн. Мінула 
больш за чвэрць стагоддзя з часоў тых крывавых падзей, але іх след 
відавочны, а цень мінулага пераследуе людзей, як невылечная траўма. 
Фільм – паэтычнае і палітычнае даследаванне зменлівасці і пастаянства 
людзей і прастораў.
2018 МФ дакументальнага кіно і анімацыі ў Лейпцыгу (Германія) – міжна-
родная прэм’ера, ганаровая згадка журы
2019 МКФ «Docaviv» (Ізраіль) – міжнародная конкурсная праграма
Фестываль харвацкага дакументальнага кіно «Лібурнія» (Харватыя) – 
прыз за лепшую аператарскую работу
МКФ «UnderhillFest» (Чарнагорыя) – ганаровая згадка журы

Кажется, реки – всего лишь географические объекты. Но они еще и крас-
норечивые свидетели прошлого, хранители истории. Индустриальный го-
род Сисак – место слияния рек Савы, Купы и Одры. Сегодня они похожи 
на мирную гавань, но многочисленные рассказы отсылают нас к эпохе 
югославских войн. Кровавые события разворачивались более четверти 
века назад, но их след виден, а тень прошлого преследует людей, как не-
излечимая травма. Фильм – поэтическое и политическое исследование 
изменчивости и постоянства людей и пространств. 
2018 МФ документального кино и анимации в Лейпциге (Германия) – 
международная премьера, почетное упоминание жюри
2019 МКФ «Docaviv» (Израиль) – международная конкурсная программа
Фестиваль хорватского документального кино «Либурния» (Хорватия) – 
приз за лучшую операторскую работу
МКФ «UnderhillFest» (Черногория) – почетное упоминание жюри

Rivers may be simple geographical entities. But they are also eloquent micro-
milieus where history and stories have accumulated. The rivers Save, Kupa and 
Odra flow through the centre of the industrial town of Sisak. They appear pastoral 
havens today, but countless narratives link them to the events of the Yugoslavian 
civil war. Even though it was more than two and a half decades ago, this historic 
period is still throwing shadows over the protagonists like a permanent trauma. The 
film is a poetic and political study about the changeability and constancy of people 
and spaces in which the dividing line between the two is permanently blurred.
2018 DOK Leipzig IFF (Germany) – International Premiere, Jury Honorary Mention
2019 Docaviv IFF (Israel) – International Competition
Liburnia FF (Croatia) – Best Camera
UnderhillFest IFF (Montenegro) – Jury Honorary Mention

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Горан Дэвіч | Горан Девич | Goran Dević
Аператар | Оператор | DOP 
Даміян Ненадзіч | Дамиан Ненадич | 
Damian Nenadić
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Горан Дэвіч, Хрвое Освадзіч | Горан 
Девич, Хрвое Освадич | Goran Dević, 
Hrvoje Osvadić
Вытворчасць | Производство | 
Production
Petnaesta umjetnost
Правы | Права | Rights Holder
Petnaesta umjetnost d.o.o.

Харватыя | Хорватия | Croatia
2018, 79’ – DCP

[ na vodi ]

на воде 
НА ВАДЗЕ
on the water
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Горан ДЭВІЧ
Горан Девич 

Нарадзіўся ў 1971 годзе ў Сісаку, Харватыя. Рэжысёр, сценарыст. Вывучаў права, 
археалогію і кіно ў Акадэміі драматычнага мастацтва (Заграбскі ўніверсітэт). Зды-
мае дакументальнае і ігравое кіно. Заснаваў прадзюсарскую кампанію «Petnaesta 
umjetnost». Выкладае дакументальнае кіно ў Акадэміі драматычнага мастацтва. Жыве 
і працуе ў Заграбе. 

Родился в 1971 году в Сисаке, Хорватия. Режиссер, сценарист. Изучал право, архео-
логию и кино в Академии драматического искусства (Загребский университет). Сни-
мает документальное и игровое кино. Основал продюсерскую компанию «Petnaesta 
umjetnost». Преподает документальное кино в Академии драматического искусства. 
Живет и работает в Загребе.

Born in 1971 in Sisak, Croatia. Director, scriptwriter. Studied law, archaeology and film at the 
Academy of Dramatic Art, University of Zagreb. His filmography includes several documentaries 
and short films and one feature film. Founder of 15th Art Production (Petnaesta umjetnost), 
a film production company. Teaches documentary film at the Academy of Dramatic Art. Lives 
and works in Zagreb.

Goran Dević
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Сіпа Лабахуа, абхазскі мастак, вандруе па сваёй маленькай і такой 
незнаёмай радзіме. Ва ўласным тэатры марыянетак ён паказвае 
монаспектакль. На яго асабістую гісторыю блуканняў і вайны гледачы 
адгукаюцца ўласнымі ўспамінамі. Розныя людзі – абхазскія нацыяналі-
сты, праваслаўныя святары, сірыйскія бежанцы, расійскія хіпі – дзеляц-
ца з мастаком цяжкім досведам і марамі. Паэтычны фільм-падарожжа 
пралівае святло на актуальнае ў сучасным неспакойным свеце пытанне: 
што такое дом? што робіць краіну краінай?

Сипа Лабахуа, абхазский художник, путешествует по своей маленькой 
и такой незнакомой родине. В собственном театре марионеток он пока-
зывает моноспектакль. Его личная история скитаний и войны вызывает 
у зрителей ответные воспоминания. Разные люди – абхазские нацио-
налисты, православные священники, сирийские беженцы, российские 
хиппи – делятся с художником трудным опытом и мечтами. Поэтический 
фильм-путешествие проливает свет на актуальный вопрос мира, мира, 
охваченного огнем: что такое дом? что делает страну страной?

Abkhazian artist Sipa Labakhua travels around his small, unknown native land 
with his autobiographical one man marionette show. While provoking audiences 
with his own history of displacement and war, he collects personal memories 
and dreams of people from different backgrounds: Abkhazian nationalists, 
Orthodox priests, Syrian refugees and Russian hippies. This road movie sheds 
a poetic light on a highly topical question in a world that is on fire: what is home, 
what makes a country? 

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Інэке Сміц | Инеке Смиц | Ineke Smits
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Інэке Сміц, Сіпа Лабахуа | Инеке 
Смиц, Сипа Лабахуа | Ineke Smits, Sipa 
Labakhua
Аператар | Оператор | DOP 
Пётр Расалоўскі | Петр Росоловски | 
Piotr Rosolowski
Музыка | Музыка | Music 
Валтэр Хюс | Валтер Хюс | Walter Hus
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Ян ван дэр Зандэн, Інэке Кантэрс, 
Петэр Кругер, Інэке Сміц | Ян ван дер 
Занден, Инеке Кантерс, Петер Крюгер, 
Инеке Смиц | Jan van der Zanden, Ineke 
Kanters, Peter Krüger, Ineke Smits
Вытворчасць | Производство | 
Production
The Film Kitchen, Inti Films, 
Stout&Smits, EOdocs
Правы | Права | Rights Holder
Deckert Distribution

Нідэрланды, Бельгія |  
Нидерланды, Бельгия | 

 Netherlands, Belgium
2019, 104’ – DCP

[ de kleine man, tijd en de troubadour ]

маленький человек, время и трубадур 

МАЛЕНЬКІ ЧАЛАВЕК,  
ЧАС І ТРУБАДУР

little man, time and the troubadour 

Асноўны конкурс | Основной конкурс | Main Competition
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Інэке СМІЦ
Инеке Смиц 

Нарадзілася ў 1960 годзе ў Ратэрдаме. У 1984 годзе скончыла Ратэрдамскую акадэмію 
мастацтваў. У 1989–1994 гг. вучылася ў Нацыянальнай школе кіно і тэлебачання ў Англіі 
(рэжысура, сцэнарнае майстэрства), атрымала ступень магістра. З 1999 года здымае 
дакументальнае і ігравое кіно. Аддае перавагу эклектычнаму падыходу: у яе работах 
знікаюць межы паміж вымыслам, дакументалістыкай і мастацт вам. У 2011 годзе су-
месна з Ерунам Стаўтам заснавала ўласную прадзюсарскую кампанію «Stout&Smits». 
Жыве і працуе ў Нідэрландах і Грузіі. 

Родилась в 1960 году в Роттердаме. В 1984 году окончила Роттердамскую академию 
искусств. В 1989–1994 гг. училась в Национальной школе кино и телевидения в Англии 
(режиссура, сценарное мастерство), получила степень магистра. С 1999 года снимает 
документальное и игровое кино. Предпочитает эклектичный подход: в ее работах 
стираются границы между вымыслом, документалистикой и искусством. В 2011 году 
совместно с Еруном Стаутом основала собственную продюсерскую компанию 
«Stout&Smits». Живет и работает в Нидерландах и Грузии. 

Born in 1960 in Rotterdam. In 1984 graduated from the Rotterdam Art Academy. In 1989–1994 
studied at the National Film and Television School in England (Film Directing and Script 
Writing), obtained an MA degree. Since 1999 has directed several documentaries and fiction 
films. Her works tend to be an eclectic whole, where borders between fiction, documentary 
and art blur. In 2011 founded her own production company Stout&Smits, together with Jeroen 
Stout. Lives and works in the Netherlands and in Georgia.

Ineke Smits
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Невылечна хворая Джэнет хоча памерці годна, але ў Вялікабрытаніі, дзе 
яна жыве, гэта немагчыма. Жанчына адважваецца на эўтаназію і плануе 
паехаць у Швейцарыю, пакуль яе стан яшчэ дазваляе зрабіць гэта: хва-
роба імкліва прагрэсуе. Яе сын Сайман таксама ўнаследаваў цяглічную 
дыстрафію і таму ставіцца да выбару маці з большым разуменнем, чым 
дачка Брыджэт. Пытанне, ці валодаем мы ўласным жыццём ці яно валодае 
намі, з’явілася асноўным стымулам для стварэння гэтага дакументальна-
га фільма. 
2018 МФ дакументальнага кіно ў Іглаве (Чэхія) – сусветная прэм’ера, 
секцыя «Between the Seas»
2019 МКФ «Адзін свет» (Чэхія) – прыз за лепшы фільм конкурснай 
праграмы чэшскага кіно
МКФ у Мантгомеры (ЗША)

Неизлечимо больная Дженет хочет умереть достойно, но в Великобри-
тании, где она живет, это невозможно. Женщина решается на эвтаназию 
и планирует поехать в Швейцарию, пока ее состояние еще позволяет 
сделать это: болезнь стремительно прогрессирует. Ее сын Саймон также 
унаследовал мышечную дистрофию и поэтому относится к выбору ма-
тери с большим пониманием, чем дочь Бриджет. Вопрос о том, владеем 
ли мы собственной жизнью или она владеет нами, послужил основным 
стимулом для создания этого документального фильма. 
2018 МФ документального кино в Йиглаве (Чехия) – мировая премьера, 
секция «Between the Seas»
2019 МКФ «Один мир» (Чехия) – приз за лучший фильм конкурсной 
программы чешского кино
МКФ в Монтгомери (США)

Terminally ill Janette wants to die with dignity, but it’s not possible in the United 
Kingdom, where she lives. She therefore decides for voluntary assisted dying. 
Janette must plan her journey to Switzerland before her rapidly advancing disease 
makes it impossible. Her son Simon has also inherited muscular dystrophy and, 
therefore, has much more sympathy regarding her decision than daughter Bridget. 
The question of whether we own our own life or whether it owns us is the primary 
impetus behind this documentary. 
2018 Ji.hlava IDFF (Czech Republic) – World Premiere, Between the Seas Section
2019 One World IFF (Czech Republic) – Czech Competition, Best Film
Montgomery IFF (USA)

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Томаш Крупа | Томаш Крупа |  
Tomáš Krupa
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Томаш Крупа, Лукаш Ганулак | Томаш 
Крупа, Лукаш Ганулак | Tomáš Krupa, 
Lukáš Hanulák, 
Аператар | Оператор | DOP 
Ондржэй Шолас | Ондржей Шоллос | 
Ondřej Szollos
Музыка | Музыка | Music 
Aless, Alio Die
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Томаш Крупа, Дагмар Седлачкава, 
Араш Т. Рыяхі, Цібар Буза, Душан 
Мулічак, Катрын Лё Гоф | Томаш 
Крупа, Дагмар Седлачкова, Араш 
Т. Риахи, Тибор Буза, Душан Муличек, 
Катрин Ле Гофф | Tomáš Krupa, 
Dagmar Sedláčková, Arash T. Riahi, 
Tibor Búza, Dušan Mulíček, Catherine 
Le Goff
Вытворчасць | Производство | 
Production
Hailstone
Правы | Права | Rights Holder
Hailstone, s.r.o.

Славакія, Чэхія, Францыя, Аўстрыя | Словакия,  
Чехия, Франция, Австрия | Slovakia, Czech 

Republic, France, Austria
2018, 83’ – DCP

[ dobrá smrť ]

достойная смерть
ГОДНАЯ СМЕРЦЬ
the good death

Лаўрэаты фестываляў | Лауреаты фестивалей | Laureates of Festivals



209

Томаш КРУПА
Томаш Крупа

Нарадзіўся ў 1983 годзе. Славацкі рэжысёр і прадзюсар, выпускнік майстэрні Вольгі 
Сомеравай Акадэміі мастацтваў Славакіі (рэжысура дакументальнага кіно). Заснаваў 
прадзюсарскую кампанію «Hailstone», якая займаецца вытворчасцю дакументаль-
нага кіно. Яго дэбютны поўнаметражны фільм «Выпускнікі: свабода не свабодная» 
(2012) трансляваўся на чэшскім і славацкім тэлебачанні і выйшаў ў кінапракат у абед-
звюх краінах.

Родился в 1983 году. Словацкий режиссер и продюсер, выпускник мастерской Ольги 
Соммеровой Академии искусств Словакии (режиссура документального кино). Ос-
новал продюсерскую компанию «Hailstone», которая занимается производством до-
кументального кино. Его дебютный полнометражный фильм «Выпускники: свобода 
не свободна» (2012) транслировался по чешскому и словацкому телевидению и был 
выпущен в кинопрокат в обеих странах. 

Born in 1983. Slovak director and producer, a graduate of Olga Sommerová’s documentary 
filmmaking studio at the Academy of Arts in Slovakia. Founded the production company 
Hailstone, which focuses on documentary films. His feature-length debut GRADUATES: 
FREEDOM IS NOT FREE (2012) was aired on Czech and Slovak Television and theatrically 
released in both countries as well.

Tomáš Krupa
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Абшчына маргіналаў на ўскраіне Нью-Ёрку. Нелегалы без дакументаў 
і мясцовыя аўтсайдары, горка расчараваныя ў амерыканскай мары, 
Ана, Уолтэр, Юджын, П’ер і Рэнэ знаходзяць суцяшэнне ў кампаніі адно 
аднаго. Іх рэальнасць занадта далёкая ад той, якую абяцала Краіна Маг-
чымасцей, але ў душах усё яшчэ жыве надзея. Незалежна ад паходжання 
і прызначэння, людзі імкнуцца да святла. Мары не паміраюць, пакуль 
доўжыцца падарожжа. 
2019 Кракаўскі МКФ (Польшча) – «Сярэбраны рог», прыз ФІПРЭСІ 
МКФ «DocumentaMadrid» (Іспанія) – прыз за лепшы нацыянальны даку-
ментальны фільм (кваліфікацыя на «Оскар»)
МКФ у Мадрыдзе (Іспанія) – афіцыйная конкурсная праграма
МКФ у Атланце (ЗША) – прыз за лепшы поўнаметражны дакументаль-
ны фільм
МКФ у Амстэрдаме (Нідэрланды) – прыз імя Ван Гога

Община маргиналов на окраине Нью-Йорка. Нелегалы без документов 
и местные аутсайдеры, горько разочарованные в американской мечте, 
Ана, Уолтер, Юджин, Пьер и Рене находят утешение в компании друг 
друга. Их реальность слишком далека от той, которую обещала Страна 
Возможностей, однако в душах все еще живет надежда. Независимо от 
происхождения и предназначения, люди стремятся к свету. Мечты не 
умирают, пока продолжается путешествие. 
2019 Краковский МКФ (Польша) – «Серебряный рог», приз ФИПРЕССИ
МКФ «DocumentaMadrid» (Испания) – приз за лучший национальный 
документальный фильм (квалификация на «Оскар»)
МКФ в Мадриде (Испания) – официальная конкурсная программа
МКФ в Атланте (США) – приз за лучший полнометражный документаль-
ный фильм
МКФ в Амстердаме (Нидерланды) – приз имени Ван Гога

In a marginal community on the outskirts of New York undocumented illegal 
aliens and US underdogs have a shared disappointment in the American Dream. 
Responding to this false promise, Ana, Walter, Eugene, Pierre and René will find 
comfort in each other’s company. Although their reality is very different from the 
one promised in the Land of Opportunity, their human soul keep hope and gives 
room for light. Dreams don’t die if the journey continues, regardless of origins 
and destinations.
2019 Krakow IFF (Poland) – Silver Horn Award, FIPRESCI Award
DocumentaMadrid IFF (Spain) – Best National Feature Documentary Award 
(Oscars Qualifying)
Madrid IFF (Spain) – Official Competition
Atlanta IFF (USA) – Best Feature Documentary Award
Amsterdam IFF (Netherlands) – Van Gogh Award

Рэжысёры | Режиссеры | Directors 
Адан Альяга, Алекс Лора | Адан Альяга, 
Алекс Лора | Adán Aliaga, Àlex Lora
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Адан Альяга, Алекс Лора | Адан Альяга, 
Алекс Лора | Adán Aliaga, Àlex Lora
Аператары | Операторы | DOP 
Адан Альяга, Алекс Лора | Адан Альяга, 
Алекс Лора | Adán Aliaga, Àlex Lora
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Адан Альяга, Іса Феліу, Алекс Лора, 
Мігель Маліна | Адан Альяга, Иса 
Фелиу, Алекс Лора, Мигель Молина | 
Adán Aliaga, Isa Feliu, Àlex Lora, Miguel 
Molina
Вытворчасць | Производство | 
Production
Jaibo Films, Isabel Feliu Arquiola Pc., 
Àlex Lora Pc.
Правы | Права | Rights Holder
Jaibo Films

Іспанія | Испания | Spain
2019, 83’ – DCP

[ el cuarto reino ]

четвертое королевство 

ЧАЦВЁРТАЕ  
КАРАЛЕЎСТВА 
the fourth kingdom
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Адан АЛЬЯГА
Адан Альяга 

Нарадзіўся ў 1969 годзе ў Сан-Вісэнтэ-дэль-Распеч. Іспанскі рэжысёр і сцэнарыст. Яго першы даку-
ментальны фільм «Дом маёй бабулі» (2006) атрымаў шматлікія міжнародныя ўзнагароды, у тым ліку 
прэстыжную прэмію імя Ёрыса Івенса на МФ дакументальнага кіно ў Амстэрдаме. Рэжысёр такіх філь-
маў, як «Стыгматы» (2009), «Канімамба» (2012), «Ноеў каўчэг» (2014), «Рыбная костка» (2018) і інш. Яго 
апошні кароткаметражны дакументальны фільм «Чацвёртае каралеўства» (у суаўтарстве з Алексам 
Лорам) атрымаў прэмію «Эмі».
Родился в 1969 году в Сан-Висенте-дель-Распеч. Испанский режиссер и сценарист. Его первый доку-
ментальный фильм «Дом моей бабушки» (2006) был отмечен многочисленными международными 
наградами, включая престижную премию имени Йориса Ивенса на МФ документального кино в Ам-
стердаме. Режиссер таких фильмов, как «Стигматы» (2009), «Канимамбо» (2012), «Ноев ковчег» (2014), 
«Рыбная косточка» (2018) и др. Его последний короткометражный документальный фильм «Четвертое 
королевство» (в соавторстве с Алексом Лорой) получил премию «Эмми».
Born in 1969 in San Vicente del Raspeig. Award-winning Spanish director and scriptwriter. His first documentary, 
MY GRANDMOTHER’S HOUSE (2006), won numerous international awards including the prestigious Joris Ivens 
Award at the IDFA Documentary Festival. Directed such films as STIGMATA (2009), KANIMAMBO (2012), NOAH’S 
ARK (2014), FISHBONE (2018), and others. His las short documentary THE FOURTH KINGDOM, codirected with 
Alex Lora, won a NY-Emmy.

Adán Aliaga

Алекс ЛОРА
Алекс Лора 

Нарадзіўся ў 1979 годзе ў Барселоне. Яго фільмы «Гамбіт Адысея» і «Дзірка ў небе» былі ўдзельнікамі 
афіцыйнай праграмы МКФ «Сандэнс». Атрымаў дзве прэміі «Эмі» і прэмію Гаўдзі Каталонскай акадэміі 
кіно. У 2012 годзе быў фіналістам студэнцкага Оскара. У 2015 годзе ў межах МФ дакументальнага кіно 
ў Амстэрдаме адбылася прэм’ера яго апошняга дакументальнага фільма «Крэсла твайго бацькі». Яго 
работы атрымалі больш за сто ўзнагарод на самых прэстыжных міжнародных кінафестывалях.
Родился в 1979 году в Барселоне. Его фильмы «Гамбит Одиссея» и «Дыра в небе» были участниками офици-
альной программы МКФ «Санденс». Получил две премии «Эмми» и премию Гауди Каталонской академии 
кино. В 2012 году был финалистом студенческого «Оскара». В 2015 году в рамках МФ документального кино 
в Амстердаме состоялась премьера его последнего документального фильма «Кресло твоего отца». Его 
работы удостоились более ста наград на самых престижных международных кинофестивалях. 
Born in 1979 in Barcelona. His films ODYSSEUS’ GAMBIT and GODKA CIRKA (A HOLE IN THE SKY) were screened at 
the Official Selection of the Sundance IFF. Received two NY-Emmy and a Gaudi from the Catalan Film Academy. In 2012 
he was a finalist for the Oscars-Student Academy Awards. His last documentary THY FATHER’S CHAIR premiered at 
IDFA Amsterdam (2015). His work has received over 100 awards in some of the most internationally-acclaimed festivals.

Àlex Lora
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«Я не ведаю, што я зразумеў пра сябе. Зразумеў, што люблю рабіць тое, 
што раблю. Люблю распавядаць гісторыі». Мілаш Форман-мастак. Мілаш 
Форман-чалавек. Рэжысёр, уганараваны Оскарамі за фільмы «Амадэй» 
і «Палёт над гняздом зязюлі». Досвед таталітарнага рэжыму вызначыў 
яго тэму – канфлікт асобы і сістэмы. Усё жыццё Мілаш Форман шукаў 
месца, дзе быў бы свабодным. Фільм аб самым знакамітым чэшскім 
рэжысёры – гэта рэдкія кадры з асабістага архіва, афіцыйная хроніка 
і аўтабіяграфічныя ўспаміны, агучаныя сынам Петрам Форманам.
2019 Канскі МКФ (Францыя) – афіцыйная праграма, сусветная прэм’ера 
МКФ у Карлавых Варах (Чэхія) 

«Я не знаю, что я понял о себе. Понял, что люблю делать то, что делаю. 
Люблю рассказывать истории». Милош Форман-художник. Милош Фор-
ман-человек. Режиссер, удостоившийся Оскаров за фильмы «Амадей» 
и «Пролетая над гнездом кукушки». Опыт общения с тоталитарным ре-
жимом определил его тему – конфликт личности и системы. Всю жизнь 
Милош Форман искал место, где бы чувствовал себя свободным. Фильм 
о самом знаменитом чешском режиссере – это редкие кадры из личного 
архива, официальная хроника и автобиографические воспоминания, 
озвученные сыном Петром Форманом. 
2019 Каннский МКФ (Франция) – официальная программа, мировая 
премьера
МКФ в Карловых Варах (Чехия) 

„I don‛t know what I‛ve discovered about myself. I‛ve discovered that I enjoy 
doing what I do, that I enjoy telling stories.“ Miloš Forman the artist. Miloš 
Forman the man. A filmmaker decorated with Oscars for AMADEUS and ONE 
FLEW OVER THE CUCKOO‛S NEST. His experience with a totalitarian regime 
bestowed him with the theme of the conflict of an individual with institutions. 
He never stopped searching for a place where he would feel free. The film 
outlines the journey of the life of the most famous Czech filmmaker. It is 
a collage of rare private and official archives, and autobiographic memories 
narrated by the filmmaker‛s son Petr Forman. 
2019 Cannes IFF (France) – Official Selection, World Premiere
Karlovy Vary IFF (Czech Republic) 

Рэжысёры | Режиссеры | Directors
Гелена Тршэшцікава, Якуб Гейна | 
Гелена Тршештикова, Якуб Гейна | 
Helena Třeštíková, Jakub Hejna
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Гелена Тршэшцікава | Гелена  
Тршештикова | Helena Třeštíková
Аператар | Оператор | DOP 
Давід Цысарж | Давид Цисарж |  
David Cysař
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Катаржына Чэрна, Крысцін Камдэсю, 
Алена Мюлерава, Мадлен Аўрамусі | 
Катержина Черна, Кристин Камдессю, 
Алена Мюллерова, Мадлен Аврамусси | 
Kateřina Černá, Christine Camdessus, 
Alena Müllerová, Madeleine Avramoussis
Вытворчасць | Производство | 
Production
Negativ Film Productions, Česká televize, 
ARTE G.E.I.E, Alegria Productions
Правы | Права | Rights Holder
Negativ

Чэхія, Францыя | Чехия, Франция |  
Czech Republic, France

2019, 78’ – DCP

[ forman vs. forman ]

форман против формана 

ФОРМАН  
СУПРАЦЬ ФОРМАНА
forman vs. forman
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Гелена ТРШЭШЦІКАВА
Гелена Тршештикова 

Нарадзілася ў 1949 годзе ў Празе. Скончыла FAMU (рэжысура дакументальнага кіно). З 1974 года зняла 
больш за пяцьдзясят дакументальных фільмаў. У фокусе яе ўвагі – стасункі людзей і сацыяльныя пы тан-
ні. Двойчы выйграла асноўны конкурс МКФ у Карлавых Варах («Салодкае стагоддзе» (1998) і «Мэла-
ры» (2015)). У 2008 годзе яе фільм «Рэнэ» быў адзначаны прэміяй Еўрапейскай кінаакадэміі, а ў 2010 годзе 
фільм «Кацька» атрымаў «Чэшскага льва». У 2007 годзе нядоўгі час займала пост міністра культуры. 

Родилась в 1949 году в Праге. Окончила FAMU (режиссура документального кино). С 1974 года сняла 
более пятидесяти документальных фильмов. В фокусе ее внимания – взаимоотношения людей и со-
циальные вопросы. Дважды выиграла основной конкурс МКФ в Карловых Варах («Сладкий век» (1998) 
и «Мэллори» (2015)). В 2008 году ее фильм «Рене» был удостоен премии Европейской киноакадемии, 
а в 2010 году фильм «Катька» получил «Чешского льва». В 2007 году недолгое время занимала пост 
министра культуры.

Born in 1949 in Prague. Graduated from FAMU (documentary directing program). Since 1974 has made over 50 docu-
mentaries. Focuses mostly on human relationships and social issues. Won the main competition at the KVIFF 
twice (1998 – THE SWEET CENTURY, 2015 – MALLORY). In 2010 her film KATKA won the Czech lion and her RENÉ 
triumphed at the 2008 European Film Awards. In 2007 shortly held a position of the Minister of Culture.

Helena Třeštíková

Якуб ГЕЙНА
Якуб Гейна 

Нарадзіўся ў 1976 годзе ў Празе. Мантажор і рэжысёр. У 2001 годзе заснаваў уласную кінастудыю 
«Young Film». Ажыццяўляў мантаж шматлікіх паспяховых дакументальных фільмаў Гелены Тршэш-
цікавай, а таксама ігравых фільмаў. Яго рэжысёрскі дэбют – фільм аб сцэнографе Ёзэфе Свобадзе, 
яго дзядулі. Разам з Геленай Тршэшцікавай зняў фільм «Асуджаная краса» (2016).

Родился в 1976 году в Праге. Монтажер и режиссер. В 2001 году основал собственную киностудию 
«Young Film». Осуществлял монтаж многих успешных документальных фильмов Гелены Тршешти-
ковой, а также игровых фильмов. Его режиссерский дебют – фильм о сценографе Йозефе Свободе, 
его деде. Совместно с Геленой Тршештиковой снял фильм «Обреченная красота» (2016). 

Born in 1976 in Prague. Editor and director. In 2001 started his own film studio Young Film. He was the editor 
of many of Helena Třeštíková’s successful documentaries and also edited feature films. Debuted as a director 
with the Divadlo Svoboda (Theatre Svoboda) documentary about his grandfather, stage designer Josef 
Svoboda. With Helena Třeštíková co-directed DOOMED BEAUTY (2016).

Jakub Hejna
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У 40-я гады юнак Пазаліні жыве ў Казарсе, на радзіме сваёй маці. Ён 
адкрывае фрыульскі пейзаж і мову, знаёміцца з сялянскімі традыцыямі, 
упершыню адчувае закаханасць. Дзякуючы кантактам з мясцовым на-
сельніцтвам пазней ён зацікавіцца палітыкай, далучыцца да італьянскай 
камуністычнай партыі і пачне выкладаць. Гісторыю тых гадоў распавядае 
Ніка Нальдзіні, стрыечны брат Пазаліні і аўтар самай знакамітай біяграфіі 
рэжысёра. Шляхі братоў перакрыжоўваюцца: абодва спасцігаюць неспаз-
наны жорсткі свет. Яго эратызм і прыгажосць раскрываюцца для іх на ўсю 
моц. Гэты сусвет стане крыніцай натхнення Пазаліні-мастака. 

В 40-е годы юный Пазолини живет в Казарсе, на родине своей матери. Он 
открывает фриульский пейзаж и язык, знакомится с сельскими традици-
ями, впервые влюбляется. Благодаря контактам с местным населением 
позже он заинтересуется политикой, вступит в итальянскую коммуни-
стическую партию и начнет преподавать. Историю тех лет рассказывает 
Нико Нальдини, двоюродный брат Пазолини и автор самой знаменитой 
биографии режиссера. Дороги братьев пересекаются: оба постигают 
неизведанный жестокий мир. Его эротизм и красота раскрываются для 
них во всей полноте. Эта вселенная станет источником вдохновения 
Пазолини-художника. 

In the 1940s the young Pasolini lives in Casarsa, the birthplace of his mother. 
He discovers the Friulian landscape, language and traditions of the rural world 
and experiences his first romances. This contact with local people prompted 
his political activism with the Italian Communist Party and led to his teaching 
experience. The story is told by Nico Naldini, Pasolini’s cousin, who wrote the 
most famous Pasolini biography. He unveils two unavoidably linked paths. 
Both were discovering an unknown world, whose aesthetic and erotic violence 
they experienced in its cruel reality. This universe would become the basis for 
Pasolini’s oeuvre. 

Рэжысёры | Режиссеры | Directors
Франчэска Кастабіле, Федэрыка 
Саваніта | Франческо Костабиле, 
Федерико Савонитто | Francesco 
Costabile, Federico Savonitto
Аператар | Оператор | DOP 
Дэбара Урыцы | Дебора Врицци | 
Debora Vrizzi
Музыка | Музыка | Music 
Паола Карберы | Паоло Корбери | 
Paolo Corberi
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Рэміджа Гваданьіні, Аўгуста Эніці | 
Ремиджо Гваданьини, Аугуста Энити | 
Remigio Guadagnini, Augusta Eniti
Вытворчасць | Производство | 
Production
Altreforme, Centro Studi Pier Paolo 
Pasolini, Cinemazero, Archivio 
Audiovisivo del Movimento Operaio 
e Democratico, Kublai Film
Правы | Права | Rights Holder
CAT&Docs

Італія | Италия | Italy
2019, 78’ – DCP

[ in un futuro aprile ]

когда-нибудь в апреле

КАЛІ-НЕБУДЗЬ  
У КРАСАВІКУ
in a future april

Кіно пра кіно | Кино о кино | Films about the Cinema



217

Франчэска КАСТАБІЛЕ
Франческо Костабиле

Нарадзіўся ў 1980 годзе ў Казенцы. Скончыў Балонскі ўніверсітэт (драматычнае мастацтва і музыка), вы-
вучаў рэжысуру ў Эксперыментальным кінацэнтры ў Рыме. Яго кароткаметражны фільм «Шафа» атры-
маў узнагароду ў катэгорыі «Visioni Emiliane» на конкурсе «Visioni Italiane» ў 2004 годзе. Кароткаметражны 
фільм «У Рыме» выйграў прэмію «Сярэбраная стужка» ў 2006 годзе. Дакументальны фільм «Адзен не 
і твар: партрэт П’ера Тозі» выйграў прыз глядацкіх сімпатый на МКФ «Біяграфільм» у 2010 годзе. 
Родился в 1980 году в Козенце. Окончил Болонский университет (драматическое искусство и музыка), 
изучал режиссуру в Экспериментальном киноцентре в Риме. Его короткометражный фильм «Шкаф» 
получил награду в категории «Visioni Emiliane» на конкурсе «Visioni Italiane» в 2004 году. Короткометраж-
ный фильм «В Риме» выиграл премию «Серебряная лента» в 2006 году. Документальный фильм «Платье 
и лицо: портрет Пьеро Този» выиграл приз зрительских симпатий на МКФ «Биографильм» в 2010 году. 
Born in 1980 in Cosenza. Graduated from the University of Bologna (Drama Art and Music Studies) and 
studied directing at the Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome. His short film L’ARMADIO won in the 
category Visioni Emiliane at the contest Visioni Italiane 2004. The short film DENTRO ROMA won the award 
Nastro d’Argento 2006. The documentary L’ABITO E IL VOLTO – RITRATTO DI PIERO TOSI won the Audience 
Award at Biografilm Festival 2010.

Francesco Costabile

Федэрыка САВАНІТА
Федерико Савонитто

Нарадзіўся ў 1981 годзе ў Удзінэ. У Трыесце абараніў дыплом, прысвечаны Віму Вендэрсу, пазней 
вучыўся ў Эксперыментальным кінацэнтры ў Рыме. Як мастака, яго вабіць патаемнае ў будзённа-
сці: адносіны чалавека і горада, фарміраванне ідэнтычнасці і яе трансфармацыі, міфы і архетыпы, 
кантраст рэчаіснасці і мары. Яго фільм «Пелегрына» быў удзельнікам МКФ «Біяграфільм» (2017) 
і МКФ у Трэнта (2018).
Родился в 1981 году в Удине. В Триесте защитил диплом, посвященный Виму Вендерсу, позже учил-
ся в Экспериментальном киноцентре в Риме. Как художника, его привлекает скрытое в повсед-
невности: отношения человека и города, формирование идентичности и ее трансформации, мифы 
и архетипы, контраст обыденности и мечты. Его фильм «Пеллегрино» был участником МКФ «Био-
графильм» (2017) и МКФ в Тренто (2018).
Born in 1981 in Udine. After graduating in Trieste with an experimental thesis on Wim Wenders, he attended the 
Centro Sperimentale di Cinematografia. During these years he developed a vision inclined to describe invisible 
aspects of reality: one’s relationship with the city, the formation and transformation of the characters’ identities 
in connection with myth and archetype, the contrast between everyday life and dream. His film PELLEGRINO 
was selected at Biografilm Festival 2017 and Trento Film Festival 2018.

Federico Savonitto
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Ібрагім, Саліман, Манар і Альтаеб – рэжысёры і старыя сябры, ідэалісты 
з гуманістычнымі поглядамі. Пасля доўгіх гадоў разлукі і выгнання яны 
аб’ядноўваюць сілы, каб ажыццявіць даўнюю мару – адрадзіць кінемато-
граф ў Судане. Яны хочуць не толькі пакінуць свой след у мастацтве, але 
і прывіць суайчыннікам любоў да кіно. 
2019 Берлінскі МКФ (Германія) – сусветная прэм’ера, секцыя 
«Panorama», прыз за лепшы дакументальны фільм
МКФ у Стамбуле (Турцыя) – міжнародная конкурсная праграма, спецы-
яльны прыз журы, прыз ФІПРЭСІ
МКФ у Сіднеі (Аўстралія) – міжнародная праграма дакументальнага кіно

Ибрагим, Солиман, Манар и Альтайеб – режиссеры и давние друзья, 
идеалисты с гуманистическими взглядами. После долгих лет разлуки 
и изгнания они объединяют силы, чтобы осуществить давнюю мечту – 
возродить кинематограф в Судане. Они хотят не только оставить свой 
след в искусстве, но и привить соотечественникам любовь к кино. 
2019 Берлинский МКФ (Германия) – мировая премьера, секция 
«Panorama», приз за лучший документальный фильм
МКФ в Стамбуле (Турция) – международная конкурсная программа, 
специальный приз жюри, приз ФИПРЕССИ
МКФ в Сиднее (Австралия) – международная программа документаль-
ного кино

Ibrahim, Soliman, Manar and Altayeb, filmmakers and friends for more than 
45 years, idealists and intensely humane. They were reunited again, after long 
years of distance and exile, to bring life back to their old dream: make cinema 
a reality in Sudan. They are determined to leave a trace of their passage and 
inspire the love for cinema. 
2019 Berlin IFF (Germany) – World Premiere, Panorama Section, Best 
Documentary Award
Istanbul IFF (Turkey) – International Competition, Special Jury Prize, FIPRESCI 
Prize
Sydney IFF (Australia) – International Documentaries

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Сухайб Гасмельбары | Сухайб  
Гасмельбари | Suhaib Gasmelbari 
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Сухайб Гасмельбары | Сухайб  
Гасмельбари | Suhaib Gasmelbari 
Аператар | Оператор | DOP 
Сухайб Гасмельбары | Сухайб  
Гасмельбари | Suhaib Gasmelbari
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Мары Бальдукі | Мари Бальдукки | 
Marie Balducchi
Вытворчасць | Производство | 
Production
AGAT Films & Cie 
Правы | Права | Rights Holder
Wide House

Францыя, Судан, Германія, Чад, Катар |  
Франция, Судан, Германия, Чад, Катар |  

France, Sudan, Germany, Chad, Qatar
2019, 94’ – DCP

[ banc d’attente ]

говоря о деревьях 

ГАВОРАЧЫ  
ПРА ДРЭВЫ
talking about trees 
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Сухайб ГАСМЕЛЬБАРЫ
Сухайб Гасмельбари 

Нарадзіўся ў 1979 годзе ў Судане. Вывучаў кіно ва ўніверсітэце Парыж 8. У якасці 
фрыланс-аператара і мантажора супрацоўнічаў з тэлеканаламі Al Qarra, Al Jazeera 
і France 24. Сцэнарыст і рэжысёр многіх кароткаметражных і дакументальных філь-
маў. «Гаворачы пра дрэвы» – яго дэбютны поўнаметражны дакументальны фільм. 
Падчас даследавання суданскіх аўдыявізуальных архіваў адшукаў некаторыя фільмы, 
якія лічыліся зніклымі. Прыняў актыўны ўдзел у нацыянальных і міжнародных праек-
тах па іх захаванні і пераводу ў лічбавы фармат. 

Родился в 1979 году в Судане. Изучал кино в университете Париж 8. В качестве 
фриланс-оператора и монтажера сотрудничал с телеканалами Al Qarra, Al Jazeera и 
France 24. Сценарист и режиссер многих короткометражных и документальных филь-
мов. «Говоря о деревьях» – его дебютный полнометражный документальный фильм. 
Исследуя суданские аудиовизуальные архивы, обнаружил некоторые фильмы, кото-
рые считались пропавшими. Принял активное участие в национальных и междуна-
родных проектах по их сохранению и переводу в цифровой формат. 

Born in 1979 in Sudan. Studied film at the Université Paris 8 and worked as a freelance 
cameraman and editor for Al Qarra, Al Jazeera and France 24. Has written and directed many 
short fiction films and documentaries. TALKING ABOUT TREES is his first feature-length 
documentary. During his research into Sudanese audio-visual archives he found some films 
believed to have been lost and actively participated in national and international projects to 
save and digitise them.

Suhaib Gasmelbari
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У 2019 годзе «Чужы» Рыдлі Скота адзначае юбілей: сорак гадоў таму 
карціна выйшла ў сусветны пракат. Рэжысёр Аляксандр О. Філіп знаёміць 
нас з тым, што засталося за кадрам культавага фільма жахаў. Вытокі 
кінашэдэўра – у грэчаскай і егіпецкай міфалогіі, андэграўндных коміксах, 
паразіталогіі, таямнічых тэкстах Г. Ф. Лаўкрафта, жывапісе Фрэнсіса 
Бэкана. Аўтары дакументальнага фільма адшукалі ў асабістых архівах 
стваральнікаў «Чужога» шмат нявыданых матэрыялаў і знялі арыгіналь-
ную кінагісторыю пра адзін з самых папулярных галівудскіх фільмаў.
2019 МКФ «Сандэнс» (ЗША) – афіцыйная праграма
МФ дакументальнага кіно «HotDocs» (Канада) – праграма «Nightvision»
МКФ у Эдынбургу (Шатландыя) – брытанская прэм’ера
МКФ «Film Fest Gent» (Бельгія) – секцыя «Artists on Film»

В 2019 году «Чужой» Ридли Скотта отмечает юбилей: сорок лет назад 
картина вышла в мировой прокат. Режиссер Александр О. Филипп 
рассказывает о том, что осталось за кадром культового фильма ужасов. 
Истоки киношедевра – в греческой и египетской мифологии, андегра-
ундных комиксах, паразитологии, таинственных текстах Г. Ф. Лавкрафта, 
живописи Фрэнсиса Бэкона. Обнаружив в личных архивах создателей 
«Чужого» настоящую сокровищницу неизданных материалов, авторы 
документального фильма сняли оригинальную киноисторию об одном 
из самых популярных голливудских фильмов.
2019 МКФ «Санденс» (США) – официальная программа
МФ документального кино «HotDocs» (Канада) – программа «Nightvision»
МКФ в Эдинбурге (Шотландия) – британская премьера
МКФ «Film Fest Gent» (Бельгия) – секция «Artists on Film»

In 2019 Ridley Scott’s ALIEN celebrates the 40th Anniversary of its theatrical 
release. MEMORY reveals the chilling, untold origins of this cinematic 
masterpiece, rooted in Greek and Egyptian mythology, underground comics, 
parasitology, H.P. Lovecraft’s weird fiction, the art of Francis Bacon, and the 
symbiotic genius of Dan O’Bannon (writer), H.R. Giger (designer), and, of course, 
Ridley Scott. Uncovering a treasure trove of unreleased materials from the 
O’Bannon and Giger estates, MEMORY delivers an entrancingly cinematic and 
wholly original take on one of Hollywood’s most beloved and iconic shockers.
2019 Sundance IFF (USA) – Official Selection
HotDocs International Documentary FF (Canada) – Nightvision
Edinburgh IFF (Scotland) – UK Premiere 
Film Fest Gent (Belgium) – Artists on Film Section

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Аляксандр О. Філіп | Александр  
О. Филипп | Alexandre O. Philippe
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Аляксандр О. Філіп | Александр  
О. Филипп | Alexandre O. Philippe
Аператар | Оператор | DOP 
Роберт Мураторэ | Роберт Мураторе | 
Robert Muratore
Музыка | Музыка | Music 
Джон Хегел | Джон Хегел | Jon Hegel
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Керы Дэйнан Рой | Керри Дэйнан Рой | 
Kerry Deignan Roy
Вытворчасць | Производство | 
Production
Exhibit A Pictures
Правы | Права | Rights Holder
Indie Sales

ЗША | США | USA
2019, 95’ – DCP

[ memory: the origins of alien ]

память: истоки «чужого» 

ПАМЯЦЬ:  
ВЫТОКІ «ЧУЖОГА»
memory: the origins of alien 

Кіно пра кіно | Кино о кино | Films about the Cinema
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Аляксандр О. ФІЛІП 
Александр О. Филипп 

Рэжысёр, сцэнарыст. Атрымаў ступень магістра ў Школе мастацтваў Ціша пры Нью-
Ёркскім універсітэце. Крэатыўны дырэктар «Exhibit A Pictures». Большасць яго работ 
прысвечана вядомым фільмам знакамітых рэжысёраў, сярод іх – «78/52», «Зомбі 
ў масавай культуры», «Народ супраць Джорджа Лукаса». У цяперашні час працуе над 
фільмам пра «Таго, які выганяе д’ябла» разам з Уільямам Фрыдкінам. 

Режиссер, сценарист. Получил степень магистра в Школе искусств Тиша при Нью-
Йоркском университете. Креативный директор «Exhibit A Pictures». Большинство его 
работ посвящено известным фильмам знаменитых режиссеров, среди них – «78/52», 
«Зомби в массовой культуре», «Народ против Джорджа Лукаса». В настоящее время 
работает над фильмом об «Изгоняющем дьявола» вместе с Уильямом Фридкином. 

Director, scriptwriter. Holds an MFA in Dramatic Writing from NYU’s Tisch School of the Arts, 
and is Creative Director at Exhibit A Pictures. Most of his films take on the role of unpacking 
the most influential works of master filmmakers. Past works include 78/52, DOC OF THE 
DEAD, and THE PEOPLE VS. GEORGE LUCAS. He is currently working on a film about THE 
EXORCIST with William Friedkin.

Alexandre O. Philippe
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У кастрычніку 2015 года Марлену Мартынавічу Хуцыеву споўнілася дзе-
вяноста гадоў. Але ён не збіраўся на пенсію, а працягваў працаваць над 
новай карцінай. Здымачнай групе пашанцавала на працягу доўгага часу 
назіраць за працэсам працы над гэтым фільмам, у якім распавядаецца 
пра сустрэчы двух тытанаў рускай літаратуры – Льва Талстога і Антона 
Чэхава. Назіранні за творчым працэсам вяліся на працягу амаль года 
і леглі ў аснову сюжэта фільма «Хуцыеў. Матор ідзе!», кінапрэм’ера якога 
адбылася на МКФ у Лакарна. У фільм таксама ўвайшлі ўспаміны Марлена 
Хуцыева пра сваё жыццё, яго развагі пра прыроду творчасці.
2015 МКФ у Лакарна (Швейцарыя) – міжнародная прэм’ера
2019 Маскоўскі МКФ (Расія) – спецыяльны паказ

В октябре 2015 года Марлену Мартыновичу Хуциеву исполнилось де-
вяносто лет. Но он не собирался на пенсию, а продолжал работать над 
новой картиной. Съемочной группе посчастливилось в течение долгого 
времени наблюдать за процессом работы над этим фильмом, рассказы-
вающем о встречах двух титанов российской литературы – Льва Толсто-
го и Антона Чехова. Наблюдения за творческим процессом проходили 
на протяжении почти года и составили сюжет фильма «Хуциев. Мотор 
идёт!», кинопремьера которого состоялась на МКФ в Локарно. В фильм 
также включены воспоминания Марлена Хуциева о своей жизни, его 
размышления о природе творчества.
2015 МКФ в Локарно (Швейцария) – международная премьера
2019 Московский МКФ (Россия) – специальный показ

In October of 2015 Marlen Khutsiev turned 90. The master had no intention of 
retiring, he was working on his new movie. The crew were lucky to be allowed on 
the set of this film about the relationship of two Titans of Russian literature, Leo 
Tolstoy and Anton Chekhov. The shooting process, recorded over the period of 
almost a year, constitutes the main part of this documentary entitled KHUTSIEV. 
ACTION STARTS! It also includes Khutsiev’s reflections on the nature of creative 
work and his dramatic creative biography.
2015 Locarno IFF (Switzerland) – International Premiere
2019 Moscow IFF (Russia) – Special Screening

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Пётр Шапаціннік | Петр Шепотинник | 
Peter Shepotinnik
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Пётр Шапаціннік | Петр Шепотинник | 
Peter Shepotinnik
Аператары | Операторы | DOP 
Аляксей Фёдараў, Ілля Капылоў | 
Алексей Федоров, Илья Копылов | 
Alexei Fyodorov, Ilya Kopylov
Музыка | Музыка | Music 
Аляксей Рыбнікаў | Алексей Рыбников | 
Alexei Rybnikov
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Ася Каладзіжнер, Пётр Шапаціннік | 
Ася Колодижнер, Петр Шепотинник | 
Asia Kolodizhner, Peter Shepotinnik
Вытворчасць | Производство | 
Production
Пётр Шапаціннік, тэлеканал «Расія – 
Культура» | Петр Шепотинник, 
телеканал «Россия – Культура» | 
Peter Shepotinnik, Russia – Culture 
TV Channel
Правы | Права | Rights Holder
Пётр Шапаціннік | Петр Шепотинник | 
Peter Shepotinnik

Расія | Россия | Russia
2015, 77’ – DCP

[ хуциев. мотор идёт! ]

хуциев. мотор идёт! 

ХУЦЫЕЎ.  
МАТОР ІДЗЕ!
khutsiev. action starts!

Кіно пра кіно | Кино о кино | Films about the Cinema
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Пётр ШАПАЦІННІК
Петр Шепотинник 

Нарадзіўся ў 1956 годзе ў Маскве. У 1978 годзе скончыў УДІК. Аўтар і вядучы тэлепра-
грамы «Кінескоп» (1994 – цяперашні час). Аўтар шматлікіх дакументальных фільмаў 
аб дзеячах мастацтва («Адэса. Муратава. Мора», «Пасля Таркоўскага», «Другая жонка 
Высоцкага», «Лірыка», «Любімаў. Хронікі» і інш.). Член акадэмій ТЭФІ і НІКА.

Родился в 1956 году в Москве. В 1978 году окончил ВГИК. Автор и ведущий телепро-
граммы «Кинескоп» (1994 – настоящее время). Автор многочисленных документаль-
ных фильмов о людях искусства («Одесса. Муратова. Море», «После Тарковского», 
«Другая жена Высоцкого», «Лирика», «Любимов. Хроники» и др.). Член академий ТЭФИ 
и НИКА.

Born in Moscow in 1956. Graduated from VGIK in 1978. Author and director of the TV program 
“Kinescope” (1994 – present day). Director of many films dedicated to fimmakers and artists: 
ODESSA. MURATOVA.THE SEA, AFTER TARKOVSKY, ANOTHER WIFE OF VYSOTSKY, VERSE, 
LIUBIMOV. CHRONICLES and many others. Member of NIKA and TEFI academies.

Peter Shepotinnik



МУЗЫКАДОК
музыкадок | musicdoc

ЖЫЛА ДЫ БЫЛА АЎРОРА
жила-была аврора | once aurora

ІРЖЫ СУХІ – ЛЯГЧЭЙ ПА ЖЫЦЦІ!
иржи сухи – легче по жизни! | jiří suchý – tackling life with ease

СОЛА
соло | solo

ТАМУ ШТО МЫ МУЖЫКІ
потому что мы мужики | the men’s room

ДЖАЧЫНТА ШЭЛЬСІ. ПЕРШЫ РУХ НЕРУХОМАГА
джачинто шельси. первое движение неподвижного | giacinto scelsi. the first motion of the 
immovable
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Талент Аўроры, дзяўчынкі з маленькага нарвежскага гарадка, заўважылі, 
калі ёй было шаснаццаць. Аўрора кінула школу, некалькі гадоў правяла 
ў сусветным турнэ і займела сенсацыйны поспех. Зараз ёй дваццаць, і яна 
на раздарожжы. Ці музычная кар’ера сапраўды тое, што ёй патрэбна? Можа, 
абраць іншы шлях?
2019 Кракаўскі МКФ (Польшча) – конкурсная праграма «DocFilmMusic», 
«Залаты хейнал» за лепшы музычны дакументальны фільм, прыз 
студэнцкага журы
МФ дакументальнага кіно «Beat Film Festival» (Расія) – праграма 
«Coming of Age»
МКФ «CPH:DOX» (Данія) – секцыя «SOUND & VISION»
МКФ «Beldocs» (Сербія) – праграма «Intermission»
МФ дакументальнага кіно ў Шэфілдзе (Вялікабрытанія) – праграма 
«Doc/Rhythm»

Талант Авроры, девочки из маленького норвежского городка, заметили, 
когда ей было шестнадцать. Аврора бросила школу, уехала на несколько 
лет в мировое турне и обрела сенсационный успех. Сейчас ей двадцать, 
и она на распутье. Действительно ли музыкальная карьера – то, что ей 
нужно? Может, выбрать другой путь? 
2019 Краковский МКФ (Польша) – конкурсная программа 
«DocFilmMusic», «Золотой хейнал» за лучший музыкальный докумен-
тальный фильм, приз студенческого жюри
МФ документального кино «Beat Film Festival» (Россия) – программа 
«Coming of Age»
МКФ «CPH:DOX» (Дания) – секция «SOUND & VISION»
МКФ «Beldocs» (Сербия) – программа «Intermission»
МФ документального кино в Шеффилде (Великобритания) – программа 
«Doc/Rhythm»

AURORA is a pop sensation from a small town in Norway. She was discovered at 
the age of 16, dropped out of school, and spent the next years touring the world. 
At the age of 20 she is at a breaking point. Is this really what she wants, and if 
not, does she have any other option but to continue?
2019 Krakow IFF (Poland) – DocFilmMusic Competition, Golden Heynal for 
Best Music Documentary, Award of the Student Jury
Beat Film Festival IDFF (Russia) – Coming of Age
CPH:DOX (Denmark) – SOUND & VISION Section
Beldocs IFF (Serbia) – Intermission
Sheffield Doc/Fest IFF (UK) – Doc/Rhythm

Рэжысёры | Режиссеры | Directors 
Беньямін Лангелан, Стыян Сервас |  
Беньямин Лангеланн, Стиан Сервосс | 
Benjamin Langeland, Stian Servoss
Аператары | Операторы | DOP 
Беньямін Лангелан, Стыян Сервас |  
Беньямин Лангеланн, Стиан Сервосс | 
Benjamin Langeland, Stian Servoss
Музыка | Музыка | Music 
Улаў Эехёўг | Улав Эйехёуг | Olav 
Øyehaug
Прадзюсар | Продюсер | Producer
Торвальд Нільсен | Торвальд Нильсен | 
Thorvald Nilsen
Вытворчасць | Производство | 
Production
Thorvald Nilsen, NRK
Правы | Права | Rights Holder
CAT&Docs

Нарвегія | Норвегия | Norway
2019, 72’ – DCP

[ en gang aurora ]

жила-была аврора 

ЖЫЛА ДЫ БЫЛА  
АЎРОРА
once aurora

МузыкаДок | МузыкаДок | MusicDoc
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Беньямін ЛАНГЕЛАН
Беньямин Лангеланн 

Нарвежскі рэжысёр, аператар і мантажор, аўтар рэкламных і музычных відэа. Вучыўся ў Хрыс-
ціянійскім каледжы ў Бергене, у 2014–2018 гадах працаваў у прадзюсарскай кампаніі «Flimmer 
Film». Аператар і мантажор серыяла «Дэпартаваныя дзеці» (2015), адзначанага шматлікімі ўзнага-
родамі. Вырас у тым самым гарадку, што і Аўрора. Блізка знаёмы са спявачкай і яе сям’ёй. «Жыла 
ды была Аўрора» – яго першы поўнаметражны дакументальны фільм. 
Норвежский режиссер, оператор и монтажер, автор рекламных и музыкальных видео. Учился в Хрис-
тианийском колледже в Бергене, в 2014–2018 годах работал в продюсерской компании «Flimmer 
Film». Оператор и монтажер сериала «Депортированные дети» (2015), отмеченного многочисленны-
ми призами. Вырос в том же городке, что и Аврора. Близко знаком с певицей и ее семьей. «Жила-бы-
ла Аврора» – его первый полнометражный документальный фильм.
Norwegian director, cinematographer and editor. Studied at the Christiania College in Bergen, worked at the 
production company Flimmer Film (2014–2018). Over the last couple of years has directed, shot and edited 
a number of commercials and music videos. He was also the cinematographer and editor on the multi award 
winning series CHILDREN DEPORTED (2015). Grew up in the same small town as Aurora, and has known her 
and her family intimately for several years. ONCE AURORA is his first feature documentary.

Benjamin Langeland

Стыян СЕРВАС 
Стиан Сервосс 

Нарвежскі рэжысёр, аператар і мантажор. Вучыўся ў Акадэміі кіно Нораф у Бергене. Здымаў музыч-
ныя відэа для нарвежскіх зорак. Рэжысёр і аператар дакументальнага серыяла «Каўбоі фіёрдаў». 
Гэта шоу атрымала самы высокі рэйтынг за ўсю гісторыю канала TV 2 Zebra, дзесяць разоў было 
намінавана на нарвежскую прэмію «Эмі» і двойчы атрымлівала гэты прыз. «Жыла ды была Аўро-
ра» – яго першы поўнаметражны дакументальны фільм.
Норвежский режиссер, оператор и монтажер. Учился в Академии кино Норофф в Бергене. Снимал 
музыкальные видео для норвежских звезд. Режиссер и оператор документального сериала «Ков-
бои фьордов». Это шоу получило самый высокий рейтинг за всю историю канала TV 2 Zebra, десять 
раз было номинировано на норвежскую премию «Эмми» и дважды получало этот приз. «Жила- 
была Аврора» – его первый полнометражный документальный фильм.
Norwegian director, cinematographer and editor. Studied at the Noroff Academy of Film in Bergen. Has shot 
and edited music videos for several of Norway’s biggest artists. Has also been working as a director and 
cinematographer for the docu-series THE FJORD COWBOYS, the highest rated show in the history of the niche-
channel TV 2 Zebra. It has been nominated for Norwegian Emmys ten times, winning twice. ONCE AURORA is 
his first feature documentary.

Stian Servoss
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Чалавек тэатра, музыка, паэт, мастак-графік і калекцыянер, клоўн, ча-
лавек з маладой душой – усё гэта Іржы Сухі, выбітная постаць чэшскага 
культурнага жыцця апошніх дзесяцігоддзяў. Ён паставіў амаль сто п’ес 
у тэатры «Семафор», напісаў мноства песень. Сёння, у эпоху засілля 
вобразаў сумнеўнай якасці, імкненне легендарнага мастака ўзбагаціць 
чэшскую мову і раскрыць яе паэтычны патэнцыял падаецца асабліва 
каштоўным. Рэжысёр Вольга Сомерава запрашае нас у захапляльнае 
падарожжа па жыцці гэтага неверагоднага чалавека. 
2019 МКФ у Карлавых Варах (Чэхія) – прыз глядацкіх сімпатый

Человек театра, музыкант, поэт, художник-график и коллекционер, 
клоун, человек с юной душой – все это Иржи Сухи, ключевая фигура 
чешской культурной жизни последних десятилетий. Он поставил почти 
сто пьес в театре «Семафор», написал множество песен. Сегодня, в эпо-
ху засилья образов сомнительного качества, особенно ценно стремле-
ние легендарного художника обогатить чешский язык и раскрыть его 
поэтический потенциал. Режиссер Ольга Соммерова приглашает нас 
в увлекательное путешествие по жизни этого невероятного человека. 
2019 МКФ в Карловых Варах (Чехия) – приз зрительских симпатий 

Theatre personality, musician, poet, writer, graphic artist, collector, self-
professed clown, eternally young in spirit – all this is Jiří Suchý, one of the key 
figures of Czech cultural scene over the last six decades. He has put on 97 plays 
at the Semafor theatre and has written the lyrics for 1,400 songs and the music 
for 500. Today, in an era beset by an onslaught of images that are often of 
questionable worth, this legendary figure’s tireless efforts to enrich the Czech 
language and its poetic nuances are of inestimable value. Olga Sommerová lays 
before us Suchý’s prolific creative and private journey through life.
2019 Karlovy Vary IFF (Czech Republic) – Právo Audience Award Winner

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Вольга Сомерава | Ольга Соммерова | 
Olga Sommerová
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Вольга Сомерава | Ольга Соммерова | 
Olga Sommerová
Аператар | Оператор | DOP 
Вольга Маліржава Шпатава | Ольга 
Малиржова Шпатова | Olga Malířová 
Špátová
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Віктар Шварц | Виктор Шварц | Viktor 
Schwarсz
Вытворчасць | Производство | 
Production
Cineart TV Prague, Česká televize, 
Arina Sk, Zámek Liteň
Правы | Права | Rights Holder
CINEART

Чэхія | Чехия | Czech Republic
2019, 104’ – DCP

[ jiří suchý – lehce s životem se prát ]

иржи сухи – легче по жизни! 

ІРЖЫ СУХІ –  
ЛЯГЧЭЙ ПА ЖЫЦЦІ!
jiří suchý – tackling life with ease

МузыкаДок | МузыкаДок | MusicDoc
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Вольга СОМЕРАВА
Ольга Соммерова 

Нарадзілася ў 1949 годзе ў Празе, скончыла FAMU. У фільмах закранае сацыяльныя 
і жаночыя пытанні, праблемы міжасобасных стасункаў, здымае кіно аб выбітных асо-
бах. У 1991–2002 гадах выкладала ў FAMU, у 1994 годзе ўзначаліла кафедру дакумен-
тальнага кіно. Зняла сто дваццаць пяць фільмаў, атрымала сорак прэмій на чэшскіх 
і міжнародных кінафестывалях. Вядомая фемінісцкімі поглядамі. Асаблівы поспех 
прынеслі ёй дакументальныя фільмы «Аб чым мараць жанчыны» і «Аб чым мараць 
мужчыны» і тры кнігі інтэрв’ю.

Родилась в 1949 году в Праге, окончила FAMU. В фильмах затрагивает социальные 
и женские вопросы, проблемы межличностных отношений, снимает кино о выдаю-
щихся людях. В 1991–2002 гг. преподавала в FAMU, в 1994 году возглавила кафедру 
документального кино. Сняла сто двадцать пять фильмов, получила сорок премий 
на чешских и международных кинофестивалях. Известна феминистскими взгляда-
ми. Особый успех принесли ей документальные фильмы «О чем мечтают женщины» 
и «О чем мечтают мужчины» и три книги интервью. 

Born in 1949 in Prague, graduated from FAMU. In her films touches upon social and women’s 
issues, inter-personal relations and lives of significant people. Between 1991 and 2002 was 
a lecturer at FAMU in Prague, in 1994 became head of the Department of Documentary Films. 
Created 125 films and received 40 awards at Czech and international film festivals. Famous 
for her positive attitude to feminism. Her documentaries WHAT WOMEN DREAM ABOUT and 
WHAT MEN DREAM ABOUT and three books of interviews were especially successful. 

Olga Sommerová
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Марцін П. – малады аргенцінскі піяніст-віртуоз і кампазітар. Чатыры гады 
таму ён перажыў нервовы разлад і з таго часу знаходзіцца ў «Эль Борда», 
самай знакамітай у Лацінскай Амерыцы псіхіятрычнай клініцы, клініцы 
з супярэчлівай рэпутацыяй. Дзіця-вундэркінд, найбольш адораны музыка 
свайго пакалення, працуючы над новай кампазіцыяй «Enfermaria», ён спра-
буе перамагчы душэўную хваробу і вярнуцца да жыцця. Фільм «Сола» – 
унікальная і разам з тым тыповая гісторыя аб апантанасці творчасцю 
і імкненні да дасканаласці. Гэта аповед пра чалавека, які шукае сілы ва 
ўласнай слабасці.
2019 Канскі МКФ (Францыя) – праграма Асацыяцыі па распаўсюджван-
ні незалежнага кіно (ACID)

Мартин П. – молодой аргентинский пианист-виртуоз и композитор. Че-
тыре года назад он пережил нервное расстройство и с тех пор находится 
в «Эль Борда», самой известной в Латинской Америке психиатрической 
клинике, клинике с противоречивой репутацией. Ребенок-вундеркинд, 
самый одаренный музыкант своего поколения, работая над новой компо-
зицией «Enfermaria», он пытается победить душевную болезнь и вернуться 
к жизни. Фильм «Соло» – уникальная и вместе с тем типичная история об 
одержимости творчеством и стремлении к совершенству. Это рассказ 
о человеке, черпающем силы в собственной слабости.
2019 Каннский МКФ (Франция) – программа Ассоциации по распростра-
нению независимого кино (ACID)

Martín P. is a young Argentinean piano virtuoso and composer. For four years 
since his breakdown he has been a patient of El Borda, the largest and the 
most notable but also controversial psychiatric hospital in Latin America. The 
child prodigy and the most promising talent of his generation is now trying to 
find a way to overcome his mental disease and come back to life outside the 
walls of the asylum, while working on his new composition “Enfermaria”. SOLO 
tells a unique, yet universal story about the obsession with perfection and 
creation, narrating the evolution of a human being who draws his strength from 
his own fragility.
2019 Cannes IFF (France) – the ACID Programme

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Арцеміё Бенкі | Артемио Бенки | 
Artemio Benki
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Арцеміё Бенкі | Артемио Бенки | 
Artemio Benki
Аператар | Оператор | DOP 
Дыега Мендзісабаль |  
Диего Мендисабаль | Diego Mendizabal
Музыка | Музыка | Music 
Марцін Перына | Мартин Перино | 
Martín Perino
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Арцеміё Бенкі, Петра Оплаткава, 
Рэбека Узель, Серхіа Л. Пра, Нікалас 
Туоцца, Араш Т. Рыяхі, Сабіна Грубер, 
Карын Бергер | Артемио Бенки, 
Петра Оплаткова, Ребекка Узель, 
Серхио Л. Пра, Николас Туоццо, 
Араш Т. Риахи, Сабина Грубер, Карин 
Бергер | Artemio Benki, Petra Oplatkova, 
Rebecca Houzel, Sergio L. Prá, Nicolas 
Tuozzo, Arash T. Riahi, Sabine Gruber, 
Karin C. Berger
Вытворчасць | Производство | 
Production
Petit à Petit Production, Artcam Films, 
Lomo Cine, Buen Destino, Golden Girls
Правы | Права | Rights Holder
Slingshot

Чэхія, Францыя, Аргенціна, Аўстрыя |  
Чехия, Франция, Аргентина, Австрия |  

Czech Republic, France, Argentina, Austria
2019, 84’ – DCP

[ solo ]

соло
СОЛА
solo

МузыкаДок | МузыкаДок | MusicDoc
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Арцеміё БЕНКІ
Артемио Бенки 

Рэжысёр і прадзюсар, нарадзіўся ў Парыжы. Ва ўзросце каля трынаццаці гадоў пачаў 
працаваць у якасці радыёжурналіста-фрылансера, у васямнаццаць год далучыўся да 
«L’Autre Journal», супрацоўнічаў з Маргерыт Дзюрас і Эрве Гіберам. У 1989 годзе пры-
ехаў у Прагу, каб зняць кароткаметражны дакументальны фільм аб бежанцах рома. 
З 1992 года жыве і працуе ў Празе. 

Режиссер и продюсер, родился в Париже. К тринадцати годам стал радиожурнали-
стом-фрилансером, в восемнадцать начал работу в «L’Autre Journal», сотрудничал 
с Маргерит Дюрас и Эрве Гибером. В 1989 году приехал в Прагу, чтобы снять коротко-
метражный документальный фильм о беженцах рома. С 1992 года живет и работает 
в Праге.

Director and producer born in Paris. He started to work in media by the age of 13 as freelance 
radio journalist, at the age of 18 he joined L’Autre Journal as a journalist collaborating with 
Marguerite Duras and Hervé Guibert. Came to Prague in 1989 to make a short documentary 
about Roma refugees. Since 1992 he lives and works in Prague.

Artemio Benki
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Кожны аўторак дваццаць пяць мужчын сярэдняга ўзросту збіраюцца, 
каб выпіць піва, пасмяяцца з бязглудых жартаў і спець любімыя рок-хіты. 
Нарэшце ажыццяўляецца іх мара: яны будуць выступаць на разагрэве 
ў Black Sabbath! Але калі адзін з удзельнікаў хору прызнаецца, што цяжка 
хворы, лета ператвараецца ў гонку з часам…
2018 МКФ у Бергене (Нарвегія) – лепшы нарвежскі фільм 
2019 Нарвежскі фестываль дакументальнага кіно (Нарвегія) – прыз 
вялікага журы за лепшы дакументальны фільм
Кінафестываль «Nordic Docs» (Нарвегія) – спецыяльны прыз журы
МКФ «CPH:DOX» (Данія) – прыз «NORDIC:DOX»
Маскоўскі МКФ (Расія) – конкурс дакументальнага кіно, прыз 
«Сярэбраны Георгій» за лепшы дакументальны фільм
Кракаўскі МКФ (Польшча) – конкурсная праграма «DocFilmMusic», прыз 
глядацкіх сімпатый

Каждый вторник двадцать пять мужчин средних лет собираются, чтобы 
выпить пива, посмеяться над глупыми шутками и спеть любимые рок-хи-
ты. Наконец сбывается их мечта: они будут выступать на разогреве у 
Black Sabbath! Но когда один из участников хора признается, что тяжело 
болен, лето превращается в гонку со временем…
2018 МКФ в Бергене (Норвегия) – лучший норвежский фильм
2019 Норвежский фестиваль документального кино (Норвегия) – приз 
большого жюри за лучший документальный фильм
Кинофестиваль «Nordic Docs» (Норвегия) – специальный приз жюри
МКФ «CPH:DOX» (Дания) – приз «NORDIC:DOX»
Московский МКФ (Россия) – конкурс документального кино, приз «Се-
ребряный Георгий» за лучший документальный фильм
Краковский МКФ (Польша) – конкурсная программа «DocFilmMusic», 
приз зрительских симпатий

Every Tuesday twenty-five tattooed middle-aged men take a break from their 
everyday lives to meet and drink beer, tell bad jokes and sing dirty rock songs. 
They have landed their biggest gig ever – warming up for Black Sabbath. But one 
of them confides he’s got little time left to live. This summer becomes a race 
against time and death.
2018 Bergen IFF (Norway) – Best Norwegian Film
2019 Norwegian Documentary FF (Norway) – Grand Jury Prize for Best 
Documentary
Nordic Docs FF (Norway) – Special Jury Award
CPH:DOX (Denmark) – NORDIC:DOX Award
Moscow IFF (Russia) – Documentary Competition, Silver St. George for Best 
Documentary Film
Krakow IFF (Poland) – DocFilmMusic competition, Audience Award

Рэжысёры | Режиссеры | Directors
Петэр Сомер, Ю Вемун Свенсэн | 
Петтер Соммер, Ю Вемунн Свеннсен | 
Petter Sommer, Jo Vemund Svendsen
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Петэр Сомер, Ю Вемун Свенсэн | 
Петтер Соммер, Ю Вемунн Свеннсен | 
Petter Sommer, Jo Vemund Svendsen
Аператары | Операторы | DOP 
Петэр Сомер, Ю Вемун Свенсэн | 
Петтер Соммер, Ю Вемунн Свеннсен | 
Petter Sommer, Jo Vemund Svendsen
Прадзюсары | Продюсеры | Producers 
Кары Анэ Моэ, Гудмундур Гунарсан | 
Кари Анне Моэ, Гудмундур  
Гуннарссон | Kari Anne Moe, 
Gudmundur Gunnarsson
Вытворчасць | Производство | 
Production
Fuglene AS
Правы | Права | Rights Holder
Wide House

Нарвегія | Норвегия | Norway
2018, 75’ – DCP

[ for vi er gutta ]

потому что мы мужики 

ТАМУ ШТО  
МЫ МУЖЫКІ
the men’s room 
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Петэр СОМЕР 
Петтер Соммер 

Нарадзіўся ў 1975 годзе. Рэжысёр, гукарэжысёр, саўнд-дызайнер, журналіст. Рэжысёр 
дакументальных тэлефільмаў «Калі тата забівае» (2013) і «Аперацыя “Таемная змова”» 
(2014), якія заваявалі нацыянальную прэмію «Gullruten». «Таму што мы мужыкі» – яго першы 
поўнаметражны фільм.

Родился в 1975 году. Режиссер, звукорежиссер, саунд-дизайнер, журналист. Режиссер доку-
ментальных телефильмов «Когда папа убивает» (2013) и «Операция “Тайный сговор”» (2014), 
завоевавших национальную премию «Gullruten». «Потому что мы мужики» – его первый 
полнометражный фильм.

Born in 1975. Director, sound engineer, journalist, sound designer. He directed TV documentaries 
WHEN DAD KILLS (2013) and OPERATION CONSPIRACY (2014), which both won the highest National 
Awards. MEN’S ROOM is his feature documentary debut.

Petter Sommer

Ю ВЕМУН СВЕНСЭН 
Ю Вемунн Свеннсен 

Нарадзіўся ў 1988 годзе. Тэлежурналіст і даследчык, з 2016 года таксама займаецца даку-
ментальным кіно. Яго праект «Маленькая выспа ў свеце» атрымаў нацыянальную прэмію як 
лепшая праграма навін 2012 года. «Таму што мы мужыкі» – яго першы поўнаметражны фільм.

Родился в 1988 году. Тележурналист и исследователь, с 2016 года также занимается докумен-
тальным кино. Его проект «Маленький остров в мире» получил национальную премию как 
лучшая новостная программа 2012 года. «Потому что мы мужики» – его первый полноме-
тражный фильм.

Born in 1988. Worked as a TV journalist. From 2016 has been working in the documentary world while 
remaining a journalist and a researcher; the program A LITTLE ISLAND IN THE WORLD won the highest 
National Award for Best News Programming in 2012. MEN’S ROOM is his feature documentary debut.

Jo Vemund Svendsen
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Калі Себасцьяна д‘Аяла Вальва, аўтару фільма, было дзесяць, бацька 
пазнаёміў яго з музыкай свайго стрыечнага брата, кампазітара Джачын-
та Шэльсі. Яна спалохала хлопчыка. А зараз, праз шмат гадоў, ён спрабуе 
спасцігнуць свет кампазітара, які працяглы час заставаўся невядомым, 
музыкі-самотніка з нестандартным мысленнем. Шэльсі сцвярджаў, 
што музыка даравана яму багамі. Гэты неардынарны чалавек ажывае 
ва ўспамінах спевакоў і музыкаў, у магутных візуальных вобразах- 
асацыяцыях. Мы адчуваем яго прысутнасць нават у прыродзе: кажуць, 
што яго дух перасяліўся ў пальму. І, безумоўна, ён жыве ў сваёй загадка-
вай, нібы іншасветнай музыцы. 
2018 IDFA (Нідэрланды) – міжнародная прэм’ера, конкурсная праграма 
«First Appearance» (прыз за лепшы фільм)
Кінафестываль у Турыне (Італія) – секцыя «TFFDOC/ITALIANA», спецы-
яльны прыз журы

Когда Себастьяно д‘Аяла Вальва, автору фильма, было десять, отец позна-
комил его с музыкой своего двоюродного брата, композитора Джачинто 
Шельси. Она испугала мальчика. А сейчас, спустя много лет, он пытает-
ся постичь мир композитора, который долго оставался неизвестным, 
музыканта-затворника с нестандартным мышлением. Шельси утверждал, 
что музыка ниспослана ему богами. Этот неординарный человек оживает 
в воспоминаниях певцов и музыкантов, в мощных визуальных образах- 
ассоциациях. Мы чувствуем его присутствие даже в природе: говорят, что 
дух его переселился в пальму. И, конечно, он живет в своей загадочной, 
как будто из других миров музыке. 
2018 IDFA (Нидерланды) – международная премьера, конкурсная про-
грамма «First Appearance» (приз за лучший фильм)
Кинофестиваль в Турине (Италия) – секция «TFFDOC/ITALIANA», специ-
альный приз жюри

When Sebastiano d’Ayala Valva was 10 years old, his father played him music 
by his cousin, the composer Giacinto Scelsi. He found it frightening. Now he 
attempts to penetrate the world of a composer who remained obscure for many 
years and whose ideas about music and sound were unorthodox. Scelsi, who 
spent much of his life as a recluse, claimed that his music came to him from 
the gods. He comes to life through the memories of singers and musicians, in 
powerful visual associations in which nature often plays a role, in the palm tree in 
which he’s said to be reincarnated, and in his music that can sometimes sound 
otherworldly. 
2018 IDFA (Netherlands) – International Premiere, Competition for First 
Appearance, Best First Appearance Award
Torino Film Festival (Italy) – TFFDOC/ITALIANA Section, Special Prize of the Jury

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Себасцьяна д‘Аяла Вальва | 
 Себастьяно д‘Аяла Вальва | 
Sebastiano d’Ayala Valva
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Себасцьяна д‘Аяла Вальва |  
Себастьяно д‘Аяла Вальва | 
Sebastiano d’Ayala Valva
Аператары | Операторы | DOP 
Себасцьяна д‘Аяла Вальва, Аліўе 
Шамбон, Марк Адэргаль, Тама 
Брэмон, Стэфан Сапарыто, Агасціна 
Вертучы, Фелычэ д’Агасціна |  
Себастьяно д‘Аяла Вальва,  
Оливье Шамбон, Марк Адергаль, 
Тома Бремон, Стефан Сапорито, 
Агостино Вертуччи, Феличе 
 д’Агостино | Sebastiano d’Ayala 
Valva, Olivier Chambon, Marc Aderghal, 
Thomas Bremond, Stéphane Saporito, 
Agostino Vertucci, Felice d’Agostino
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Нікаля Лесу | Николя Лесу | Nicolas 
Lesoult
Вытворчасць | Производство | 
Production
Les Films de la Butte, Ideacinema
Правы | Права | Rights Holder
Ramonda Ink SAS

Францыя, Італія | 
 Франция, Италия |  

France, Italy
2018, 80’ – DCP

[ giacinto scelsi. il primo movimento dell’immobile ]

джачинто шельси. первое движение неподвижного 

ДЖАЧЫНТА ШЭЛЬСІ.  
ПЕРШЫ РУХ НЕРУХОМАГА

giacinto scelsi. the first motion of the immovable 

МузыкаДок | МузыкаДок | MusicDoc
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Себасцьяна Д‘АЯЛА ВАЛЬВА
Себастьяно д‘Аяла Вальва 

Нарадзіўся ў 1978 годзе ў Лондане. Рэжысёр італа-англійскага паходжання, жыве 
ў Францыі. Вучыўся ў французскім ліцэі ў Рыме, скончыў Сасекскі ўніверсітэт (міжна-
родныя адносіны). Пазней пераехаў у Парыж, атрымаў ступень магістра паліталогіі 
ў Інстытуце палітычных даследаванняў. З 2005 года зняў некалькі дакументальных 
фільмаў для французскага тэлебачання. 

Родился в 1978 году в Лондоне. Режиссер итало-английского происхождения, живет 
во Франции. Учился во французском лицее в Риме, окончил Сассекский университет 
(международные отношения). Позже переехал в Париж, получил степень магистра 
политологии в Институте политических исследований. С 2005 года снял несколько 
документальных фильмов для французского телевидения.

Born in London in 1978. Italian-English filmmaker based in France. Studied at the Lycée 
Français in Rome, graduated from the University of Sussex (International Relations). Later 
moved to Paris, got an MSc in Political science at the Institute of Political Studies. Since 2005 
has written and directed several documentaries for French television. 

Sebastiano d’Ayala Valva



ПРА ЛЮБОЎ 
про любовь | about love
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Джыхо Лім, вядомы як «Вандроўны шэф-повар», падарожнічае па Карэі 
ў пошуках унікальных інгрэдыентаў. Ён пакланяецца Маці Прыродзе, 
з якой у яго вельмі моцная і асабістая сувязь. Для его Прырода – сэрца 
самога жыцця і крыніца натхнення. Аднойчы ён прымае неверагодны 
выклік – прыдумаць і прыгатаваць сто восем страў за суткі. Аўтары так-
сама распавядаюць аб складанай асабістай гісторыі знакамітага шэфа, 
аб яго імкненні знайсці блізкіх людзей.
2019 МФ дакументальнага кіно «HotDocs» (Канада) – праграма «World 
Showcase», сусветная прэм’ера
Кінафестываль у Голуэі (Ірландыя) – еўрапейская прэм’ера
МКФ у Сіднеі (Аўстралія) – міжнародная праграма дакументальнага 
кіно, аўстралійская прэм’ера
Варшаўскі МКФ (Польшча)
МКФ у Сан-Себасцьяне (Іспанія)

Джихо Лим, известный как «Странствующий шеф-повар», путешествует 
по Корее в поисках уникальных ингредиентов. Он поклоняется Мате-
ри Природе, с которой у него очень сильная и личная связь. Для него 
Природа – сердце самой жизни и источник вдохновения. Однажды он 
принимает невероятный вызов – придумать и приготовить сто восемь 
блюд за сутки. Авторы также рассказывают о сложной личной истории 
знаменитого шефа, о его стремлении обрести близких людей. 
2019 МФ документального кино «HotDocs» (Канада) – программа «World 
Showcase», мировая премьера
Кинофестиваль в Голуэе (Ирландия) – европейская премьера
МКФ в Сиднее (Австралия) – международная программа документаль-
ного кино, австралийская премьера
Варшавский МКФ (Польша)
МКФ в Сан-Себастьяне (Испания)

Jiho Lim, better known as the "Wandering Chef", travels the Korean peninsula, 
in search of the most unique ingredients, honouring Mother Nature with whom 
he has a very strong and personal relationship. For him, Nature is at the core of 
his life and his creative work. One day, he meets someone very special on the 
road leading him to the most incredible challenge of a lifetime: conceiving and 
cooking 108 plates in 24 hours to pay tribute to his adoptive mother.
2019 HotDocs International Documentary FF (Canada) – World Showcase, 
World Premiere
Galway Film Fleadh (Ireland) – European Premiere
Sydney IFF (Australia) – International Documentaries, Australian Premiere
Warsaw IFF (Poland)
San Sebastián IFF (Spain)

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Хе-Роўн Парк | Хе-Рёун Парк |  
Hye-Ryoung Park
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Хюн Чун Квон | Хюн Чун Квон | Hyun 
Jung Kwon
Аператары | Операторы | DOP 
Сок-Воон Чхой, Ён-Бэ Лі, Сок-Хо Чун | 
Сок-Воон Чхой, Ён-Бэ Ли, Сок-Хо Чун | 
Seok-Woon Choi,  
Yeon-Bae Lee, Seok-Ho Jung
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Джонхва Ом | Джонхва Ом |  
Jeonghwa Eom
Вытворчасць | Производство | 
Production
Hayanso Entertainment
Правы | Права | Rights Holder
Wide House

Паўднёвая Карэя |  
Южная Корея |  

South Korea
2019, 87’ – DCP

[ the wandering chef – 108 plates ]

странствующий шеф-повар 

ВАНДРОЎНЫ  
ШЭФ-ПОВАР 
the wandering chef 
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Хе-Роўн ПАРК
Хе-Рёун Парк 

Зняла больш сарака дакументальных фільмаў для вядучых паўднёвакарэйскіх 
вя шчальных кампаній. Здымае дакументальныя фільмы для шырокай публікі. Выка-
наўчы прадзюсар папулярных карэйскіх забаўляльных праграм, зацікаўлена ў раз-
віцці новых фарматаў. У 2009 годзе заснавала ўласную прадзюсарскую кампанію 
«Hayanso Entertainment». 

Сняла более сорока документальных фильмов для ведущих южнокорейских 
вещательных компаний. Снимает документальные фильмы, предназначенные для 
широкой публики. Исполнительный продюсер популярных корейских развлекатель-
ных программ, заинтересована в развитии новых форматов передач. В 2009 году 
основала собственную продюсерскую компанию «Hayanso Entertainment». 
 
Has shot more than 40 documentaries for South Korea’s major broadcasters. Her forte is in 
human-interest documentaries. Executive producer for the popular entertainment programs 
in Korea, and finds interest in developing content for new program formats. Founded her 
production company Hayanso Entertainment in 2009. 

Hye-Ryoung Park
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Давуду ўсяго трыццаць, а часу засталося зусім няшмат. Амаль праз два 
гады пасля вяселля ён даведваецца, што хворы на рак лёгкіх. Давуд 
страчвае працу ў Тэгеране, вяртаецца ў родны горад на поўначы краіны 
і вырашае пабудаваць дом для каханай жонкі. Але як знайсці грошы і дзе 
ўзяць сілы, каб усё гэта зрабіць? Мы робімся сведкамі цяжкай барацьбы 
чалавека, які верыць, што пераможа хваробу, што знойдзе працу і што 
забяспечыць будучыню сваім блізкім. 
2019 Кракаўскі МКФ (Польшча) – конкурсная праграма дакументальна-
га кіно

Давуду всего тридцать, а времени осталось совсем немного. Спустя 
почти два года после свадьбы он узнает, что болен раком легких. Давуд 
теряет работу в Тегеране, возвращается в родной город на севере 
страны и решает построить дом для любимой жены. Но как найти деньги 
и где взять силы, чтобы все это сделать? Мы становимся свидетелями 
трудной борьбы человека, который верит, что победит болезнь, что най-
дет работу и что обеспечит будущее любимой. 
2019 Краковский МКФ (Польша) – конкурсная программа документаль-
ного кино

Davud, who is 30, does not have much time left. Eighteen months after his 
wedding he was diagnosed with lung cancer, lost his job in Tehran and had to 
return to his hometown in the north of the country. He would like to build a house 
for his beloved wife. But how to get the money for it under the circumstances? And 
how to find the strength to see the matter through? The viewers witness the heroic 
struggle of the protagonist who never ceases to believe that eventually he will 
prevail over his illness, get his job back and provide a safe future for his loved ones.
2019 Krakow IFF (Poland) – Documentary Competition

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Мехдзі Бакшы Магадам | Мехди 
Бакши Могадам | Mehdi Bakhshi 
Moghadam
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Мехдзі Бакшы Магадам, Махдзі  
Шамахамадзі | Мехди Бакши 
Могадам, Махди Шамохамади | 
Mehdi Bakhshi Moghadam, Mahdi 
Shamohamadi
Аператар | Оператор | DOP 
Махамад Хададзі | Мохамад Хадади | 
Mohamad Hadadi
Музыка | Музыка | Music 
Афшын Азізі | Афшин Азизи | Afshin 
Azizi
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Махдзі Шамахамадзі | Махди  
Шамохамади | Mahdi Shamohamadi
Вытворчасць | Производство | 
Production
Documentary Film Center of Soureh 
Cinema Org
Правы | Права | Rights Holder
Soureh Cinema Organization

Іран | Иран | Iran
2019, 70’ – DCP

[ khaneyi baraye to ]

дом для тебя 
ДОМ ДЛЯ ЦЯБЕ
a house for you

Пра любоў | Про любовь | About Love
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Мехдзі БАКШЫ МАГАДАМ
Мехди Бакши Могадам 

Нарадзіўся ў 1988 годзе. Кінарэжысёр. Скончыў Тэгеранскі ўніверсітэт, мае ступень 
магістра мастацтваў. Яго рэжысёрскі дэбют – фільм «Драўляны конік» (2012). 

Родился в 1988 году. Кинорежиссер. Окончил Тегеранский университет, имеет сте-
пень магистра искусств. Его режиссерский дебют – фильм «Деревянная лошадка» 
(2012). 

Born in 1988. Film director. Graduated from the University of Tehran, holds an MA. As a di rector, 
made his debut in 2012 with the documentary WOODEN HORSE.

Mehdi Bakhshi Moghadam
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Аліна Макарава – маці шасцярых дзяцей. Ва ўсіх іх цёмная скура, бо 
былы муж жанчыны – эфіоп. А новы муж – белы. Але сумесных дзяцей 
з ім нарадзіць не атрымліваецца. І тады Аліна вырашае ўсынавіць 
хлопчыка. Белага. Цяжкага. Родныя дзеці супраць усынаўлення – мамы 
і так не хапае на ўсіх. Але Аліна непахісная ў сваім жаданні. З дапамогай 
хітрасці і пяшчоты яна запэўнівае ўсіх, што новы малодшы брат класны 
і стане радасцю для сям’і…
2018 МКФ «Пасланне да чалавека» (Расія) – лепшы поўнаметражны да-
кументальны фільм, прыз міжнароднай федэрацыі кінапрэсы ФІПРЭСІ, 
узнагарода тэлеканала «Культура»
МФ дакументальнага кіно «АртДокФэст» (Расія) – лаўрэат нацыяналь-
най прэміі «Лаўровая галінка» за лепшы кінафільм
2019 МФ дакументальнага кіно аб правах чалавека «Docudays UA» 
(Украіна) – прыз глядацкіх сімпатый

Алина Макарова – мать шестерых детей. У всех них тёмная кожа, так как 
бывший муж женщины – эфиоп. А новый муж – белый. Но совместных 
детей с ним родить не получается. И тогда Алина решает усыновить 
мальчика. Белого. Трудного. Родные дети против усыновления – ведь 
мамы и так на всех не хватает. Но Алина непреклонна. Хитростью и неж-
ностью ей удаётся всех убедить, что новый младший брат классный 
и станет радостью для семьи…
2018 МКФ «Послание к человеку» (Россия) – лучший полнометражный 
документальный фильм, приз международной федерации кинопрессы 
ФИПРЕССИ, награда телеканала «Культура»
МФ документального кино «АртДокФест» (Россия) – лауреат нацио-
нальной премии «Лавровая ветвь» за лучший кинофильм
2019 МФ документального кино о правах человека «Docudays UA» 
(Украина) – приз зрительских симпатий

Аlina Makarova, a mother of six children, adopts one more child. Her ex-husband 
is from Ethiopia, so all her own children are mixed race. Only her adopted son 
is white, but he has serious health problems and is psychologically unstable. 
Alina’s older children realize what complications the adoption might bring and 
are afraid that there won’t be enough room, time and love for everyone. But the 
mother convinces them that it’s the right thing.
2018 Message to Man IFF (Russia) – Best Full-Length Documentary Film, 
FIPRESCI Award, Culture TV Channel Award
ArtDocFest Russian Open Documentary FF (Russia) – Laurel Branch laureate 
(Best Motion Picture)
2019 Docudays UA IFF (Ukraine) – Audience Award

Рэжысёры | Режиссеры | Directors 
Зося Радкевіч, Яўгенія Астаніна | 
Зося Родкевич, Евгения Останина | 
Zosya Rodkevich, Evgeniya Ostanina
Аўтары сцэнарыя | Авторы 
 сценария | Scriptwriters
Сусана Баранжыева, Яўгенія Астаніна | 
Сусанна Баранжиева, Евгения 
Останина | Susanna Baranzhieva, 
Evgeniya Ostanina
Аператары | Операторы | DOP 
Зося Радкевіч, Аліна Макарава,  
Сяргей Макараў | Зося Родкевич, 
Алина Макарова, Сергей Макаров | 
Zosya Rodkevich, Alina Makarova, 
Sergey Makarov
Прадзюсары | Продюсеры | Producers 
Аляксандр Растаргуеў, Ілля Малкін, 
Павел Кастамараў | Александр 
Расторгуев, Илья Малкин, Павел 
Костомаров | Aleksandr Rastorguev, 
Ilya Malkin, Pavel Kostomarov
Вытворчасць | Производство | 
Production
Black and White Production 
Правы | Права | Rights Holder
«ЧБк фільм» | «ЧБк фильм» |  
CHBk Film

Расія | Россия | Russia
2018, 97’ – DCP

[ белая мама ]

белая мама 
БЕЛАЯ МАМА 
white mama 

Пра любоў | Про любовь | About Love
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Зося РАДКЕВІЧ 
Зося Родкевич

Рэжысёр, аператар. Нарадзілася ў 1990 годзе ў Маскве. Скончыла майстэрню дакументальнага 
кіно і тэатра Марыны Разбежкінай. Адзін з рэжысёраў фільма «Зіма, сыходзь!» (2012, прэм’ера 
на МКФ у Лакарна). Яе поўнаметражны дэбютны фільм «Мой сябар Барыс Нямцоў» быў прызна-
ны лепшым дакументальным фільмам на Кракаўскім МКФ. 

Режиссер, оператор. Родилась в 1990 году в Москве. Окончила мастерскую документального 
кино и театра Марины Разбежкиной. Один из режиссеров фильма «Зима, уходи!» (2012, премье-
ра на МКФ в Локарно). Ее полнометражный дебютный фильм «Мой друг Борис Немцов» был 
признан лучшим документальным фильмом на Краковском МКФ.

Director, cinematographer. Born in 1990 in Moscow. Graduated from Marina Razbezhkina’s School of 
Documentary Filmmaking. One of the directors of WINTER GO AWAY (2012, premiered at Locarno IFF). Her 
first full-length film MY FRIEND BORIS NEMTSOV (2016) was named Best Documentary at Krakow IFF.

Zosya Rodkevich

Яўгенія АСТАНІНА 
Евгения Останина 

Рэжысёр, сцэнарыст, мантажор. Скончыла Растоўскі ўніверсітэт, абараніла кандыдацкую дысер-
тацыю і выкладала філасофію. У якасці мантажора ўдзельнічала ў некалькіх знакамітых расійскіх 
дакументальных праектах («Тэрмін» (2014), «Кіеў/Масква» (2015)), а таксама ў сеткавым дакумен-
тальным праекце «Рэчаіснасць» (2013). «Белая мама» – яе поўнаметражны рэжысёрскі дэбют. 

Режиссер, сценарист, монтажер. Окончила Ростовский университет, защитила кандидатскую 
диссертацию и преподавала философию. В качестве монтажера участвовала в нескольких зна-
менитых российских документальных проектах («Срок» (2014), «Киев/Москва» (2015)), а также 
в сетевом документальном проекте «Реальность» (2013). «Белая мама» – ее полнометражный 
режиссерский дебют. 

Director, scriptwriter, editor. Graduated from Rostov University, where she received PhD and lectured 
Philosophy afterwards. Later participated as an editor in several famous Russian documentary 
projects, including THE TERM (2014), KIEV/MOSCOW (2015) as well as the web documentary project 
REALITY (2013). WHITE MAMA is her full-length directorial debut.

Evgeniya Ostanina



ВЕЧАР ПОЛЬСКАГА ДАКУМЕНТАЛЬНАГА КІНО 
вечер польского документального кино | polish documentary 
cinema night

СПРАВА ЁХАНЫ ЛАНГЕФЕЛЬД
дело йоханны лангефельд | the case of johanna langefeld

ДОБРАЯ ЗМЕНА
хорошая перемена | the good change: poles apart
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Невядомая гісторыя Ёханы Лангефельд, наглядчыцы канцлагераў Асвен-
цім і Равенсбрук. Пасля вайны яна здолела збегчы з кракаўскай турмы. 
Яе выратавалі былыя вязні. Чаму людзі, што перажылі жахі Равенсбруку, 
дапамаглі эсэсаўскай наглядчыцы пазбегнуць пакарання? Аўтары поль-
ска-нямецкага фільма даследуюць абставіны гэтых уцёкаў, а таксама 
адказваюць на пытанне, кім была Ёхана Лангефельд. 
2019 МКФ «RIFFA» (Канада) – гран-пры за лепшы замежны дакумен-
тальны фільм
МКФ «Neisse» (Германія, Польшча, Чэхія) – афіцыйная праграма
МКФ дакументальнага гістарычнага кіно «DOCK» (Балгарыя) – афіцый-
ная праграма
МКФ «KinoDUEL» (Расія) – афіцыйная праграма
МКФ «AegeanDocs» (Грэцыя) – афіцыйная праграма

Неизвестная история Йоханны Лангефельд, надсмотрщицы концлагерей 
Освенцим и Равенсбрюк. После войны ей удалось сбежать из краков-
ской тюрьмы. Ее спасли бывшие заключенные. Почему выжившие 
в Равенсбрюке помогли эсэсовской надсмотрщице избежать наказания? 
Авторы польско-немецкого фильма исследуют обстоятельства этого 
побега, а также отвечают на вопрос, кем была Йоханна Лангефельд. 
2019 МКФ «RIFFA» (Канада) – гран-при за лучший иностранный доку-
ментальный фильм
МКФ «Neisse» (Германия, Польша, Чехия) – официальная программа
МКФ документального исторического кино «DOCK» (Болгария) – офици-
альная программа
МКФ «KinoDUEL» (Россия) – официальная программа
МКФ «AegeanDocs» (Греция) – официальная программа

The unknown story of Johanna Langefeld, Chief SS guard at KL Auschwitz 
and Ravensbrück, who escaped in 1946 from Krakow prison with the help of 
her former prisoners. Why did Ravensbrück survivors help an SS-guard avoid 
punishment? This Polish-German film investigation reveals the circumstances of 
this escape and who was Johanna Langefeld.
2019 RIFFA (Canada) – International Documentary Competition, Grand Prix
Neisse Film Festival (Germany, Poland, Czech Republic) – Official Selection
DOCK International Documentary Historical Film Festival (Bulgaria) – Official 
Selection
KinoDUEL IFF (Russia) – Official Selection
AegeanDocs IFF (Greece) – Official Selection 

Рэжысёры | Режиссеры | Directors 
Уладэк Юркаў, Гербург Родэ-Даль | 
Владек Юрков, Гербург Роде-Даль | 
Władek Jurkow, Gerburg Rohde-Dahl
Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriters
Уладэк Юркаў, Гербург Родэ-Даль | 
Владек Юрков, Гербург Роде-Даль | 
Władek Jurkow, Gerburg Rohde-Dahl
Аператары | Операторы | DOP 
Кацпер Чубак, Ральф Клінгехофер | 
Кацпер Чубак, Ральф Клингехофер | 
Kacper Czubak, Ralf Klingehofer
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Ян Качмарскі | Ян Качмарски | 
Jan Kaczmarski
Вытворчасць | Производство | 
Production
Arkadia Film, Rohde Dahl Filmproduktion
Правы | Права | Rights Holder
Arkadia Film

Польшча, Германія | Польша,  
Германия | Poland, Germany

2019, 91’ – DCP

[ the case of johanna langefeld ]

дело йоханны лангефельд 

СПРАВА ЁХАНЫ 
ЛАНГЕФЕЛЬД 
the case of johanna langefeld

Вечар польскага дакументальнага кіно | Вечер польского документального кино | Polish Documentary Cinema Night
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Уладэк ЮРКАЎ 
Владек Юрков 

Кінарэжысёр, сцэнарыст, журналіст. Супрацоўнічае з польскімі і міжнароднымі вя-
шчальнымі кампаніямі. Аўтар дакументальных фільмаў і тэлевізійных праграм, член 
польскіх археалагічных місій у Егіпце і Судане. 

Кинорежиссер, сценарист, журналист. Сотрудничает с польскими и международны-
ми вещательными компаниями. Автор документальных фильмов и телевизионных 
программ, член польских археологических миссий в Египте и Судане. 

Film director, scriptwriter, journalist cooperating with Polish and international broadcasters. 
Author of documentary films and TV programmes, member of Polish archeological missions 
in Egypt and Sudan.

Władek Jurkow

Гербург РОДЭ-ДАЛЬ
Гербург Роде-Даль 

Рэжысёр, сцэнарыст. У 1974–1979 гадах вучылася ў Брэменскім універсітэце (германі-
стыка і гісторыя). З 1974 года працуе кінапрадзюсарам, рэжысёрам і сцэнарыстам. 
Супрацоўнічала з такімі нямецкімі грамадскімі тэлерадыёкампаніямі, як RB, NDR, 
WDR, rbb і MDR.

Режиссер, сценарист. В 1974–1979 годах училась в Бременском университете (герма-
нистика и история). С 1974 года работает кинопродюсером, режиссером и сценари-
стом. Сотрудничала с такими немецкими общественными телерадиокомпаниями, как 
RB, NDR, WDR, rbb и MDR.

Director, scriptwriter. In 1974–1979 studied at the University of Bremen (German studies and 
History). Since 1974 has worked as a film producer, director and scriptwriter for German TV 
public broadcasters RB, NDR, WDR, rbb and MDR. 

Gerburg Rohde-Dahl
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Палітычнае напружанне ў Польшчы надзвычай абвастрылася. Пра пера-
мены ў краіне распавядаюць дзве гераіні. Яны – па розныя бакі палітыч-
ных барыкад. Абедзве любяць і ганарацца сваёй краінай, абедзве хочуць 
для яе лепшай долі. Але іх уяўленні пра дабро для радзімы радыкальна 
адрозніваюцца. Марта выступае за моцную Польшчу і падтрымлівае 
кіруючую кансерватыўную партыю «Права і справядлівасць». Ціта абірае 
еўрапейскі шлях і лічыць, што ўрадавая праграма «Добрая змена» – ін-
стру мент падаўлення ліберальных свабод. Рэжысёр прапануе бесстарон-
ні погляд на закуліссе варожых адзін да аднаго лагераў. 
2018 МКФ «Watch Docs» (Польша)
2019 МКФ «Адзін свет» (Чэхія) – чэшская прэм’ера
МКФ «Нязручныя фільмы» (Літва) – праграма «Межы»

Политическое напряжение в Польше достигло небывалого накала. О пе-
ременах в стране рассказывают две героини. Они – по разные стороны 
политических баррикад. Обе любят и гордятся своей страной, обе хотят 
для нее лучшей судьбы. Но их представления о благе для родины ради-
кально отличаются. Марта выступает за сильную Польшу и поддержива-
ет правящую консервативную партию «Право и справедливость». Тита 
выбирает европейский путь и считает, что правительственная програм-
ма «Хорошая перемена» – инструмент подавления либеральных свобод. 
Режиссер предлагает непредвзятый взгляд на закулисье враждующих 
лагерей.
2018 МКФ «Watch Docs» (Польша)
2019 МКФ «Один мир» (Чехия) – чешская премьера
МКФ «Неудобные фильмы» (Литва) – программа «Границы»

Recently the political tension in Poland has been escalating unprecedentedly. 
This film presents the dramatic developments through the eyes of two women 
on opposite sides of the political barricade. Both are patriots, proud of their 
country, and they want only the best for it. But their attitudes could not be more 
different. Marta wants a strong Poland and supports the ruling conservative 
Law and Justice Party. Tita wants to be part of Europe and believes that the 
government program “The Good Change” is an instrument to suppress liberal 
influences. The director presents an impartial behind-the-scenes view of the 
camps of the feuding parties.
2018 Watch Docs IFF (Poland)
2019 One World IFF (Czech Republic) – Czech Premiere
Inconvenient Films IFF (Lithuania) – Borders Programme

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Конрад Шалайскі | Конрад Шолайски | 
Konrad Szołajski
Аператар | Оператор | DOP 
Міхал Слюсарчык | Михал Слюсарчик | 
Michał Ślusarczyk
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Малгажата Процяк, Конрад 
Шалайскі | Малгожата Процяк,  
Конрад Шолайски | Małgorzata 
Prociak, Konrad Szołajski
Вытворчасць | Производство | 
Production
ZK Studio, TS Productions
Правы | Права | Rights Holder
ZK Studio Sp. z o. o. 

Польшча, Францыя | Польша, Франция | 
 Poland, France

2018, 77’ – DCP

[ dobra zmiana ]

хорошая перемена 
ДОБРАЯ ЗМЕНА 
the good change: poles apart 

Вечар польскага дакументальнага кіно | Вечер польского документального кино | Polish Documentary Cinema Night
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Конрад ШАЛАЙСКІ 
Конрад Шолайски 

Рэжысёр, сцэнарыст. Яго дакументальныя і ігравыя фільмы дэманстраваліся ў кінатэа-
трах, былі паказаны на розных тэлеканалах, удзельнічалі ў міжнародных фестывалях. Вя-
домы сваім крытычным поглядам на сучасную Польшчу. Працаваў у Варшаўскім і Сілез-
скім універсітэтах, кінашколе ў Лодзі і Універсітэце сацыяльнай псіхалогіі і гуманітарных 
навук. Член EDN. У 2005 годзе заснаваў прадзюсарскую кампанію «ZK Studio».

Режиссер, сценарист. Его документальные и игровые фильмы демонстрировались 
в кинотеатрах, были показаны на различных телеканалах, участвовали в между-
народных фестивалях. Известен своим критическим взглядом на современную 
Польшу. Работал в Варшавском и Силезском университетах, киношколе в Лодзи 
и Университете социальной психологии и гуманитарных наук. Член EDN. В 2005 году 
основал продюсерскую компанию «ZK Studio».

Director, scriptwriter, author of documentary and fiction films, which were shown in cinema 
and broadcasted by TV stations and at many Polish and international festivals. Known for 
satirical view on contemporary Poland. Has worked at Warsaw University, Silesian University, 
Łodź Film School and SWPS University. Member of EDN. In 2005 launched ZK Studio. 

Konrad Szołajski



МАЯ СЯМ’Я І ІНШЫЯ ЗВЯРЫ
моя семья и другие звери | my family and other animals

КАЧЫНАЯ АКАДЭМІЯ
утиная академия | duck academy

У ТЭЛЬ-АВІВЕ НЯМА ІЛЬВОЎ
в тель-авиве нет львов | there are no lions in tel aviv

ВОНГАР
вонгар | wongar

КНІГА МОРА
книга моря | the book of the sea
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Тысячы качак, адзін фермер і агульная мэта – вытворчасць рысу без 
ужывання хімікатаў. Здаецца, праект чакае параза, але рашучы фермер 
з Тайланда рыхтуе з качак сапраўдных «абаронцаў рысу». Плячо ў плячо 
(і крыло ў крыло) яны змагаюцца супраць шкодных рэчываў. «Качыная 
акадэмія» – займальны, мілы і пазнавальны фільм. Гледачы адчуюць 
сімпатыю да чалавека і качак, «выкладчыка» і «студэнтаў», аб’яднаных 
барацьбой за экалагічна чыстую сельскую гаспадарку.
2018 Asian Side of the Doc – прыз за лепшы праект Асацыяцыі дзяржаў 
Паўднёва-Усходняй Азіі

Тысячи уток, один фермер и общая цель – производство риса без приме-
нения химикатов. Казалось бы, проект обречен на провал, однако реши-
тельный фермер из Таиланда готовит из уток настоящих «защитников 
риса». Плечом к плечу (и крылом к крылу) они сражаются против вредных 
веществ. «Утиная академия» – занятный, милый и познавательный фильм. 
Зрители проникнутся симпатией к человеку и уткам, «преподавателю» 
и «студентам», объединившим усилия в борьбе за экологически чистое 
сельское хозяйство.
2018 Asian Side of the Doc – приз за лучший проект Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии

Thousands of ducks, one farmer, and an ultimate goal to produce chemical-free 
rice. Against all odds, a determined farmer in Thailand trained ducks to be ‘rice 
protectors.’ Together, they join hands (and wings) in the pursuit of sustainable 
farming. Amusing, adorable, yet informative, viewers will fall in love watching 
man and ducks, teacher and students, work together to keep our food safe from 
harmful chemicals.
2018 Asian Side of the Doc – Best ASEAN Project

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Сурыён Джонліпан | Сурийон  
Джонлипан | Suriyon Jongleepun
Вытворчасць | Производство | 
Production
Payai Creation
Правы | Права | Rights Holder
CAT&Docs

Тайланд | Таиланд | Thailand
2019, 52’ – DCP

[ duck academy ]

утиная академия 

КАЧЫНАЯ 
АКАДЭМІЯ
duck academy

Мая сям’я і іншыя звяры | Моя семья и другие звери | My Family and Other Animals
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Сурыён ДЖОНЛІПАН
Сурийон Джонлипан 

Тайскі рэжысёр дакументальнага кіно, пісьменнік і журналіст. У фокусе яго ўвагі – 
экалогія і ўстойлівае развіццё. Апублікаваў дзве кнігі. У апошні час здымае дакумен-
тальнае кіно аб сельскай гаспадарцы ў Тайландзе. Уладальнік фермы, якая займаец-
ца вытворчасцю экалагічна чыстага рысу. 

Тайский режиссер документального кино, писатель и журналист. В фокусе его вни-
мания – экология и устойчивое развитие. Опубликовал две книги. В последние годы 
снимает документальное кино о сельском хозяйстве в Таиланде. Владелец фермы, 
производящей экологически чистый рис.

Thai documentary director, writer and environmental journalist. His work focuses on the 
environment and sustainable development. Published two books. For the past several years 
has been directing documentaries on agriculture in Thailand. Runs his own organic rice farm.

Suriyon Jongleepun
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Гісторыя галоўнага рабіна яўрэйскай абшчыны Капенгагена, вядомага 
як рабін Дулітл. У 1936 годзе Макс Шорэнштэйн прыехаў у Тэль-Авіў, каб 
ажыццявіць даўнюю мару: адкрыць заапарк і навучыць дзяцей любові 
да жывёл. Але зайздросныя, сквапныя і карумпаваныя ўлады горада 
выгналі яго з раю, які ён сам стварыў. Гэта казка пра горад, які быў па-
будаваны на пяску і за стагоддзе ператварыўся ў культурны і фінансавы 
цэнтр. Але цана такога росту апынулася занадта высокай…
2019 МКФ «Docaviv» (Ізраіль) – конкурсная праграма ізраільскага кіно

История главного раввина еврейской общины Копенгагена, известного 
как раввин Дулиттл. В 1936 году Макс Шоренштейн приехал в Тель-Авив, 
чтобы осуществить давнюю мечту: открыть зоопарк и научить детей 
любви к животным. Его мечта сбылась, и тель-авивский зоопарк стал 
главной достопримечательностью города. Но завистливые, жадные 
и коррумпированные городские власти изгнали его из рая, который он 
сам создал. Это сказка о городе, построенном на песке и за сто лет пре-
вратившемся в культурный и финансовый центр. Но цена такого роста 
оказалась слишком высокой… 
2019 МКФ «Docaviv» (Израиль) – конкурсная программа израильского кино

The story of the chief Rabbi of the Jewish community of Copenhagen, known as 
Rabbi Doolittle. Arriving in Tel Aviv in 1936, Max Shorenstein left his honorable 
position, in order to fulfill a longtime dream: to build a zoo and teach the children 
the love of animals. His dream came true and against all odds, the Tel Aviv Zoo 
became the city’s greatest attraction. Yet, envy, greed and corruption by city 
officials banished him from the very paradise he had built. It is a tale of a city 
raised from sand to become an international cultural and financial hub a century 
later and the price that was paid for this exponential growth.
2019 Docaviv IFF (Israel) – Israeli Competition

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Дукі Дрор | Дуки Дрор | Duki Dror
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Дукі Дрор | Дуки Дрор | Duki Dror
Аператар | Оператор | DOP 
Рон Кацэнельсан | Рон Каценельсон | 
Ron Katzenelson
Музыка | Музыка | Music 
Франк Ільфман | Франк Ильфман | 
Frank Ilfman
Прадзюсары | Продюсеры | Producers 
Ліят Камі Эшэд, Дукі Дрор |  
Лиат Ками Эшед, Дуки Дрор |  
Liat Kami Eshed, Duki Dror
Вытворчасць | Производство | 
Production
Zygote Films Ltd
Правы | Права | Rights Holder
Go2Films

Ізраіль | Израиль | Israel
2019, 54’ – DCP

в тель-авиве нет львов 

У ТЭЛЬ-АВІВЕ  
НЯМА ІЛЬВОЎ
there are no lions in tel aviv 

Мая сям’я і іншыя звяры | Моя семья и другие звери | My Family and Other Animals

 [ אין אריות בתל אביב ]
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Дукі ДРОР
Дуки Дрор 

Нарадзіўся ў 1963 годзе ў Тэль-Авіве. Рэжысёр-дакументаліст. Вывучаў кіно ў Калі-
фарнійскім універсітэце ў Лос-Анджэлесе і Калумбійскім каледжы ў Чыкага. Аўтар 
шматлікіх фільмаў. Асаблівы рэзананс выклікалі яго стужкі «Раз’юшаная галубка» 
(прэмія МКФ «Docaviv» за лепшы ізраільскі фільм, 2002), «Партнёр ворага» (2014), 
«Углыбіню цёмнай сеткі» (2016), а таксама дакументальны серыял «Унутры "Масада"» 
(2016), які выпусціла кампанія «Netflix».

Родился в 1963 году в Тель-Авиве. Режиссер-документалист. Изучал кино в Кали-
форнийском университете в Лос-Анджелесе и Колумбийском колледже в Чикаго. 
Автор многочисленных фильмов. Особый резонанс вызвали его картины «Голубка 
в ярости» (премия МКФ «Docaviv» за лучший израильский фильм, 2002), «Партнер 
врага» (2014), «Вглубь темной сети» (2016), а также документальный сериал «Внутри 
"Моссада"» (2016), выпущенный компанией «Netflix». 

Born in 1963 in Tel Aviv. Documentary filmmaker. Studied film in UCLA and Columbia College 
Chicago. Created an extensive body of work. Among his critically acclaimed documentaries 
are RAGING DOVE (Best Israeli film Docaviv 2002), PARTNER WITH THE ENEMY (2014), 
DOWN THE DEEP DARK WEB (2016) and the successful doc-series INSIDE THE MOSSAD 
(2018) released on Netflix.

Duki Dror
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Сербска-аўстралійскі пісьменнік Вонгар жыве ў самоце на ўскраіне Мель-
бурна. Адзіныя яго спадарожнікі – шэсць сабак дынга. Незадоўга да выха-
ду яго апошняга рамана здарылася няшчасце: захварэў стары таварыш, 
дынга Цімі. Ветэрынары пераконваюць пісьменніка ўсыпіць сабаку, але 
Вонгар адчайна супраціўляецца. Ён верыць, што можна знайсці альтэрна-
тыўную крыніцу дапамогі, і заглыбляецца ў прастору ўласнай памяці, каб 
выклікаць духаў продкаў-абарыгенаў.
2018 IDFA (Нідэрланды) – конкурсная праграма сярэднеметражнага кіно
2019 МФ дакументальнага кіно «HotDocs» (Канада) – праграма «World 
Showcase»
Кракаўскі МКФ (Польшча) – асноўная конкурсная праграма

Сербско-австралийский писатель Вонгар живет в одиночестве на окра-
ине Мельбурна. Единственные его спутники – шесть собак динго. Неза-
долго до выхода его последнего романа случилось несчастье: заболел 
старый товарищ, динго Тимми. Ветеринары убеждают писателя усыпить 
собаку, но Вонгар отчаянно сопротивляется. Он верит, что можно отыс-
кать альтернативный источник помощи, и погружается в пространство 
собственной памяти, чтобы вызвать духов предков-аборигенов.
2018 IDFA (Нидерланды) – конкурсная программа среднеметражного кино
2019 МФ документального кино «HotDocs» (Канада) – программа «World 
Showcase»
Краковский МКФ (Польша) – основная конкурсная программа

Serbian-Australian writer Wongar lives a secluded life in the suburbs of Melbourne 
taking care of his 6 dingoes. His latest novel is about to be published but at the same 
time his long time companion, dingo Timmy, has fallen sick. The vets suggest to 
Wongar that the dog should be put to sleep but he strongly resists. He believes that 
he can look for help for Timmy elsewhere: he dives deep in to his own memory in 
attempt to summon the spirits of the Aboriginal ancestry.
2018 IDFA (Netherlands) – Mid-Length Documentary Competition
2019 HotDocs International Documentary FF (Canada) – World Showcase
Krakow IFF (Poland) – Main Competition

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Андрыяна Стойкавіч | Андрияна 
Стойкович | Andrijana Stojković
Аператар | Оператор | DOP 
Жуан Рыберыу | Жуан Рибериу | João 
Riberio
Музыка | Музыка | Music 
Уладзімір Каларыч | Владимир  
Коларич | Vladimir Kolarić
Прадзюсар | Продюсер | Producer
Міраслаў Могаравіч | Мирослав  
Могорович | Miroslav Mogorović
Вытворчасць | Производство | 
Production
Art & Popcorn, All Inclusive Films
Правы | Права | Rights Holder
All inclusive films

Сербія | Сербия | Serbia
2018, 60’ – DCP

[ wongar ]

вонгар 
ВОНГАР
wongar
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Андрыяна СТОЙКАВІЧ
Андрияна Стойкович 

Нарадзілася ў 1976 годзе. Рэжысёр, прадзюсар, выкладае рэжысуру дакументальнага 
кіно на факультэце драматычнага мастацтва ў Бялградзе. Аўтар ігравых і дакумен-
тальных фільмаў, якія атрымалі ўзнагароды на міжнародных кінафестывалях і транс-
ляваліся на каналах YLE і Canal+. Заснавала прадзюсарскую кампанію «All Inclusive 
Films». Адзін з заснавальнікаў адукацыйнай арганізацыі «FILMKULTURA». Член Гільдыі 
кінарэжысёраў Сербіі, Асацыяцыі дзеячаў кіно Сербіі. Прэзідэнт «DOKSerbia».

Родилась в 1976 году. Режиссер, продюсер, преподает режиссуру документального 
кино на факультете драматического искусства в Белграде. Автор игровых и докумен-
тальных фильмов, которые были удостоены наград международных кинофестивалей 
и транслировались на каналах YLE и Canal+. Основала продюсерскую компанию «All 
Inclusive Films». Соучредитель образовательной организации «FILMKULTURA». Член 
Гильдии кинорежиссеров Сербии, Асоциации деятелей кино Сербии. Президент 
«DOKSerbia». 

Born in 1976. Director, producer, assistant professor of Documentary Directing at the Faculty 
of Dramatic Arts in Belgrade. Author of fiction and documentary films which were screened 
and awarded at international film festivals and broadcasted on YLE and Canal+. Founded All 
Inclusive Films production company. Co-founded the Association for Education in Audiovisual 
Culture FILMKULTURA. Member of Serbian Film Directors Guild, Film Artist Association of 
Serbia. President of DOKSerbia.

Andrijana Stojković
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Марскія паляўнічыя Чукоткі здабываюць звера ў халодных водах Берынгава 
пра ліва. Падчас промыслу яны пражываюць архетыпічныя для гэтых шырот 
гіс торыі, якія звязваюць іх са шматлікімі пакаленнямі продкаў. Дакумен-
тальная лі нія фільма пераплецена з анімацыйнай лініяй, у аснове якой 
ляжыць міф «аб жан чыне, што нарадзіла кіта». Відовішчная «Кніга мора» 
ўражвае гледача. Гэта кіна гіс торыя аб моцнай жыццёвай энергіі старажыт-
най арктычнай культуры. 
2018 МФ дакументальнага кіно і анімацыі ў Лейпцыгу (Германія) – міжнарод-
ная прэм’ера
МФ дакументальнага кіно «АртДокФэст» (Расія)
2019 Кінафестываль Каралеўскага антрапалагічнага інстытута (Вяліка-
брытанія) – галоўны прыз у катэгорыі «Матэрыяльная культура»
МФ дакументальнага кіно «HotDocs» (Канада) – паўночнаамерыканская 
і канадская прэм’ера
МФ этнафільмаў «Сэрца Славоніі» (Харватыя) – прыз «Залатое сэрца Славоніі»

Морские охотники Чукотки добывают зверя в холодных водах Берингова 
пролива. На промысле они проживают архетипические для этих широт 
истории, связывающие их с многочисленными поколениями предков. Доку-
ментальная линия фильма переплетена с анимационной линией, в основе 
которой лежит миф «о женщине, родившей кита». «Книга моря» – зрелищ-
ная и впечатляющая киноистория о мощной жизненной энергии древней 
арктической культуры.
2018 МФ документального кино и анимации в Лейпциге (Германия) – меж-
дународная премьера
МФ документального кино «АртДокФест» (Россия)
2019 Кинофестиваль Королевского антропологического института (Вели-
кобритания) – главный приз в категории «Материальная культура»
МФ документального кино «HotDocs» (Канада) – североамериканская 
и канадская премьера
МФ этнофильмов «Сердце Славонии» (Хорватия) – приз «Золотое сердце 
Славонии»

In the cold waters of Russia’s Bering Strait, Inuit and Chukchi hunters still seek out 
the giant sea mammals that sustained their people since time immemorial. Life 
meets myth as a new generation of hunters sets out to sea to hunt the whales, 
walruses, and seals that have tied them to these remote shores since the beginning 
of time. The contemporary story blends with that of “the woman who gave birth 
to a whale”, told here in vivid animation. A spectacular and visually impressive 
cinematic story about the vitality of ancient Arctic culture.
2018 DOK Leipzig IFF (Germany) – International Premiere
ArtDocFest Russian Open Documentary FF (Russia)
2019 RAI Film Festival (UK) – Archaeology and Material Culture Film Prize
HotDocs International Documentary FF (Canada) – North American and Canadian 
Premiere
International Ethno Film Festival “The Heart of Slavonia” (Croatia) – the Golden 
Heart of Slavonia Award

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Аляксей Вахрушаў | Алексей  
Вахрушев  | Aleksei Vakhrushev
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Аляксей Вахрушаў | Алексей  
Вахрушев | Aleksei Vakhrushev
Аператары | Операторы | DOP 
Вячаслаў Макар’еў, Руслан Фядотаў | 
Вячеслав Макарьев, Руслан Федотов | 
Vyacheslav Makaryev, Ruslan Fedotov
Музыка | Музыка | Music 
Аляксандр Таўрызян | Александр 
Тавризян | Alexander Tavrizyan
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Аляксей Вахрушаў | Алексей  
Вахрушев  | Aleksei Vakhrushev
Вытворчасць | Производство | 
Production
ТАА «Высокія шыроты» | ООО «Высокие 
широты» | High Latitudes ltd
Правы | Права | Rights Holder
ТАА «Высокія шыроты» | ООО «Высокие 
широты» | High Latitudes ltd

Расія | Россия | Russia
2018, 85’ – DCP

[ книга моря ]

книга моря 
КНІГА МОРА 
the book of the sea 
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Аляксей ВАХРУШАЎ 
Алексей Вахрушев 

Нарадзіўся ў 1969 годзе ў Анадыры. Скончыў УДІК. Яго фільм «Кніга тундры» (2011) 
атрымаў прэстыжную ўзнагароду «Ніка» Нацыянальнай акадэміі кінематаграфічных 
мастацтваў і навук Расіі (лепшы дакументальны фільм года) і ўдзельнічаў у шматлікіх 
фестывалях ва ўсім свеце, у тым ліку ў МКФ «HotDocs» і «Visions du Réel». Прадзюсар 
фільмаў расійскага аддзялення National Geographic. Член Расійскай акадэміі навук. 
Генеральны прадзюсар і рэжысёр студыі «Высокія шыроты».

Родился в 1969 году в Анадыре. Окончил ВГИК. Его фильм «Книга тундры» (2011) 
получил престижную награду «Ника» Национальной академии кинематографических 
искусств и наук России (лучший документальный фильм года) и участвовал в мно-
гочисленных фестивалях во всем мире, включая МКФ «HotDocs» и «Visions du Réel». 
Продюсер фильмов российского отделения National Geographic. Член Российской 
академии наук. Генеральный продюсер и режиссер студии «Высокие широты». 

Born in 1969 in Anadyr. Graduated from the All Russian Cinematography Institute. His film 
THE TUNDRA BOOK (2011) received the prestigious NIKA award of the Russian Academy 
of Motion Picture Arts and Sciences (Best Documentary of the Year) and was screened at 
numerous festivals around the world, including Hot Docs, Visions du Réel. Produced a Russian 
National Geographic series. Member of the Russian Academy of Sciences. Chief producer and 
director at High Latitudes, Ltd.

Aleksei Vakhrushev
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Фільм, заснаваны на ўнікальным, практычна невядомым раней архіўным 
матэрыяле сакавіка 1953 года, паказвае пахаванне Іосіфа Сталіна як 
кульмінацыйны момант культу асобы дыктатара. Навіна аб смерці Сталіна 
шакавала ўвесь Савецкі Саюз. На цырымонію развітання прыйшлі тысячы 
чалавек. Мы назіраем за грандыёзным спектаклем, у які ператварыла-
ся пахаванне, і атрымліваем беспрэцэдэнтны доступ да драматычнага 
і абсурднага досведу жыцця і смерці ў часы Сталіна. Відавочна, што ля 
вытокаў культу асобы была справакаваная тэрорам хлусня. Гэта фільм аб 
прыродзе рэжыму, чый уплыў усё яшчэ заўважны ў сучасным свеце. 
2019 Венецыянскі МКФ (Італія) – сусветная прэм’ера, пазаконкурсны 
паказ
МКФ у Таронта (Канада) – паўночнаамерыканская прэм’ера

Фильм, основанный на уникальном, практически неизвестном ранее 
архивном материале марта 1953 года, представляет похороны Иосифа 
Сталина как кульминационный момент культа личности диктатора. Но-
вость о смерти Сталина шокировала весь Советский Союз. На церемонию 
прощания пришли тысячи скорбящих. Мы наблюдаем за грандиозным 
спектаклем, в который превратились похороны, и получаем беспреце-
дентный доступ к драматичному и абсурдному опыту жизни и смерти во 
времена Сталина. Очевидно, что у истоков культа личности была спрово-
цированная террором ложь. Это фильм о природе режима, чье наследие 
все еще ощутимо в современном мире.
2019 Венецианский МКФ (Италия) – мировая премьера, внеконкурсный 
показ
МКФ в Торонто (Канада) – североамериканская премьера

Unique, mostly unseen before, archive footage from March 1953, presents the 
funeral of Joseph Stalin as the culmination of the dictator’s personality cult. The 
news of Stalin’s death shocked the entire Soviet Union. The burial ceremony 
was attended by tens of thousands of mourners. We observe every stage of the 
funeral spectacle and receive an unprecedented access to the dramatic and 
absurd experience of life and death under Stalin’s reign. The film addresses 
the issue of Stalin’s personality cult as a form of terror-induced delusion. It 
gives an insight into the nature of the regime and its legacy, still haunting the 
contemporary world.
2019 Venice IFF (Italy) – World Premiere, Out of Competition
Toronto IFF (Canada) – North American Premiere

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Сяргей Лазніца | Сергей Лозница | 
Sergei Loznitsa
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Сяргей Лазніца | Сергей Лозница | 
Sergei Loznitsa
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Сяргей Лазніца, Марыя Шустава | 
Сергей Лозница, Мария Шустова | 
Sergei Loznitsa, Maria Choustova
Вытворчасць | Производство | 
Production
ATOMS & VOID, Studio Uljana Kim
Правы | Права | Rights Holder
ATOMS & VOID BV

Нідэрланды, Літва |  
Нидерланды, Литва |  
Netherlands, Lithuania

2019, 135’ – DCP

[ государственные похороны ]

государственные похороны 

ДЗЯРЖАЎНАЕ  
ПАХАВАННЕ
state funeral 
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Сяргей ЛАЗНІЦА
Сергей Лозница 

Украінскі рэжысёр, адзначаны шматлікімі ўзнагародамі. Нарадзіўся ў Беларусі ў 1964 го-
дзе. У 1987 годзе скончыў Кіеўскі політэхнічны інстытут. Працаваў у Кіеўскім інстытуце 
кібернетыкі (1987–1991), займаўся праблемамі штучнага інтэлекту. У 1997 годзе скончыў 
Усерасійскі дзяржаўны інстытут кінематаграфіі (УДІК), майстэрню рэжысуры ігравога 
кіно. У 2013 годзе заснаваў кінакампанію ATOMS & VOID. Працуе ў ігравым і дакументаль-
ным жанрах («Шчасце маё» (2010), «У тумане» (2012), «Майдан» (2014), «Аўстэрліц» (2016), 
«Працэс» (2018) і інш.).

Украинский режиссер, отмеченный многочисленными наградами. Родился в Бела-
руси 1964 году. В 1987 г. окончил Киевский политехнический институт. Работал в Ки-
евском институте кибернетики (1987–1991), занимался проблемами искусственного 
интеллекта. В 1997 г. окончил всероссийский государственный институт кинемато-
графии (ВГИК), мастерскую режиссуры игрового кино. В 2013 г. основал кинокомпа-
нию ATOMS & VOID. Работает в игровом и в документальном жанрах («Счастье мое» 
(2010), «В тумане» (2012), «Майдан» (2014), «Аустерлиц» (2016), «Процесс» (2018) и др.).

Award-winning Ukrainian filmmaker. Born in Belarus in 1964. In 1987 graduated from the Kiev 
Polytechnic. In 1987–1991 worked at the Kiev Institute of Cybernetics specializing in artificial 
intelligence research. In 1997 graduated from the Russian State Institute of Cinematography 
(VGIK), where he studied feature filmmaking. In 2013 founded a film production company 
ATOMS & VOID. Works both in documentary and feature genres (MY JOY (2010), IN THE FOG 
(2012), MAIDAN (2014), AUSTERLITZ (2016), THE TRIAL (2018) and others).

Sergei Loznitsa
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«Радзіма – гэта месца ў часе» – аповед аб жыцці членаў сям’і, якія згубілі 
адно аднаго на мяжы XIX–XX стагоддзяў. Гэта фільм аб людзях, якія выпад-
кова знаходзяць адно аднаго, а пасля зноў губляюць. А пазней пачынаюць 
знікаць іх нашчадкі: дзеці і ўнукі. Гэта калаж выяў, гукаў, лістоў і ўрыўкаў 
часу і месцаў. Падарожжа праз час, якое дазваляе адчуць любоў з дапа-
могай гукаў, вобразаў і мовы. Матэрыялы, выкарыстаныя ў фільме, – усё, 
што засталося ад сям’і рэжысёра. Яны расказваюць пра тых, каго ён ведаў, 
з кім жыў і камунікаваў, і адлюстроўваюць хаду гісторыі. 
2019 Берлінскі МКФ (Германія) – сусветная прэм’ера, прыз «Калігары»
МКФ «Visions du Réel» (Швейцарыя) – міжнародная конкурсная праграма, 
«Залаты сестэрцый» за лепшы фільм
МКФ «Пасланне да чалавека» (Расія) – праграма «Панарама.doc»
МКФ у Іерусаліме (Ізраіль) – прыз старшыні праўлення Яд ва-Шэм Аўнера 
Шалева, прыз імя Шанталь Акерман
МКФ у Карлавых Варах (Чэхія) – секцыя «Imagina»

«Родина – это место во времени» повествует о жизни членов семьи, 
которые потеряли друг друга на рубеже XIX–XX веков. Это фильм о людях, 
которые случайно находят друг друга, а потом вновь теряют. А впослед-
ствии начинают пропадать их потомки: дети и внуки. Это коллаж изобра-
жений, звуков, писем, дневниковых записей, заметок, голосов и обрывков 
времени и мест. Путешествие во времени, позволяющее почувствовать 
любовь с помощью звуков, образов и языка. Материалы, использованные 
в фильме, – все, что осталось от семьи режиссера. Они рассказывают 
о тех, кого он знал, с кем жил и общался, и отражают историю.
2019 Берлинский МКФ (Германия) – мировая премьера, приз «Калигари»
МКФ «Visions du Réel» (Швейцария) – международная конкурсная про-
грамма, «Золотой сестерций» за лучший фильм
МКФ «Послание к человеку» (Россия) – программа «Панорама.doc»
МКФ в Иерусалиме (Израиль) – приз председателя правления Яд ва-Шем 
Авнера Шалева, приз имени Шанталь Акерман
МКФ в Карловых Варах (Чехия) – секция «Imagina»

HEIMAT IS A SPACE IN TIME picks up biographical pieces of a family torn 
apart through the end of the 19th and into the 20th century. It is about people 
who by chance found each other, only then to lose each other. Now it is their 
descendants, their children and grandchildren who are beginning to disappear. 
A collage of images, sounds, letters, diaries, notes, voices, fragments of time 
and space. A journey of reflection of time and the love held within using sounds, 
images and language. The material used in this film is what remains of the 
director’s family. The remnants of those he knew. Remnants that mirror history.
2019 Berlin IFF (Germany) – World Premiere, Caligari Film Prize
Visions du Réel IFF (Switzerland) – International Feature Film Competition, 
Sesterce d’Or for Best Film 
Message to Man IFF (Russia) – Panorama.doc
Jerusalem IFF (Israel) – Avner Shalev – Yad Vashem Chaiman’s Award, 
Chantal Akerman Award
Karlovy Vary IFF (Czech Republic) – Imagina Section

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Томас Хайзэ | Томас Хайзе | Thomas 
Heise
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Томас Хайзэ | Томас Хайзе | Thomas 
Heise
Аператар | Оператор | DOP 
Штэфан Нойбергер | Штефан  
Нойбергер | Stefan Neuberger
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Хайна Дэкерт | Хайно Декерт | Heino 
Deckert
Вытворчасць | Производство | 
Production
Ma.ja.de. Filmproduktion, Navigator 
Film, ZDF/3sat
Правы | Права | Rights Holder
Deckert Distribution

Германія, Аўстрыя | Германия, 
Австрия | Germany, Austria

2019, 218’ – DCP

[ heimat ist ein raum aus zeit ]

родина – это место во времени 

РАДЗІМА –  
ГЭТА МЕСЦА Ў ЧАСЕ
heimat is a space in time
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Томас ХАЙЗЭ
Томас Хайзе 

Нарадзіўся ў 1955 годзе ў Берліне. Вучыўся ў Акадэміі кіно і тэлебачання ў Патсда-
ме-Бабельсбергу (1978–1983). З 1983 года – журналіст-фрылансер і рэжысёр, праца-
ваў у тэатры, займаўся аўдыяпастаноўкамі і дакументалістыкай. Да канца існавання 
ГДР усе яго работы і матэрыялы да іх у дакументальным кіно знішчаліся альбо 
канфіскоўваліся. Вучыўся ў магістратуры Берлінскай акадэміі мастацтваў. Выкла-
дае мастацтва і кіно ў Акадэміі прыгожых мастацтваў у Вене. Дырэктар секцыі кіно 
і медыя- арта ў Акадэміі мастацтваў Берлін-Брандэнбург (Германія).

Родился в 1955 году в Берлине. Учился в Академии кино и телевидения в Потсдаме- 
Бабельсберге (1978–1983). С 1983 года – журналист-фрилансер и режиссер, работал 
в театре, занимался аудиопостановками и документалистикой. До конца существо-
вания ГДР все его работы и материалы к ним в документальном кино уничтожались 
или конфисковывались. Учился в магистратуре Берлинской академии искусств. 
Преподает искусство и кино в Академии изящных искусств в Вене. Директор секции 
кино и медиа-арта в Академии искусств Берлин-Бранденбург (Германия).

Born in 1955, Berlin. Studied at the Academy of Film & Television in Potsdam-Babelsberg 
(1978–1983). Since 1983 has worked as a freelance writer and director in the areas of theatre, 
audio drama and documentary. Until the end of the GDR all his documentary efforts were 
either blocked, destroyed or confiscated. Acquired his MA at the Berlin Academy of Fine Arts. 
Professor for art and film at the Academy of Fine Arts Vienna, Austria. Director of the Film and 
Media Arts section at the Academy of Arts Berlin-Brandenburg, Germany.

Thomas Heise
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Падзеі фільма пачынаюцца 31 снежня 1999 года, калі расіянам прад-
ставілі іх новага прэзідэнта. Фільм заснаваны на ўнікальных і строга 
дакументальных сведчаннях сапраўдных прычын і наступстваў змены 
кіраўніка краіны. Галоўнымі героямі з’яўляюцца Міхаіл Гарбачоў, Барыс 
Ельцын, Уладзімір Пуцін і рускі народ, а таксама сам аўтар, які прапануе 
нам сур’ёзную і глыбокую размову аб прыродзе ўлады. 
2018 МКФ у Карлавых Варах (Чэхія) – сусветная прэм’ера, конкурсная 
праграма дакументальнага кіно, гран-пры за лепшы дакументальны 
фільм
МКФ у Таронта (Канада) – праграма «TIFF Docs»
МФ дакументальнага кіно ў Амстэрдаме (Нідэрланды) – нідэрландская 
прэм’ера, праграма «Майстры»
МКФ у Рызе (Латвія) – спецыяльны паказ
МКФ у Ванкуверы (Канада) – праграма «Impact»

События фильма начинаются 31 декабря 1999 года, когда россиянам 
представили их нового президента. Фильм основан на уникальных 
и строго документальных свидетельствах истинных причин и послед-
ствий смены лидера страны. Главными героями фильма являются Ми-
хаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин и русский народ, а также 
сам автор, который предлагает нам серьезный и глубокий разговор 
о природе власти.
2018 МКФ в Карловых Варах (Чехия) – мировая премьера, конкурсная 
программа документального кино, гран-при за лучший документаль-
ный фильм
МКФ в Торонто (Канада) – программа «TIFF Docs»
МФ документального кино в Амстердаме (Нидерланды) – нидерланд-
ская премьера, программа «Мастера»
МКФ в Риге (Латвия) – специальный показ
МКФ в Ванкувере (Канада) – программа «Impact»

The events of the film begin on December 31, 1999 when Russia was acquainted 
with its new President. The film is based on unique and strictly documentary 
testimonies of the true causes and consequences of this change. The 
protagonists of the film are Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin, Vladimir Putin, and 
the Russian nation, as well as the author himself inviting us to meditate upon the 
nature of power.
2018 Karlovy Vary IFF (Czech Republic) – World Premiere, Documentary 
Films – Competition, Grand Prix for Best Documentary
Toronto IFF (Canada) – TIFF Docs
IDFA (Netherlands) – Dutch Premiere, Masters
Riga IFF (Latvia) – Special Screening
Vancouver IFF (Canada) – Impact 

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Віталь Манскі | Виталий Манский | 
Vitaly Mansky
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Віталь Манскі | Виталий Манский | 
Vitaly Mansky
Музыка | Музыка | Music 
Карліс Аўзанс | Карлис Аузанс |  
Karlis Auzans
Прадзюсары | Продюсеры | Producers 
Наталля Манская, Габрыэла Бусман, 
Філіп Рэмунда, Віт Клусак |  
Наталья Манская, Габриэла Буссманн, 
Филип Ремунда, Вит Клусак | Natalia 
Manskaya, Gabriela Bussmann, Filip 
Remunda, Vit Klusak
Вытворчасць | Производство | 
Production
Studio Vertov, GoldenEggProduction, 
Hypermarket Films
Правы | Права | Rights Holder
Deckert Distribution

Латвія, Швейцарыя, Чэхія | Латвия,  
Швейцария, Чехия | Latvia, Switzerland,  

Czech Republic
2018, 102’ – DCP

[ свидетели путина ]

свидетели путина 

СВЕДКІ  
ПУЦІНА
putin’s witnesses 

Гістарычныя хронікі | Исторические хроники | Historical Chronicles 
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Віталь МАНСКІ
Виталий Манский 

Нарадзіўся ў 1963 годзе ў Львове. Рэжысёр дакументальнага кіно, прадзюсар, скон-
чыў УДІК (1989). Жыве ў Латвіі. Яго фільмы ўдзельнічалі ў міжнародных фестывалях 
і былі адзначаны прызамі. Як прадзюсар супрацоўнічаў з Рэнатай Літвінавай, Аляк-
сандрам Растаргуевым, Сяргеем Мірашнічэнкам, Дзмітрыем Жалкоўскім і Сяргеем 
Лазніцам. У 1996 г. заснаваў праект, мэта якога – стварыць архіў аматарскіх відэа 
часоў СССР. Генеральны прадзюсар Нацыянальнай прэміі ў галіне неігравога кіно 
і тэлебачання «Лаўровая галінка». Прэзідэнт МКФ «АртДокФэст».

Родился в 1963 году во Львове. Режиссер документального кино, продюсер, окончил 
ВГИК (1989). Живет в Латвии. Его фильмы участвовали в международных фестивалях 
и были отмечены призами. Как продюсер сотрудничал с Ренатой Литвиновой, Алек-
сандром Расторгуевым, Сергеем Мирошниченко, Дмитрием Желковским и Сергеем 
Лозницей. В 1996 году основал проект, цель которого – создать архив любительских 
видео времен СССР. Генеральный продюсер Национальной премии в области неигро-
вого кино и телевидения «Лавровая ветвь». Президент МКФ «АртДокФест».

Born in 1963 in Lviv. Documentary filmmaker and producer. Lives in Latvia. In 1989 graduated 
from VGIK. His films were screened at festivals worldwide and were awarded several times. 
Produced films with Renata Litvinova, Alexander Rastorguyev, Sergey Miroshnichenko, Dmitry 
Zhelkovsky and Sergei Loznitsa. In 1996 launched a project that aims to archive amateur 
private videos shot in the times of the USSR. Producer of the national Laurel Leaf award for the 
best Russian documentary films. Founder and President of Artdocfest.

Vitaly Mansky



КІНААРХІЎ. ФІЛЬМЫ, ЯКІХ МАГЛО НЕ БЫЦЬ 
киноархив. фильмы, которых могло не быть | film archive. films 
that could have never been shot

ХАТЫНЬ, 5 КМ.
хатынь, 5 км. | khatyn, 5 km

ТЭАТР ЧАСОЎ ПЕРАБУДОВЫ І ГАЛОСНАСЦІ
театр времен перестройки и гласности | theatre of the epoch of perestroika and glasnost
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Аб ажыццяўленні фашыстамі сакрэтнага плана «ОСТ» па знішчэнні 
і прыгнёце насельніцтва Беларусі, Расіі, Украіны. Сканцэнтраваная 
і падмацаваная візуальным радам інфармацыя настолькі шакавала, 
што першапачаткова з усяго фільма на экран былі выпушчаны толькі 
два сюжэты. Пабачыць карціну цалкам гледачам давялося толькі праз 
дваццаць гадоў. 
1968 МКФ у Обергаўзене (Германія) – спецыяльны дыплом журы
1988 Агляд-конкурс кінастудыі «Беларусьфільм» (Беларусь) –  
спецыяльны дыплом журы і прыз «За грамадзянскую і творчую сме-
ласць у адкрыцці тэмы Хатыні ў беларускім дакументальным кіно»

О реализации фашистами секретного плана «ОСТ» по истреблению и 
порабощению населения Беларуси, России, Украины. Сконцентриро-
ванная и подкреплённая визуальным рядом информация оказалась 
столь обжигающей, что первоначально из всего фильма на экран были 
выпущены лишь два сюжета. Полностью же зрители увидели картину 
лишь спустя двадцать лет.
1968 МКФ в Оберхаузене (Германия) – специальный диплом жюри
1988 Смотр-конкурс киностудии «Беларусьфильм» (Беларусь) –  
специальный диплом жюри и приз «За гражданскую и творческую сме-
лость в открытии темы Хатыни в белорусском документальном кино» 

The Generalplan Ost was the Nazi plan for the genocide and enslavement of 
the population of Belarus, Russia and Ukraine. The information and the pictures 
were so shocking that only two episodes of the film were shown during the 
original screening. The audience saw the whole film only 20 years later. 
1968 Oberhausen IFF (Germany) – Special Jury Diploma
1988 National Film Studio “Belarusfilm” Competition (Belarus) – Special Jury 
Diploma and Prize “For civil and artistic courage in discovering the theme of 
Khatyn in Belarusian documentary cinema” 

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Ігар Калоўскі | Игорь Коловский |  
Igor Kolovsky
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Алесь Адамовіч, Ігар Калоўскі, Віктар 
Гарохаў, пры ўдзеле Уладзіміра Арлова 
і Мікіты Хубава | Алесь Адамович, 
Игорь Коловский, Виктор Горохов, 
при участии Владимира Орлова 
и Никиты Хубова | Ales Adamovich, 
Igor Kolovsky, Viktor Gorokhov, with the 
assistance of Vladimir Orlov and Nikita 
Khubov
Аператары | Операторы | DOP 
Майсей Бераў, Яўген Сакалоў, Ігар 
Калоўскі, Ігар Талстой, Венядзікт 
Арлоў, Пётр Шумскі | Моисей Беров, 
Евгений Соколов, Игорь Коловский, 
Игорь Толстой, Венедикт Орлов, 
Петр Шумский | Moisei Berov, Yevgeni 
Sokolov, Igor Kolovsky, Igor Tolstoi, 
Venedikt Orlov, Petr Shumsky
Вытворчасць | Производство | 
Production
Нацыянальная кінастудыя  
«Беларусьфільм» | Национальная ки-
ностудия «Беларусьфильм» | National 
Film Studio “Belarusfilm”
Правы | Права | Rights Holder
Нацыянальная кінастудыя  
«Беларусьфільм» | Национальная ки-
ностудия «Беларусьфильм» | National 
Film Studio “Belarusfilm”

Беларусь | Беларусь | Belarus 
1968–1988, 46’ – DCP

хатынь, 5 км. 
ХАТЫНЬ, 5 КМ.
khatyn, 5 km 

Кінаархіў | Киноархив | Film Archive
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Ігар КАЛОЎСКІ
Игорь Коловский 

Рэжысёр, аператар. Нарадзіўся ў Краснаярску ў 1938 годзе. Марыў будаваць масты. 
Як кінааматар перамагаў на ўсесаюзных конкурсах. Скончыў УДІК, працаваў на «Бела-
русьфільме» і беларускім тэлебачанні, а таксама на многіх студыях краіны. Рэжысёр 
дакументальных і ігравых фільмаў. Удзельнік міжнародных кінафестываляў. Памёр у 
1989 годзе.

Режиссер, оператор. Родился в Красноярске в 1938 году. Мечтал строить мосты. 
Как кинолюбитель побеждал на всесоюзных конкурсах. Окончил ВГИК, работал на 
Беларусьфильме и белорусском телевидении, а также на многих студиях страны. 
Режиссер документальных и игровых фильмов. Участник международных кинофе-
стивалей. Умер в 1989 году. 

Director, director of photography. Born in 1938 in Krasnoyarsk. Wanted to build bridges. 
As an amateur director was a prize-winner of different all-USSR contests. Graduated from 
VGIK, worked at “Belarusfilm” and Belarusian TV and also at many Soviet film studios. Shot 
documentary and feature films. Participant of international film festivals. Died in 1989. 

Igor Kolovsky
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У аснову фільма легла гісторыя рэдактара Энцыклапедыі літаратуры і 
мастацтва І. Шалянковай. Яна не пагадзілася з варыянтам артыкула пра 
Марка Шагала, у якім мастака назвалі «кепскім рысавальшчыкам» і трак-
тавалі як жывапісца, які не пакінуў значнага ўнёску ў гісторыю маста-
цтва ХХ стагоддзя. У выніку мастацтвазнаўчых экспертыз менавіта 
варыянт І. Шалянковай пайшоў у друк, але самога рэдактара неўзабаве 
звольнілі па скарачэнні штатаў. 
1988 Усесаюзны фестываль неігравога кіно ў Свярдлоўску (СССР) – 
спецыяльны прыз Арэапага крытыкаў «За мужнасць смяяцца з сіл тар-
мажэння часоў перабудовы і галоснасці», спецыяльны прыз Аргкамітэ-
та фестываля «За непрымірымасць у адстойванні ідэй перабудовы»

В основу фильма легла история редактора Энциклопедии литературы 
и искусства И. Шеленковой. Она не согласилась с вариантом статьи 
о Марке Шагале, в которой художник был назван «плохим рисовальщи-
ком» и трактован как живописец, не внесший значительного вклада 
в историю искусства ХХ века. В результате искусствоведческих экспер-
тиз и консультаций именно вариант И. Шеленковой пошел в печать, но 
самого редактора вскоре уволили по сокращению штатов.
1988 Всесоюзный фестиваль неигрового кино в Свердловске (СССР) – 
специальный приз Ареопага критиков «За мужество смеяться над 
силами торможения времен перестройки и гласности», специальный 
приз Оргкомитета фестиваля «За непримиримость в отстаивании идей 
перестройки»

I. Shelenkova, the editor of the Encyclopedia of Literature and Arts, objects 
to an article on Marc Chagall because the artist is labelled as “a mediocre 
draughtsman” and a painter whose impact to the history of the 20th century art 
is insignificant. As a result of thorough expertise and discussions I. Shelenkova’s 
version of the article was published but the editor herself was soon made 
redundant. 
1988 All-USSR Documentary Festival in Sverdlovsk (USSR) – special prize of 
the Critics’ Areopagus “For courage in ridiculing the powers of retardation of 
the perestroika and glasnost epoch”, special prize of the Festival’s Organizing 
Committee “For intransigence in defending the ideas of perestroika”

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Аркадзь Рудэрман | Аркадий  
Рудерман | Arkady Ruderman 
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Аркадзь Рудэрман | Аркадий  
Рудерман | Arkady Ruderman 
Аператар | Оператор | DOP 
Юрый Гарулёў | Юрий Горулев |  
Yuri Goroulev
Вытворчасць | Производство | 
Production
Нацыянальная кінастудыя  
«Беларусьфільм» | Национальная  
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio “Belarusfilm”
Правы | Права | Rights Holder
Нацыянальная кінастудыя  
«Беларусьфільм» | Национальная  
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio “Belarusfilm”

Беларусь | Беларусь | Belarus 
1988, 50’ – DCP

театр времен перестройки и гласности 

ТЭАТР ЧАСОЎ ПЕРАБУДОВЫ  
І ГАЛОСНАСЦІ

theatre of the epoch of perestroika and glasnost 

Кінаархіў | Киноархив | Film Archive
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Аркадзь РУДЭРМАН
Аркадий Рудерман 

Нарадзіўся ў Мінску ў 1950 годзе. Скончыў Беларускі політэхнічны інстытут, працаваў 
інжынерам. Пасля прыйшоў на тэлебачанне, скончыў ЛДІТМІК. Працаваў у Мінску, 
Санкт-Пецярбургу і Маскве, здымаў дакументальныя і навукова-папулярныя фільмы. 
Лаўрэат фестываляў. Загінуў у 1992 годзе ў Таджыкістане падчас працы над новым 
фільмам. 

Родился в Минске в 1950 году. Окончил Белорусский политехнический институт, 
работал инженером. Затем пришел на телевидение, окончил ЛГИТМИК. Работал 
в Минске, Санкт-Петербурге и Москве, снимал документальные и научно-популярные 
фильмы. Лауреат фестивалей. Погиб в 1992 году в Таджикистане во время съемок 
нового фильма. 

Born in Minsk in 1950. Graduated from the Belarusian polytechnic institute, worked as an 
engineer. Then turned to TV, graduated from Leningrad State Institute of Theatre, Music and 
Cinema (LGITMIK). Worked in Minsk, Saint Petersburg and Moscow, shot documentaries and 
popular science films. Prize-winner of different festivals. Perished in 1992 in Tajikistan while 
working on his new film.

Arkady Ruderman



КОНКУРС НАЦЫЯНАЛЬНЫХ КІНАШКОЛ 
конкурс национальных киношкол 
national film schools competition

МОЙ ФРАНЦУЗСКІ ДЗЯДЗЬКА
мой французский дядя | my french uncle

LA BESTIA – ЦЯГНІК НЕВЯДОМЫХ
la bestia – поезд неизвестных 
la bestia – train of the unknowns

БАЛАДА АБ КРАДЗЯЖЫ  
СВЯТОГА САКРАМЭНТУ
баллада о краже святых даров 
ballad for the robbery of the sacrament

СЫН МАЙГО БАЦЬКІ
сын моего отца | my father’s son

НА СУВЯЗІ
на связи | connected

СІМЕТРЫЯ
симметрия | symmetry

ПЛАЦІНА
плотина | the dam

I МЫ ЗНОЎ БУДЗЕМ ШЧАСЛІВЫЯ
и мы снова будем счастливы  
and we’ll be happy again

БЕТОННЫ ЧАС
бетонные времена | concrete times

ПЛАНЕТА ГЕЛНІЦА
планета гелница | planet gelnica

ЗІХОТКІЯ МЕСЦЫ
сияющие места | radiant places

ШЫРА ТАМА
шира тама | shira tama

НА МЯЖЫ
на грани | margins

ТЭРЫКОН
террикон | terril

КАЛІ СКОНЧЫЦЦА НІТКА
когда закончится нить | the rest of the yarn

ІНЖЫНЕР ФЕДАРОВІЧ
инженер федорович | engineer fedorovich

ЗОРНЫ ДОЖДЖ
звездный дождь | star rain

МОЙ БРАТ УМЕЕ ТАНЧЫЦЬ
мой брат умеет танцевать  
my brother is a dancer

БЕЗ НАЗВЫ (ПАЛЕНАЯ ГУМА НА АСФАЛЬЦЕ)
без названия (жженая резина на асфальте)  
untitled (burned rubber on asphalt)

АДЧУЦЬ СЯБЕ ЖЫВЫМІ
ощутить себя живыми | to feel alive

ПАД КУПАЛАМ
под куполом | behind the big top

МАЦ
мац | matz: estonian waterbird
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Ці лёгка чалавеку, які палову свайго жыцця правёў у эміграцыі? Што 
азначае для яго «радзіма»? Як гэта – адмовіцца ад мары і зноў распачаць 
шлях да яе? Рэжысёр разважае пра жыццё свайго дзядзькі, які таксама 
горача марыў стаць кінарэжысёрам, але быў вымушаны пакінуць радзі-
му і змяніць род заняткаў. Іх шляхі такія падобныя. 

Легко ли приходится человеку, который половину своей жизни провёл 
в эмиграции? Что означает для него «родина»? Каково это – отказаться от 
мечты и снова начать путь к ней? Режиссер размышляет о жизни своего 
дяди, который тоже страстно мечтал стать кинорежиссером, но вынужден 
был покинуть родину и сменить род занятий. Их пути так похожи.

How does it feel to be an emigrant for half of your life? What does “homeland” 
mean to you? What is it like to give up a dream and start the path to it again? 
The director reflects on the life of her uncle, who also passionately dreamed of 
becoming a film director but was forced to leave his homeland and change his 
occupation. Their paths are so similar.

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Анастасія Лашкевіч | Анастасия 
Лашкевич | Anastasiya Lashkevich
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Сяргей Шульга | Сергей Шульга | 
Sergey Shulga
Аператар | Оператор | DOP 
Анастасія Сядлецкая | Анастасия 
Седлецкая | Anastasiya Syadletskaya
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Анастасія Лашкевіч | Анастасия  
Лашкевич | Anastasiya Lashkevich
Вытворчасць | Производство | 
Production
Беларуская дзяржаўная акадэмія 
мастацтваў | Белорусская  
государственная академия  
искусств | Belarusian State Academy 
of Arts 
Правы | Права | Rights Holder
Анастасія Лашкевіч | Анастасия 
Лашкевич | Anastasiya Lashkevich

Беларусь | Беларусь | Belarus
2019, 15’ – DCP

[ мой французский дядя ]

мой французский дядя 

МОЙ ФРАНЦУЗСКІ  
ДЗЯДЗЬКА

my french uncle 

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў | Белорусская государственная академия искусств | Belarusian State Academy of Arts
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Анастасія ЛАШКЕВІЧ 
Анастасия Лашкевич 

Нарадзілася ў 1996 годзе ў Мінску. У 2019 годзе скончыла Беларускую дзяржаўную 
акадэмію мастацтваў па спецыяльнасці «рэжысура» (майстэрня Сяргея Мікалаевіча 
Шульгі). У цяперашні час магістрантка БДАМ па спецыяльнасці «кіназнаўства».

Родилась в 1996 году в Минске. В 2019 году окончила Белорусскую государственную 
академию искусств по специальности «режиссура» (мастерская Сергея Николаевича 
Шульги). Теперь магистрантка БГАИ по специальности «киноведение».

Born in 1996 in Minsk. In 2019 graduated from the Belarusian State Academy of Arts, studied 
film directing (workshop of Sergey Shulga). Currently is an MA student specializing in film 
studies.

Anastasiya Lashkevich
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«Casa del Migrante» ва Уэўэтоцы, прыгарадзе Мехіка, – прытулак для 
мігрантаў, прынамсі, на пару дзён. Пасля яны павінны рушыць далей на 
поўнач у вагонах грузавога цягніка, які тут мянуюць «La Bestia» – Звер. 
2018 IDFA (Нідэрланды) – міжнародная прэм’ера, конкурсная праграма 
студэнцкага кіно
МКФ «DOK.fest» у Мюнхене (Германія) – нацыянальная прэм’ера
2019 МКФ «FIPADOC» у Біярыцы (Францыя) – прыз «ERASMUS+» (галоў-
ны прыз за кароткаметражны фільм)

«Casa del Migrante» в Уэуэтоке, пригороде Мехико, – безопасное убежище 
для мигрантов, по крайней мере, на пару дней. Потом они должны 
продолжить путь на север в вагонах грузового поезда, который здесь 
называют «La Bestia» – Зверь.
2018 IDFA (Нидерланды) – международная премьера, конкурсная про-
грамма студенческого кино
МКФ «DOK.fest» в Мюнхене (Германия) – национальная премьера
2019 МКФ «FIPADOC» в Биаррице (Франция) – приз «ERASMUS+» (глав-
ный приз за короткометражный фильм)

“Casa del Migrante” in Huehuetoca, a suburb at the gates of Mexico City, is 
a safe haven for migrants. At least for two days. Then they must go on with their 
journey towards north in freight train carriages, which everyone here just calls 
“La Bestia”, the beast.
2018 IDFA (Netherlands) – International Premiere, Competition for Student 
Documentary
DOK.fest Munich (Germany) – National Premiere
2019 FIPADOC BIARRITZ (France) – ERASMUS+ Award Winner (main short 
film award)

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Мануэль Інакер | Мануэль Инакер | 
Manuel Inacker
Аператар | Оператор | DOP 
Фалька Зэлігер | Фалько Зелигер | 
Falco Seliger
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Карла Шцёр, Ніколь Ята | Карла Штёр, 
Николь Ятта | Karla Stöhr, Nicole Jatta
Вытворчасць | Производство | 
Production
Бабельсбергскі кінаўніверсітэт імя 
Конрада Вольфа, Інстытут імя Гётэ 
ў Мехіка | Бабельсбергский кино-
университет имени Конрада Вольфа, 
Институт имени Гёте в Мехико | Film 
University Babelsberg Konrad Wolf, 
Goethe Institut Mexico City
Правы | Права | Rights Holder
Мануэль Інакер | Мануэль Инакер | 
Manuel Inacker

Германія | Германия | Germany
2018, 24’ – DCP

[ la bestia – train of the unknowns ]

la bestia – поезд неизвестных 

LA BESTIA –  
ЦЯГНІК НЕВЯДОМЫХ
la bestia – train of the unknowns 

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Бабельсбергскі кінаўніверсітэт імя Конрада Вольфа | Бабельсбергский киноуниверситет имени Конрада Вольфа  
Film University Babelsberg KONRAD WOLF
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Мануэль ІНАКЕР
Мануэль Инакер 

Нямецка-харвацкі рэжысёр, жыве і працуе ў Берліне. Нарадзіўся ў 1989 годзе ў Зігене 
(Германія). Скончыў Эрфурцкі ўніверсітэт і Басфорскі ўніверсітэт у Стамбуле, выву-
чаў паліталогію, сацыялогію і філасофію. Жыў у розных краінах – у Кітаі, Аўстраліі, 
Турцыі. Цяпер вывучае рэжысуру ігравога і дакументальнага кіно ў Бабельсбергскім 
кінаўніверсітэце імя Конрада Вольфа. Яго фільмы бралі ўдзел у шматлікіх фестыва-
лях – Берлінале, IDFA, МКФ у Сан-Дыега. 

Немецко-хорватский режиссер, живет и работает в Берлине. Родился в 1989 году 
в Зигене (Германия). Изучал политологию, социологию и философию в Эрфуртском 
университете и Босфорском университете в Стамбуле. Жил в разных странах – Китае, 
Австралии, Турции. Изучает режиссуру игрового и документального кино в Бабель-
сбергском киноуниверситете имени Конрада Вольфа. Его фильмы участвовали во 
многих фестивалях – Берлинале, IDFA, МКФ в Сан-Диего. 

German-Croatian director based in Berlin. Born in 1989 in Siegen, Germany. Graduated 
from the University of Erfurt and Bosphorus University in Istanbul (Politics, Sociology and 
Philosophy), lived in various countries including China, Australia and Turkey. Studies feature 
and documentary film directing at the Film University Babelsberg Konrad Wolf. His films have 
been screened at numerous festivals such as Berlinale, IDFA and San Diego Film Festival. 

Manuel Inacker
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Наканаваны шлях, сыход ці выгнанне. Горад пакінуты і захаваны ў памяці. 
Ці будзе той дарозе канец?
2019 МКФ іспанскай і лацінаамерыканскай культуры (ЗША) – конкурсная 
праграма кароткаметражнага кіно
МКФ «Portobello» (Вялікабрытанія)
Рыжскі МКФ (Латвія)

Путь неизбежен. Исход или изгнание. Город, покинутый и хранимый в па-
мяти. Может, будет этой дороге конец?
2019 МКФ испанской и латиноамериканской культуры (США) – конкурсная 
программа короткометражного кино
МКФ «Portobello» (Великобритания)
Рижский МКФ (Латвия)

An inevitable march, an exodus or an exile. A town that is abandoned and 
remembered. On the way, perhaps, there is an end.
2019 Hispanic Culture FF (USA) – Shorts
Portobello IFF (UK)
Riga IFF (Latvia)

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Антоніа Льямас | Антонио Льямас | 
Antonio Llamas
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Куба Тарасевіч | Куба Тарасевич | 
Kuba Tarasiewicz
Аператар | Оператор | DOP 
Ігнасіа Пінела Альмендра | Игнасио 
Пинела Альмендро | Ignacio Pinela 
Almendro
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Х. М. Марцінэс Авіла | Х. М. Мартинес 
Авила | J. M. Martínez Ávila
Вытворчасць | Производство | 
Production
Школа кінематаграфіі і аўдыя-
візуальных мастацтваў у Мадрыдзе | 
Школа кинематографии и аудио-
визуальных искусств в Мадриде | 
Escuela de Cinematografía y del 
Audiovisual de la Comunidad de Madrid 
(ECAM)
Правы | Права | Rights Holder
Антоніа Льямас | Антонио Льямас | 
Antonio Llamas

Іспанія | Испания | Spain
2018, 8’ – DCP

[ romance del robo del sacramento ]

баллада о краже святых даров 

БАЛАДА АБ КРАДЗЯЖЫ  
СВЯТОГА САКРАМЭНТУ

ballad for the robbery of the sacrament 

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Школа кінематаграфіі і аўдыявізуальных мастацтваў у Мадрыдзе | Школа кинематографии и аудиовизуальных искусств в Мадриде  
Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM)
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Антоніа ЛЬЯМАС
Антонио Льямас 

Нарадзіўся ў 1992 годзе ў Мадрыдзе. Навучаўся рэжысуры ў Школе кінематаграфіі 
і аўдыявізуальных мастацтваў у Мадрыдзе.

Родился в 1992 году в Мадриде. Учился режиссуре в Школе кинематографии и аудио-
визуальных искусств в Мадриде.

Born in 1992 in Madrid. Director with a filmmaking degree from ECAM.

Antonio Llamas
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Бацька і сын жывуць пад адным дахам. Сын, рахманы і чулы, любіць бацьку. 
Харызматычны бацька любіць сына. Даглядаючы бацьку, сын усе ж спрабуе 
знайсці сваё месца ў свеце.
2018 МКФ «Docaviv» (Ізраіль) – пераможца конкурсу студэнцкага кіно
Студэнцкі кінафестываль у Тэль-Авіве (Ізраіль) – ганаровая згадка

Отец и сын живут под одной крышей. Сын, мягкий и наивный, любит отца. 
Харизматичный отец любит сына. Заботясь об отце, сын все же пытается 
найти свое место в мире. 
2018 МКФ «Docaviv» (Израиль) – победитель конкурса студенческого кино
Студенческий кинофестиваль в Тель-Авиве (Израиль) – почетное 
упоминание

A father and a son live in a house together. The son is kind, gentle and naïve, he 
loves his father. The charismatic father loves his son. While taking care of his 
father the son is trying to find his place in the world.
2018 Docaviv IFF (Israel) – Student Competition, First Prize
Tel Aviv Student FF (Israel) – Honorable Mention

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Гілель Ратэ | Гилель Рате | Hillel Rate 
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Гілель Ратэ | Гилель Рате | Hillel Rate
Аператар | Оператор | DOP 
Гілель Ратэ | Гилель Рате | Hillel Rate
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Гілель Ратэ | Гилель Рате | Hillel Rate
Вытворчасць | Производство | 
Production
Школа тэлебачання, кіно і мастацтваў 
Маале | Школа телевидения, кино 
и искусств Маале | The Ma’aleh School 
Of Television, Film & the Arts
Правы | Права | Rights Holder
Школа тэлебачання, кіно і мастацтваў 
Маале | Школа телевидения, кино 
и искусств Маале | The Ma’aleh School 
Of Television, Film & the Arts

Ізраіль | Израиль | Israel
2018, 32’ – DCP

сын моего отца 
СЫН МАЙГО БАЦЬКІ
my father’s son 

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Школа тэлебачання, кіно і мастацтваў Маале | Школа телевидения, кино и искусств Маале | Ma’aleh School Of Television, Film & the Arts

 [ ובנו אב ]
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Гілель РАТЭ
Гилель Рате

Рэжысёр, сцэнарыст і аператар. Студэнт Школы тэлебачання, кіно і мастацтваў Маале 
і педагагічнага каледжа імя Херцага. Працуе ў дыстрыб’ютарскай кампаніі «Go2films». 
«Сын майго бацькі» – яго дыпломны фільм.

Режиссер, сценарист и оператор. Студент Школы телевидения, кино и искусств Маале 
и педагогического колледжа имени Херцога. Работает в дистрибьюторской компании 
«Go2films». «Сын моего отца» – его дипломный фильм.

Director, writer and photographer. Student of the Maaleh School of Television & Film and at the 
Herzog College of Education. Additionally works for a distribution company called Go2films. 
MY FATHER’S SON is his graduating documentary short.

Hillel Rate
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Кшыштаф і яго жонка Віёла скіроўваюцца ў горы пакатацца на лыжах. 
Кшыштаф сляпы, і камунікуюць яны з жонкай праз блютус-гарнітуру 
на шлемах. Чым вышэй яны на канатным пад’ёмніку, тым больш мы 
даведваемся пра герояў. Калі схілы гор ахінае густы туман, ім даводзіцца 
шукаць адно аднаго – трэба ўвесь час заставацца на сувязі... 
2018 МФ дакументальнага кіно ў Амстэрдаме (Нідэрланды) – сусвет-
ная прэм’ера
2019 Кракаўскі МКФ (Польшча) – «Срэбны цмок» за лепшы дакумен-
тальны фільм
МКФ «Пасланне да чалавека» (Расія) – прыз журы расійскай прэсы за 
лепшы дакументальны фільм
МФ дакументальнага кіно «HotDocs» (Канада) – міжнародны конкурс
МКФ у Сіднеі (Аўстралія) – міжнародны конкурс

Кшиштоф и его жена Виола отправляются в горы покататься на лыжах. 
Кшиштоф слепой, и общаются они с женой через блютус-гарнитуру на 
шлемах. Чем выше они на канатном подъемнике, тем больше мы узнаем 
о героях. Когда горы окутывает густой туман, им приходится искать друг 
друга – нужно все время оставаться на связи… 
2018 МФ документального кино в Амстердаме (Нидерланды) – миро-
вая премьера
2019 Краковский МКФ (Польша) – «Серебряный дракон» за лучший 
документальный фильм
МКФ «Послание к человеку» (Россия) – приз жюри российской прессы 
за лучший документальный фильм
МФ документального кино «HotDocs» (Канада) – международный 
конкурс 
МКФ в Сиднее (Австралия) – международный конкурс

Blind Krzysztof goes skiing with Wiola, who is his wife and guide. Bluetooth kits 
on the helmets connect them to each other. The higher they go in a chair lift, the 
more we learn about their life. When mist falls on the mountain slopes, Wiola 
and Krzysztof must find each other to stay connected... 
2018 IDFA (Netherlands) – World Premiere
2019 Krakow IFF (Poland) – Silver Dragon for Best Documentary
Message to Man IFF (Russia) – Russian Press Jury Prize for Best Short 
Documentary Film
HotDocs International Documentary FF (Canada) – International Competition
Sydney IFF (Australia) – International Competition

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Аляксандра Мацейчык | Александра 
Мачейчик | Aleksandra Maciejczyk
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Аляксандра Мацейчык | Александра 
Мачейчик | Aleksandra Maciejczyk
Аператар | Оператор | DOP 
Мацей Эдэльман | Мацей Эдельман | 
Maciej Edelman
Прадзюсар | Продюсер | Producer
Агата Галаньска | Агата Голаньска | 
Agata Golańska
Вытворчасць | Производство | 
Production
Польская нацыянальная школа 
кіно, тэлебачання і тэатра ў Лодзі | 
Польская национальная школа кино, 
телевидения и театра в Лодзи | Polish 
National Film, Television and Theatre 
School in Łódź
Правы | Права | Rights Holder
Кракаўскі фонд кіно | Краковский 
фонд кино | Krakow Film Foundation

Польшча | Польша | Poland
2018, 18’ – DCP

[ połączeni ]

на связи 
НА СУВЯЗІ
connected 

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Польская нацыянальная школа кіно, тэлебачання і тэатра ў Лодзі | Польская национальная школа кино, телевидения и театра в Лодзи  
Polish National Film, Television and Theatre School in Łódź
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Аляксандра МАЦЕЙЧЫК 
Александра Мачейчик 

Нарадзілася ў 1993 годзе ў Лодзі. Вучыцца ў Польскай нацыянальнай школе кіно, 
тэлебачання і тэатра ў Лодзі (кафедра рэжысуры). Аўтарка дакументальных і ігравых 
кароткаметражных фільмаў, удзельніца і лаўрэатка шматлікіх кінафестываляў. Пра-
цуе над сваім дыпломным фільмам. 

Родилась в 1993 году в Лодзи. Учится в Польской национальной школе кино, телевиде-
ния и театра в Лодзи (кафедра режиссуры). Автор документальных и игровых коротко-
метражных фильмов, участница и лауреат многих кинофестивалей. В настоящее время 
работает над своим дипломным фильмом.

Born in 1993 in Łódź. Studies at Polish National Film, Television and Theatre School in Łódź 
(Directing Department). Has shot documentary and fiction short films and took part in film 
festivals in Poland and abroad. Currently she is working on her graduating film. 

Aleksandra Maciejczyk
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Дакументальная прыпавесць. Даследчая станцыя на ўскрайку лесу, у яе 
калекцыі – больш за сем мільёнаў чучал жывёл.

Документальная притча. Исследовательская станция на краю леса, в её 
коллекции – свыше семи миллионов чучел животных.

A documentary parable about a research station on the edge of a forest with 
over 7 million crafted animals in its collection.

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Даміян Касоўскі | Дамиан Косовски | 
Damian Kosowski
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Даміян Касоўскі | Дамиан Косовски | 
Damian Kosowski
Аператар | Оператор | DOP 
Вераніка Іздэбска | Вероника 
Издебска | Weronika Izdebska
Прадзюсар | Продюсер | Producer
Якуб Ласкевіч | Якуб Ласкевич |  
Jakub Laskiewicz
Вытворчасць | Производство | 
Production
Польская нацыянальная школа 
кіно, тэлебачання і тэатра ў Лодзі | 
Польская национальная школа кино, 
телевидения и театра в Лодзи | Polish 
National Film, Television and Theatre 
School in Łódź
Правы | Права | Rights Holder
Даміян Касоўскі | Дамиан Косовски | 
Damian Kosowski

Польшча | Польша | Poland
2018, 11’ – DCP

[ symetria ]

симметрия 
СІМЕТРЫЯ
symmetry 

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Польская нацыянальная школа кіно, тэлебачання і тэатра ў Лодзі | Польская национальная школа кино, телевидения и театра в Лодзи  
Polish National Film, Television and Theatre School in Łódź
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Даміян КАСОЎСКІ
Дамиан Косовски 

Нарадзіўся ў 1993 годзе ў горадзе Радомска. Скончыў факультэт візуальных мастацт-
ваў Акадэміі выяўленчых мастацтваў у Лодзі. Стыпендыят Вышэйшай школы выяў-
лен чых мастацтваў у Браціславе. Цяпер вывучае рэжысуру ў Польскай нацыянальнай 
школе кіно, тэлебачання і тэатра ў Лодзі.

Родился в 1993 году в Радомско. Окончил факультет визуальных искусств Академии 
изобразительных искусств в Лодзи. Стипендиат Высшей школы изобразительных 
искусств в Братиславе. В настоящее время изучает режиссуру в Польской нацио-
нальной школе кино, телевидения и театра в Лодзи. 

Born in 1993 in Radomsko. Graduated from the Faculty of Visual Arts of the Academy of Fine 
Arts in Łódź. Scholarship holder in VSVU, Bratislava. Currently studies directing at the Film 
School in Łódź.

Damian Kosowski
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Бацька і сын калісьці разарвалі стасункі, а цяпер сустрэліся, каб правесці 
выхадныя ў гарах. Але іх вандроўка аказалася бязрадаснай. І п’яны баць-
ка задае рытарычнае пытанне: «А што, ты думаў, будзе лёгка?»
2018 Кракаўскі МКФ (Польшча)
2019 МКФ «FEST – New Directors | New Films» (Партугалія) – ганаровая 
згадка
МКФ «Go Short» (Нідэрланды)
МФ дакументальнага кіно «ДОКер» (Расія)

Отец и сын когда-то перестали общаться, но теперь встретились, чтобы 
провести выходные в горах. Только их поход оказался безрадостным. 
И пьяный отец задает риторический вопрос: «А что, ты думал, будет 
легко?»
2018 Краковский МКФ (Польша)
2019 МКФ «FEST – New Directors | New Films» (Португалия) – почетное 
упоминание
МКФ «Go Short» (Нидерланды)
МФ документального кино «ДОКер» (Россия)

A father and a son meet to spend some time together after staying out of touch 
for a while. But it is not a carefree weekend in a hut in the Bieszczady mountains. 
The drunken father asks a rhetorical question: “Well, have you thought it would 
be easy?”
2018 Krakow IFF (Poland) 
2019 FEST – New Directors | New Films Festival (Portugal) – Honorable 
Mention
Go Short IFF (Netherlands)
Moscow IDFF DOKer (Russia)

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Наталля Коняж | Наталия Коняж | 
Natalia Koniarz
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Наталля Коняж | Наталия Коняж | 
Natalia Koniarz
Аператар | Оператор | DOP 
Станіслаў Цуске | Станислав Цуске | 
Stanisław Cuske
Вытворчасць | Производство | 
Production
Факультэт радыё і тэлебачання імя 
Кшыштафа Кеслёўскага Сілезскага 
ўніверсітэта | Факультет радио  
и телевидения имени Кшиштофа 
 Кесьлёвского Силезского 
 университета | Krzysztof Kieślowski 
Faculty of Radio and Television, 
University of Silesia 
Правы | Права | Rights Holder
Кракаўскі фонд кіно | Краковский 
фонд кино | Krakow Film Foundation

Польшча | Польша | Poland
2018, 18’ – DCP

[ tama ]

плотина
ПЛАЦІНА
the dam 

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Факультэт радыё і тэлебачання імя Кшыштафа Кеслёўскага Сілезскага ўніверсітэта | Факультет радио и телевидения имени 
Кшиштофа Кесьлёвского Силезского университета | Krzysztof Kieślowski Faculty of Radio and Television, University of Silesia
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Наталля КОНЯЖ 
Наталия Коняж 

Нарадзілася ў 1996 годзе. Другакурсніца факультэта радыё і тэлебачання Сілезскага 
ўніверсітэта ў Катавіцах. Аўтарка кароткаметражных мастацкіх і музычных відэа. 
Шмат вандруе і займаецца мастацкай фатаграфіяй. 

Родилась в 1996 году. Второкурсница факультета радио и телевидения Силезского 
университета в Катовице. Автор короткометражных игровых и музыкальных видео. 
Много путешествует и занимается художественной фотографией. 

Born in 1996. Second-year student of Film Directing at the Faculty of Radio and Television in 
Katowice. Has made short feature forms and music videos. Travels extensively and pursues 
feature photography.

Natalia Koniarz
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Страціўшы маці, дзеці намагаюцца падтрымаць адно аднаго, але жыццё 
ўжо не будзе такім, як раней. Рэжысёр дзеліцца з гледачамі цяжкай 
і шчым лівай гісторыяй сваёй сям’і. 
2019 Кракаўскі МКФ (Польшча) – нацыянальны конкурс польскага кіно, 
прэм’ера
Фестываль кіно і мастацтваў «Два берагі» (Польшча) – дадатковы прыз 
самаму маладому рэжысёру
МКФ «DocLisboa» (Партугалія) – міжнародная прэм’ера

После смерти матери дети стараются поддержать друг друга, но жизнь 
уже не будет прежней. Режиссер делится со зрителями трудной и пронзи-
тельной историей своей семьи. 
2019 Краковский МКФ (Польша) – национальный конкурс польского 
кино, премьера
Фестиваль кино и искусств «Два берега» (Польша) – дополнительный 
приз самому молодому режиссеру
МКФ «DocLisboa» (Португалия) – международная премьера

Adolescent children try to keep together for better and worse after their mother’s 
loss, although their lives will never be the same again. The director shares the 
painful and intimate history of his family with the audience.
2019 Krakow IFF (Poland) – Polish National Competition, Premiere
Two Riversides Film and Art Festival (Poland) – Extra Statutory Prize for 
Youngest Director 
DocLisboa IFF (Portugal) – International Premiere

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Кшыштаф Валжаньскі | Кшиштоф 
Волжаньски | Krzysztof Wołżański
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Кшыштаф Валжаньскі | Кшиштоф 
Волжаньски | Krzysztof Wołżański
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Мацей Слясіцкі | Мацей Слесицки | 
Maciej Ślesicki
Вытворчасць | Производство | 
Production
Варшаўская кінашкола | Варшавская 
киношкола | Warsaw Film School 
Правы | Права | Rights Holder
Варшаўская кінашкола | Варшавская 
киношкола | Warsaw Film School 

Польшча | Польша | Poland 
2019, 21’ – DCP

[ i znów będziemy szczęśliwi ]

и мы снова будем счастливы 

І МЫ ЗНОЎ  
БУДЗЕМ ШЧАСЛІВЫЯ
and we’ll be happy again 

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Варшаўская кінашкола | Варшавская киношкола | Warsaw Film School 
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Кшыштаф ВАЛЖАНЬСКІ 
Кшиштоф Волжаньски 

Нарадзіўся ў 1996 годзе ў Польшчы. Вывучае рэжысуру на апошнім курсе Варшаўскай 
кінашколы, а таксама псіхалогію ў Варшаўскім універсітэце. 

Родился в 1996 году в Польше. Изучает режиссуру на последнем курсе Варшавской 
киношколы, а также психологию в Варшавском университете. 

Born in 1996 in Poland. Currently is a graduating student of Warsaw Film School and a student 
of psychology at the University of Warsaw.

Krzysztof Wołżański
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Гэта гарадская сімфонія прысвечана Браціславе. Горад на Дунаі змяняец-
ца, выклікаючы няўпэўненасць у будучыні і тугу па мінулым. Людзі, якія 
жывуць побач, на адным беразе ракі, існуюць у розных сусветах і могуць 
ніколі не сустрэцца. Такое бывае і ў Браціславе, і ў любым іншым горадзе.

Эта городская симфония посвящена Братиславе. Город на Дунае меня-
ется, вызывая неуверенность в будущем и тоску по прошлому. Люди, 
живущие рядом, на берегу одной реки, бывает, существуют в разных 
мирах и могут никогда не встретиться. Такое случается и в Братиславе, 
и в любом другом городе. 

Changes of Bratislava which lies on the Danube river are depicted in a city sym-
phony with nostalgia for the past and uncertainty of the future. A philosophical 
story of different worlds of people who never meet, despite sharing the same 
geographical location – one kilometer of one riverbank of one city, any city.

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Луцыя Кашава | Луция Кашова |  
Lucia Kašová
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Луцыя Кашава | Луция Кашова |  
Lucia Kašová
Аператар | Оператор | DOP 
Марцін Юрчы | Мартин Юрчи |  
Martin Jurči
Вытворчасць | Производство | 
Production
Акадэмія выканальніцкіх мастацтваў 
у Браціславе | Академия  
исполнительских искусств  
в Братиславе | Academy of Performing 
Arts in Bratislava (VŠMU)
Правы | Права | Rights Holder
Акадэмія выканальніцкіх мастацтваў 
у Браціславе | Академия  
исполнительских искусств  
в Братиславе | Academy of Performing 
Arts in Bratislava (VŠMU)

Славакія | Словакия | Slovakia
2018, 19’ – DCP

[ betónová doba ]

бетонные времена 

БЕТОННЫ  
ЧАС 
concrete times 

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Акадэмія выканальніцкіх мастацтваў у Браціславе | Академия исполнительских искусств в Братиславе | Academy of Performing 
Arts in Bratislava (VŠMU)
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Луцыя КАШАВА 
Луция Кашова 

Нарадзілася ў 1983 годзе. З 2014 года вывучае рэжысуру дакументальнага кіно ў Акадэ-
міі выканальніцкіх мастацтваў у Браціславе.

Родилась в 1983 году. С 2014 года изучает режиссуру документального кино в Акаде-
мии исполнительских искусств в Братиславе. 

Born in 1983. Since 2014 has been studying documentary film directing at the Academy of 
Performing Arts in Bratislava.

Lucia Kašová
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Даўным-даўно, за каралеўскім часам, Гелніца славілася руднікамі, а ця-
пер шахты стаяць затопленыя. Толькі маладыя гараджане не прагнуць 
вешаць форму на цвік. У асацыяцыю гарнякоў па-ранейшаму прымаюць 
новых членаў, быццам час спыніўся. Героі фільма мараць вярнуць Гелні-
цы былую веліч. Але ці магчыма гэта?
2018 Фестываль «Áčko» (Славакія) – сусветная прэм’ера

Давным-давно, во времена империи, Гелница славилась рудниками, а те-
перь все шахты затоплены. Только молодые горожане не желают вешать 
робу на гвоздь. В ассоциацию горняков по-прежнему принимают новых 
членов, будто время остановилось. Герои фильма мечтают вернуть 
Гелнице былую славу. Но возможно ли это?
2018 Фестиваль «Áčko» (Словакия) – мировая премьера

Gelnica, once a royal mining town, today has all the mines flooded. But young 
guys from the city do not want to hang the mining uniform on the nail yet. 
The citizens of the city behave as if they do not want to admit that the mines 
were closed and still accept new members to the mining association. The 
protagonists try to bring Gelnica back to glory. The question is: can that happen?
2018 Festival Áčko (Slovakia) – World Premiere

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Паўла Рэйселава | Паула Рейселова | 
Paula Reiselová
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Паўла Рэйселава | Паула Рейселова | 
Paula Reiselová
Аператар | Оператор | DOP 
Лукаш Качэр’як | Лукаш Качерьяк | 
Lukáš Kačerjak
Вытворчасць | Производство | 
Production
Акадэмія выканальніцкіх мастацтваў 
у Браціславе | Академия  
исполнительских искусств  
в Братиславе | Academy of Performing 
Arts in Bratislava (VŠMU)
Правы | Права | Rights Holder
Акадэмія выканальніцкіх мастацтваў 
у Браціславе | Академия 
исполнительских искусств  
в Братиславе | Academy of Performing 
Arts in Bratislava (VŠMU)

Славакія | Словакия | Slovakia
2018, 16’ – DCP

[ planéta gelnica ]

планета гелница 

ПЛАНЕТА  
ГЕЛНІЦА
planet gelnica 

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Акадэмія выканальніцкіх мастацтваў у Браціславе | Академия исполнительских искусств в Братиславе | Academy of Performing 
Arts in Bratislava (VŠMU)
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Паўла РЭЙСЕЛАВА 
Паула Рейселова 

Нарадзілася ў 1993 годзе. Спачатку вывучала ігравое кіно, але пасля звярнулася да 
дакументальнага, якое, на яе думку, больш праўдзіва адлюстроўвае рэчаіснасць. 
У сваіх дакументальных работах эксперыментуе з прыёмамі і метадамі ігравога кіно. 

Родилась в 1993 году. Сначала изучала игровое кино, но позже обратилась к доку-
ментальному, которое, по ее убеждению, правдивее отражает реальность. В своих 
документальных работах экспериментирует с приемами и методами игрового кино. 

Born in 1993. Originally studied feature film, but later decided to try out a documentary that 
came closer to the reality with its honesty. In her films tries to incorporate the knowledge 
gained during her feature film studies into the reality of the documentary that unfolds before 
her eyes. 

Paula Reiselová
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Як з’яўляецца верш? Як увасобіць сутнасць аднаго мастацтва мовай 
іншага? Аўтар шукае адказ на пытанне, што такое паэзія, перакладаючы 
на мову кінематографа творчасць сляпога паэта Івана Штрпкі.

Как рождается стихотворение? Как раскрыть суть одного искусства 
языком другого? Автор ищет ответ на вопрос, что такое поэзия, переводя 
на язык кино творчество слепого поэта Ивана Штрпки. 

How a poem is created? Is it possible to display one kind of art through another? 
The film is an attempt to interpret the word poetry through the life and work of 
the blind poet Ivan Štrpka.

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Дората Влнова | Дорота Влнова | 
Dorota Vlnová
Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriters
Дората Влнова, Ян Шціфел, Юра 
Шлаўка | Дорота Влнова, Ян  
Штиффел, Юро Шлаука | Dorota 
Vlnová, Ján Štiffel, Juro Šlauka
Аператар | Оператор | DOP 
Радка Шышулакава | Радка  
Шишулакова | Radka Šišuláková
Вытворчасць | Производство | 
Production
Акадэмія выканальніцкіх мастацтваў 
у Браціславе | Академия  
исполнительских искусств  
в Братиславе | Academy of Performing 
Arts in Bratislava (VŠMU)
Правы | Права | Rights Holder
Акадэмія выканальніцкіх мастацтваў 
у Браціславе | Академия  
исполнительских искусств  
в Братиславе | Academy of Performing 
Arts in Bratislava (VŠMU)

Славакія | Словакия | Slovakia
2018, 13’ – DCP

[ jasné miesta ]

сияющие места 
ЗІХОТКІЯ МЕСЦЫ 
radiant places 

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Акадэмія выканальніцкіх мастацтваў у Браціславе | Академия исполнительских искусств в Братиславе | Academy of Performing 
Arts in Bratislava (VŠMU)
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Дората ВЛНОВА
Дорота Влнова 

Нарадзілася ў 1992 годзе. Вывучае рэжысуру дакументальнага кіно на факультэце 
кіно Акадэміі выканальніцкіх мастацтваў у Браціславе. У сваіх стужках даследуе 
тэмы па-за межамі знаёмага і звыклага. Здымае відэа для няўрадавых арганізацый 
і фестываляў, супрацоўнічае з вядучай славацкай газетай SME.

Родилась в 1992 году. Изучает режиссуру документального кино на факультете кино 
Академии исполнительских искусств в Братиславе. В своих фильмах исследует темы 
за пределами знакомого и привычного. Снимает видео для неправительственных 
организаций и фестивалей, сотрудничает с ведущей словацкой газетой SME. 

Born in 1992. Studies Documentary Film Directing at the Film Faculty of the Academy of 
Performing Arts in Bratislava. Explores topics and areas outside of general interest. Apart from 
directing clips for NGOs or festivals works in the video section of largest Slovak newspaper – 
SME.

Dorota Vlnová
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Дакументальны фільм аб сталенні. Шыра Тама, дванаццацігадовая дзяў-
чынка з пасялення Амона, адчайна змагаецца за тое, каб выратаваць 
свой дом ад зносу. 
2019 МКФ «Docaviv» (Ізраіль) – пераможца конкурсу студэнцкага кіно

Документальный фильм о взрослении. Шира Тама, двенадцатилетняя 
девочка из поселения Амона, отчаянно сражается за то, чтобы спасти 
свой дом от сноса. 
2019 МКФ «Docaviv» (Израиль) – победитель конкурса студенческого кино

A coming-of-age film documenting Shira Tama, a 12-year-old girl living in the 
Amona settlement, who is fighting the battle of her life to save her home.
2019 Docaviv IFF (Israel) – Winner of the Students Competition

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Шыр Хоры Абу | Шир Хори Абу | 
Shir Hori Abu
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Шыр Хоры Абу | Шир Хори Абу |  
Shir Hori Abu
Аператар | Оператор | DOP 
Эстэр Леман | Эстер Леман | 
Ester Lehman
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Шыр Хоры Абу | Шир Хори Абу | 
Shir Hori Abu
Вытворчасць | Производство | 
Production
Акадэмічны каледж імя Пінхаса 
Сапіра | Академический колледж 
имени Пинхаса Сапира | Sapir College 
Правы | Права | Rights Holder
Акадэмічны каледж імя Пінхаса  
Сапіра | Академический колледж 
имени Пинхаса Сапира | Sapir College 

Ізраіль | Израиль | Israel
2018, 31’ – DCP

шира тама 
ШЫРА ТАМА
shira tama 

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Акадэмічны каледж імя Пінхаса Сапіра | Академический колледж имени Пинхаса Сапира | Sapir College

 [ שירה תמה ]
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Шыр ХОРЫ АБУ
Шир Хори Абу 

Ізраільская рэжысёрка, сцэнарыстка з Беэр-Шэвы. Вывучала аўдыявізуальныя 
мастацтвы ў Акадэмічным каледжы імя Пінхаса Сапіра. Зняла свой першы фільм 
яшчэ падчас вучобы ў школе, атрымала спецыяльны прыз нацыянальнага конкурсу, 
арганізаванага Міністэрствам адукацыі. Падчас бакалаўрыяту зняла шэсць каротка-
метражных фільмаў. 

Израильский режиссер, сценарист из Беэр-Шевы. Изучала аудиовизуальные искус-
ства в Академическом колледже имени Пинхаса Сапира. Сняла свой первый фильм 
еще во время учебы в школе, получила специальный приз национального конкурса, 
организованного Министерством образования. Во время бакалавриата сняла шесть 
короткометражных фильмов. 

Israeli director, scriptwriter from Be’er Sheva. Studied audio and visual arts at Sapir College. 
Directed her first film in high school, and received a special prize in the Board of Education’s 
national competition. During her BA studies directed six shorts. 
 

Shir Hori Abu
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Дакументальны фільм пра бяздомных людзей, для якіх кожны дзень – 
гэта барацьба за існаванне і пошук свайго месца на зямлі. Іх маналогі 
ўвасоблены ў сямі анімацыйных навелах. 
2019 Маскоўскі МКФ (Расія) – конкурс кароткаметражных фільмаў
МФ студэнцкага кіно «TISFF» (Ізраіль) – конкурсная праграма ізраіль-
скага кіно

Документальная лента о бездомных людях, для которых каждый день – 
это борьба за существование и поиск своего места на земле. Их моноло-
ги воплощены в семи анимационных новеллах. 
2019 Московский МКФ (Россия) – конкурс короткометражных фильмов
МФ студенческого кино «TISFF» (Израиль) – конкурсная программа 
израильского кино

The documentary reveals the stories of the homeless people that live their life in 
a constant struggle trying to maintain their possessions, place and identity. Their 
monologues are translated into seven short animated films. 
2019 Moscow IFF (Russia) – Short Film Competition
TISFF – International Student Film Festival (Israel) – Israeli Competition

Рэжысёры | Режиссеры | Directors 
Дудзі Ашкеназі, Тамар Харытонаў, 
Ротэм Эзра, Савіён Арбель, Ёнатан 
Думуш, Даніэль Порат, Аміт Карні, 
Том Шварц, Даніэль Амбія, Ошрыт 
Гедалія, Эн Бітан, Ліхі Дахан, Хадая 
Розенблюм | Дуди Ашкенази, Тамар 
Харитонов, Ротем Эзра, Савийон 
Арбель, Йонатан Думуш, Амит Карни, 
Даниэль Порат, Том Шварц, Даниэль 
Амбийя, Ошрит Гедалия, Энн Битан, 
Лихи Дахан, Ходайя Розенблюм | 
Dudi Ashkenazi, Tamar Haritonov, Rotem 
Ezra, Savion Arbel, Yonathan Dumush, 
Daniel Porat, Amit Karni, Tom Schwartz, 
Daniel Ambia, Oshrit Gedalia, Ann Bitan, 
Lihi Dahan, Hodaya Rozenblum
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Дудзі Ашкеназі, Тамар Харытонаў, 
Ротэм Эзра, Савіён Арбель, Ёнатан 
Думуш, Даніэль Порат, Аміт Карні, 
Том Шварц, Даніэль Амбія, Ошрыт 
Гедалія, Эн Бітан, Ліхі Дахан, Хадая 
Розенблюм | Дуди Ашкенази, Тамар 
Харитонов, Ротем Эзра, Савийон 
Арбель, Йонатан Думуш, Амит Карни, 
Даниэль Порат, Том Шварц, Даниэль 
Амбийя, Ошрит Гедалия, Энн Битан, 
Лихи Дахан, Ходайя Розенблюм | 
Dudi Ashkenazi, Tamar Haritonov, Rotem 
Ezra, Savion Arbel, Yonathan Dumush, 
Daniel Porat, Amit Karni, Tom Schwartz, 
Daniel Ambia, Oshrit Gedalia, Ann Bitan, 
Lihi Dahan, Hodaya Rozenblum
Прадзюсары | Продюсеры | Producers 
Рыкарда Вердэсхайм, Ліяна 
Мімран-Асадон, Тамар Харытонаў  | 
Рикардо Вердесхайм, Лиана 
Мимран-Осадон, Тамар Харитонов | 
Ricardo Werdesheim, Liana  
Mimran-Osadon, Tamar Haritonov
Вытворчасць | Производство | 
Production
Акадэмічны каледж імя Пінхаса  
Сапіра | Академический колледж 
имени Пинхаса Сапира | Sapir College 
Правы | Права | Rights Holder
Акадэмічны каледж імя Пінхаса  
Сапіра | Академический колледж 
имени Пинхаса Сапира | Sapir College 

Ізраіль | Израиль | Israel
2018, 15’ – DCP

на грани 
НА МЯЖЫ 
margins 

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Акадэмічны каледж імя Пінхаса Сапіра | Академический колледж имени Пинхаса Сапира | Sapir College

 [ שוליים ]
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Маладыя рэжысёры, сцэнарысты, удзельнікі міжнародных кінафестываляў. Вучацца 
ў Акадэмічным каледжы імя Пінхаса Сапіра.
Молодые режиссеры, сценаристы, участники международных кинофестивалей. Учат-
ся в Академическом колледже имена Пинхаса Сапира.
Young directors, scriptwriters, participants of international film festivals. Study at the Sapir College. 

Дудзі АШКЕНАЗІ
Дуди Ашкенази
Dudi Ashkenazi

Тамар ХАРЫТОНАЎ
Тамар Харитонов
Tamar Haritonov

Ротэм ЭЗРА
Ротем Эзра
Rotem Ezra

Савіён АРБЕЛЬ
Савийон Арбель
Savion Arbel

Ёнатан ДУМУШ
Йонатан Думуш
Yonathan Dumush

Даніэль ПОРАТ
Даниэль Порат
Daniel Porat

Аміт КАРНІ
Амит Карни
Amit Karni

Том ШВАРЦ
Том Шварц
Tom Schwartz

Даніэль АМБІЯ
Даниэль Амбийя
Daniel Ambia

Ошрыт ГЕДАЛІЯ
Ошрит Гедалия
Oshrit Gedalia

Эн БІТАН
Энн Битан
Ann Bitan

Ліхі ДАХАН
Лихи Дахан
Lihi Dahan 

Хадая РОЗЕНБЛЮМ 
Ходайя Розенблюм
Hodaya Rozenblum
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Раўнінны ландшафт Шарлеруа даўно змянілі тэрыконы, адвалы пустых 
парод з вугальных шахт. Цяпер гэта галоўныя доказы сур’ёзнай экалагіч-
най праблемы. Зняты на тэрыконах, фільм паказвае індустрыяльную ка-
тастрофу з навуковай дакладнасцю і адначасова з лірызмам, пакідаючы 
надзею на тое, што экалагічная раўнавага з часам адновіцца.
2019 МКФ у Ратэрдаме (Нідэрланды)
МКФ «Alchemy Film and Arts» (Шатландыя)
МКФ «CinemAmbiente» (Італія)

Равнинный ландшафт Шарлеруа давно изменили терриконы, отвалы 
пустых пород из угольных шахт. Это главные доказательства серьезной 
экологической проблемы. Снятый на терриконах, фильм изображает инду-
стриальную катастрофу с научной точностью и одновременно с лириз-
мом, оставляя надежду на то, что экологическое равновесие со временем 
восстановится. 
2019 МКФ в Роттердаме (Нидерланды)
МКФ «Alchemy Film and Arts» (Шотландия)
МКФ «CinemAmbiente» (Италия)

The geography of the otherwise flat city of Charleroi is defined by slag heaps-hills 
formed from the waste material from coal mines. Filmed entirely from these terrils 
themselves, the film weaves large-scale industrial tragedy with the poeticism 
of ecological rebirth through a data-driven narration in which the terrils are the 
protagonists.
2019 IFFR (Netherlands)
Alchemy Film and Arts FF (Scotland)
CinemAmbiente IFF (Italy)

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Бронтэ Стал | Бронте Стал |  
Bronte Stahl
Аператар | Оператор | DOP 
Бронтэ Стал | Бронте Стал | 
 Bronte Stahl
Вытворчасць | Производство | 
Production
Мабільная кінашкола «DocNomads» | 
Мобильная киношкола 
«DocNomads» | The Mobile Film School 
«DocNomads» 
Правы | Права | Rights Holder
Бронтэ Стал | Бронте Стал |  
Bronte Stahl

Бельгія, Партугалія, Венгрыя | Бельгия, Португалия, 
Венгрия | Belgium, Portugal, Hungary

2019, 13’ – DCP

[ terril ]

террикон
ТЭРЫКОН
terril 

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Мабільная кінашкола «DocNomads» | Мобильная киношкола «DocNomads» | The Mobile Film School «DocNomads» 
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Бронтэ СТАЛ 
Бронте Стал 

Рэжысёр дакументальнага кіно з Уэстэрлі, ЗША. Вучыўся і працаваў у Фларэнцыі, Рыме, 
Лісабоне, Будапешце і Бруселі. Скончыў з адзнакай магістарскую праграму ў Мабіль-
най кінашколе «DocNomads». Яго фільмы аб прыродзе і яе насельніках удзель нічалі 
ў МКФ у Ратэрдаме, МКФ «DocLisboa» і МКФ у Род-Айлендзе.

Режиссер документального кино из Уэстерли, США. Учился и работал во Флоренции, 
Риме, Лиссабоне, Будапеште и Брюсселе. С отличием окончил магистерскую про-
грамму в Мобильной киношколе «DocNomads». Его фильмы о природе и ее обитателях 
были участниками МКФ в Роттердаме, МКФ «DocLisboa» и МКФ в Род-Айленде.

Documentary film director from Westerly, RI, USA. Studied, worked and lived in Florence, 
Rome, Lisbon, Budapest and Brussels. Graduated magna cum laude from the European 
documentary directing masters program DocNomads. His films deal with encounters with the 
natural world and the beings that it hosts and have been selected for IFFR, DocLisboa and the 
Rhode Island IFF.

Bronte Stahl
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У прыгарадзе Будапешта, у атачэнні калекцый матылькоў, ракавінак, 
камянёў і фарфору, жыве пажылая пара. У іх няма спадкаемцаў, і час у іх 
доме нібыта застыў. Нічога не мяняецца: матылькі, ракавінкі, фарфор, 
камяні… Іштван і Мелінда разважаюць пра тое, што будзе з іх калекцыямі. 
Фільм пра час, памяць і канечнасць жыцця. 

В пригороде Будапешта, в окружении коллекций бабочек, ракушек, 
камней и фарфора, живет пожилая пара. У них нет наследников, и время 
в их доме будто застыло. Ничего не меняется: бабочки, ракушки, камни, 
фарфор… Иштван и Мелинда размышляют о том, что же будет с их кол-
лекциями. Фильм о времени, памяти и конечности жизни. 

In the suburbs of Budapest, an elderly couple live in a suspended time 
surrounded by butterflies, shells, porcelain and stones. Without heirs, Istvan and 
Melinda contemplate what will happen to their collections. A film about time, 
memory and finitude.

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Луіза Мелу | Луиза Меллу | Luisa Mello
Аператары | Операторы | DOP 
Лусіяна Базежыу | Лусиана Базежиу | 
Luciana Baseggio
Вытворчасць | Производство | 
Production
Мабільная кінашкола «DocNomads» | 
Мобильная киношкола «DocNomads» 
| The Mobile Film School «DocNomads» 
Правы | Права | Rights Holder
Луіза Мелу | Луиза Меллу | Luisa Mello

Венгрыя | Венгрия | Hungary
2019, 11’ – DCP

[ the rest of the yarn ]

когда закончится нить 

КАЛІ  
СКОНЧЫЦЦА НІТКА
the rest of the yarn

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Мабільная кінашкола «DocNomads» | Мобильная киношкола «DocNomads» | The Mobile Film School «DocNomads» 
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Луіза МЕЛУ
Луиза Меллу

Нарадзілася ў 1989 годзе ў Рыа-дэ-Жанэйра (Бразілія). Вывучала кіно, мастацтва 
і філасофію ў Папскім каталіцкім універсітэце ў Рыа-дэ-Жанэйра. Вывучала рэжысуру 
дакументальнага кіно ў Міжнароднай школе кіно і тэлебачання на Кубе (EICTV) і ў ма-
більнай кінашколе «DocNomads» (Лісабон, Будапешт, Брусель). 

Родилась в 1989 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Изучала кино, искусство и фило-
софию в Папском католическом университете в Рио-де-Жанейро. Изучала режиссуру 
документального кино в Международной школе кино и телевидения на Кубе (EICTV) 
и в мобильной киношколе «DocNomads» (Лиссабон, Будапешт, Брюссель). 

Born in 1989 in Rio de Janeiro, Brazil. Studied Cinema, Art and Philosophy at the Pontifical 
Catholic University of Rio de Janeiro. Studied documentary filmmaking at the International 
Film and TV School of Cuba (EICTV) and at DocNomads, an international Joint Master degree 
in documentary film directing based in Lisbon, Budapest and Brussels.

Luisa Mello
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Алена Мурганава прысвяціла фільм сваёй дзевяносташасцігадовай бабулі. 
Тая марыла стаць балерынай, але стала інжынерам. Рэжысёрка прызнаец-
ца: «Я зняла гэты фільм, бо хацела зразумець, хто яна на самай справе. Але 
замест гэтага крыху зразумела сябе».
2018 МФ дакументальнага кіно «АртДокФэст» (Расія) – пазаконкурсны 
паказ

Елена Мурганова посвятила фильм своей девяностошестилетней бабуш-
ке. Та мечтала стать балериной, а стала инженером. Режиссер признается: 
«Я сняла этот фильм, потому что хотела понять, кто она на самом деле. Но 
вместо этого немного разобралась в себе».
2018 МФ документального кино «АртДокФест» (Россия) – внеконкурс-
ный показ

Elena Murganova dedicated this film to her 96-year-old grandmother. The woman 
dreamed of becoming a ballerina, but became an engineer. The director says: 
“I made this film because I wanted to understand a little bit who she really is, but 
I have understood myself instead”.
2018 ArtDocFest Russian Open Documentary FF (Russia) – Out of 
Competition

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Алена Мурганава | Елена Мурганова | 
Elena Murganova
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Алена Мурганава | Елена Мурганова | 
Elena Murganova
Аператар | Оператор | DOP 
Алена Мурганава | Елена Мурганова | 
Elena Murganova
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Марына Разбежкіна | Марина 
Разбежкина | Marina Razbezhkina
Вытворчасць | Производство | 
Production
Школа дакументальнага кіно і тэатра 
Марыны Разбежкінай і Міхаіла  
Угарава | Школа документального 
кино и театра Марины Разбежкиной  
и Михаила Угарова | Marina 
Razbezhkina and Mikhail Ugarov School 
of Documentary Film and Theatre
Правы | Права | Rights Holder
Школа дакументальнага кіно і тэатра 
Марыны Разбежкінай і Міхаіла  
Угарава | Школа документального кино 
и театра Марины Разбежкиной  
и Михаила Угарова | Marina 
Razbezhkina and Mikhail Ugarov School 
of Documentary Film and Theatre

Расія | Россия | Russia
2018, 20’ – DCP

[ инженер федорович ]

инженер федорович 

ІНЖЫНЕР  
ФЕДАРОВІЧ
engineer fedorovich

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Школа дакументальнага кіно і тэатра Марыны Разбежкінай і Міхаіла Угарава | Школа документального кино и театра Марины 
Разбежкиной и Михаила Угарова | Marina Razbezhkina and Mikhail Ugarov School of Documentary Film and Theatre
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Алена МУРГАНАВА 
Елена Мурганова 

Нарадзілася ў Маскве, скончыла філалагічны факультэт Санкт-Пецярбургскага дзяржаў-
нага ўніверсітэта. Тры гады працавала кінааператарам і мантажорам у дабрачынным 
фондзе для людзей з аўтызмам «Антон тут побач». Скончыла Школу дакументальнага 
кіно і тэатра Марыны Разбежкінай і Міхаіла Угарава. «Інжынер Федаровіч» – дыпломная 
работа рэжысёркі.

Родилась в Москве, окончила филологический факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета. Три года работала оператором и монтажером в бла-
готворительном фонде для людей с аутизмом «Антон тут рядом». Окончила Школу 
документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. «Инженер 
Федорович» – дипломная работа режиссера.

Born in Moscow, graduated from the faculty of Philology of Saint Petersburg State University. 
For three years has been working in the charity foundation for people with autism Anton's 
Right Here as an editor and cinematographer. Studied at the Marina Razbezhkina and Mikhail 
Ugarov School of Documentary Film and Theatre and graduated with the film ENGINEER 
FEDOROVICH.

Elena Murganova
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Трое дзяўчат трапляюць у магічны дом у лесе, дзе сціраецца мяжа між 
рэальнасцю і фантазіяй. Яны расказваюць адна адной гісторыі пра 
сталенне, самоту і вандроўкі ў Сусвеце. У свеце фантазій так лёгка спас-
цігнуць саміх сябе, здзейсніць мары і пераадолець межы, што перашка-
джаюць гераіням раскрыць свае таленты. 

Три девушки попадают в волшебный дом в лесной чаще, где стирается 
грань между реальностью и фантазией. Они рассказывают друг другу 
истории о взрослении, одиночестве и путешествиях во Вселенной. В мире 
фантазий так легко познать самих себя, осуществить мечты и преодолеть 
границы, которые мешают героиням раскрыть свои таланты.

Three young girls are left alone in a magic house in the forest. They grow closer 
to each other as the border between reality and fantasy vanish. They tell stories 
from their imagination rooted in their own lives. Stories about leaving home, 
growing up, feeling alone and traveling to space. The film is an experimental 
documentary bringing young non-actors into a fantasy world that lets them live 
out their dreams in an environment where they can be themselves. The three 
girls each have limits in the real world, which is turned upside down to explore 
their potentials and hidden talents.

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Каміла Арліен | Камилла Арлиен | 
Camilla Arlien
Аператар | Оператор | DOP 
Расмус Хасле Ёргенсен | Расмус 
Хасле Йоргенсен | Rasmus Hasle 
Jørgensen
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Маціяс Бруунсхой Якабсен |  
Матиас Бруунсхой Якобсен | 
Mathias Bruunshøj Jakobsen
Вытворчасць | Производство | 
Production
Нацыянальная кінашкола Даніі | 
Национальная киношкола Дании | 
National Film School of Denmark
Правы | Права | Rights Holder
Каміла Арліен | Камилла Арлиен | 
Camilla Arlien

Данія | Дания | Denmark
2019, 28’ – DCP

[ stjerne regn ]

звездный дождь 
ЗОРНЫ ДОЖДЖ
star rain 

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Нацыянальная кінашкола Даніі | Национальная киношкола Дании | National Film School of Denmark
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Каміла АРЛІЕН
Камилла Арлиен 

Нарадзілася ў 1987 годзе ў Капенгагене. У 2019 годзе скончыла Нацыянальную 
кінашколу Даніі. Мае досвед у тэатры, музыцы і цыркавым мастацтве. Працуе ў экс-
перыментальным дакументальным кіно, даследуючы межы рэальнага і магічнага. 
Асаблівую ўвагу надае праблеме самаразвіцця сваіх герояў.

Родилась в 1987 году в Копенгагене. В 2019 году окончила Национальную киношколу 
Дании. Имеет опыт в музыке, театральном и цирковом искусствах. Работает в экспе-
риментальном документальном кино, исследуя границы реального и магического. 
Особое внимание уделяет проблеме саморазвития своих героев. 

Born in 1987 in Copenhagen. Graduated as a documentary film director from the National 
Film School of Denmark in 2019. Has a background in theatre, music and circus. Works with 
experimental documentaries, often with a touch of magic. Has a special interest in the self-
development of the characters.

Camilla Arlien
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Феліцытас Зонфіла, рэжысёрка фільма, спрабуе палепшыць стасункі 
з малодшым братам Зільфіюсам. Разам з сяброўкай Нінай яны скіроўва-
юцца ў падарожжа па месцах свайго дзяцінства, адначасова здымаючы 
фільм. Патаемная мэта Феліцытас – паказаць брату, хто галоўны ў іх 
творчым саюзе. Але ў Зільфіюса сваё меркаванне наконт таго, якім 
павінен быць фільм. «Мой брат умее танчыць» – шматслаёвы аповед пра 
стасункі сястры і брата, а таксама пра мастацтва кіно.
2019 Кінафестываль імя Макса Офюльса (Германія) – конкурсная 
праграма
Фестываль аўстрыйскага кіно «Diagonale» (Аўстрыя)

Фелицитас Зонфилла, режиссер фильма, пытается наладить отношения 
с младшим братом Зильфиусом. Вместе с подругой Ниной они отправ-
ляются в путешествие по местам своего детства, одновременно снимая 
кино. Тайная цель Фелицитас – показать брату, кто главный в их творче-
ском союзе. Но у Зильфиуса собственное представление о том, каким 
должен быть фильм. «Мой брат умеет танцевать» – многослойное пове-
ствование об отношениях сестры и брата, а также об искусстве кино. 
2019 Кинофестиваль имени Макса Офюльса (Германия) – конкурсная 
программа
Фестиваль австрийского кино «Diagonale» (Австрия)

Felicitas Sonvilla, the director of the film, tries to save the battered relationship 
with her younger brother Silvius. Together with her good friend Nina, the 
three embark on a road trip across Europe to the places of their childhood. 
But Felicitas pursues a secret aim with this movie: she wants her brother to 
understand who’s the boss in this artist partnership. But Silvius has his own 
ideas of what that movie should look like. MY BROTHER IS A DANCER is a multi-
layered film about the relationship between two siblings and filmmaking itself. 
2019 Filmfestival Max Ophüls Preis (Germany) – Competition
Diagonale – Festival of Austrian Film (Austria)

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Феліцытас Зонфіла | Фелицитас 
Зонфилла | Felicitas Sonvilla
Аператар | Оператор | DOP 
Ніна Веземан | Нина Веземанн |  
Nina Wesemann
Музыка | Музыка | Music 
Зільфіюс Зонфіла | Зильфиус 
 Зонфилла | Silvius Sonvilla
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Флорыян Брунінг, Томас Херберт | 
Флориан Брюнинг, Томас Херберт | 
Florian Brüning, Thomas Herberth
Вытворчасць | Производство | 
Production
Мюнхенскі ўніверсітэт тэлебачання 
і кіно | Мюнхенский университет 
телевидения и кино | University of 
Television and Film Munich (HFF)
Правы | Права | Rights Holder
Horse&Fruits Filmproduktion OG

Аўстрыя, Германія | 
 Австрия, Германия | 

 Austria, Germany
2018, 61’ – DCP

[ mein bruder kann tanzen ]

мой брат умеет танцевать 

МОЙ БРАТ  
УМЕЕ ТАНЧЫЦЬ
my brother is a dancer 

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Мюнхенскі ўніверсітэт тэлебачання і кіно | Мюнхенский университет телевидения и кино | University of Television and Film Munich (HFF)
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Феліцытас ЗОНФІЛА
Фелицитас Зонфилла 

Нарадзілася ў 1988 годзе ў Корнайбургу (Аўстрыя). Жыла ў Вене, Бруселі, Хельсінкі, 
Парыжы і Манпелье. У 2007–2010 гг. вывучала тэатральнае мастацтва, кіно і медыя 
ў Венскім ўніверсітэце. У 2010–2018 гг. – рэжысуру дакументальнага кіно ў Мюнхен-
скім універсітэце тэлебачання і кіно. Яе фільмы бралі ўдзел у прэстыжных міжнарод-
ных кінафестывалях і былі адзначаны шматлікімі ўзнагародамі. Жыве і працуе ў Вене. 

Родилась в 1988 году в Корнойбурге (Австрия). Жила в Вене, Брюсселе, Хельсинки, 
Париже и Монпелье. В 2007–2010 гг. изучала театральное искусство, кино и медиа 
в Венском университете, в 2010–2018 гг. – режиссуру документального кино в Мюн-
хенском университете телевидения и кино. Ее фильмы участвовали в престижных 
международных кинофестивалях и были отмечены многочисленными призами. 
Живет и работает в Вене и Мюнхене. 

Born 1988 in Korneuburg, Austria. Lived in Vienna, Brussels, Helsinki, Paris and Montpellier. In 
2007–2010 studied Theatre, Film and Media at the University of Vienna. In 2010–2018 studied 
documentary film direction at the HFF Munich. Her films have been shown at internationally 
renowned festivals and have won numerous awards. Lives and works in Vienna and Munich.

Felicitas Sonvilla
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Глухая нарвежская вёска ўзбуджана: на дарогах з’яўляюцца загадка-
выя сляды ад колаў – петлі, дугі, віткі. Мясцовыя жыхары падзяліліся: 
пакуль адны проста любуюцца ўзорамі, іншыя спрабуюць высветліць іх 
паходжанне. 
2019 МКФ у Тамперэ (Фінляндыя) – конкурсная праграма
МКФ «Visions du Réel» (Швейцарыя)

Глухая норвежская деревня взбудоражена: на дорогах появляются 
загадочные следы от колес – петли, дуги, витки. Местные жители разде-
лились: пока одни просто любуются узорами, другие пытаются выяснить 
их происхождение. 
2019 МКФ в Тампере (Финляндия) – конкурсная программа
МКФ «Visions du Réel » (Швейцария)

In a remote Norwegian village the weaving roads have become the subject of 
controversy. Assuming the role of detective, the documentary investigates the 
bewildering phenomena of car skid marks and their mysterious appearance. 
Winding, looping, curving, the hypnotising patterns reveal unexpected frictions in 
the village, as well as prompting the villagers to reflect on their sense of beauty. 
2019 Tampere IFF (Finland) – Competition Selection
Visions du Réel IFF (Switzerland)

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Цінья Руусувуоры | Тинья Руусувуори | 
Tinja Ruusuvuori
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Цінья Руусувуоры | Тинья Руусувуори | 
Tinja Ruusuvuori
Аператар | Оператор | DOP 
Піетары Пельтала | Пиетари Пельтола  | 
Pietari Peltola
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Мар’я Піхлая | Марья Пихлая |  
Marja Pihlaja
Вытворчасць | Производство | 
Production
Універсітэт Аалта | Университет 
Аалто | Aalto University
Правы | Права | Rights Holder
Універсітэт Аалта | Университет 
Аалто | Aalto University

Фінляндыя |  
Финляндия | Finland

2018, 20’ – DCP

[ untitled (burned rubber on asphalt) ]

без названия (жженая резина на асфальте) 

БЕЗ НАЗВЫ  
(ПАЛЕНАЯ ГУМА НА АСФАЛЬЦЕ)

untitled (burned rubber on asphalt)

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Універсітэт Аалта | Университет Аалто | Aalto University
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Цінья РУУСУВУОРЫ
Тинья Руусувуори 

Рэжысёрка дакументальнага кіно, мастачка, сцэнарыстка. Жыве і працуе ў Хельсінкі. 
Вучылася ва ўніверсітэце Аалта. «Без назвы (паленая гума на асфальце)» (2018) – яе 
дыпломны фільм.

Режиссер документального кино, художница, сценаристка. Живет и работает в Хель-
синки. Училась в университете Аалто. «Без названия (жженая резина на асфальте)» 
(2018) – ее дипломный фильм. 

Helsinki-based documentary filmmaker, visual artist and screenwriter. Studied at Aalto 
University. UNTITLED (BURNED RUBBER ON ASPHALT) (2018) is her graduation film. 

Tinja Ruusuvuori
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Чацвёра маладых людзей на парозе дарослага жыцця. Нервуючыся 
на пярэдадні ўступных іспытаў у тэатральную акадэмію, Ялмары, Олівер, 
Айну і Веэра спрабуюць уявіць, што іх чакае ў будучыні. 
2019 Хельсінкскі МКФ «Любоў і анархія» (Фінляндыя) – нацыянальны 
конкурс, прыз глядацкіх сімпатый

Четверо молодых людей на пороге взрослой жизни. Напряженно ожидая 
вступительные экзамены в театральную академию, Ялмари, Оливер, 
Айну и Веэра пытаются представить, что ждет их в будущем. 
2019 Хельсинкский МКФ «Любовь и анархия» (Финляндия) – национальный 
конкурс, приз зрительских симпатий 

Four young people on the threshold of adulthood. As the Theater Academy’s 
scary entrance tests approach, Jalmari, Oliver, Ainu and Veera are considering 
what to expect from the future.
2019 Helsinki IFF – Love & Anarchy (Finland) – National Competition, 
Audience Award

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Мілья Хяркёнен | Милья Хяркёнен | 
Milja Härkönen
Аператар | Оператор | DOP 
Ірыс Кярккяйнен | Ирис Кярккяйнен | 
Iris Kärkkäinen
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Туукка Варціайнен | Туукка 
Вартиайнен | Tuukka Vartiainen
Вытворчасць | Производство | 
Production
Універсітэт Аалта | Университет 
Аалто | Aalto University
Правы | Права | Rights Holder
Універсітэт Аалта | Университет 
Аалто | Aalto University

Фінляндыя | Финляндия | Finland
2019, 26’ – DCP

[ että tuntisin eläväni ]

ощутить себя живыми 

АДЧУЦЬ  
СЯБЕ ЖЫВЫМІ
to feel alive 

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Універсітэт Аалта | Университет Аалто | Aalto University
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Мілья ХЯРКЁНЕН
Милья Хяркёнен 

Нарадзілася ў 1990 годзе. Вывучае рэжысуру дакументальнага кіно ва ўніверсітэце 
Аалта. Вывучала таксама аўдыявізуальныя медыя, працавала ў сферы кіно і тэлеба-
чання ў Фінляндыі. Яе першы кароткаметражны фільм «Дзённая прыгажуня» (2017) 
быў паказаны на МФ дакументальнага кіно «DocPoint» і ўдзельнічаў у нацыянальным 
конкурсе Хельсінкскага МКФ «Любоў і анархія». 

Родилась в 1990 году. Изучает режиссуру документального кино в университете 
Аалто. Также изучала аудиовизуальные медиа, работала в сфере кино и телевидения. 
Ее первый короткометражный фильм «Дневная красавица» (2017) был показан на 
МФ документального кино «DocPoint» и участвовал в национальном конкурсе Хель-
синкского МКФ «Любовь и анархия». 

Born in 1990. Studies documentary film directing at Aalto University. Her past includes 
studies in the audiovisual field as well as many years working experience within the Finnish 
film and television industries. Her first short documentary BELLE DE JOUR (2017), screened 
at DocPoint Helsinki Documentary Film Festival in 2018 and was part of the National 
Competition at Helsinki IFF – Love & Anarchy. 

Milja Härkönen
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Свен аддаў цырку шмат гадоў. Цяпер, на пенсіі, ён жыве на захадзе Фін-
ляндыі ў кампаніі цыркавых жывёл, адпрацоўваючы з папугаямі і коньмі 
новыя трукі. Калі ў Свена атрымаецца адрамантаваць адзін з іржавых 
цыркавых фургонаў, яны скіруюцца ў новы тур. 

Свен отдал цирку много лет. Теперь, на пенсии, он живет на западе 
Финляндии в компании цирковых животных, разучивая с попугаями 
и лошадьми новые трюки. Если Свену удастся починить один из ржавых 
цирковых фургонов, они отправятся в новый тур. 

An observational documentary introduces Sven, retired circus veteran who lives 
with his circus animals in the quietness of Western Finland. Sven, parrots and 
horses spend their days practicing new tricks, while dozens of old circus vans 
and trailers are rusting among them. If Sven manages to fix one of his old vans, 
they’ll hit the road again for a new tour.

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Віле Коскінен | Вилле Коскинен | 
Ville Koskinen
Аператар | Оператор | DOP 
Красімір Ёванавіч-Хюварынен | 
Красимир Йованович-Хювяринен | 
Krasimir Jovanovic-Hyvärinen
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Віле Коскінен | Вилле Коскинен | 
Ville Koskinen
Вытворчасць | Производство | 
Production
Балтыйская школа кіно, медыя, 
мастацтваў і камунікацыі |  
Балтийская школа кино, медиа, 
искусств и коммуникации | Baltic 
Film, Media, Arts and Communication 
School (BFM)
Правы | Права | Rights Holder
Віле Коскінен | Вилле Коскинен | 
Ville Koskinen

Эстонія | Эстония | Estonia
2019, 14’ – DCP

[ tähtiteltan takana ]

под куполом 
ПАД КУПАЛАМ
behind the big top 

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Балтыйская школа кіно, медыя, мастацтваў і камунікацыі | Балтийская школа кино, медиа, искусств и коммуникации | Baltic Film, Media, 
Arts and Communication School (BFM)
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Віле КОСКІНЕН 
Вилле Коскинен 

Студэнт Балтыйскай школы кіно, медыя, мастацтваў і камунікацыі, жыве ў Таліне. Як 
рэжысёра яго цікавяць сацыяльныя праблемы. Стасункі чалавека з іншымі жывымі 
істотамі – ключавая тэма яго дакументальных і ігравых фільмаў.

Студент Балтийской школы кино, медиа, искусств и коммуникации, живет в Таллинне. 
Как режиссера его интересуют социальные проблемы. Отношения человека с други-
ми живыми существами – ключевая тема его документальных и игровых фильмов.

Tallinn based BA film student at Baltic Film and Media School. Interested in making films 
about social issues. Human connection with other life forms has been ongoing theme in his 
documentary and fiction work. 

Ville Koskinen
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Малады эстонскі паралімпіец Мац Топкін – выбітны плывец. Ён рыхтуец-
ца да Паралімпійскіх гульняў ў Токіа і разлічвае падняцца на п’едэстал, бо 
ў вадзе Мац ў сваёй стыхіі. Напаўняючы ўсё вакол сябе пазітывам, герой 
мяняе абывацельскае ўяўленне пра людзей з абмежаванымі магчымас-
цямі. 
2019 Форум «Global Short Docs» (Украіна)

Молодой эстонский паралимпиец Мац Топкин – первоклассный пловец. 
Он готовится к Паралимпийским играм в Токио и рассчитывает поднять-
ся на пьедестал, ведь в воде Мац в своей стихии. Наполняя все вокруг 
себя позитивом, он меняет обывательское представление о людях с 
ограниченными возможностями.
2019 Форум «Global Short Docs» (Украина)

The young Estonian Para swimming star Matz Topkin shines not only with his 
speed but with his personality as well. His positivity and smile will light up the 
room wherever he goes. He is determined to go to the Tokyo Paralympics and 
even hopes for good places in the finals. When in water Matz is in his natural 
environment – free like a bird. He redefines what a disability means. 
2019 Global Short Docs Forum (Ukraine) 

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Эліза Бенінья | Элиза Бенинья | 
Elīza Bēniņa
Аператар | Оператор | DOP 
Хелена Кыйв | Хелена Кыйв |
Helena Kõiv
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Эліза Бенінья | Элиза Бенинья | 
Elīza Bēniņa
Вытворчасць | Производство | 
Production
Балтыйская школа кіно, медыя, 
мастацтваў і камунікацыі |  
Балтийская школа кино, медиа, 
искусств и коммуникации | Baltic 
Film, Media, Arts and Communication 
School (BFM)
Правы | Права | Rights Holder
Эліза Бенінья | Элиза Бенинья | 
Elīza Bēniņa

Эстонія | Эстония | Estonia
2019, 10’ – DCP

[ matz: eesti vesilind ]

мац 
МАЦ 
matz: estonian waterbird

Конкурс нацыянальных кінашкол | Конкурс национальных киношкол | National Film Schools Competition

Балтыйская школа кіно, медыя, мастацтваў і камунікацыі | Балтийская школа кино, медиа, искусств и коммуникации | Baltic Film, Media, 
Arts and Communication School (BFM)
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Эліза БЕНІНЬЯ 
Элиза Бенинья 

Нарадзілася ў Латвіі. Жыве ў Таліне. Вывучае аўдыявізуальныя медыя ў Балтыйскай 
школе кіно, медыя, мастацтваў і камунікацыі. Цэлы год была валанцёрам Еўрапей-
скай валанцёрскай службы, працавала з дзецьмі ў Паўночнай Ірландыі. У сваіх філь-
мах засяроджваецца на сацыяльных пытаннях, распавядаючы гісторыі сацыяльна 
ізаляваных людзей. Талент апавядальніка і эмпатыя дапамагаюць ёй прыцягнуць 
увагу да тых, чыіх галасоў звычайна не чуюць.

Родилась в Латвии. Живет в Таллинне. Изучает аудиовизуальные медиа в Балтийской 
школе кино, медиа, искусств и коммуникации. Целый год была волонтером Евро-
пейской волонтерской службы, работала с детьми в Северной Ирландии. В своих 
фильмах обращается к социальным проблемам, уделяя особое внимание историям 
социально изолированных людей. Талант рассказчика и эмпатия помогают ей при-
влечь внимание к тем, чьи голоса обычно не слышны. 

Born in Latvia. Based in Tallinn. Studies at the Baltic Film School, Estonia (Audiovisual Media). 
Spent a year doing voluntary work with kids in Northern Ireland with European Voluntary 
Service. Interested in social themes, especially in the stories of those socially excluded. 
Uses her passion for storytelling and interest about people in her filmmaking work to raise 
awareness and tell the stories of those whose voices are usually silenced.

Elīza Bēniņa



НАЦЫЯНАЛЬНЫ КОНКУРС
национальный конкурс | national competition

САШАВА ПЕКЛА
сашин ад | sasha’s hell

1986

ВОЗЕРА РАДАСЦІ
озеро радости | lake of happiness

АПОШНІ ДЗЕНЬ ГЭТАГА ЛЕТА
последний день этого лета | the last day of this summer

ПЛЯЖ/ЛЕС/ТАМБУР
пляж/лес/тамбур | sands/woods/carriage

ІГРАВОЕ КІНО 
игровое кино | fiction films
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Калі рэпер Олі, які пакрысе набывае папулярнасць, урэшце сустракаецца 
са сваім віртуальным суаўтарам Сашам, іх тусовачны ўікэнд мяняе фар-
бы ад мілага да пакутліва няёмкага і нават вусцішнага. Андэграўндны 
канц, дзіўная сустрэча з дзяўчынай-готкай і, нарэшце, літаральны спуск у 
пекла – ўсё знята на шумную VHS-стужку.
2019 Маскоўскі МКФ (Расія) – сусветная прэм’ера

Когда набирающий популярность рэпер Оли наконец встречает своего 
виртуального соавтора Сашу, их тусовочный уикенд меняет краски от 
милого до болезненно неловкого и даже жуткого. Андеграундный канц, 
странная встреча с девушкой-готкой и, в конце концов, буквальный спуск 
в ад оказываются захвачены на шумную VHS-плёнку.
2019 Московский МКФ (Россия) – мировая премьера

When rising rapper Oli finally meets his online collaborator Sasha, their weekend of 
hanging out turns from sweet to painfully awkward to terrifying. An underground 
live gig, a strange encounter with a goth girl, and finally a literal descent into hell 
are all captured on grainy VHS tape.
2019 Moscow IFF (Russia) – World Premiere

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Мікіта Лаўрэцкі | Никита Лаврецкий | 
Nikita Lavretski
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Мікіта Лаўрэцкі, Рэй Коз | Никита 
Лаврецкий, Рей Коз | Nikita Lavretski, 
Rei Koz
Аператар | Оператор | DOP
Трэйсі Хіпхоп | Трейси Хипхоп | Tracy 
Hiphop
Музыка | Музыка | Music 
Улад Лалабай, Іван Кілін | Влад 
Лаллабай, Иван Килин | Vlad Lullaby, 
Ivan Kilin
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Мікіта Лаўрэцкі | Никита Лаврецкий | 
Nikita Lavretski
У ролях | В ролях | Cast 
Аляксей Свірскі, Улад Лалабай, Вольга 
Кавалёва, Антон Серанкоў, Сяргей 
Каласоўскі, Ганна Баброва, Валерый 
Пшанічны | Алексей Свирский, Влад 
Лаллабай, Ольга Ковалёва, Антон 
Серенков, Сергей Колосовский, 
Анна Боброва, Валерий Пшеничный | 
Aleksey Svirsky, Vlad Lullaby, Volha 
Kavaliova, Anton Serenkov, Sergey 
Kolosovsky, Anna Bobrova, Valery 
Pshenichny
Вытворчасць | Производство | 
Production
Мікіта Лаўрэцкі | Никита Лаврецкий | 
Nikita Lavretski
Правы | Права | Rights Holder
Мікіта Лаўрэцкі | Никита Лаврецкий | 
Nikita Lavretski

Беларусь | Беларусь | Belarus
2019, 98’ – DCP

сашин ад 
САШАВА ПЕКЛА
sasha’s hell

Ігравое кіно | Игровое кино | Fiction Films 
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Мікіта ЛАЎРЭЦКІ
Никита Лаврецкий 

Мікіта Лаўрэцкі нарадзіўся ў 1994 годзе ў Мінску. У 2015 годзе яго дэбютны поўнаме-
тражны фільм «Беларускі псіхапат» стаў лепшым фільмам Нацыянальнага конкурсу 
Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад». З 2018 года вывучае кіназнаўства 
ў аспірантуры Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Яго тэксты пра кіно і се-
рыялы публікаваліся ў такіх выданнях, як «Мастацтва кіно» і «The Village».

Никита Лаврецкий родился в 1994 году в Минске. В 2015 году его дебютный полно-
метражный фильм «Белорусский психопат» стал лучшим фильмом Национального 
конкурса Минского международного кинофестиваля «Лістапад». С 2018 года изучает 
киноведение в аспирантуре Белорусской государственной академии искусств. Его 
тексты о кино и сериалах публиковались в таких изданиях, как «Искусство кино» 
и «The Village».

Nikita Lavretski was born in 1994 in Minsk, Belarus. His feature film debut BELARUSIAN 
PSYCHO won the Best Belarusian Film Award at the 2015 Minsk International Film Festival 
Listapad. Since 2018, he’s been enrolled in a PhD program in film studies at Belarusian State 
Academy of Arts. His writing on cinema and TV has appeared in “Iskusstvo Kino” and “The 
Village”.

Nikita Lavretski
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Алена – студэнтка з Мінска, якая перажывае бурны і складаны раман 
з Віктарам. Пасля арышту бацькі яна вымушана заняцца яго незакон-
ным бізнесам. Каб здзяйсняць здзелкі замест бацькі, Алене даводзіцца 
часта ездзіць у Чарнобыльскую зону адчужэння. Дзяўчыну прываблівае 
падманлівае хараство зоны – але, падобна, яе жыццё атручанае нейкай 
разбуральнай сілай…
2019 МКФ у Цюрыху (Швейцарыя)
МКФ у Хофе (Германія)
Фестываль усходнеўрапейскага кіно ў Котбусе (Германія) 

Елена – студентка из Минска, переживающая бурный и сложный роман 
с Виктором. После ареста отца она вынуждена заняться его незаконным 
бизнесом. Чтобы заключать сделки вместо отца, Елене приходится 
часто ездить в Чернобыльскую зону отчуждения. Девушку привлекает 
обманчивая красота зоны – но, похоже, её жизнь отравлена некой разру-
шительной силой … 
2019 МКФ в Цюрихе (Швейцария)
МКФ в Хофе (Германия)
Фестиваль восточноевропейского кино в Котбусе (Германия) 

Elena is a student in Minsk, Belarus. She has a passionate but increasingly 
difficult relationship with her boyfriend Victor. When her father is arrested, 
she has to continue his illegal business. In order to make deals for him, she 
repeatedly has to drive into the “forbidden zone” of Chernobyl. She finds herself 
attracted by the zone’s deceptive beauty – but her life seems more and more 
contaminated by a destructive force...
2019 Zurich Film Festival (Switzerland)
Hof IFF (Germany) 
FilmFestival Cottbus (Germany) 

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Лотар Херцаг | Лотар Херцог | Lothar 
Herzog
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Лотар Херцаг | Лотар Херцог | Lothar 
Herzog 
Аператар | Оператор | DOP 
Філіп Бабен дэр Эрдэ | Филипп Бабен 
дер Эрде | Philipp Baben der Erde
Мастак | Художник | Production 
Design 
Кірыл Галіцкі | Кирилл Галицкий |  
Kiryl Halitski 
Музыка | Музыка | Music 
Фабіян Заўль, Рафаэль Трыбель |  
Фабиан Зауль, Рафаэль Трибель | 
Fabian Saul, Rafael Triebel
Прадзюсар | Продюсер | Producer
Бэні Дрэксель | Бенни Дрексель | 
Benny Drechsel
У ролях | В ролях | Cast 
Дар’я Мурэева, Яўген Сангаджыеў, 
Віталій Катавіцкі, Хельга Філіпава, 
Вячаслаў Шакаліда, Аляксей  
Філімонаў, Аляксей Краўчанка |  
Дарья Муреева, Евгений  
Сангаджиев, Виталий Котовицкий, 
Хельга Филиппова, Вячеслав  
Шакалидо, Алексей Филимонов, 
Алексей Кравченко | Daria Mureeva, 
Evgeni Sangadzhiev, Vitali Kotovitski, 
Helga Filippova, Vjacheslav Shakalido, 
Aleksei Filimonov, Aleksei Kravchenko
Вытворчасць | Производство | 
Production
Rohfilm Productions Gmbh 
Правы | Права | Rights Holder 
Deutsche Film- und Fernsehakademie 
Berlin (DFFB)

Германія, Беларусь |  
Германия, Беларусь |  

Germany, Belarus
2019, 77’ – DCP

 
1986 

Ігравое кіно | Игровое кино | Fiction Films 
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Лотар ХЕРЦАГ
Лотар Херцог 

Лотар Херцаг нарадзіўся ў Фрайбургу (Германія), вырас у Парыжы (Францыя). Вывучаў 
прыкладную культуралогію ў Хільдэсхайме. Займаўся пастаноўкай спектакляў 
і ствараў відэаінсталяцыі. Пазней вывучаў кіназнаўства ў Сан-Францыска і рэжысуру 
ў Нямецкай акадэміі кіно і тэлебачання ў Берліне. Яго кароткаметражныя фільмы 
былі паказаныя на шматлікіх міжнародных фестывалях, у тым ліку на Канскім фесты-
валі і на Берлінале.

Лотар Херцог родился во Фрайбурге (Германия), вырос в Париже (Франция). Изучал 
прикладную культурологию в Хильдесхайме. Занимался постановкой спектаклей 
и создавал видеоинсталляции. Позже изучал киноведение в Сан-Франциско и режис-
суру в Немецкой академии кино и телевидения в Берлине. Его короткометражные 
фильмы были показаны на многочисленных международных фестивалях, в том 
числе на Каннском фестивале и на Берлинале.

Lothar Herzog, born in Freiburg, Germany, grew up in Paris. He studied Applied Cultural 
Studies in Hildesheim. He worked on theatre productions and produced video installations. 
Then he studied Film Studies in San Francisco, and Film Directing at the German Film & 
Television Academy (DFFB) in Berlin. His short films were shown at numerous international 
film festivals, among others in Cannes and at the Berlinale. 

Lothar Herzog 
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У маленькай беларускай вёсцы, дзе час быццам спыніўся, дзевяцігадо-
вая Яся перажывае смерць маці. Бацька дзяўчынкі адпраўляе яе ў інтэр-
нат. Але аднойчы яна вырашае збегчы і вярнуцца дадому.
2019 МКФ кароткаметражных фільмаў у Клермон-Феране (Францыя) – 
сусветная прэм’ера
МКФ у Невада-Сіці (ЗША) – Лепшы фільм фестывалю, Лепшы ігравы 
кароткаметражны фільм
МКФ кароткаметражных фільмаў у Буэу (Іспанія) – Прыз журы, прызы 
за Лепшую работу мастака-пастаноўшчыка і Лепшую жаночую ролю
МКФ кароткаметражных фільмаў у Драме (Грэцыя) – прыз за Лепшую 
рэжысуру

В маленькой белорусской деревне, где время будто остановилось, девя-
тилетняя Яся переживает смерть матери. Отец девочки отправляет её 
в интернат. Но однажды она решает сбежать и вернуться домой.
2019 МКФ короткометражных фильмов в Клермон-Ферране (Франция) – 
мировая премьера
МКФ в Невада-Сити (США) – Лучший фильм фестиваля, Лучший игровой 
короткометражный фильм
МКФ короткометражных фильмов в Буэу (Испания) – Приз жюри, призы 
за Лучшую работу художника-постановщика и Лучшую женскую роль
МКФ короткометражных фильмов в Драме (Греция) – приз за Лучшую 
режиссуру

In a small Belarussian village where time seems to stand still, Jasja, a nine-year-
old girl, has to deal with her mother’s death. Her father decides to send her to an 
orphanage. But one day she decides to run away and go back home.
2019 Clermont-Ferrand International Short Film Festival (France) – World 
Premiere
Nevada City Film Festival (USA) – Best of the Fest, Best Narrative Short
International Short Film Festival Bueu (Spain) – Preis of Jury, Best Art 
Direction, Best Actress
Drama International Short Film Festival (Greece) – Best Director

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Аляксей Палуян | Алексей Полуян | 
Aliaksei Paluyan 
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Аляксей Палуян (па матывах рамана 
Віктара Марціновіча) | Алексей 
Полуян (по мотивам романа Виктора 
Мартиновича) | Aliaksei Paluyan (based 
on a novel by Victor Martinovich)
Аператар | Оператор | DOP 
Бехруз Карамізадэ | Бехруз  
Карамизаде | Behrooz Karamizade
Мастак | Художник | Production 
Design 
Кірыл Галіцкі | Кирилл Галицкий |  
Kiryl Halitski 
Музыка | Музыка | Music 
Сяргей Доўгушаў | Сергей Долгушев | 
Siarhei Douhushau
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Аляксей Палуян, Ёрн Мёленкамп, 
Эдуарда Эскрыбана Салера | 
Алексей Полуян, Йорн Мёлленкамп, 
Эдуардо Эскрибано Солера | Aliaksei 
Paluyan, Jörn Möllenkamp, Eduardo 
Escribano Solera
У ролях | В ролях | Cast 
Анастасія Пляц, Аляксандр 
Прымшыц, Ігар Сігаў, Святлана 
Анікей, Алесь Малчанаў, Дзяніс 
Тарасенка, Алена Зуй-Вайцехоўская, 
Таццяна Мархель | Анастасия Пляц, 
Александр Примшиц, Игорь Сигов, 
Светлана Аникей, Алесь Молчанов, 
Денис Тарасенко, Елена  
Зуй-Войтеховская, Татьяна Мархель | 
Anastasiya Plyats, Aliaksandr Primshitz, 
Igar Sigau, Sviatlana Anikei, Ales 
Malchanau, Dzianis Tarasenka, Elena 
Zui-Vaitekhouskaya, Tatsyana Markhel
Вытворчасць | Производство | 
Production
Living Pictures Production GbR 
Правы | Права | Rights Holder 
Аляксей Палуян | Алексей Полуян | 
Aliaksei Paluyan 

Беларусь, Германія, Іспанія | 
 Беларусь, Германия, Испания |  

Belarus, Germany, Spain
2019, 30’ – DCP

озеро радости

ВОЗЕРА  
РАДАСЦІ 
lake of happiness

Ігравое кіно | Игровое кино | Fiction Films 
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Аляксей ПАЛУЯН
Алексей Полуян 

Нарадзіўся ў 1989 годзе ў Баранавічах. У 2012 годзе скончыў БДУІР. Працягнуў вучобу 
ў Касельскай мастацкай акадэміі (Германія) ў галіне візуальнай камунікацыі, спецы-
ялізуючыся на кіно і тэлебачанні ў майстэрні Яны Друзь.
Яго першы дакументальны фільм «Край жанчын» (2017) быў прадстаўлены на МКФ 
ZagrebDOX і атрымаў узнагароду «За вернасць маральным ідэалам у кінамастацтве» 
ММКФ «Лістапад». Прэм’ера «Возера радасці» (2019) адбылася на МКФ у Клермон- 
Феране, самым прэстыжным фестывалі кароткаметражных фільмаў.

Родился в 1989 году в Барановичах. В 2012 году окончил БГУИР. Продолжил обучение 
в Кассельской художественной академии (Германия) в области визуальной коммуни-
кации, специализируясь на кино и телевидении в мастерской Яны Друзь. 
Его первый документальный фильм «Край женщин» (2017) был представлен на МКФ 
ZagrebDOX и награждён призом «За верность нравственным идеалам в киноис-
кусстве» ММКФ «Лістапад». Премьера «Озера радости» (2019) состоялась на МКФ 
в Клермон- Ферране, самом престижном фестивале короткометражных фильмов.

Film director and writer born in Belarus. Moved to Germany in 2012 and studied Visual 
Communication at the Art Academy Kassel specializing in Film and Television.
Aliaksei’s first creative documentary COUNTRY OF WOMEN participated in the Main 
Competition of the prestigious ZagrebDOX IFF and won the award „For adherence to moral 
ideals in cinema art“ at the Minsk IFF Listapad. His short fiction LAKE OF HAPPINESS 
premiered in Clermont-Ferrand ISFF in 2019 and and was selected for numerous international 
short film festivals.

Aliaksei Paluyan 
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Апошні дзень лета надыходзіць незаўважна і прамінае – гэтаксама.

Последний день лета приходит незаметно и проходит – тоже.

The last day of summer sneaks up and passes unnoticed.

Рэжысёры | Режиссеры | Directors 
Юля Шатун, Мікіта Аляксандраў | Юля 
Шатун, Никита Александров | Yuliya 
Shatun, Nikita Aleksandrov
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Юля Шатун, Мікіта Аляксандраў | Юля 
Шатун, Никита Александров | Yuliya 
Shatun, Nikita Aleksandrov
Аператар | Оператор | DOP
Мікіта Аляксандраў | Никита  
Александров | Nikita Aleksandrov
Мастак | Художник | Production 
Design 
Юля Шатун, Мікіта Аляксандраў | Юля 
Шатун, Никита Александров | Yuliya 
Shatun, Nikita Aleksandrov
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Юля Шатун | Юля Шатун | Yuliya 
Shatun
У ролях | В ролях | Cast 
Вадзім Гітлін, Кірыл Святлоў, Аліна 
Мармыш, Альберт Кенгерлі, Юрый 
Шамрук | Вадим Гитлин, Кирилл 
Светлов, Алина Мармыш, Альберт 
Кенгерли, Юрий Шамрук | Vadim Gitlin, 
Kirill Svetlov, Alina Marmysh, Albert 
Kengerli, Yurij Shamruk
Правы | Права | Rights Holder
Юля Шатун, Мікіта Аляксандраў | Юля 
Шатун, Никита Александров | Yuliya 
Shatun, Nikita Aleksandrov

Беларусь | Беларусь | Belarus
2019, 46’ – DCP

последний день этого лета 

АПОШНІ ДЗЕНЬ  
ГЭТАГА ЛЕТА 
the last day of this summer

Ігравое кіно | Игровое кино | Fiction Films 
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Юля ШАТУН
Юля Шатун, 

Творчы саюз узнік падчас навучання ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культу-
ры і мастацтваў. Першы сумесны фільм «Заўтра» (аўтар сцэнарыя, рэжысёр – Юля 
Шатун, аператар, мантажор – Мікіта Аляксандраў) у 2017 г. атрымаў прыз за лепшы 
ігравы фільм Нацыянальнага конкурсу Мінскага кінафестывалю «Лістапад» і 4 уз-
нагароды кінафестывалю ў Марселі (Францыя). «Апошні дзень гэтага лета» – другая 
сумесная работа творчага дуэта.

Творческий союз зародился во время обучения в Белорусском государственном 
университете культуры и искусств. Первый совместный фильм «Завтра» (автор сце-
нария, режиссер – Юля Шатун, оператор, монтажер – Никита Александров) в 2017 г. 
получил приз за лучший игровой фильм Национального конкурса Минского кинофе-
стиваля «Лістапад» и 4 награды кинофестиваля в Марселе (Франция). «Последний 
день этого лета» – вторая совместная работа творческого дуэта. 

Shatun and Aleksandrov’s creative partnership emerged during their studies at the Belarusian 
State University of Culture and Arts. Their first collaboration, TOMORROW (scriptwriter and 
director – Yuliya Shatun, DOP and editor – Nikita Aleksandrov), in 2017 won the Best Feature 
Film Award in the National Competition at the Minsk IFF “Listapad” and 4 prizes at the Marseille 
IFF (France). THE LAST DAY OF THIS SUMMER is the second film by the creative duo.

Yuliya Shatun

Мікіта АЛЯКСАНДРАЎ 
Никита Александров 
Nikita Aleksandrov 
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Ён падышоў да яе на пляжы. Яна хацела пабыць адна і сышла. Ён дагнаў 
яе – і яе дзень ператварыўся ў пекла.
2019 Адкрыты фестываль кіно краін СНД і Нацыянальных кінематаграфій 
«Кінашок» (Расія) – спецыяльны прыз

Он подошёл к ней на пляже. Она хотела побыть одна и ушла. Он догнал её 
и превратил остаток её дня в сущий кошмар.
2019 Открытый фестиваль кино стран СНГ и Национальных кинемато-
графий «Киношок» (Россия) – специальный приз 

He approached her on the beach. She wanted to be left alone and walked away. 
He followed her and made her day miserable.
2019 Kinoshock Open Film Festival (Russia) – Special Prize

Рэжысёры | Режиссеры | Directors 
Кірыл Галіцкі, Святлана Казлоўская | 
Кирилл Галицкий, Светлана  
Козловская | Kiryl Halitski, Svetlana 
Kozlovskaya
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters 
Святлана Казлоўская, Кірыл Галіцкі | 
Светлана Козловская, Кирилл  
Галицкий | Svetlana Kozlovskaya,  
Kiryl Halitski 
Аператар | Оператор | DOP 
Эдгар Грышчук | Эдгар Грищук |  
Edgar Grishchuk
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Кірыл Галіцкі | Кирилл Галицкий |  
Kiryl Halitski 
У ролях | В ролях | Cast 
Кацярына Кукуй, Данііл Обухаў | 
Екатерина Кукуй, Даниил Обухов | 
Ekaterina Kukuy, Daniil Obuhov
Вытворчасць | Производство | 
Production
Творчае аб’яднанне NATOSCHAK | 
Творческое объединение 
NATOSCHAK | Сreative Association 
NATOSCHAK
Правы | Права | Rights Holder 
Кірыл Галіцкі | Кирилл Галицкий | Kiryl 
Halitski

Беларусь | Беларусь | Belarus
2018, 21’ – DCP

пляж/лес/тамбур 
ПЛЯЖ/ЛЕС/ТАМБУР
sands/woods/carriage

Ігравое кіно | Игровое кино | Fiction Films 
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Кірыл ГАЛІЦКІ
Кирилл Галицкий 

У 2004 г. скончыў БДАМ (рэжысура ТБ), у 2005 г. – кінаакадэмію Бадэн-Вюртэмберг 
у Германіі, у 2015 г. – Вышэйшыя курсы сцэнарыстаў і рэжысёраў у Маскве. Аўтар філь-
маў «Чэрці» (2015), «Называйце гэта як хочаце» (2016), «Белым па чорным» (VR, 2017).

В 2004 г. закончил БГАИ (режиссура ТВ), в 2005 – киноакадемию Баден-Вюртемберг 
(Германия), в 2015 г. – Высшие курсы сценаристов и режиссеров (Москва). Автор 
фильмов «Черти» (2015), «Называйте это как хотите» (2016), «Белым по черному» 
(VR, 2017).

Graduated from the Belarusian State Academy of Arts (TV directing) in 2004, in 2005 – from 
the Film Academy Baden-Württemberg (Germany), in 2015 – from the Advanced Courses for 
Screenwriters and Film Directors (Moscow). Author of the films DEVILS (2015), CALL IT AS 
YOU WISH (2016), WHITE ON BLACK (VR, 2017).

Kiryl Halitski

Святлана КАЗЛОЎСКАЯ
Светлана Козловская 

У 1995 г. скончыла Мінскі мастацкі каледж імя Глебава (жывапіс), у 2001 г. – БДАМ 
(аператарскае майстэрства). Аўтар фільмаў «Называйце гэта як хочаце» (2016), «Бе-
лым па чорным» (VR, 2017).

В 1995 закончила Минский художественный колледж имени Глебова (живопись), 
в 2001 г. – БГАИ (операторское мастерство). Автор фильмов «Называйте это как хоти-
те» (2016), «Белым по черному» (VR, 2017). 

Graduated from the Minsk State Art College named after A. Glebov (painting) in 1995, in 
2001 – from the Belarusian State Academy of Arts (cinematography). Author of the films CALL 
IT AS YOU WISH (2016), WHITE ON BLACK (VR, 2017).

Svetlana Kozlovskaya



НАЦЫЯНАЛЬНЫ КОНКУРС
национальный конкурс | national competition

ТРЭНЕР
тренер | the coach

ЧЫСТАЕ МАСТАЦТВА
чистое искусство | pure art

МАЯ БАБУЛЯ З МАРСА
моя бабушка с марса | my granny from mars

АДНА СЯМ’Я
одна семья | one family

SUMMA
summa | summa

ВЯЛІКАЕ ПАДАРОЖЖА КНЯЗЯ МІКАЛАЯ КРЫШТАФА РАДЗІВІЛА СІРОТКІ
большое путешествие князя николая христофора радзивилла сиротки 
the great journey of mikołaj krzysztof “the orphan” radziwiłł

ГУЛЬНЯ У КЛАСІКІ
игра в классики | hopscotch

ХРОНІКІ РТУЦІ
хроники ртути | quicksilver chronicles

ПЕРАЗІМАВАЦЬ
перезимовать | overwinter

ДАКУМЕНТАЛЬНАЕ КІНО
документальное кино | documentary films
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Алег Кірылаў – трэнер зборнай Беларусі па інтуітыўным футболе. Яго 
падапечныя – невідушчыя. У кожнага свая гісторыя, свой шлях у вялікі 
спорт, але сёння перад імі стаіць агульная задача – перамагчы. 
2019 МФ дакументальнага кіно аб правах чалавека «Docudays UA» 
(Украіна)
МФ дакументальнага кіно «AJB DOC» (Боснія і Герцагавіна)

Олег Кириллов – тренер сборной Беларуси по интуитивному футболу. Его 
подопечные – незрячие. У каждого своя история, свой путь в большой 
спорт, но сегодня перед ними стоит общая задача – победить. 
2019 МФ документального кино о правах человека «Docudays UA» 
(Украина)
МФ документального кино «AJB DOC» (Босния и Герцеговина)

Oleg Kirilov coaches the Belarusian national intuitive soccer team. Unbelievable, 
but his team members are blind. Each of them ended up on the pitch for different 
reasons, but today they face a common task – to uphold their status as the 
champions of the competition. 
2019 Docudays UA IFF (Ukraine)
International Documentary Film Festival “AJB DOC” (Bosnia and Herzegovina)

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Вольга Абрамчык | Ольга Абрамчик | 
Olga Abramchik 
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Вольга Абрамчык | Ольга Абрамчик | 
Olga Abramchik 
Аператар | Оператор | DOP 
Эдгар Грышчук | Эдгар Грищук | Edgar 
Gryshchuk
Прадзюсары | Продюсеры | Producers 
Вольга Абрамчык, Павел Буторын | 
Ольга Абрамчик, Павел Буторин | 
Olga Abramchik, Pavel Butorin  
Вытворчасць | Производство | 
Production
Тэлеканал «Цяперашні час» |  
Телеканал «Настоящее время» | 
Current Time TV 
Правы | Права | Rights Holder
Тэлеканал «Цяперашні час» |  
Телеканал «Настоящее время» | 
Current Time TV 

ЗША, Беларусь | США, Беларусь | USA, Belarus
2019, 68’ – DCP

тренер
ТРЭНЕР
the coach 

Дакументальнае кіно | Документальное кино | Documentary Films
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Вольга АБРАМЧЫК
Ольга Абрамчик 

Нарадзілася ў Мінску ў 1988 годзе. У 2010 годзе скончыла Беларускую дзяржаўную 
акадэмію мастацтваў па спецыяльнасці «рэжысура тэлебачання». Працавала над 
тэлепраграмамі і дакументальнымі перадачамі для тэлебачання Беларусі, Украіны, 
Польшчы. У 2017 годзе скончыла магістратуру Кінаакадэміі імя Міраслава Ондржыч-
ка (Чэхія) па спецыяльнасці «рэжысура дакументальнага фільма». На сённяшні дзень 
працуе на тэлеканале «Цяперашні час» мультымедыя-прадзюсарам.

Родилась в Минске в 1988 году. В 2010 году окончила Белорусскую государственную 
академию искусств по специальности «режиссура телевидения», снимала доку-
ментальные программы и фильмы для телевидения Беларуси, Украины, Польши. 
В 2017 году окончила магистратуру Киноакадемии имени Мирослава Ондржичка 
(Чехия) по специальности «режиссура документального фильма». Работает на теле-
канале «Настоящее время» мультимедиа-продюсером. 

Born in 1988 in Minsk. In 2010 graduated from the Belarusian State Academy of Arts with 
a degree in television directing. Has worked on television and documentary programs for 
Belarusian, Ukrainian, and Polish television channels. In 2017 received a Masters’ degree in 
documentary film direction from the Miroslav Ondricek Film Academy in the Czech Republic. 
Currently works as a multimedia producer at the Current Time TV channel.

Olga Abramchik
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Фільм аб сучаснай Беларусі, свабодзе і мастацтве. Таямнічы мастак ма-
люе на вуліцах Мінска. Заінтрыгаваныя мінакі спрабуюць даведацца, што 
ж ён хоча стварыць, але мастак не збіраецца раскрываць свой сакрэт. 
Паступова гледачы даведаюцца аб ім больш. Яго імя – Захар Кудзін, 
і гэта адзін з найбольш таленавітых маладых беларускіх жывапісцаў.
2019 Кракаўскі МКФ (Польшча)
МФ дакументальнага кіно «АртДокФэст» (Латвія / Расія)

Фильм о современной Беларуси, свободе и искусстве. Таинственный 
художник рисует на улицах Минска. Заинтригованные прохожие пытаются 
узнать, что же он хочет создать, но художник не собирается раскрывать 
свой секрет. Постепенно зрители узнают его лучше. Его зовут Захар Кудин, 
и это один из самых талантливых молодых белорусских живописцев. 
2019 Краковский МКФ (Польша)
МФ документального кино «АртДокФест» (Латвия / Россия)

A film about contemporary Belarus, freedom and art. A mysterious artist 
appears on the streets of Minsk and starts to paint. Passers-by, intrigued, want 
to know what he is creating, but the artist will not reveal his secret. Step by step, 
the viewers learn more about him. His name is Zahar Cudin and he is one of the 
most promising Belarusian painters.
2019 Krakow IFF (Poland)
ArtDocFest Open Documentary FF (Latvia / Russia)

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Максім Швед | Максим Швед |  
Maxim Shved
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Максім Швед, Лукаш Чайка | Максим 
Швед, Лукаш Чайка | Maksim Shved, 
Łukasz Czajka
Аператар | Оператор | DOP 
Гжэгаж Хартфіл | Гжегож Хартфил | 
Grzegorz Hartfiel
Прадзюсары | Продюсеры | Producers 
Магда Баровец, Таццяна Матысяк, 
Воля Чайкоўская | Магда Боровец, 
Татьяна Матысяк, Воля Чайковская | 
Magdalena Borowiec, Tatiana Matysiak, 
Volia Chajkouskaya
Вытворчасць | Производство | 
Production
Square Film Studio, Volia Films 
Правы | Права | Rights Holder
Square Film Studio, Volia Films

Польшча, Беларусь, Эстонія |  
Польша, Беларусь, Эстония |  

Poland, Belarus, Estonia
2019, 50’ – DCP

чистое искусство 

ЧЫСТАЕ  
МАСТАЦТВА 
pure art

Дакументальнае кіно | Документальное кино | Documentary Films
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Максім ШВЕД
Максим Швед 

Нарадзіўся ў 1979 годзе ў Мінску. Скончыў юрыдычны факультэт Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, пасля вырашыў вывучаць рэжысуру. Скончыў Вышэйшую 
школу рэжысёраў і сцэнарыстаў у Санкт-Пецярбургу (2013) і Кінашколу Анджэя Вайды 
(дакументальная праграма, 2016). У цяперашні час здымае дакументальныя серыялы 
для тэлебачання. У вольны час здымае сацыяльныя відэаролікі. 

Родился в 1979 году в Минске. Окончил юридический факультет Белорусского госу-
дарственного университета, позже решил изучать режиссуру кино. Окончил Высшую 
школу режиссеров и сценаристов в Санкт-Петербурге (2013) и Киношколу Анджея 
Вайды (документальная программа, 2016). В настоящее время снимает документаль-
ные сериалы для телевидения. В свободное время снимает социальные видеороли-
ки. 

Born in 1979 in Minsk. After graduating from the Law Department of the Belarusian State 
University decided to study film directing. Graduated from St. Petersburg High School of 
Directors and Screenwriters in 2013 and Wajda School (Documentary Programme) in 2016. 
Currently directs documentary series for television. In his free time creates and develops 
social videos.

Maxim Shved
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Мая бабуля Зіна жыла ва Украіне, Расіі, Беларусі, але пасля таго, як вый-
шла на пенсію, пераехала ў Крым. Моцная і поўная жыцця, яна заўжды 
яднала нашу вялікую сям’ю. Пасля геапалітычных зменаў ва Украіне 
наведваць яе стала цэлым выпрабаваннем. Сталаму чалавеку не проста 
ўспрыняць новыя рэаліі. Намагаючыся прыняць новае асяроддзе, мая 
бабуля стала пачувацца больш разгубленай і самотнай. Каб падтрымаць 
бабулю, уся сям’я, раскіданая па розных краінах, сабралася адзначыць 
дзень яе васьмідзесяцігоддзя. 
2018 МФ дакументальнага кіно ў Іглаве (Чэхія)
2019 МФ дакументальнага кіно «Beldocs» (Сербія)
МКФ «Паўночнае ззянне» (Беларусь)
МКФ «Eastern Neighbours» (Нідэрланды)
МКФ «Another Dimension» (Польшча)
МКФ «Kharkiv MeetDocs» (Украіна)
МФ дакументальнага кіно «АртДокФэст» (Латвія / Расія)

Моя бабушка Зина жила в Украине, России, Беларуси, а после того, как 
вышла на пенсию, переехала в Крым. Она полна сил, любит командовать 
и всегда объединяла нашу большую семью. Но после геополитических 
изменений в Украине ездить к ней стало гораздо сложнее. Пытаясь впи-
саться в изменившуюся действительность, бабушка чувствует себя рас-
терянной и одинокой. На ее восьмидесятилетие собирается вся семья – 
и помогает ей принять непростое решение.
2018 МФ документального кино в Йиглаве (Чехия)
2019 МФ документального кино «Beldocs» (Сербия)
МКФ «Паўночнае ззянне» (Беларусь)
МКФ «Eastern Neighbours» (Нидерланды)
МКФ «Another Dimension» (Польша)
МКФ «Kharkiv MeetDocs» (Украина)
МФ документального кино «АртДокФест» (Латвия / Россия)

My granny Zina lived in Ukraine, Russia, Belarus and after retirement moved to 
Crimea. Cheerful and bossy, she has always been uniting our big family. After 
geopolitical changes in Ukraine, visiting her became an endless hustle. Trying to 
fit into a new environment she ends up feeling mixed-up and lonely. The entire 
family manages to come for the celebration of the granny’s 80th anniversary and 
help her make a crucial decision.
2018 Ji.hlava International Documentary Film Festival (Czech Republic) 
2019 Beldocs IDFF (Serbia) 
Northern Lights IFF (Belarus)
Eastern Neighbours IFF (Netherlands) 
Another Dimension IFF (Poland)
Kharkiv MeetDocs IFF (Ukraine)
ArtDocFest Open Documentary FF (Latvia / Russia) 

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Аляксандр Міхалковіч | Александр 
Михалкович | Alexander Mihalkovich 
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Аляксандр Міхалковіч, Таццяна Цішма | 
Александр Михалкович, Татьяна 
Тишма | Alexander Mihalkovich, Tatiana 
Tishma
Аператары | Операторы | DOP 
Аляксандр Міхалковіч, Сяргей  
Канаплянік | Александр  
Михалкович, Сергей Канапляник |  
Alexander Mihalkovich, Siarhei 
Kanaplianik 
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers 
Воля Чайкоўская, Ігар Савічэнка | 
Воля Чайковская, Игорь Савиченко | 
Volia Chajkouskaya, Igor Savychenko
Вытворчасць | Производство | 
Production
Volia Films, Directory Films
Правы | Права | Rights Holder
Volia Films, Directory Films

Беларусь, Украіна |  
Беларусь, Украина |  

Belarus, Ukraine
2018, 72’ – DCP

моя бабушка с марса 

МАЯ БАБУЛЯ  
З МАРСА
my granny from mars
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Аляксандр МІХАЛКОВІЧ 
Александр Михалкович 

Нарадзіўся ў 1984 годзе. У 2016 годзе скончыў магістарскую праграму ў Мабільнай 
кінашколе «DocNomads». Як рэжысёр аддае перавагу доўгатэрміновым праектам. 
Зняў некалькі кароткаметражных фільмаў. Жыве і працуе ў Мінску. 

Родился в 1984 году. В 2016 году окончил магистерскую программу в Мобильной ки-
ношколе «DocNomads». Как режиссер предпочитает долгосрочные проекты. Снял не-
сколько короткометражных документальных фильмов. Живет и работает в Минске. 

Born in 1984. In 2016 graduated from the European documentary directing masters program 
DocNomads. His focus as a filmmaker is on long-term projects towards which he feels a close 
personal relationship. Created several short documentary films. Based in Minsk. 

Alexander Mihalkovich
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Маленькія героі гэтага дакументальнага фільма ўжо сутыкнуліся з бя-
дой і сіроцтвам, іх бацькоў пазбавілі бацькоўскіх правоў. Сёння іх усіх 
усынавілі, але ўсынавілі ў розныя сем’і, разлучыўшы. Фільм аб драмах 
і невырашальных супярэчнасцях, аб цяжкім шчасці ўсыноўленых дзяцей 
і прыёмных бацькоў. 

Маленькие герои этого документального фильма уже столкнулись 
с бедой и сиротством, их родителей лишили родительских прав. Сегодня 
всех их усыновили, но усыновили в разные семьи, разлучив. О драмах 
и неразрешимых противоречиях усыновления, о трудном счастье усы-
новленных детей и приемных родителей.

The young characters of this documentary film have already faced trouble and 
orphanage: their parents have been deprived of parental rights. Although all the 
kids have already been adopted, this means separation because they have been 
adopted by different families. It is a film about a dramatic and painful experience 
of adoption, about the bitter happiness of adopted kids and foster parents. 

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Наталля Жамойдзік | Наталья  
Жамойдик | Natalya Zhamoidzik 
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Наталля Жамойдзік | Наталья  
Жамойдик | Natalya Zhamoidzik 
Аператар | Оператор | DOP 
Ксенія Васілёўкіна | Ксения  
Василёвкина | Ksenia Vasilevkina
Вытворчасць | Производство | 
Production
Нацыянальная кінастудыя 
«Беларусьфільм» | Национальная  
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio “Belarusfilm”
Правы | Права | Rights Holder
Нацыянальная кінастудыя  
«Беларусьфільм» | Национальная  
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio “Belarusfilm”

Беларусь | Беларусь | Belarus
2019, 39’ – DCP

одна семья 
АДНА СЯМ’Я
one family 
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Наталля ЖАМОЙДЗІК
Наталья Жамойдик 

Скончыла Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт і Беларускую дзяржаўную 
акадэмію мастацтваў. Дэбютавала ў 2011 годзе на студыі «Летапіс». Аўтар фільмаў 
«Прастора Яўгена Лысіка», «Аксана Волкава. A Prima Vista», «Ex libris» і інш. 

Окончила Минский государственный лингвистический университет и Белорусскую 
государственную академию искусств. Дебютировала в 2011 году на студии «Лето-
пись». Автор фильмов «Пространство Евгения Лысика», «Оксана Волкова. A Prima 
Vista», «Ex libris» и др.

Graduated from Minsk State Linguistic University and the Belarusian State Academy of Arts. 
In 2011 made her debut at the documentary film studio “Letapis”. The author of YEVGENI 
LYSIK’S ART SPACE, OKSANA VOLKOVA. A PRIMA VISTA, EX LIBRIS and other films.

Natalya Zhamoidzik
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Маладая беларуская мастачка едзе ў Польшчу ў госці да свайго сябра, 
пажылога мастака Анджэя Струмілы. Гэта вандроўка дае ёй магчымасць 
забыць пра гарадскі тлум, яму – пра самоту. Маляванне, размовы, вер-
хавая язда, хатнія справы – прыемнае баўленне часу ў асабняку Анджэя 
перарываецца толькі званкамі мужа мастачкі, які просіць яе вярнуцца да-
дому. Але яна хоча застацца даўжэй: тут засталіся няскончаныя справы…
2018 МФ дакументальнага кіно ў Амстэрдаме (Нідэрланды) – лепшы 
сярэднеметражны фільм
2019 Кракаўскі МКФ (Польшча) – «Сярэбраны лайконік» рэжысёру 
лепшага дакументальнага фільма
МКФ у Пярну (Эстонія) – міжнародная конкурсная праграма
МФ дакументальнага кіно «ZagrebDox» (Харватыя)
МФ дакументальнага «Docpoint Tallinn» (Эстонія)
МФ дакументальнага кіно «Millenium» (Бельгія)

Молодая белорусская художница едет в Польшу в гости к своему другу, по-
жилому художнику Анджею Струмилло. Эта поездка дает ей возможность 
отвлечься от городской суеты, ему – забыть об одиночестве. Рисование, 
разговоры, верховая езда, домашние дела – приятное времяпрепровож-
дение в особняке Анджея прерывается лишь звонками мужа художницы, 
который просит ее вернуться домой. Но она хочет остаться подольше: 
здесь остались неоконченные дела…
2018 МФ документального кино в Амстердаме (Нидерланды) – лучший 
среднеметражный фильм
2019 Краковский МКФ (Польша) – «Серебряный лайконик» режиссеру 
лучшего документального фильма
МКФ в Пярну (Эстония) – международная конкурсная программа, гран-при
МФ документального кино «ZagrebDox» (Хорватия)
МФ документального кино «Docpoint Tallinn» (Эстония)
МФ документального кино «Millenium» (Бельгия)

A young Belarusian artist leaves her husband behind in Minsk to visit her friend, 
the elderly painter Andrzej Strumiłło, in his idyllic manor house in Poland. For her, 
the trip offers a welcome diversion from city life; for him, it’s a break from a lonely 
existence marked by old age. The pleasant routine of drawing, talking, horse-riding 
and chores around the house is interrupted only by calls from the artist’s husband, 
who wants her to come home. But she wants to stay longer —she isn’t finished 
here yet…
2018 IDFA (Netherlands) – Best Mid-Length Documentary 
2019 Krakow IFF (Poland) – Silver Hobby-Horse for the director of the best 
documentary film 
Pärnu Film Festival (Estonia) – International Documentary Competition, 
Grand Prix
ZagrebDox IDFF (Croatia) 
Docpoint Tallinn IDFF (Estonia)
Millenium IDFF (Belgium)

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Андрэй Куціла | Андрей Кутило | 
Andrei Kutsila
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Андрэй Куціла | Андрей Кутило | 
Andrei Kutsila
Аператар | Оператор | DOP 
Андрэй Куціла | Андрей Кутило | 
Andrei Kutsila
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Мірослаў Дэмбіньскі | Мирослав 
Дембиньски | Mirosław Dembiński
Вытворчасць | Производство | 
Production
Film Studio Everest 
Правы | Права | Rights Holder
Film Studio Everest 

Польшча, Беларусь |  
Польша, Беларусь |  

Poland, Belarus
2018, 50’ – DCP

summa
SUMMA 
summa
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Андрэй КУЦІЛА Андрей Кутило 

Нарадзіўся ў 1983 г. у Баранавічах. У 2007 г. скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
(журналістыка), у 2009 г. – Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў. Фрылан-
сер, супрацоўнічае з рознымі студыямі і тэлеканаламі. Зняў больш дзясятка каротка-
метражных і сярэднеметражных фільмаў, сярод іх – «Госці», «25», «Цар гары», «Стрып-
тыз і вайна». Удзельнічаў у многіх міжнародных адукацыйных праектах (IDFAcademy, 
Berlinale Talents і інш.). Лаўрэат міжнародных кінафестываляў.

Родился в 1983 г. в Барановичах. В 2007 г. окончил Белорусский государственный 
университет (журналистика), в 2009 г. – Белорусскую государственную академию 
искусств. Фрилансер, сотрудничает с разными студиями и телеканалами. Снял более 
десяти короткометражных и среднеметражных фильмов, среди которых – «Гости», 
«25», «Царь горы», «Стриптиз и война». Участвовал во многих международных обра-
зовательных проектах (IDFAcademy, Berlinale Talents и др.). Лауреат международных 
кинофестивалей.

Born in 1983 in Baranovichi. In 2007 got a degree in journalism from the Belarusian State 
University. In 2009 finished the Belarusian State Academy of Arts. Currently works as a freelancer 
for studios and TV. Has made more than 10 short and mid-length films (GUESTS, 25, KING OF 
THE HILL, STRIP AND WAR and others). Participated in many international educational projects 
(IDFAcademy, Berlinale Talents and others). Prize-winner of international film festivals.

Andrei Kutsila
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Захапляльнае і пазнавальнае падарожжа ў часе і прасторы. У аснове 
фільма – інтрыга вандроўкі Мікалая Радзівіла Сіроткі па Еўропе і хроніка 
яго паломніцтва, згодна з дазволам Папы Рымскага, у Егіпет і на Святую 
Зямлю. А таксама таямніцы захаванняў Нясвіжскай крыпты, славутага 
дынастычнага магільнага склепа. Праз усе перапетыі далёкіх падзей мы 
адчуваем датычнасць да адной з найцікавейшых старонак беларускай 
гісторыі. 

Захватывающее и познавательное путешествие во времени и простран-
стве. В основе фильма – интрига поездки Николая Радзивилла Сиротки 
по Европе и хроника его паломничества, по разрешению Папы Римского, 
в Египет и на Святую Землю. А также тайны захоронений Несвижской 
крипты, стоящей в одном ряду со знаменитыми династическими усы-
пальницами. Через все перипетии далеких событий мы ощущаем сопри-
частность одной из интереснейших страниц белорусской истории.

The film is a fascinating and informative journey through time and space. We 
learn an intriguing story of Mikołaj Krzysztof “the Orphan” Radziwiłł who travels 
across Europe and gets the blessing from the pope to go on pilgrimage to Egypt 
and the Holy Land. We also discover the mysteries of the Nyasvizh crypt, one of 
the most famous burial vaults. The events of those old days help us discover one 
of the most fascinating pages of Belarusian history.

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Юрый Цімафееў | Юрий Тимофеев | 
Yuri Timofeev 
Аўтары сцэнарыя | Авторы сцена-
рия | Scriptwriters
Юрый Цімафееў, Анжаліка Новікава | 
Юрий Тимофеев, Анжелика Новикова | 
Yuri Timofeev, Anzhelika Novikova 
Аператары | Операторы | DOP 
Іван Ганчарук, Юрый Цімафееў, 
Мікалай Скараходаў | Иван Гончарук, 
Юрий Тимофеев, Николай  
Скороходов | Ivan Goncharuk, Sergei 
Mileshkin, Nikolai Skorokhodov
Вытворчасць | Производство | 
Production
Нацыянальная кінастудыя  
«Беларусьфільм» | Национальная ки-
ностудия «Беларусьфильм» | National 
Film Studio “Belarusfilm”
Правы | Права | Rights Holder
Нацыянальная кінастудыя  
«Беларусьфільм» | Национальная ки-
ностудия «Беларусьфильм» | National 
Film Studio “Belarusfilm”

Беларусь | Беларусь | Belarus
2019, 52’ – DCP

большое путешествие князя николая христофора радзивилла сиротки 

ВЯЛІКАЕ ПАДАРОЖЖА  
КНЯЗЯ МІКАЛАЯ КРЫШТАФА  
РАДЗІВІЛА СІРОТКІ

the great journey of mikołaj krzysztof “the orphan” radziwiłł
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Юрый ЦІМАФЕЕЎ
Юрий Тимофеев 

Нарадзіўся ў 1977 годзе ў Мінску. Выпускнік Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастац-
тваў. Працаваў на тэлебачанні. З 2008 года – рэжысёр Нацыянальнай кінастудыі 
«Беларусьфільм». Аўтар фільмаў «Агмень», «Гальшанскі замак. Імгненне», «Дудар», 
«Крокі над вадой» і інш. Лаўрэат міжнародных фестываляў. 

Родился в 1977 году в Минске, Беларусь. Выпускник Белорусской государственной 
академии искусств. Работал на телевидении. С 2008 года – режиссёр Национальной 
киностудии «Беларусьфильм». Автор фильмов «Агмень», «Гольшанский замок. Мгно-
вение», «Дударь», «Шаги над водой» и др. Лауреат международных кинофестивалей. 

Born in 1977 in Minsk, Belarus. Graduated from the Belarusian Sate Academy of Arts. Worked 
in television industry. Has been working at the national film studio “Belarusfilm” since 2008. 
The author of THE HEARTH, HALSHANY CASTLE. AN INSTANT, PIPER, STEPS OVER WATER 
and other films. Winner of international film festivals.

Yuri Timofeev
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Апошнія некалькі гадоў маладая пара жыве ў вёсцы. Адбываецца падзея, 
якая змушае іх радыкальна перагледзець стасункі паміж сабой. Мінулае 
і сучаснасць сплятаюцца ў блытаны аповед, у якім героі губляюць сон, 
выганяюць адно аднаго з хаты, кідаюцца ў абдымкі, пачынаючы новы 
этап у стасунках. І менавіта ў гэты час да іх у госці прыязджаюць сябры 
з Берліна. 
2018 Нацыянальны кінафестываль дэбютаў «Рух» (Расія)
МФ дакументальнага кіно ў Іглаве (Чэхія)
МФ дакументальнага кіно «АртДокФэст» (Расія)
2019 Маскоўскі МКФ (Расія)
МФ дакументальнага кіно «Абрыкосавае дрэва» ва Уджане (Арменія) – 
спецыяльны прыз

Последние несколько лет молодая пара живет в деревне. В их жизни про-
исходит событие, которое приводит к радикальному пересмотру отноше-
ний. Прошлое и настоящее сплетаются в одно путанное повествование, 
в котором герои теряют сон, выгоняют друг друга из дома, бросаются 
в объятия, начиная новый круг отношений. И именно в это время к ним 
в гости приезжают друзья из Берлина.
2018 Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» (Россия)
МФ документального кино в Йиглаве (Чехия)
МФ документального кино «АртДокФест» (Россия)
2019 Московский МКФ (Россия)
МФ документального кино «Абрикосовое дерево» в Уджане (Армения) – 
специальный приз

For the last few years a young couple has been living in the village. An event 
occurs in their lives that leads to a radical redefinition of their relationship. 
The past and the present are intertwined into one confusing story in which the 
characters lose sleep, turn each other out of the house, rush into each other’s 
arms, starting a new circle. And precisely at this time some friends from Berlin 
come to visit them.
2018 «Movement» National Debut Film Festival (Russia) 
Ji.hlava International Documentary Film Festival (Czech Republic) 
ArtDocFest Russian Open Documentary FF (Russia)
2019 Moscow IFF (Russia) 
“Apricot Tree” Ujan International Documentary Film Festival (Armenia) – 
special award

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Дар’я Дземура | Дарья Демура | 
Dasha Demura 
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Дар’я Дземура | Дарья Демура | 
Dasha Demura 
Аператар | Оператор | DOP 
Дар’я Дземура | Дарья Демура | 
Dasha Demura 
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Марына Разбежкіна | Марина  
Разбежкина | Marina Razbezhkina 
Вытворчасць | Производство | 
Production
Школа дакументальнага кіно і тэатра 
Марыны Разбежкінай і Міхаіла Уга-
рава | Школа документального кино 
и театра Марины  
Разбежкиной и Михаила Угарова | 
Marina Razbezhkina and Mikhail Ugarov 
School of Documentary Film and 
Theatre
Правы | Права | Rights Holder
Дар’я Дземура | Дарья Демура | 
Dasha Demura

Беларусь, Расія | Беларусь, Россия |  
Belarus, Russia

2018, 54’ – DCP

игра в классики 

ГУЛЬНЯ  
У КЛАСІКІ
hopscotch
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Дар’я ДЗЕМУРА 
Дарья Демура 

Нарадзілася ў Мінску ў 1984 годзе. Скончыла філасофскі факультэт Беларускага дзяр-
жаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці «псіхалогія», атрымала ступень магістра са-
цыялогіі мастацтваў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Вільнюсе. З 2012 года 
працуе фатографам. У 2017 годзе скончыла Школу дакументальнага кіно і тэатра 
Марыны Разбежкінай і Міхаіла Угарава. 

Родилась в Минске в 1984 году. Окончила философский факультет Белорусского 
государственного университета по специальности «психология», получила степень 
магистра социологии искусств в Европейском гуманитарном университете в Виль-
нюсе. С 2012 года работает фотографом. В 2017 г. окончила Школу документального 
кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова.

Born in 1984 in Minsk. Graduated from the Faculty of Philosophy of the Belarusian State 
University, where she studied psychology, and then received her master degree in sociology 
of arts at the European Humanities University in Vilnius. Since 2012 has been working as 
a photographer. In 2017 graduated from Marina Razbezhkina and Mikhail Ugarov School of 
Documentary Film and Theatre.

Dasha Demura
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Новая Ідрыя – занядбаны шахцёрскі горад. У фільме намаляваны партрэт 
трох герояў-ідэалістаў і энтузіястаў, чыя маладосць прайшла з верай у аль-
тэрнатыўную версію «амерыканскай мары».
2019 МКФ «Visions du Réel» (Швейцарыя) – сусветная прэм’ера
КФ «Акно ў Еўропу» (Расія) – галоўны прыз конкурсу «Капрадукцыя. Акно 
ў свет»
Маскоўскі МКФ (Расія) – праграма дакументальнага кіно «Свабодная 
думка»
МКФ «Флаэрціяна» (Расія)
МКФ у Багаце (Калумбія)
МКФ у Гуанахуата (Мексіка)

Новая Идрия – заброшенный шахтерский город. Фильм рисует портрет 
трех героев-идеалистов и энтузиастов, которые провели молодость 
в вере в альтернативную версию «американской мечты».
2019 МКФ «Visions du Réel» (Швейцария) – мировая премьера
КФ «Окно в Европу» (Россия) – главный приз конкурса «Копродукция. 
Окно в мир»
Московский МКФ (Россия) – программа документального кино «Свобод-
ная мысль»
МКФ «Флаэртиана» (Россия)
МКФ в Боготе (Колумбия)
МКФ в Гуанахуато (Мексика)

After the closing of the mercury mine, New Idria turned into a ghost town. The film 
shows three characters who, in their youth, with an incredible amount of idealism 
and energy tried to create an alternative version of the American Dream.
2019 Visions du Réel IFF (Switzerland) – World Premiere
“Window to Europe” FF (Russia) – Grand Prix in “Co-production. Window to 
the World” competition
Moscow IFF (Russia) – Free Thought Documentary Cinema Program
Flahertiana IFF (Russia)
Bogota IFF (Colombia) 
Guanajuato IFF (Mexico)

Рэжысёры | Режиссеры | Directors
Саша Кулак, Бэн Гез | Саша Кулак,  
Бен Гез | Sasha Kulak, Ben Guez
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters
Саша Кулак, Бэн Гез | Саша Кулак,  
Бен Гез | Sasha Kulak, Ben Guez
Аператар | Оператор | DOP 
Саша Кулак | Саша Кулак | Sasha Kulak 
Прадзюсар | Продюсер | Producer 
Міша Маклэрд | Миша Маклэрд | 
Misha Maclaird
Вытворчасць | Производство | 
Production
DIVIDI 
Правы | Права | Rights Holder
Саша Кулак, Бэн Гез | Саша Кулак,  
Бен Гез | Sasha Kulak, Ben Guez

ЗША, Расія | США, Россия | USA, Russia
2019, 75’ – DCP

хроники ртути 
ХРОНІКІ РТУЦІ
quicksilver chronicles
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Саша КУЛАК
Саша Кулак

Куратар, медыя-мастак. Нарадзілася ў Віцебску, Беларусь. У 2015 годзе скончыла Санкт-Пецярбург-
скі ўніверсітэт культуры і мастацтваў, потым вучылася на аператарскім факультэце Маскоўскай 
школы новага кіно. Працуе ў сферах дакументальнага кіно, моды, музыкі і фатаграфіі. Яе фільмы 
прымалі ўдзел і былі ўзнагароджаны прызамі міжнародных кінафестываляў – IDFA, «HotDocs», 
«Visions du Réel», ММКФ, «АртДокФэст», «Beat», «Пасланне да чалавека» і інш.

Куратор, медиа-художник. Родилась в Витебске, Беларусь. В 2015 г. окончила Санкт- Петербургский 
университет культуры и искусств, затем училась на операторском факультете Московской школы 
нового кино. Работает в сферах документального кино, моды, музыки и фотографии. Ее фильмы 
принимали участие и были награждены призами международных кинофестивалей – IDFA, «HotDocs», 
«Visions du Réel», ММКФ, «АртДокФест», «Beat», «Послание к человеку» и др.

Curator, media artist. Born in Vitebsk, Belarus. In 2015 graduated from Saint-Petersburg University of Culture 
and Arts, then from the department of cinematography of the Moscow School of New Cinema. Works in 
documentary filmmaking, fashion, music, and photography. Her films were participants and prize-winners of 
international film festivals – IDFA, HotDocs, Visions du Réel, Moscow IFF, ArtDocFest, Beat, Message to Man 
and others.

Sasha Kulak

Бэн ГЕЗ 
Бен Гез

Нарадзіўся ў 1983 годзе ў СССР. У 2006 годзе скончыў Арызонскі ўніверсітэт (лацінаамерыканскія 
даследаванні). Вывучаў мегаполісы і ізаляваныя суполкі Паўночнай і Паўднёвай Амерыкі. Яго 
апошнія кароткаметражныя фільмы «Памяць чарапах» і «Валянціна» прымалі ўдзел у міжнародных 
кінафестывалях.

Родился в 1983 в СССР. В 2006 г. окончил Аризонский университет (латиноамериканские исследова-
ния). Изучал мегаполисы и изолированные сообщества Северной и Южной Америки. Его последние 
короткометражные фильмы «Память черепах» и «Валентина» принимали участие в международных 
кинофестивалях.

Born in 1983 in USSR. Graduated with a degree in history and Latin American studies from the University of 
Arizona in 2006, researched the life of large metropolises and isolated communities in the Americas. His last 
two short films THE MEMORY OF TURTLES and VALENTINA participated in numerous festivals worldwide.

Ben Guez
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Беларусь, Вілейскі раён Мінскай вобласці. Самотныя старыя вяскоўцы 
ад’язджаюць на зіму ў дом сезоннага пражывання. Кожны з іх мае свой 
уклад, свой жыццёвы вопыт, але зімаваць трэба разам. Дні цягнуцца 
ў хваробах, размовах, успамінах, сумесных тэлепраглядах… Пасярод 
зімы прыязджае новы жыхар, і атмасфера ў доме змяняецца.
2017 МФ дакументальнага кіно «АртДокФэст» (Расія)
Шорт-ліст прэміі «Лаўр» (Расія) за лепшы арт-фільм

Беларусь, Вилейский район Минской области. Одинокие старики уезжа-
ют на зиму в дом сезонного проживания. У каждого свой уклад, свой 
жизненный опыт, но зимовать нужно вместе. Дни дроходят в болезнях, 
разговорах, воспоминаниях, совместных телепросмотрах… В середине 
зимы появляется новый житель и атмосфера в доме меняется.
2017 МФ документального кино «АртДокФест» (Россия)
Шорт-лист премии «Лавр» (Россия) за лучший арт-фильм 

Vileyka District, Minsk Region, Belarus. Lonely elderly villagers are taken to the 
House of seasonal residence. Each new resident brings his experience and way 
of life. Nevertheless, they have to overwinter together. The time goes by full of 
diseases, talks, TV watching, remembering and so on. A new resident arrives in 
the middle of winter and the atmosphere in the house changes.
2017 ArtDocFest Russian Open Documentary FF (Russia)
Short-list of the “Lavr” Award (Russia)

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Ева-Кацярына Махава | Ева-Катерина 
Махова | Eva-Katsiaryna Makhava
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Ева-Кацярына Махава | Ева-Катерина 
Махова | Eva-Katsiaryna Makhava
Аператар | Оператор | DOP 
Яўген Цітко | Евгений Титко | Yauheni 
Tsitko
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Ева-Кацярына Махава, Дзяніс Пуцікаў | 
Ева-Катерина Махова, Денис Путиков | 
Eva-Katsiaryna Makhava, Dzianis Putsikau
Вытворчасць | Производство | 
Production
Ева-Кацярына Махава, Дзяніс Пуцікаў | 
Ева-Катерина Махова, Денис Путиков | 
Eva-Katsiaryna Makhava, Dzianis Putsikau
Правы | Права | Rights Holder 
Дзяніс Пуцікаў | Денис Путиков | 
Dzianis Putsikau

Беларусь | Беларусь | Belarus
2017, 95’ – DCP

перезимовать 
ПЕРАЗІМАВАЦЬ 
overwinter
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Ева-Кацярына МАХАВА 
Ева-Катерина Махова 

У 2006 скончыла Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў па спецыяльнасці 
«рэжысура кіно і тэлебачання». З 2007 года здымае дакументальныя фільмы. Удзель-
ніца і лаўрэат міжнародных кінафестываляў. Аўтар фільмаў «Коліш» (2008), «Званар» 
(2011), «Напярэдадні» (2013), «Няхай жыве маленькі прынц» (2016) і інш.

В 2006 году окончила Белорусскую государственную академию искусств по специ-
альности «режиссура кино и телевидения». С 2007 снимает документальные фильмы. 
Участница и лауреат международных кинофестивалей. Автор фильмов «Коліш» (2008), 
«Звонарь» (2011), «Накануне» (2013), «Пусть живет маленький принц» (2016) и др.

Graduated from the Belarusian State Academy of Arts (Film and TV Directing). Has been 
shooting films since 2007. Participant and prize-winner of international film festivals. She 
is the author of KOLISH (2008), BELL-RINGER (2011), THE DAY BEFORE (2013), KEEP THE 
LITTLE PRINCE GOING (2016), etc.

Eva-Katsiaryna Makhava



НАЦЫЯНАЛЬНЫ КОНКУРС
национальный конкурс | national competition

ЛЕПШАЕ МЕСЦА НА СВЕЦЕ
лучшее место на свете | the best place in the world

МАГІСТР ВОЛЬНЫХ МАСТАЦТВАЎ ФРАНЦЫСК СКАРЫНА
магистр вольных искусств франциск скорина | master of free arts francisk skorina

ПАДАННЕ ПРА ГУСЛI
легенда о гуслях | the legend of the harp

ДАНТЭ. БЕАТРЫЧЭ
данте. беатриче | dante. beatrice

ЧАРТАПАЛОХ
чертополох | thistle

ПРЫГАЖУН І ПАЧВАРА
красавец и чудовище | beauty and the monster

АНІМАЦЫЯ 
анимация | animation
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Маладое мышаня, пачуўшы баладу пра чароўны Свіран, поўны збожжа, 
дзе мышы жывуць бесклапотным жыццём, пакідае родныя норы і вы-
праўляецца на пошукі гэтага цудоўнага месца…

Юный мышонок, услышав балладу о чудесном Амбаре, полном зерна, где 
мыши живут без забот и хлопот, покидает родные норы и отправляется 
на поиски этого прекрасного места…

A young mouseling, upon hearing a tale of the wonderful Granary full of seeds, 
where mice live without worries, leaves his home in the burrows to find this 
wondrous place...

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Ірына Тарасава | Ирина Тарасова | 
Irina Tarasova
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Канстанцін Андрушачкін |  
Константин Андрюшечкин | 
Constantine Andrushechkin
Мастакі | Художники | Production 
Design 
Андрэй Сянкевіч, Інга Карашкевіч | 
Андрей Сенкевич, Инга Карашкевич | 
Andrey Senkevich, Inga Karashkevich
Музыка | Музыка | Music 
Аляксандр Ліберзон | Александр 
Либерзон | Alexander Liberzon
Вытворчасць | Производство | 
Production
Нацыянальная кінастудыя  
«Беларусьфільм» | Национальная  
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio “Belarusfilm”
Правы | Права | Rights Holder
Нацыянальная кінастудыя  
«Беларусьфільм» | Национальная  
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio “Belarusfilm”

Беларусь | Беларусь | Belarus
2019, 17’ – DCP

лучшее место на свете 

ЛЕПШАЕ МЕСЦА  
НА СВЕЦЕ
the best place in the world
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Ірына ТАРАСАВА
Ирина Тарасова 

Нарадзілася ў Мурманску. Скончыла Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт, мастацка- 
графічны факультэт. Займалася жывапісам, працавала тэатральным мастаком- 
пастаноўшчыкам. Аўтар шматлікіх анімацыйных фільмаў, сярод якіх «Гусятніца каля 
калодзежа» (2014), «Лыжка для салдата» (2018), «Займальная Азбука» (2019, сумесна 
з В. Пяткевічам). У якасці мастака-аніматара працавала над такімі праектамі, як «Неяк 
пад новы год» (2015), «Іаган Штраус (з цыклу «Казкі старога піяніна») (2017) і іншымі.

Родилась в Мурманске. Окончила Витебский государственный университет, 
художест венно-графический факультет. Занималась живописью, работала театраль-
ным художником-постановщиком. Автор многих анимационных фильмов, среди 
которых «Гусятница у колодца» (2014), «Ложка для солдата» (2018), «Занимательная 
Азбука» (2019, совместно с В. Петкевичем). В качестве художника-аниматора работа-
ла над такими проектами, как «Как-то раз под новый год» (2015), «Иоганн Штраус (из 
цикла «Сказки старого пианино») (2017) и другими.

Irina Tarasova was born in Murmansk. She graduated from Vitebsk State University, 
Department of Art and Graphic Design. She practiced painting, worked as a theatre stage 
designer. Irina directed a lot of animation films, for example, THE GOOSE-GIRL AT THE 
WELL (2014), THE SPOON FOR THE SOLDIER (2018), ENTERTAINING ALPHABET (2019, in 
collaboration with Vladimir Petkevich). As an animation artist worked on such projects as 
ONCE ON NEW YEAR’S DAY (2015), JOHANN STRAUSS (from the OLD PIANO TALES series) 
(2017) and others.

Irina Tarasova
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Фільм прысвечаны беларускаму першадрукару і асветніку Францыску 
Скарыну.
У загадкавай і чароўнай атмасфере ці то яві, ці то сну, Францыск Скарына 
сустракае ноччу дапытлівага ільва, які ўмее гаварыць. Скарына адказвае 
на пытанні разумнай жывёлы, і такім чынам распавядае пра сваё жыццё.
Фільм ахоплівае некалькі перыядаў жыцця нашага вялікага суайчын-
ніка: дзяцінства, якое прайшло ў Полацку; студэнцкія гады – вучоба 
ў Кракаўскім універсітэце; Віленскі перыяд – выданне дзвюх апошніх, 
але першых на тэрыторыі Вялікага Княства, кніг – «Апостала» і «Малой 
падарожнай кніжыцы».

Фильм посвящен белорусскому первопечатнику и просветителю Фран-
циску Скорине.
В загадочной и волшебной атмосфере то ли яви, то ли сна Франциск 
Скорина встречается ночью с любопытным говорящим львом. Скорина 
отвечает на вопросы умного животного, и тем самым рассказывает 
о своей жизни. 
Фильм охватывает несколько периодов жизни нашего великого сооте-
чест венника: детство, которое прошло в Полоцке; студенческие годы – 
учёба в Краковском университете; Виленский период – издание двух 
последних, но первых на территории Великого Княжества, книг – «Апосто-
ла» и «Малой подорожной книжки».

The film is dedicated to Belarusian printing pioneer and enlightener Francysk 
Skaryna.
In the mysterious and magical atmosphere, it is not clear whether it is a dream or 
reality, Francysk Skaryna meets a curious talking lion at night. Skaryna answers 
the questions of the smart animal, and thus tells about his life.
The film covers several periods of the life of our great fellow countryman: 
childhood, which he spent in Polotsk; student years – studies at the University 
of Krakow; The Vilnius period – the publication of the last two, but the first in the 
Grand Duchy of Lithuania, books – “Apostle” and The Small Travel Book.

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Алена Пяткевіч | Елена Петкевич | 
Elena Petkevich
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Дзмітрый Якутовіч | Дмитрий  
Якутович | Dmitry Yakutovich 
Мастак | Художник | Production Design 
Святлана Катлярова | Светлана  
Котлярова | Svetlana Kotlyarova
Музыка | Музыка | Music 
Соф’я Пяткевіч | Софья Петкевич | 
Sophia Petkevich
Вытворчасць | Производство | 
Production
Нацыянальная кінастудыя  
«Беларусьфільм» | Национальная  
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio “Belarusfilm”
Правы | Права | Rights Holder
Нацыянальная кінастудыя  
«Беларусьфільм» | Национальная  
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio “Belarusfilm”

Беларусь | Беларусь | Belarus
2018, 13’ – DCP

магистр вольных искусств франциск скорина 

МАГІСТР ВОЛЬНЫХ МАСТАЦТВАЎ 
ФРАНЦЫСК СКАРЫНА

master of free arts francisk skorina
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Алена ПЯТКЕВІЧ Елена Петкевич 

Нарадзілася ў горадзе Арол, Расія. У 1974 годзе скончыла Брэсцкі інжынерна- 
будаўнічы інстытут (архітэктурны факультэт). З 1982 па 1984 вучылася на Вышэй-
шых курсах сцэнарыстаў і рэжысёраў пры Дзяржкіно СССР (майстэрня Ф. Хітрука). 
З 1979 года працуе рэжысёрам-аніматарам на кінастудыі «Беларусьфільм».

Родилась в городе Орел, Россия. В 1974 году закончила Брестский инженерно- 
строительный институт (архитектурный факультет). С 1982 по 1984 год училась на 
Высших курсах сценаристов и режиссёров при Госкино СССР (мастерская Ф. Хитру-
ка). С 1979 года работает режиссёром-аниматором на киностудии «Беларусьфильм». 

Was born in 1951 in Oryol, Russia. In 1974 she graduated from Brest Institute of Civil 
Engineering (architecture department). From 1982 till 1984 she attended Higher scriptwriting 
and directing courses at Goskino of the USSR (F. Khitruk’s art studio). Since 1979 she has 
been working as an animation director at Belarusfilm film studio.

Elena Petkevich
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Хлопчык вырашае знайсці свайго бацьку, які пайшоў на вайну. Падчас по-
шукаў ён сустракае магічных персанажаў, якія падказваюць яму шлях. На 
Дальнім полі хлопчык знаходзіць ваяроў, гатовых да бітвы. Каб нагадаць 
ваярам пра іх сем’і і былое мірнае жыццё, ён вырабляе з воінскага шчыта 
і цецівы лукаў музычны інструмент – гуслі.

Мальчик решает найти своего отца, который ушел на войну. Во время по-
исков он встречается с волшебными персонажами, подсказывающими 
ему путь. На Дальнем поле мальчик находит воинов, готовых к сраже-
нию. Чтобы напомнить воинам об их семьях и прежней мирной жизни, 
он делает из воинского щита и тетивы луков музыкальный инструмент – 
гусли.

A little boy decides to find his father, who went off to war. During his searches 
the boy meets magic creatures helping him to find the way. He meets soldiers on 
the Faraway field ready for a fight. In order to remind them about their families 
and the earlier peaceful life the boy makes a musical instrument of a soldier 
shield and the bow-strings – a harp.

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Таццяна Кубліцкая | Татьяна  
Кублицкая | Tatyana Kublitskaya
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Таццяна Кубліцкая | Татьяна  
Кублицкая | Tatyana Kublitskaya
Мастакі | Художники | Production 
Design 
Таццяна Кубліцкая, Аліна Прастак | 
Татьяна Кублицкая, Алина Простак | 
Tatyana Kublitskaya, Alina Prostak
Музыка | Музыка | Music 
Леанід Паўлёнак | Леонид Павлёнок | 
Leonid Pavlenok
Вытворчасць | Производство | 
Production
Нацыянальная кінастудыя  
«Беларусьфільм» | Национальная 
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio “Belarusfilm”
Правы | Права | Rights Holder
Нацыянальная кінастудыя  
«Беларусьфільм» | Национальная  
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio “Belarusfilm”

Беларусь | Беларусь | Belarus
2019, 10’ – DCP

легенда о гуслях 

ПАДАННЕ  
ПРА ГУСЛI
the legend of the harp
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Таццяна КУБЛІЦКАЯ
Татьяна Кублицкая 

Мастак-графік, ілюстратар, пастаноўшчык. З 2008 года – рэжысёр студыі аніма-
цыйных фільмаў. Нарадзілася ў вёсцы Хачынка Магілёўскай вобласці у 1956 годзе. 
Скончыла Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут (цяпер – Беларус кая 
Акадэмія мастацтваў) у 1981 годзе. З 1981 года працуе на кінастудыі «Беларусьфільм».

Художник-график, иллюстратор, постановщик. С 2008 года – режиссёр студии 
анимационных фильмов. Родилась в д. Хачинка Могилёвской области в 1956 году. 
Закончила Белорусский государственный театрально-художественный институт 
(теперь – Белорусская академия искусств) в 1981 году. С 1981 года работает на кино-
студии «Беларусьфильм».

Graphic designer, illustrator, director. Since 2008 director at the animation film studio. Tatyana 
was born in 1956 in Khachinka village, Mogilev region. In 1981, she graduated from Belarusian 
State Theatre and Art Institute (now Belarusian State Academy of Arts). Since 1981 she has 
been working at Belarusfilm film studio.

Tatyana Kublitskaya
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Калісьці ўсе былі дзецьмі… нават геніі. І вялікі паэт Дантэ Аліг’еры такса-
ма быў проста маленькім хлопчыкам, які вельмі рана застаўся без мамы. 
Ён рос, бегаў па вуліцы, гуляў з сябрамі. 
Аднойчы, калі яму было 9 год, на дзіцячым свяце ў доме свайго сябра ён 
сустрэў дзяўчынку. Яе звалі Беатрычэ. 
Потым былі гады вучобы. Цудоўнае юнацтва ў цудоўным горадзе. 
Бясконцыя размовы і дыспуты з сябрамі на тэмы філасофіі, мастацтва і 
кахання.
І новая сустрэча з Беатрычэ. Нічога асаблівага, яна проста яму ўсміхну-
лася. А для яго пачалося новае жыццё…

Когда-то все были детьми... даже гении. И великий поэт Данте Алигьери 
тоже был просто маленьким мальчиком, рано оставшимся без матери. 
Рос, бегал по улице, играл с друзьями. Однажды, когда ему было 9 лет, на 
детском празднике в доме своего друга он встретил девочку. Ее звали 
Беатриче. 
Потом были годы учебы. Прекрасная юность в прекрасном городе. 
Бесконечные разговоры и споры c друзьями о философии, искусстве 
и любви.
И новая встреча c Беатриче. Ничего особенного, она ему просто улыбну-
лась. А для него началась новая жизнь….

Everyone was a child... even geniuses. And the great poet Dante Alighieri was 
just a little boy, whose mother passed away very early. He grew up, ran down the 
streets, played with friends.
One day, when he was 9 years old, he met a girl at a children’s party at his friend’s 
house. Her name was Beatrice. 
Later there were years of studies. Fantastic adolescence in a fantastic town. 
Endless dialogues and disputes about philosophy, art and love.
And another meeting with Beatrice. She just gave him a smile, nothing special. 
But for him a new live started at that very moment...

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Ірына Кадзюкова | Ирина Кодюкова | 
Irina Kodiukova
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Ірына Кадзюкова | Ирина Кодюкова | 
Irina Kodiukova
Аператар | Оператор | DOP 
Вольга Бабарэка | Ольга Бабареко | 
Olga Babareko
Мастак | Художник | Production Design 
Ала Мацюшэўская | Алла  
Матюшевская | Alla Matyushevskaya
Музыка | Музыка | Music 
Віктар Капыцько | Виктор Копытько | 
Victor Kopytko
Вытворчасць | Производство | 
Production
Нацыянальная кінастудыя  
«Беларусьфільм» | Национальная  
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio “Belarusfilm”
Правы | Права | Rights Holder
Нацыянальная кінастудыя 
«Беларусьфільм» | Национальная  
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio “Belarusfilm”

Беларусь | Беларусь | Belarus
2019, 13’ – DCP

данте. беатриче 
ДАНТЭ. БЕАТРЫЧЭ
dante. beatrice
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Ірына КАДЗЮКОВА 
Ирина Кодюкова 

Нарадзілася ў Мінску. У 1974–1975 вучылася на курсах мастакоў-мультыплікатараў 
пры Кіеўскай студыі навукова-папулярных фільмаў. Як рэжысёр дэбютавала ў ЭМТА 
«Дэбют» пры кінастудыі «Масфільм» у 1987 годзе. У 1988–1991 працавала на студыі 
анімацыйнага кіно АБЦ (Мінск). З 1991 і па сённяшні дзень працягвае працаваць на 
кінастудыі «Беларусьфільм». Лаўрэат міжнародных кінафестываляў.

Родилась в Минске. В 1974–1975 училась на курсах художников-мултипликаторов при 
Киевской студии научно-популярных фильмов. Как режиссёр дебютировала в ЭМТО 
«Дебют» при киностудии «Мосфильм» в 1987 году. В 1988–1991 работала на студии 
анимационного кино АБЦ (Минск). С 1991 и по сей день продолжает работу на кино-
студии «Беларусьфильм». Лауреат международных кинофестивалей.

Irina Kodiukova was born in Minsk. In 1974–1975 attended animation courses at Kiev Studio 
of Popular Science Films. She made her debut as a director in «Debut» experimental youth 
artistic association at Mosfilm film studio in 1987. In 1988–1991 she worked at the ABC 
animation film studio in Minsk. From 1991 till present she continues working at Belarusfilm 
film studio. Winner of international film festivals.

Irina Kodiukova
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У каралеўстве перапалох. Злы чараўнік пагражае ператварыць прынцэсу 
ў камень, калі яму не аддадуць яе ў жонкі. І трэба не ведаць, што такое 
страх, каб супрацьстаяць яму. На шчасце каралеўскай сям’і, менавіта такі 
хлопец прыбыў у горад, каб нарэшце спужацца. Выпадкова сустрэўшы 
прынцэсу, ён закахаўся ў яе і выправіўся ў замак, каб уступіць у бой 
з чараўніком...

В королевстве – переполох. Злой колдун грозится превратить в камень 
принцессу, если ему не отдадут её в жёны. И нужно не знать, что такое 
страх, чтобы противостоять ему. На счастье королевской семьи, именно 
такой парень прибыл в город, чтобы наконец-то испугаться. Встретив 
случайно принцессу, он влюбляется в неё и отправляется в замок, чтобы 
вступить в схватку с колдуном…

There is turmoil in the Kingdom! An evil sorcerer threatens to turn the princess into 
stone if she refuses to marry him. Only a person who knows no fear can confront 
him. By good fortune there is such a person – a man seeking a chance to get 
a fright arrived in the town. He met the princess by accident and immediately fell 
in love with her. He’s heading towards the castle in order to take up arms against 
the sorcerer...

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Яўген Надтачэй | Евгений Надточей | 
Evgeny Nadtochey
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Аляксандр Найман | Александр  
Найман | Alexander Naiman
Мастак | Художник | Production Design 
Ірына Забэла | Ирина Забелло | Irina 
Zabello
Музыка | Музыка | Music 
Павел Казюковіч, Дзмітрый  
Балтрукевіч | Павел Казюкович,  
Дмитрий Балтрукевич | Pavel 
Kazyukovich, Dmitry Baltrukevich
Вытворчасць | Производство | 
Production
Нацыянальная кінастудыя  
«Беларусьфільм» | Национальная  
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio “Belarusfilm”
Правы | Права | Rights Holder
Нацыянальная кінастудыя  
«Беларусьфільм» | Национальная  
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio “Belarusfilm”

Беларусь | Беларусь | Belarus
2019, 17’ – DCP

чертополох
ЧАРТАПАЛОХ
thistle

Анімацыя | Анимация | Animation
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Яўген НАДТАЧЭЙ
Евгений Надточей 

Нарадзіўся ў 1979 годзе. У 2003 годзе скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт куль-
туры па спецыяльнасці «народная творчасць (народныя рамёствы)». Аўтар фільмаў 
«Чароўная лаўка», «Аповесць мінулых гадоў», «Пра вала» і г. д. За стужку «Пра вала» 
ў 2015 г. атрымаў прыз за лепшы анімацыйны фільм Нацыянальнага конкурсу кінафе-
стывалю «Лістапад».

Родился в 1979 году. В 2003 году окончил Белорусский государственный универси-
тет культуры по специальности «народное творчество (народные ремесла)». Автор 
фильмов «Волшебная лавка», «Повесть временных лет», «Про вола» и др. В 2015 г. 
стал обладателем приза за лучший анимационный фильм Национального конкурса 
кинофестиваля «Лістапад» за фильм «Про вола».

Born in 1979. In 2003 graduated from Belarusian state university of culture, folk crafts department. 
He directed such animation films as: MAGIC SHOP, THE TALE OF BYGONE YEARS, ABOUT AN OX. 
Animated feature ABOUT AN OX reaped the Best animated film award in National competition of 
the “Listapad” IFF in 2015.

Evgeny Nadtochey
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Жабяня Апалон набыў прызнанне і павагу ў сваіх суродзічаў не толькі 
тым, што ён прыгожы, але і тым, што ў яго адважнае і высакароднае 
сэрца. Але ён сумуе, разумеючы, што ён ніколі не зможа быць вялікім, 
памылкова мяркуючы, што шчасце ў памерах. Нечакана ў гэтых краях 
аб’яўляецца лах-нэская пачвара (дагістарычныя дыназаўрыха), няшчас-
ная менавіта з-за таго, што яе ніхто не любіць, таму што яна велізарная. 
Апалон і Лахнэска разумеюць, што яны ідэальна дапаўняюць адно адна-
го, і становяцца сябрамі. Гэтая дружба змяняе іх.

Жабёнка Апполона сородичи уважают не только за красоту, но и за его 
храброе и благородное сердце. Однако сам он глубоко опечален тем, что 
никогда не сможет стать большим, ошибочно полагая, што счастье и раз-
меры как-то связаны. Неожиданно в этих краях появляется лох-несское 
чудовище (доисторическая динозавриха), которое страдает от того, что 
её никто не любит из-за её гигантских размеров. Апполон и Лохнеска по-
нимают, что они идеально дополняют друг друга, и становятся друзьями. 
Эта дружба меняет обоих.

Toadling Apollo is well known not only for beauty, but also for his brave and 
noble heart. However, he is deeply saddened by the fact that he could never 
become bigger than he is now, mistakenly believing that happiness and size are 
in some way interconnected. Suddenly, a Loch Ness monster (a prehistoric she-
dinosaur) appears in this land, and she suffers from the fact that no one loves 
her because of her gigantic size. Apollo and Lochneska understand that they 
complement one another perfectly and become friends. This friendship changes 
both of them.

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Наталля Дарвіна | Наталия Дарвина | 
Natalia Darvina
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Наталля Дарвіна | Наталия Дарвина | 
Natalia Darvina
Мастакі | Художники | Production 
Design 
Наталля Сушкевіч, Святлана 
Катлярова | Наталья Сушкевич,  
Светлана Котлярова | Natalya 
Sushkevich, Svetlana Kotlyarova
Музыка | Музыка | Music 
Леанід Паўлёнак | Леонид Павлёнок | 
Leonid Pavlyonok
Вытворчасць | Производство | 
Production
Нацыянальная кінастудыя  
«Беларусьфільм» | Национальная  
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio “Belarusfilm”
Правы | Права | Rights Holder
Нацыянальная кінастудыя  
«Беларусьфільм» | Национальная  
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio “Belarusfilm”

Беларусь | Беларусь | Belarus
2019, 7’ – DCP

красавец и чудовище 

ПРЫГАЖУН  
І ПАЧВАРА 
beauty and the monster
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Наталля ДАРВІНА
Наталия Дарвина 

Скончыла Беларускую акадэмію мастацтваў, аддзяленне рэжысуры анімацыйнага 
кіно (1997 г.). Рэжысёр-аніматар кінастудыі «Беларусьфільм». Аўтар фільмаў «Іван ды 
Мар’я», «Нядоўгая гісторыя аб птушках», «Дружок», «Бегла мышаня па траве», «Лагод-
ны воўк». Лаўрэат міжнародных кінафестываляў.

Закончила Белорусскую академию искусств, отделение режиссуры анимационного 
кино (1997 г.). Режиссёр-аниматор киностудии «Беларусьфильм». Автор фильмов 
«Иван да Марья», «Непродолжительная история о птичках», «Дружок», «Бежал мышо-
нок по траве», «Добрый волк». Лауреат международных кинофестивалей.

Graduate of the Belarusian State Academy of Arts, Animation Film Direction department (1997). 
Animation director at the “Belarusfilm” film studio. Natalia directed the following films: IVAN AND 
MARIA, A SHORT STORY ABOUT BIRDS, A FRIEND, A MOUSE RAN ON THE GRASS, THE GOOD 
WOLF. Winner of international film festivals.

Natalia Darvina



НАЦЫЯНАЛЬНЫ КОНКУРС
национальный конкурс | national competition

ПАСТКА (ГАЛАВАЛОМКА)
мышеловка (головоломка) | pitfall (a puzzle)

НА ПАРОЗЕ МАЎЧАННЯ
на пороге молчания | оn the threshold of silence

РЫБА ДЗЁН МАІХ
рыба дней моих | the fish of enclosed dreams

НІЧОГА
ничего | nothing

БЕЛАРУСКАЯ ПАНАРАМА
белорусская панорама | belarusian panorama
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Фільм з’яўляецца галаваломкай, склаўшы пазлы якой можна зразумець 
феномен страху і асаблівасці яго праяўлення ў Беларусі.

Фильм является головоломкой, сложив пазлы которой можно понять 
феномен страха и особенности его проявления в Беларуси.

The film is a puzzle. By putting its pieces together, you can understand the 
phenomenon of fear and the peculiarities of its manifestation in Belarus.

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Дар’я Юркевіч | Дарья Юркевич | 
Darya Yurkevich
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Дар’я Юркевіч | Дарья Юркевич | 
Darya Yurkevich
Аператар | Оператор | DOP 
Ксенія Васілеўкіна | Ксения  
Василевкина | Kseniya Vasilevkina
Мастак | Художник | Production Design 
Філіп Лагуновіч-Чарапко |  
Филипп Лагунович-Черепко | Philip 
Lagunovich-Cherepko
Прадзюсары | Продюсеры | Producers 
Леанід Каліценя, Наталля Бружнік | 
Леонид Калитеня, Наталья Бружник | 
Leonid Kalitenya, Natalya Bruzhnik
У ролях | В ролях | Cast 
Марына Паддубная, Наталля  
Мельнікава, Арцём Курэнь,  
Аляксандр Малчанаў, кот Смурф | 
Марина Поддубная, Наталья  
Мельникова, Артем Курень,  
Александр Молчанов, кот Смурф | 
Marina Poddubnaya, Natalya Melnikova, 
Artem Kuren, Aleksandr Molchanov, 
Smurf the cat
Вытворчасць | Производство | 
Production
«Бягучы Чарапаха» | «Бегущая  
Черепаха» | Begushchaya Cherepakha
Правы | Права | Rights Holder 
«Бягучы Чарапаха» | «Бегущая  
Черепаха» | Begushchaya Cherepakha

Беларусь | Беларусь | Belarus
2019, 13’ – DCP

мышеловка (головоломка) 

ПАСТКА  
(ГАЛАВАЛОМКА)
pitfall (a puzzle)

Беларуская панарама | Белорусская панорама | Belarusian Panorama
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Дар’я ЮРКЕВІЧ
Дарья Юркевич 

Нарадзілася ў Мінску. Скончыла Беларускую акадэмію мастацтваў і міжнародную 
школу-студыю Le Fresnoy у Францыі. Яе кароткаметражны ігравы фільм «Баба, Ваня 
і каза» (2014) быў адзначаны дыпломам Нацыянальнага конкурсу ММКФ «Лістапад» 
і прадстаўлены на найбуйнейшым сусветным фестывалі кароткага метра ў Клер-
мон-Феране, Францыя. Дакументальны фільм «Вялікдзень» (2015) атрымаў галоўны 
прыз фестывалю «Bulbamovie», быў адзначаны дыпломамі Нацыянальнага конкурсу 
ММКФ «Лістапад» і фестывалю Cinema Perpetuum Mobile.

Родилась в Минске. Окончила Белорусскую академию искусств и международ-
ную школу-студию Le Fresnoy во Франции. Ее короткометражный игровой фильм 
«Баба, Ваня и коза» (2014) был отмечен дипломом Национального конкурса ММКФ 
«Лістапад» и представлен на самом крупном мировом фестивале короткого метра в 
Клермон-Ферране, Франция. Документальный фильм «Пасха Христова» (2015) полу-
чил главный приз фестиваля «Bulbamovie», был отмечен дипломами Национального 
конкурса ММКФ «Лістапад» и фестиваля Cinema Perpetuum Mobile. 

Born in Minsk. Graduated from the Belarusian Academy of Arts and the Le Fresnoy 
international school (France). Her short feature film GRANNY, VANYA AND THE GOAT (2014) 
received the MIFF Listapad National Competition diploma and entered the world’s largest 
short film festival in Clermont-Ferrand, France. The documentary film EASTER (2015) won 
the Bulbamovie festival main prize and received diplomas of the MIFF Listapad National 
Competition Programme and the Cinema Perpetuum Mobile festival.

Darya Yurkevich
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У чорна-белы свет Ксюшы ўрываецца каханне. Але разам з тым і дама-
ганні айчыма робяцца яшчэ больш настойлівымі. Дакуль можна трываць 
гэта і як знайсці ў сабе мужнасць супрацьстаяць, калі ты ўсяго толькі 
самотны чалавек у свеце, на краі зямлі, у маленькім горадзе, праз які 
праносяцца хуткія цягнікі?

В черно-белый мир Ксюши вторгается любовь. Но одновременно с ней 
и домогательства отчима становятся ещё настойчивее. До каких пор 
можно терпеть это и как найти в себе мужество противостоять, если ты 
всего лишь одинокий человек в мире, на самом краю земли, в малень-
ком городе, через который проносятся скорые поезда?

Love has entered Ksyusha’s black and white world. But at the same time, her 
stepfather starts to harass her more persistently than ever. How long can one 
tolerate this and how to find the courage to resist it when you are a lonely person 
living in the middle of nowhere, in a small town that express trains run past?

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Кірыл Ярохін | Кирилл Ерохин | Kirill 
Yerohin
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Дзяніс Пацына | Денис Пацына | 
Denis Patsyna
Аператар | Оператор | DOP 
Мікалай Радчанка | Николай Радченко | 
Nikolay Radchenko
Мастак | Художник | Production Design 
Юлія Пякіна | Юлия Пякина | Yuliya 
Pyakina
Прадзюсар | Продюсер | Producer
Канстанцін Варабей | Константин 
Воробей | Konstantin Vorobey
У ролях | В ролях | Cast 
Настасся Мілушава, Ілля  
Чарапко-Самахвалаў, Марына Блінова, 
Алеся Філатава, Андрыян Райскі | 
Анастасия Милушева, Илья  
Черепко-Самохвалов, Марина 
Блинова, Олеся Филатова, Андриан 
Райский | Anastasiya Milusheva, Ilya 
Cherepko-Samohvalov, Marina Blinova, 
Olesya Filatova, Andrian Rayskiy
Вытворчасць | Производство | 
Production
Майстэрня сацыяльнага кіно |  
Мастерская социального кино | 
Social Film Studio
Правы | Права | Rights Holder 
Майстэрня сацыяльнага кіно |  
Мастерская социального кино | 
Social Film Studio

Беларусь | Беларусь | Belarus
2019, 30’ – DCP

на пороге молчания 

НА ПАРОЗЕ  
МАЎЧАННЯ
оn the threshold of silence

Беларуская панарама | Белорусская панорама | Belarusian Panorama
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Кірыл ЯРОХІН
Кирилл Ерохин 

Нарадзіўся ў 1988 годзе ў Мінску. Скончыў Мінскі інстытут кіравання ў 2011 годзе па 
спецыяльнасці «Дызайн прадметна-прасторавых комплексаў», дыпломная праца 
«Дызайн інтэр’ераў Белдзяржфілармоніі» атрымала Гран-пры біенале Fusion House 
у 2013 годзе. У 2012 годзе паступіў на курс рэжысуры ігравога кіно Р. Грыцковай факуль-
тэта экранных мастацтваў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Абараніўся 
дыпломным фільмам «Брача» ў 2017 годзе, знятым на студыі «Беларусьфільм».

Родился в 1988 году в Минске. Окончил Минский институт управления в 2011 году 
по специальности «Дизайн предметно-пространственных комплексов», диплом-
ная работа «Дизайн интерьеров Белгосфилармонии» получила Гран-при биеннале 
Fusion House в 2013 году. В 2012 году поступил на курс режиссуры игрового кино 
Р. Грицковой факультета экранных искусств Белорусской государственной академии 
искусств. Защитился дипломным фильмом «Брачо» в 2017 году, снятым на студии 
«Беларусьфильм».

Born in 1988 in Minsk. Graduated from the Minsk Institute of Management in 2011 with a degree 
in Design of Spatial Complexes. His graduation work “Interior Design of the Belarusian State 
Philharmonic Hall” received the Grand Prix of the Fusion House Biennale in 2013. In 2012, he 
entered the Renata Gritskova’s feature films directing course at the Department of Screen 
Arts, Belarusian State Academy of Arts. His graduation film BRACHO (2017) was shot at the 
Belarusfilm studio.

Kirill Yerohin
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Галоўная гераіня з галавою сышла ў кар’еру і ў выніку губляе сувязь 
са сваёй сям’ёй, не можа знайсці агульнай мовы з сынам. Парушаецца 
сувязь часоў. Мінулага і цяперашняга. Мовы і традыцый. Яна нібы рыба, 
што знаходзіцца ў вакууме свайго акварыума…

Главная героиня, ушедшая с головой в карьеру, теряет связь со своей 
семьей и не может найти общего языка с сыном. Нарушается связь 
времён. Прошлого и настоящего. Языка и традиций. Она вроде рыбы, 
находящейся в вакууме своего аквариума...

The main character, immersed in her career, is losing touch with her family and 
cannot find common ground with her son. The link of times is broken, the link 
between the past and the present, the link of language and tradition. She’s like 
a fish in the vacuum of her tank...

Рэжысёры | Режиссеры | Directors 
Андрэй Крывецкі, Дзмітрый  
Рачкоўскі | Андрей Кривецкий,  
Дмитрий Рачковский | Andrey 
Krivetskiy, Dmitriy Rachkovskiy
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Таццяна Бойка | Татьяна Бойко | 
Tatyana Boyko
Аператар | Оператор | DOP 
Максім Калбанаў | Максим Колбанов | 
Maksim Kolbanov
Мастак | Художник | Production Design 
Лідзія Малашэнка | Лидия Малашенко | 
Lidiya Malashenko
Прадзюсар | Продюсер | Producer
Канстанцін Варабей | Константин 
Воробей | Konstantin Vorobey
У ролях | В ролях | Cast 
Святлана Паўлава, Арына  
Краснянская, Дзмітрый Малашчыцкі, 
Ягор Падабед, Ганна  
Харланчук-Южакова, Алена Сідарава | 
Светлана Павлова, Арина Краснянская, 
Дмитрий Малащицкий, Егор  
Подобед, Анна Харланчук-Южакова,  
Елена Сидорова | Svetlana Pavlova, 
Arina Krasnyanskaya, Dmitriy 
Malashchitskiy, Egor Podobed, Anna 
Harlanchuk-Yuzhakova, Elena Sidorova
Вытворчасць | Производство | 
Production
Майстэрня сацыяльнага кіно |  
Мастерская социального кино | 
Social Film Studio
Правы | Права | Rights Holder 
Майстэрня сацыяльнага кіно |  
Мастерская социального кино | 
Social Film Studio

Беларусь | Беларусь | Belarus
2019, 25’ – DCP

рыба дней моих 

РЫБА  
ДЗЁН МАІХ
the fish of enclosed dreams

Беларуская панарама | Белорусская панорама | Belarusian Panorama
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Андрэй КРЫВЕЦКІ
Андрей Кривецкий 

Нарадзіўся ў 1983 г. Рэжысёр, акцёр тэатра і кіно. Выпускнік Усерасійскага інстытута кінема-
таграфіі (2019) па спецыяльнасці «Рэжысура ігравога кіно». Аўтар кароткамет ражных філь-
маў «Дваццацьшаснаццаць» і «Вахцёр». Удзельнік і прызёр міжнародных кінафестываляў. 

Родился в 1983 г. Режиссер, актер театра и кино. В 2019 г. окончил ВГИК по специальности 
«Режиссура игрового кино». Автор короткометражных фильмов «Двадцатьшестнадцать» 
и «Вахтер». Участник и призер международных кинофестивалей.

Born in 1983. Director, theater and film actor. In 2019 graduated from Gerasimov Institute of 
Cinematography (Russia) with a degree in Feature Films Directing. The author of the short films 
TWENTYSIXTEEN and WATCHMAN. Participant and winner of international film festivals. 

Andrey Krivetskiy

Дзмітрый РАЧКОЎСКІ
Дмитрий Рачковский 

Нарадзіўся ў 1981 г. Выпускнік Беларускай акадэміі мастацтваў па спецыяльнасцях «Акцёр 
тэатра і кіно» (2004), «Рэжысёр тэатра і кіно» (2007). Рэжысёр анімацыйнага фільма «Першы 
ўрок», карціны «Негатывы», кароткаметражнага фільма «Двадцатьшестнадцать». Лаўрэат 
Нацыянальнай тэатральнай прэміі. Удзельнік і прызёр міжнародных конкурсаў і фестываляў.

Родился в 1981 г. Выпускник Белорусской академии искусств по специальностям «Актер театра 
и кино» (2004), «Режиссёр театра и кино» (2007). Режиссер анимационного фильма «Первый 
урок», картины «Негативы», короткометражного фильма «Дваццацьшаснаццаць». Лауреат На-
циональной театральной премии. Участник и призер международных конкурсов и фестивалей.

Born in 1981. Graduated from the Belarusian Academy of Arts with a Theater and Film Actor degree 
(2004) and a Theater and Film Director degree (2007). The director of the animated film FIRST 
LESSON, the film NEGATIVES, the short film TWENTYSIXTEEN. Laureate of the National Theater 
Award. Participant and winner of international competitions and festivals.

Dmitriy Rachkovskiy
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За штодзённымі справамі не заўважыш анамальнага трэску памех. Ды 
і сам ён, хутчэй за ўсё, з’яўляецца часткай выдуманага свету. Куды ні 
задумай бегчы, паўсюль выбудуюцца тыя самыя бутафорскія гарады. 
У адным з іх пара. Нават не верыцца, але, здаецца, іх наведалі госці.

За повседневными делами не заметишь аномального треска помех. Да 
и сам он, скорее всего, является частью вымышленного мира. Куда ни за-
думай бежать, везде выстроятся те самые бутафорские города. В одном 
из них пара. Даже не верится, но, кажется, их посетили гости.

It is not easy to recognize the abnormal radio static in your daily routine. It is, 
most likely, merely a part of a world imagined. Wherever you plan to run, the 
same fake cities will emerge. There is a couple in one of them. It is hard to 
believe, but they seem to have guests.

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Юлія Дублеўская | Юлия Дублевская | 
Yuliya Dublevskaya
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Павел Рассолька | Павел Рассолько | 
Pavel Rassolko
Аператар | Оператор | DOP 
Ягор Яфімаў | Егор Ефимов | Egor 
Efimov
Мастак | Художник | Production Design 
Генадзь Тумялевіч | Геннадий  
Тумелевич | Gennadiy Tumelevich
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Сяргей Якубоўскі, Юлія Дублеўская | 
Сергей Якубовский, Юлия Дублевская | 
Sergey Yakubovskiy, Yuliya Dublevskaya
У ролях | В ролях | Cast 
Антон Старавойтаў, Настасся Баброва | 
Антон Старовойтов, Анастасия  
Боброва | Anton Starovoytov, Anastasiya 
Bobrova
Правы | Права | Rights Holder 
Юлія Дублеўская | Юлия Дублевская | 
Yuliya Dublevskaya

Беларусь | Беларусь | Belarus
2019, 15’ – DCP

ничего
НІЧОГА
nothing

Беларуская панарама | Белорусская панорама | Belarusian Panorama
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Юлія ДУБЛЕЎСКАЯ
Юлия Дублевская 

Нарадзілася ў 1984 годзе ў Оршы. Вучылася на мастацтвазнаўцу ў Еўрапейскім 
гуманітарным універсітэце, пасля яго закрыцця ў Беларусі скончыла Беларускі дзяр-
жаўны ўніверсітэт па той жа спецыяльнасці.

Родилась в 1984 году в Орше, Беларусь. Училась на искусствоведа в Европейском 
гуманитарном университете, после его закрытия в Беларуси окончила Белорусский 
государственный университет по той же специальности.

Born in 1984 in Orsha, Belarus. Studied Art History at the European Humanities University. 
After it was closed in Belarus, she graduated from the Belarusian State University with 
a degree in the same area.

Yuliya Dublevskaya



фільм адкрыцця | фильм открытия | opening film

РОКА МЯНЯЕ СВЕТ 
рокка меняет мир | rocca changes the world

КАЛОНІЯ
колония | a colony

ЧУСКІТ 
чускит | chuskit

МАЁ НЕВЕРАГОДНАЕ ЛЕТА З ТЭС 
мое невероятное лето с тесс | my extraordinary summer with tess

МАЛЫШ САНДЖЫ 
малыш санджи | young sangye

БУЛБУЛ МОЖА СПЯВАЦЬ 
булбул может петь | bulbul can sing

фільм закрыцця | фильм закрытия | closing film
па-за конкурсам | вне конкурса | out of competition

АЛЬФОНС ЦЫТЭРБАКЕ – АДЛІК ПАЙШОЎ
альфонс циттербаке – отсчёт пошёл | alfons jitterbit – countdown to chaos

ЛІСТАПАДЗІК 
конкурс фільмаў для дзіцячай і юнацкай аўдыторыі
ЛИСТОПАДИК | конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории
LISTAPADZIK | children & youth film competition
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ЛІСТАПАДЗІК | ЛИСТОПАДИК | LISTAPADZIK

У 11-гадовай Рокі вельмі цікавае і займальнае жыццё. Яе тата астранаўт. 
Ён працуе на касмічнай станцыі далёка ад Зямлі і не заўжды можа быць 
побач. Рока пераязджае да бабулі і ўпершыню ў жыцці ідзе ў школу. Дзяў-
чына больш за ўсё ў свеце цэніць справядлівасць, таму заўсёды апынаец-
ца ў цэнтры ўвагі. Яна ўвязваецца ў канфлікт з зачэпамі ў класе, пачынае 
сябраваць з бяздомным, якога завуць Каспар, даглядае вавёрку і імкнецца 
здабыць любоў сваёй эгаістычнай бабулі. Аптымістка Рока ў коле сяброў 
гатова даказаць усім, што нават дзіця можа змяніць свет.
2019 Нацыянальная кінапрэмія «Лола» (Германія) – лепшы дзіцячы фільм
МКФ для дзяцей і юнацтва ў Зліне (Чэхія) – узнагарода за лепшы дзi-
цячы мастацкi фiльм; Прыз глядацкiх сімпатый; спецыяльная згадка 
міжнароднага i экуменічнага журы
МКФ у Джыфоні (Італія) – Лепшы фільм (праграма «Elements 6+»)

У 11-летней Рокки очень интересная и увлекательная жизнь. Ее папа 
астронавт. Он работает на космической станции вдали от Земли и не 
всег да может быть рядом. Рокка переезжает к бабушке и впервые 
в жизни идет в школу. Девочка больше всего на свете ценит справедли-
вость, поэтому всегда оказывается в центре внимания. Она ввязывается 
в конфликт с задирами из класса, заводит дружбу с бездомным по имени 
Каспар, уха живает за белкой и стремится завоевать любовь своей 
эгоистичной ба буш ки. Оптимистка Рокка в компании друзей готова дока-
зать всем, что даже ребенку под силу изменить мир.
2019 Национальная кинопремия «Лола» (Германия) – лучший детский 
фильм
МКФ для детей и юношества в Злине (Чехия) – приз за лучший детский 
фильм; Приз зрительских симпатий; специальное упоминание между-
народного и экуменического жюри
МКФ в Джиффони (Италия) – Лучший фильм (программа «Elements 6+»)

Rocca is eleven years old girl and she lives a rather unique life. While her dad is 
watching over her as an astronaut from outer space, Rocca lives alone with her 
squirrel and is attending a normal school for the first time in her life. At school 
her nonconformist way of life instantly stands out. She fearlessly confronts the 
class bullies, because first and foremost Rocca stands up for justice. That’s why 
she makes friends with the homeless Caspar and tries to help him. She is also 
attempting to win over her grandmother’s heart. With never-ending optimism 
Rocca and her new friends prove, that even a child is able to change the world.
2019 Lola Award (Germany) – Best children’s film
Giffoni IFF (Italy) – Best film (program “Elements 6+”)
Zlin IFF for Children and Youth (Czech Republic) – Best Feature Film for 
Children; Audience Award, Special Mentions from the Ecumenical Jury and 
the International Expert Jury

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Каця Бенрат | Катя Бенрат | 
Katja Benrath
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Хілі Марцінэк | Хилли Мартинек | 
Hilly Martinek
Аператар | Оператор | DOP 
Торстэн Броер | Торстен Бройер | 
Torsten Breuer 
Музыка | Музыка | Music
Анэт Фокс | Аннетт Фокс | Annette 
Focks
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Тобіас Розэн, Хайке Віле-Цім |  
Тобиас Розен, Хайке Виле-Тимм | 
Tobias Rosen, Heike Wiehle-Timm
У ролях | В ролях | Cast
Луна Мары Максайнэр, Барбара 
Зукава, Каспар Фішар Ортман, Луіза 
Рыхтэр, Леа Кніцка, Фахры Ярдым, 
Міна Тандэр, Майкл Мартэнс | Луна 
Мари Максайнер, Барбара Зукова, 
Каспар Фишер Ортманн, Луиза 
Рихтер, Лео Кницка, Фахри Ярдим, 
Мина Тандер, Майкл Мартенс | Luna 
Marie Maxeiner, Barbara Sukowa, 
Caspar Fischer Ortmann, Luise Richter, 
Leo Knizka, Fahri Yardim, Mina Tander, 
Michael Maertens
Вытворчасць | Производство | 
Production
Relevant Film, Warner Bros. Film 
Production Germany, Deutscher 
Filmförderfonds, Filmförderung 
Hamburg Schleswig-Holstein, 
Filmförderungsanstalt
Правы | Права | Rights Holde
Beta Film, Renate Zylla

Германія | Германия | Germany
2019, 101’ – DCP

[ rocca verändert die Welt ]

рокка меняет мир 

РОКА  
МЯНЯЕ СВЕТ
rocca changes the world

фільм адкрыцця | фильм открытия | opening film
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Каця БЕНРАТ
Катя Бенрат 

Нарадзілася 1 верасня 1979 г. у горадзе Эрбах, Германiя. Працавала касцюмерам 
у балетнай трупе Піны Баўш. Кінарэжысура зацікавіла Кацю падчас вучобы ў Венскім 
універсітэце музыкі і выканальніцкага мастацтва. Яе першыя кароткаметражныя 
фільмы з поспехам дэманстраваліся на розных міжнародных кінафестывалях і пры-
неслі ёй першыя ўзнагароды. Дыпломны фільм «Усе мы» заваяваў мноства ўзнага-
род, сярод якіх студэнцкая прэмія Амерыканскай кінаакадэміі і намінацыя на «Оскар». 

Родилась 1 сентября 1979 г. в городе Эрбах, Германия. Работала костюмером в ба-
летной труппе Пины Бауш. Интерес Кати к кинорежиссуре проявился во время учёбы 
в Венском университете музыки и исполнительского искусства. Её первые коротко-
метражные фильмы с успехом демонстрировались на различных международных 
кинофестивалях и принесли ей первые награды. Дипломный фильм режиссера «Все 
мы» завоевал множество наград, включая студенческую премию Американской 
киноакадемии и номинацию на «Оскар».

Born at the 1st of September 1979 in Erbach, Germany. Katja started her career with theater. 
She was a costume designer and worked for Pina Bausch’s dance company. Subsequently 
she completed her studies in Singing and Acting in Vienna, Austria where she discovered 
filmmaking. Her first short films have been playing successfully on many international festivals 
and won international awards. Her graduation project, film WATU WOTE was awarded with 
many prizes, including the student Academy Award and a nomination for the Oscars.

Katja Benrath
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Мілія, сціплая 12-гадовая дзяўчынка з прадмесця пераходзіць вучыцца ў га-
радскую сярэднюю школу. Згубленая ў новым для сябе, не заўжды прыемным 
асяроддзі, яна стараецца зладзіць з дыскамфортам, спрабуе звыкнуцца 
з недарэчнасцямі школьнага жыцця і перажывае першыя перамогі і паразы 
юнацтва. Яна сустракае Джымі, хлопца, які жыве па суседству і які таксама 
адчувае сваё адрозненне ад іншых людзей. Дзякуючы сяброўству з ім, Міліі 
становіцца значна прасцей прыняць сябе такой, якая яна ёсць.
2019 Берлінскі МКФ (Германія) – прыз «Хрустальны мядзведзь» за лепшы 
фільм у конкурснай праграме для дзяцей і юнацтва «Пакаленне К-плюс»
Прэмія Канадскай кінаакадэміі (Канада) – лепшы фільм, лепшы iгравы 
дэбют, лепшая жаночая роля
2018 МКФ у Квебеку (Канада) – гран-пры журы ў афіцыйным конкурсе, прыз 
глядацкiх сімпатый 
МКФ у Уістлеры (Канада) – узнагарода імя Філіпа Барсоса за лепшы канадскі 
ігравы фільм, лепшую рэжысуру, лепшую жаночую ролю

Милия, скромная 12-летняя девочка из предместья переходит учиться в город-
скую среднюю школу. Потерянная в новой для себя, не всегда приветливой 
обстановке, она старается справиться с дискомфортом, пытается свыкнуться 
с нелепицами школьной жизни и переживает первые победы и поражения 
юности. Она встречает Джимми, подростка, живущего по соседству, который 
также ощущает свое отличие от других. Благодаря дружбе с ним, Милии гораз-
до легче принять себя такой, как она есть.
2019 Берлинский МКФ (Германия) – приз «Хрустальный медведь» за Лучший 
фильм в конкурсной программе для детей и юношества «Поколение K-плюс»
Премия Канадской киноакадемии (Канада) – призы за лучший фильм, луч-
ший дебют в игровом кино, лучшую женскую роль
2018 МКФ в Квебеке (Канада) – гран-при жюри в официальном соревнова-
нии, приз зрительских симпатий 
МКФ в Уистлере (Канада) – премия имени Филлипа Борсоса за Лучший ка-
надский иговой фильм, лучшую режиссуру, лучшую женскую роль

Mylia, a timid 12-year-old child, is about to leave her native countryside to begin 
high school. Lost in this new hostile environment, she copes as well as she can, 
sometimes awkwardly, dealing with the absurdities, discomforts and small victories 
of adolescence. Along the way she encounters Jimmy, a young indigenous outsider 
from the neighbouring reserve, who will help her stand her ground and embrace who 
she really is.
2019 Berlin IFF (Germany) – Crystal Bear for Best Film (Generation Kplus)
Canadian Screen Awards (Canada) – Canadian Screen Award for Best First Feature 
Film, Best Motion Picture, Performance by an Actress in a Leading Role
2018 Quebec City IFF (Canada) – Grand Jury Prize in Official Competition, Audience 
Award for Canadian Feature Film, 
Whistler IFF (Canada) – Phillip Borsos Award for Best Canadian Feature, Best 
Performance in a Borsos Competition Film, Best Director in a Borsos Competition 
Film

Рэжысёр | Режиссер | Director
Жэнеўева Дзюлюд-Дэ Сэль | 
Женевьева Дюлюд-Де Селль | 
Geneviève Dulude-De Celles
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriters
Жэнеўева Дзюлюд-Дэ Сэль |  
Женевьева Дюлюд-Де Селль | 
Geneviève Dulude-De Celles  
Аператары | Операторы | DOP
Лена Мій-Рояр, Эцьен Русі | Лена 
Мий-Рёйяр, Этьен Русси | Léna  
Mill-Reuillard, Etienne Roussy
Музыка | Музыка | Music
Мацьё Шарбано | Матьё Шарбонно | 
Mathieu Charbonneau
Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers
Фані Дру, Сара Манерынг | Фанни 
Дру, Сара Маннеринг | Fanny Drew, 
Sarah Mannering
У ролях | В ролях | Cast
Эмілі Б’ер, Ірланд Катэ, Якаб 
Уайтдак-Лавуа, Касандра Гасэлен- 
Пелецье, Рабэн Абэр, Наэмі Гадэн-
Віньё | Эмили Бьерр, Ирланд Коте, 
Жакоб Уайтдак-Лавуа, Кассандра 
Госселен-Пеллетье, Робен Обер, 
Ноэми Годен-Виньо | Émilie Bierre, 
Irlande Côté, Jacob Whiteduck-Lavoie, 
Cassandra Gosselin-Pelletier, Robin 
Aubert, Noémie Godin-Vigneau
Вытворчасць | Производство | 
Production
Colonelle Films
Правы | Права | Rights Holder
Indie Sales Company

Канада | Канада | Canada
2018, 102’ – DCP

[ une colonie ]

колония 
КАЛОНІЯ 
a colony
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Жэнеўева ДЗЮЛЮД-ДЭ СЭЛЬ 
Женевьева Дюлюд-Де Селль 

Першы кароткаметражны ігравы фільм Жэнеўевы Дзюлюд-Дэ Сэль «Стрыжка» (2014) 
быў узнагароджаны прэміяй на кінафестывалі «Сандэнс» у дадатак да дзясяткаў 
іншых узнагарод. Прэм’ера наступнага фільма – дакументальнай стужкі «Запрашаем 
у F.L.», адбылася на МКФ у Таронта. Рэжысёру быў уручаны прыз «Лепшы новы рэжы-
сёр» на фестывалі дакументальнага кіно ў Манрэалі. 

Первый короткометражный игровой фильм Женевьевы Дюлюд-Де Селль «Стрижка» 
(2014) был удостоен премии на кинофестивале «Санденс» в дополнение к десяткам 
других наград. Премьера следующего фильма – документальной картины «Добро по-
жаловать в F.L.» состоялась на МКФ в Торонто. Режиссеру был вручен приз «Лучший 
новый режиссер» на фестивале документального кино в Монреале. 

Geneviève Dulude-De Celles’ first short fiction film THE CUT won the Best International Short 
Film Award at the Sundance Film Festival in addition to dozens of other awards. It was an 
official selection in more than 80 international film festivals. The following year, she released 
WELCOME TO F.L., a feature-length documentary that premiered at TIFF and won the Best 
New Talent award at RIDM along with earning two nominations at the Canadian Screen 
Awards. 

Geneviève Dulude-De Celles 
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Дзяцiнства Чускіт праходзiць ў глухой вёсцы. Яна марыць хадзіць у шко-
лу, але ў выніку няшчаснага выпадку вымушана жыць у чатырох сценах 
пад наглядам суровага дзядулі. Дзяўчынка ўвесь час сварыцца з ім, 
і абстаноўка ў хаце абвастраецца. У канфлікце ўдзельнічаюць і яе бацькі, 
а таксама старэйшы брат. Яны спрабуюць падтрымаць дзяўчынку ў яе 
імкненні вучыцца, аднак выступіць супраць старэйшага ў сям’і яны такса-
ма не могуць. Чускіт стаіць перад выбарам – альбо пераканаць дзядулю, 
альбо прыняць рэальнасць, якую той для яе выбраў.
2019 МКФ дзіцячых фільмаў у Сіэтле (ЗША) – Прыз дзіцячага журы
2018 МКФ у Джыфоні (Італія) – Прыз «Эмнэсці Інтэрнэшнл»
2019 МКФ Стоўні-Брук (ЗША) – Гран-пры 

Детство Чускит проходит в глухой деревушке. Она мечтает ходить в школу, 
но в результате несчастного случая вынуждена жить в четырех стенах 
под надзором строгого дедушки. Девочка постоянно ссорится с ним, 
и обстановка в доме накаляется. В конфликт втянуты ее родители, а так-
же старший брат. Они пытаются поддержать девочку в ее стремлении 
учиться, однако выступить против старшего в семье они тоже не в силах. 
Чускит стоит перед выбором – либо переубедить дедушку, или принять ту 
реальность, которую он для нее выбрал.
2019 МКФ детских фильмов в Сиэтле (США) – Приз детского жюри
2018 МКФ в Джиффони (Италия) – Приз «Эмнэсти Интернешнл»
2019 МКФ Стоуни-Брук (США) – Гран-при фестиваля 

Sprightly Chuskit’s dream of going to school is cut short when she is rendered 
a paraplegic after an accident. She’s confined to life indoors in the company 
of her strict grandfather. Chuskit continues to harbor hopes of school but her 
grandfather tries to make her understand that school can’t handle her needs. As 
life at home gets harder, her battle with him exacerbates. Caught in between their 
struggle are Chuskit’s parents and her brother who want to respect the old world 
views, but also want to keep Chuskit’s spirit alive. Chuskit will have to get her 
grandfather to yield or she will have to accept the reality he has chosen for her.
2019 Children’s FF Seattle (USA) – Children’s Jury Award
2018 Giffoni IFF (Italy) – Amnesty International Award
2019 Stony Brook FF (USA) – Festival Grand Prize

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Прыя Рамасубан | Прийя Рамасуббан | 
Priya Ramasubban
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter
Прыя Рамасубан | Прийя Рамасуббан | 
Priya Ramasubban
Аператар | Оператор | DOP
Арвінд Канабіран | Арвинд Каннабиран | 
Arvind Kannabiran
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Намрата Гаял, А.В.Т. Шанкардас, 
Гулаб Сінгх Танвар, Саед Султан 
Ахмед, Абішэк Агарвал, Хасан, Раві 
Мачані, Амбэр Далал | Намрата 
Гойял, А.В.Т. Шанкардасс, Гулаб 
Сингх Танвар, Сайед Султан Ахмед, 
Абишек Агарвал, Хассан, Рави 
Мачани, Амбер Далал | Namrata Goyal, 
A.V.T. Shankardass, Gulab Singh Tanwar, 
Syed Sultan Ahmed, Abhishek Agarwal, 
Hassan, Ravi Machani, Amber Dalal
Мастак | Художник | Production 
Designer
Арадана Сэт | Арадана Сет |  
Aradhana Seth
Музыка | Музыка | Music
Матыяс Дзюплесі | Матиас Дюплесси | 
Mathias Duplessy
У ролях | В ролях | Cast
Джыгмет Дэва Лхама, Маруп 
Намг’ял, Янчэн Долма, Падма Чоспэл, 
С. С. Вангчук, Цэтан Ангчок, Станзін 
Нгідон, Сат’ядээп Місра | Джигмет 
Дева Лхамо, Моруп Намгъял, Янчен 
Долма, Падма Чоспел, С. С. Вангчук, 
Тсетан Ангчок, Станзин Нгидон, 
Сатьядееп Мисра | Jigmet Dewa 
Lhamo, Morup Namgyal, Yanchen Dolma, 
Padma Chospel, SS Wangchuk, Tsetan 
Angchok, Stanzin Ngidon, Satyadeep 
Misra
Вытворчасць | Производство | 
Production
Kaavya Films Pvt Ltd, Filmstoc Pvt Ltd, 
Victory Media, Blue Waters Motion 
Pictures, Lxl Ideas, Rockstud Capital Llc, 
Golden Cinema, Indivillage Rural Bpo, 
Wishberry
Правы | Права | Rights Holder
Renate Zylla, Kaavya Films

Індыя | Индия | India
2018, 90’ – DCP

[ chuskit ]

чускит
ЧУСКІТ
chuskit
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Прыя РАМАСУБАН 
Прийя Рамасуббан 

Прыя Рамасубан больш за 15 год вандруе па свеце, здымаючы фільмы для National 
Geographic, Discovery, History Channel ды іншых міжнародных тэлекампаній. Перамаг-
ла ва ўсеіндыйскім конкурсе Нацыянальнай карпарацыі развіцця кіно і стала адной 
з шасці чалавек, якія змаглі далучыцца да сцэнарнай майстэрні. Тут пад кіраўніцтвам 
галандскай сцэнарысткі Ёлейн Ларман яна напісала сцэнарый дзіцячай карціны 
«Чускіт». Сам фільм – рэжысёрскі дэбют Прыі ў вялікім кіно. 

Прийя Рамасуббан более 15 лет путешествует по миру, снимая фильмы для National 
Geographic, Discovery, History Channel и других международных телекомпаний. Выигра-
ла всеиндийский конкурс Национальной корпорации развития кино и стала одной из 
шести человек, допущенных к участию в сценарной мастерской. Здесь под руковод-
ством голландской сценаристки Йолейн Ларман ею был написан сценарий детской 
картины «Чускит». Сам фильм – режиссерский дебют Прийи в большом кино.

Priya Ramasubban is a reputed filmmaker who has traveled the world for over fifteen 
years making films for National Geographic, Discovery, History Channel and other major 
international broadcasters. Priya was one of the six people chosen from all over India as a 
part of a screenwriter’s lab organized by the National Film Development Corporation where 
she recieved an opportunity to evolve her story for CHUSKIT under the mentorship of award-
winning Dutch writer Jolein Laarman. This film is her feature debut.

Priya Ramasubban
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Па матывах кнігі Ганны Вольц.
Дзесяцігадовы Сэм бавіць канікулы з сям’ёй на галандскім востраве Тэрс-
хелінг, але ў першы жа дзень яго брат ламае нагу. Гэтае няшчасце абарочва-
ецца для Сэма сустрэчай з дзяўчынкай Тэс, яшчэ больш дзіўнай, чым ён, 
якая прыдумала мудрагелісты план знаёмства са сваім біялагічным баць-
кам. На гэта ў Тэс ёсць толькі тыдзень, і яна спадзяецца, што Сэм дапаможа 
ёй. І хоць Сэм спрабуе ўнікнуць болю раставання з блізкімі, праводзячы 
час у адзіноце і выпрацоўваючы самадастатковасць, але дзякуючы Тэс ён 
разумее, што без родных і блізкіх не абысціся.
2019 Берлінскі МКФ (Германія) – фільм-удзельнік конкурснай праграмы 
«Пакаленне К-плюс»
МКФ для дзяцей у Нью-Ёрку (ЗША) – гран-пры журы
МКФ для юнацтва ў Адэлаідзе (Аўстралія) – прыз журы за лепшы фільм
МКФ для дзяцей і юнацтва ў Зліне (Чэхія) – прыз «Залаты чаравічок» за 
лепшы фільм для дзяцей

По мотивам книги Анны Вольц.
Десятилетний Сэм проводит каникулы с семьей на голландском острове 
Терсхеллинг, однако в первый же день его брат ломает ногу. Это не-
счастье оборачивается для Сэма встречей с девочкой Тесс, еще более 
странной, чем он сам, придумавшей замысловатый план знакомства со 
своим биологическим отцом. Для этого у Тесс лишь неделя, и она наде-
ется на помощь Сэма. И хотя Сэм пытается обезопасить себя от боли 
расставания с близкими, предпочитая проводить время в одиночестве 
и развивая самодостаточность, но благодаря Тесс он понимает, что без 
родных и близких не обойтись.
2019 Берлинский МКФ (Германия) – фильм-участник конкурсной про-
граммы «Поколение К-плюс»
МКФ для детей в Нью-Йорке (США) – гран-при жюри 
МКФ для юношества в Аделаиде (Австралия) –приз жюри за лучший фильм 
МКФ для детей и юношества в Злине (Чехия) – приз «Золотой башма-
чок» за лучший фильм для детей

Afraid of being left alone as the youngest of the family, Sam begins his own 
made up ‘aloneness’ training during his holiday on the Dutch Island Terschelling. 
But by meeting the elusive Tess, who carries a big secret, he is drawn into an 
adventure that makes him realize that you should cherish your family instead of 
fleeing. Sam makes a drastic decision that puts his special friendship with Tess 
at risk and will change Tess’ life forever. Based on the book by Anna Woltz.
2019 Berlin IFF (Germany) – Generation Kplus 
New York International Children’s Film Festival (USA) – Grand Prize 
Adelaide International Youth Film Festival (Australia) – Jury Award for Best Film 
Zlin IFF for Children and Youth (Czech Republic) – Golden Slipper award for 
Best Feature Film for Children 

Рэжысёр | Режиссер | Director
Стывен Ваўтэрлод | Стивен Ваутэрлод | 
Steven Wouterlood
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriters
Лаўра ван Дэйк | Лаура ван Дейк | 
Laura van Dijk
Аператар | Оператор | DOP
Сал Кронэнберг | Сал Кроненберг | 
Sal Kroonenberg
Музыка | Музыка | Music
Францыска Хэнке | Франциска Хенке | 
Franziska Henke
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Ёрам Вілінк, Піт-Харм Стэрк, Марсэль 
Ленц, Гвіда Шваб, Анна ван дэр Стак 
| Йорам Виллинк, Пит-Харм Стерк, 
Марсель Ленц, Гвидо Шваб, Анна ван 
дер Стак | Joram Willink, Piet-Harm 
Sterk, Marcel Lenz, Guido Schwab, Anna 
van der Staak
У ролях | В ролях | Cast
Соні ван Утэрэн, Ёзэфіна Арэндсэн, 
Юліян Рас, Ц’ебо Гэрыцма, Сюзан  
Богарт, Ёханэс Кінаст | Сонни ван 
Уттерен, Йозефина Арендсен, Юлиан 
Рас, Тьеббо Герритсма, Сьюзан 
Богардт, Йоханнес Кинаст | Sonny 
van Utteren, Josephine Arendsen, 
Julian Ras, Tjebbo Gerritsma, Suzan 
Boogaerdt, Johannes Kienast
Вытворчасць | Производство | 
Production
BIND Company, Ostlicht Filmproduktion 
& VPRO
Правы | Права | Rights Holder
Picture Tree International 

Нідэрланды, Германія |  
Нидерладны, Германия |  

Netherlands, Germany
2019, 82’ – DCP

[ mijn bijzonder rare week met tess ]

мое невероятное лето с тесс 

МАЁ НЕВЕРАГОДНАЕ  
ЛЕТА З ТЭС 

my extraordinary summer with tess 
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Стывен ВАЎТЭРЛОД
Стивен Ваутерлод 

Стывен Ваўтэрлод нарадзіўся ў горадзе Утрэхт (Нідэрланды) у 1984 г. У 2013 годзе 
яго кароткаметражны тэлефільм «Усё магчыма» быў узнагароджаны міжнароднай 
прэміяй «Эмі Кідз» у Нью-Ёрку і прызам на МКФ у Таронта. У 2016 годзе яшчэ адна 
кароткаметражная стужка рэжысёра «Дзень караля» была ўганаравана фестываль-
най прэміяй у Таронта. «Маё неверагоднае лета з Тэс» стаў першым поўнаметражным 
фільмам Стывена.

Стивен Ваутерлод родился в Утрехте (Нидерланды) в 1984 г. В 2013 году его корот-
кометражный телефильм «Все возможно» был награжден международной премией 
«Эмми Кидс» в Нью-Йорке и призом на МКФ в Торонто. В 2016 году еще одна коротко-
метражная лента режиссера «День короля» была удостоена фестивальной премии 
в Торонто. «Мое невероятное лето с Тесс» стал первым полнометражным фильмом 
Стивена.

Steven Wouterlood was born in Utrecht, The Netherlands, in 1984. In 2013, he directed 
ANYTHING GOES (ALLES MAG), a short film for children’s television, which won an International 
Emmy Kids Award in New York and a TIFF Kids Award in Toronto amongst many other awards 
and nominations worldwide. The TIFF Kids Award has been also awarded to his short film 
KING’S DAY (KONINGSDAG) in 2016. MY EXTRAORDINARY SUMMER WITH TESS (MIJN 
BIJZONDER RARE WEEK MET TESS) is his first feature film.

Steven Wouterlood
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Сучасная Нарвегія, мястэчка Ёвік.
Пятнаццацігадовая Фрыда прывыкла быць ізгоем у сваім класе. У свеце 
«пакалення перфекцыяністаў» яе аднакласнікі і праўда лічаць яе дзіўнай.
Марыус з усіх сіл імкнецца быць узорным вучнем. Калі яго з Фрыдай ро-
бяць напарнікамі па вучобе, ён успрымае гэта як яшчэ адну магчы масць 
паказаць, які ён малайчына. Аднак Фрыда зусім не збіраецца мяняцца 
пад уплывам любімчыка класа.
Яны з цяжкасцю трываюць адно аднаго, але ў сварках з Фрыдай Марыус 
сутыкаецца з чымсьці захапляльным, складаным і цалкам для сябе 
новым...
2019 МКФ у Гамбургу (Германія) – прыз глядацкіх сімпатый 
Нацыянальная кiнапрэмiя «Аманда» (Нарвегiя) – прыз за лепшы сцэна-
рый

Современная Норвегия, маленький городок Йёвик.
Пятнадцатилетняя Фрида привыкла быть изгоем в своём классе. В мире 
«поколения перфекционистов» её одноклассники и правда считают её 
странной. 
Мариус изо всех сил старается быть примерным учеником. Когда его 
с Фридой делают напарниками по учёбе, он воспринимает это как ещё 
одну возможность показать, какой он молодец. Однако Фрида вовсе не 
собирается меняться под влиянием любимчика класса.
Они с трудом выносят друг друга, но в ссорах с Фридой Мариус сталкива-
ется с чем-то захватывающим, сложным и совершенно для себя новым… 
2019 МКФ в Гамбурге (Германия) – приз зрительских симпатий 
Национальная кинопремия «Аманда» (Норвегия) – приз за лучший 
сценарий

Norway, nowadays, small city of Gjøvik.
Frida, 15-year-old, totally assumes to be the class outsider. In this world of the 
“Generation Perfect”, the other kids at school agree: Frida is so weird.
Marius does pretty much everything he can to be exemplary. When the two are 
paired up as study buddies, he sees it as another opportunity to show everyone 
what a great guy he is. But Frida has no intention of being “fixed” by the class 
golden boy.
Their study sessions become the catalyst for a turbulent relationship. Yet in his 
fights with Frida, Marius also experiences something exciting, challenging and 
completely new...
2019 Hamburg IFF (Germany) – Commerzbank Audience Award
Amanda awards (Norway) – Best Screenplay 

Рэжысёр | Режиссёр | Director 
Марцін Лунд | Мартин Лунд | 
Martin Lund
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Марцін Лунд | Мартин Лунд | Martin 
Lund
Аператар | Оператор | DOP 
Адам Валенстэн | Адам Валленстен | 
Adam Wallensten
Мастак | Художник | Production design
Каміла Ліндбротэн | Камилла  
Линдбротен | Camilla Lindbråten
Музыка | Музыка | Music
Крысціян Шонінг, Ёхан Прам |  
Кристиан Шонинг, Йохан Прам | 
Christian Schaaning, Johan Pram
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Рубэн Торкілдсэн, Ісак Эймундсан | 
Рубен Торкилдсен, Исак  
Эймундссон | Ruben Thorkildsen,  
Isak Eymundsson
У ролях | В ролях | Cast
Ёнас Тыдэман, Элі Рыянон 
Мюлер-Осбарн, Хенрык Рафаэлсэн, 
Яніке Крусе Ётаг | Йонас Тидеманн, 
Элли Рианнон Мюллер-Осборн, Хенрик 
Рафаэлсен, Яннике Крусе Йотог | 
Jonas Tidemann, Elli Rhiannon Müller 
Osborne, Henrik Rafaelsen, Jannike 
Kruse Jåtog
Вытворчасць | Производство | 
Production
Ape&Bjørn
Правы | Права | Rights Holder
Indie Sales

Нарвегія | Норвегия | Norway
2019, 111’ – DCP

[ psychobitch ]

неуравновешенная
УТРАПЁНАЯ
psychobitch



387

Марцін ЛУНД 
Мартин Лунд 

Нарадзіўся ў 1979 годзе. Дэбют Лунда «Корчык жэніцца» (2010) стаў адным з самых 
касавых нарвежскіх фільмаў. Яго наступная карціна «Амаль мужчына» (2012) зава-
явала галоўны прыз Міжнароднага фестывалю ў Карлавых Варах. Лунд таксама 
з’яўляецца стваральнікам тэлесерыяла «Гульні», які з 2014 года ішоў на экранах больш 
чым у 40 краінах свету.

Родился в 1979 году. Дебют Лунда «Коряжка женится» (2010) стал одним из самых 
кассовых норвежских фильмов. Его следующая картина «Почти мужчина» (2012) 
завоевала главный приз Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Лунд 
также является создателем телесериала «Игры», который с 2014 года шёл на экранах 
более чем в 40 странах мира.

With his 2010 debut TWIGSON TIES THE KNOT, Martin Lund (born 1979) scored one of the 
biggest cinema hits in Norwegian history. His next film THE ALMOST MAN (2012) won the 
main prize at the Karlovy Vary international festival. Lund is also creator of the TV series THE 
GAMES, which has been sold to more than 40 countries since 2014.

Martin Lund



388

ЛІСТАПАДЗІК | ЛИСТОПАДИК | LISTAPADZIK

Гісторыя сталення тыбецкага хлопчыка Санджы. Кемлівы хлапчук 
прапускае школьныя заняткі, бо разам з бацькамі займаецца пошукамі 
каштоўнага і дарагога грыба кардзіцэпса ў гарах. Санджы марыць пра 
ілюстраваную энцыклапедыю, поўную неверагодных малюнкаў, якая 
робіць свет ведаў неверагодна прывабным і цікавым. Адзін з чынуш- 
закупшчыкаў абяцае дзіцёнку запаветную кнігу, але не трымае свайго 
слова. Тады Санджы ўцякае з дому і выпраўляецца ў горад на пошукі 
справядлівасці.
2019 МКФ у Шанхаі (Кітай) – фільм-удзельнік праграмы «Свежы брыз 
кітайскага кіно»
Фестываль дзіцячых і юнацкіх фільмаў у Чунцыне (Кітай) – фільм- 
удзельнік конкурснай праграмы

История взросления тибетского мальчика по имени Санджи. Смышле-
ный паренёк пропускает школьные занятия, так как вместе с родителями 
проводит время в горах в поисках ценного и дорогого гриба кордицепса. 
Он мечтает стать обладателем иллюстрированной энциклопедии, 
которая полна удивительных картинок и делает мир знаний невероятно 
привлекательным и интересным. Один из чинуш-закупщиков обещает 
ребенку заветную книгу, но не сдерживает слова. Тогда Санджи сбегает 
из дома и отправляется в город в поисках справедливости…
2019 МКФ в Шанхае (Китай) – фильм-участник программы «Свежий 
бриз китайского кино»
Фестиваль детских и юношеских фильмов в Чунцине (Китай) – 
фильм-участник конкурсной программы

The story is the self-realization journey of the Tibetan boy Sangye during his 
course of finding and selling the pricy and well sought-after Cordyceps in his 
region. Sangye, excels in school in the rural village, always longing for owning the 
encyclopedia which will open the immense world of knowledge for him and lead 
him to a bright future. The only viable mean to pursue his goal is to dig and sell 
as many Cordyceps as he can find.
2019 Shanghai IFF (Сhina) – Refreshing Chinese Cinema 
Chongqing Youth Film Festival (China) – Сompetition section

Рэжысёр | Режиссёр | Director
Чжан Гадун | Чжан Годун | Zhang 
Guodong
Аўтар cцэнарыя | Автор cценария | 
Scriptwriters
Чжан Гадун | Чжан Годун | Zhang 
Guodong
Аператары | Операторы | DOP
Лю Чжунцзюнь, Цзінь Ліхэ | Лю 
Чжунцзюнь, Цзинь Лихэ | Liu 
Zhongjun, Jin Lihe
Музыка | Музыка | Music
Вэн Цзянь | Вен Цзянь | Wen Jian
Прадзюсар | Продюсер | Producer
Лі Хайтаа | Ли Хайтао | Li Haitao
У ролях | В ролях | Cast
Рын Чын Ргаймцо | Рин Чин Ргаймцо | 
Rin Chin Rgaymtso
Вытворчасць | Производство | 
Production
Shan Dong Jiaxi Cultural Media

Кітай | Китай | China
2019, 88’ – DCP

[ 少年桑吉 ]

малыш санджи 
МАЛЫШ САНДЖЫ 
young sangye
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Чжан ГАДУН 
Чжан Годун 

Рэжысёр-дакументаліст. Вывучаў аператарскае мастацтва ў Пекінскай кінаакадэміі. 
Пераехаў у Тыбет, каб здымаць дакументальныя фільмы. Яго кароткаметражная 
работа «Справа сям’і Роган» (2016) заваявала звыш 10 узнагарод на найбуйнейшых 
незалежных фестывалях у Кітаі. Карцінай «Малыш Санджы» (2019) Чжан Гадун дэбю-
таваў у ігравым кіно.

Режиссёр-документалист. Изучал операторское искусство в Пекинской киноакаде-
мии. Переехал в Тибет, чтобы снимать документальные фильмы. Его короткометраж-
ная работа «Дело семьи Роган» (2016) завоевала свыше 10 наград на крупнейших 
независимых фестивалях в Китае. Картиной «Малыш Санджи» (2019) Чжан Годун 
дебютировал в игровом кино.

A documentary filmmaker, Zhang studied cinematography in Beijing Film Academy. He 
moved to Tibet to make various documentaries as director and producer. ROGAN’S FAMILY 
AFFAIR(2016) won top ten prizes in China Independent Film Festival and Beijing Independent 
Film Festival. It also won best documentary award in Hong Kong Documentary Film Festival. 
YOUNG SANGYE (2019) is his feature debut.

Zhang Guodong



390

ЛІСТАПАДЗІК | ЛИСТОПАДИК | LISTAPADZIK

Булбул, Боні і Суман жывуць райскім, бестурботным жыццём. Яны гуляюць 
пад дажджом, лазяць па дрэвах, купаюцца ў рацэ. На парозе юнацтва 
неразлучныя сябры адкрываюць у сабе новую пачуццёвасць і дух бун-
тарства. Калі жыхары пасёлка спрабуюць даць маладым закаханым урок 
маралі, сяброўства падлеткаў падвяргаецца сур’ёзным выпрабаванням.
2019 Берлінскі МКФ (Германія) – Спецыяльная згадка журы конкурсу 
«Generation 14plus»
МКФ у Дубліне (Ірландыя) – Прыз кінакрытыкаў Дубліна за лепшую 
рэжысуру
МКФ у Сiнгапуры – Прыз за лепшае выкананне (Манабендра Даc) 
ў катэгорыі «Азіяцкі мастацкі фільм»
Кiнапрэмiя асамскай iндустрыi (Iндыя) – Лепшы фiльм, Лепшая жано-
чая роля, Лепшая мужчынская роля 
МКФ в Мумбаi (Iндыя) – Прыз «Залатая брама» за лепшы фiльм 

Булбул, Бони и Суман живут райской беспечной жизнью. Они играют под 
дождём, лазят по деревьям, купаются в реке. На пороге юности нераз-
лучные друзья открывают в себе новую чувственность и дух бунтарства. 
Когда жители поселка пытаются преподать юным влюбленным урок 
морали, дружба подростков подвергается серьезным испытаниям.
2019, Берлинский МКФ (Германия) – Специальное упоминание жюри 
конкурса «Generation 14plus»
МКФ в Дублине (Ирландия) – Приз кинокритиков Дублина за лучшую 
режиссуру
МКФ в Сингапуре – Приз за лучшую роль (Манабендра Дас) в категории 
«Азиатский художественный фильм»
Кинопремия ассамской индустрии (Индия) – Лучший фильм, Лучшая 
актриса, Лучший актер 
МКФ в Мумбаи (Индия) – Приз «Золотые врата» за лучший фильм 

Bulbul, Bonny and Suman live an idyllic life, playing in the rain, climbing trees 
and swimming in the river. On the cusp of puberty, the inseparable trio go 
through their schooling days as a unit, discovering love, sexual awakenings and 
rebellion together. When a group of villagers discover the teens engaged in acts 
that outrage their moral modesty, the trio’s friendship is put to the test through 
violent punishment and tragedy.
2019 Berlin IFF (Germany) – Special Mention of the Generation 14plus 
International Jury
Dublin IFF (Ireland) – Dublin Film Critics Award for Best Director
Singapore IFF – Silver Screen Award for Best Performance (Manabendra 
Das) – Asian Feature Film
Prag Cine Award (India) – 3 awards including Best Film, Best Actor, Best 
Actress
Mumbai IFF (India) – Golden Gateway of India for Best Film

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Рыма Дас | Рима Дас | Rima Das
Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter 
Рыма Дас | Рима Дас | Rima Das
Аператар | Оператор | DOP 
Рыма Дас | Рима Дас | Rima Das
Гук | Звук | Sound
Сусміт Боб Натх, Шрэянк Нанджапа | 
Сусмит Боб Натх, Шреянк Нанджаппа | 
Susmit Bob Nath, Shreyank Nanjappa
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Рыма Дас, Джая Дас | Рима Дас, 
Джайя Дас | Rima Das, Jaya Das
У ролях | В ролях | Cast
Пакіджа Бегам, Арналі Дас,  
Манараджан Дас, Баніта Тхакурыя, 
Манабендра Даc | Пакия Бегам,  
Арнали Дас, Маноранджан Дас, 
Банита Тхакурия, Манабендра Даc | 
Pakija Begam, Arnali Das, Manoranjan 
Das, Banita Thakuria, Manabendra Das
Вытворчасць | Производство | 
Production
Flying River Films
Правы | Права | Rights Holder
Pascale Ramonda

Індыя | Индия | India
2018, 95’ – DCP

[ bulbul can sing ]

булбул может петь 

БУЛБУЛ  
МОЖА СПЯВАЦЬ 
bulbul can sing
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Рыма ДАС 
Рима Дас 

Рыма Дас самастойна засвоіла прафесіі сцэнарыста, рэжысёра і прадзюсара. Яна 
сама манціруе і здымае фільмы ў якасці аператара. З’яўляецца генеральным дырэк-
тарам студыі «Flying River Films», якая падтрымлівае незалежных рэжысёраў у сваім 
рэгіёне. Вядома як аўтар рэалістычных фільмаў аб жыцці карэнных жыхароў штата 
Асам з удзелам непрафесійных акцёраў «Чалавек з біноклем» (2016) і «Вясковыя 
рок-зоркі» (2017). «Булбул можа спяваць» – яе трэці мастацкі фільм.

Рима Дас самостоятельно освоила профессии сценариста, режиссера и продюсера. 
Она сама монтирует и снимает фильмы в качестве оператора. Является генераль-
ным директором студии «Flying River Films», которая поддерживает независимых 
режиссеров в своём регионе. Известна как автор реалистических фильмов о жизни 
коренных жителей штата Ассам с участием непрофессиональных актеров «Человек 
с биноклем» (2016) и «Деревенские рок-звёзды» (2017). «Булбул может петь» – её 
третий художественный фильм.

Rima Das is a self-taught screenwriter, producer and director who also takes on the roles of 
cinematographer and editor for her films. She is the Managing Director of Flying River Films 
which supports local, independent filmmaking in the region. Best known for making indigenous 
and realistic films with non-professional actors, like MAN WITH THE BINOCULARS (2016) or 
VILLAGE ROCKSTARS (2017). BULBUL CAN SING is her third feature film.

Rima Das
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ЛІСТАПАДЗІК | ЛИСТОПАДИК | LISTAPADZIK

11-гадовы Альфонс Цытэрбаке марыць стаць астранаўтам як яго кумір 
Аляксандр Герст. Але прыемнага мала, калі ў цябе пад бокам строгі 
бацька, а ў школе да цябе чапляюцца аднакласнікі ды прыдзіраюцца 
настаўнікі. Але ўсё ж у Альфонса з’яўляецца шанец давесці ўсім, які ён 
таленавіты вынаходнік! Ён абавязкова прыме ўдзел у конкурсе авіякан-
структараў, выйграе пуцёўку ў лагер астранаўтаў, што дакладна спада-
баецца яго новай аднакласніцы Эміліі. Адна бяда – Ніко, галоўны вораг 
Альфонса, таксама вырашае прыняць удзел у конкурсе. Цяпер у героя 
і яго сяброў няма выбару, яны проста павінны перамагчы.
2019 Кінапрэмія «Тыграняты» (Германія) – намінацыя ў катэгорыі 
«Лепшы сцэнарый дзіцячага фільма»

11-летний Альфонс Циттербаке мечтает стать астронавтом как его ку-
мир Александр Герст. Но приятного мало, когда у тебя под боком строгий 
отец, а в школе тебя задирают одноклассники и придираются учителя. 
И все же у Альфонса появляется шанс доказать всем, какой он талантли-
вый изобретатель! Он обязательно примет участие в конкурсе авиакон-
структоров, выиграет путевку в лагерь астронавтов, что наверняка по-
нравится его новой однокласснице Эмилии. Одна беда – Нико, главный 
враг Альфонса, тоже решает принять участие в конкурсе. Теперь у героя 
и его друзей нет выбора, они просто обязаны победить.
2019 Кинопремия «Тигрята» (Германия) – номинация в категории «Луч-
ший сценарий детского фильма»

Alfons Zitterbacke has a dream – to become an astronaut, just like Alexander 
Gerst. But the whole world seems to be against him – Unfair teachers, vicious 
classmates and a very strict father make life miserable for him. But there is 
a chance for Alfons – an aircraft competition offers the opportunity to participate 
in an astronaut camp. At last he can show the world what a brilliant inventor he 
is! – particularly Emilia, the new girl in class, who lives in the neighborhood. The 
only trouble is that Alfons’ rival, Nico, also decides to take part in the competition 
too. Now Alfons and his friends have no other way but to win the competition.
2019 «KINDER TIGER» Award (Germany) – Nominee for the Best Children´s 
Script

Рэжысёр | Режиссер | Director 
Марк Шліхтэр | Марк Шлихтер |  
Mark Schlichter
Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters 
Аня Фладэ-Крузэ, Джон Чэмбэрс, 
Марк Шліхтэр | Аня Фладе-Крузе, 
Джон Чемберс, Марк Шлихтер | Anja 
Flade-Kruse, John Chambers, Mark 
Schlichter
Аператар | Оператор | DOP 
Крыстоф Валь | Кристоф Валь | 
Christof Wahl
Музыка | Музыка | Music
Эган Рыдэль | Эгон Ридель | 
 Egon Riedel
Прадзюсары | Продюсеры | Producers
Ніколь Келерхалс, Увэ Шот,  
Штэфан Арндт | Николь Келлерхальс, 
Уве Шотт, Штефан Арндт | Nicole 
Kellerhals, Uwe Schott, Stefan Arndt
У ролях | В ролях | Cast
Цільман Дзёблер, Аляксандра Марыя 
Лара, Дэвід Штрысаў, Леапольд 
Фердынанд Шыл, Ліза Моэл, Рон 
Энтані Рэнсэнбрынк, Катарына 
Тальбах, Вольган Штумф | Тильман 
Дёблер, Александра Мария Лара, 
Девид Штрисов, Леопольд Фердинанд 
Шилль, Лиза Мёлль, Рон Энтони 
Ренценбринк, Катарина Тальбах, 
Вольфганг Штумф | Tilman Döbler, 
Alexandra Maria Lara, Devid Striesow, 
Leopold Ferdinand Schill, Lisa Moell, 
Ron Antony Renzenbrink, Katharina 
Thalbach, Wolfgang Stumph
Вытворчасць | Производство | 
Production
X Filme Creative Pool GmbH
Правы | Права | Rights Holder
Beta Film, Renate Zylla

Германiя |  
Германия | Germany

2019, 93’ – DCP

[ alfons zitterbacke: das chaos ist zurück ]

альфонс циттербаке – отсчёт пошёл

АЛЬФОНС ЦЫТЭРБАКЕ –  
АДЛІК ПАЙШОЎ 

alfons jitterbit – countdown to chaos

па-за конкурсам | вне конкурса | out of competition

фільм закрыцця | фильм закрытия | closing film



393

Марк ШЛІХТЭР 
Марк Шлихтер 

Марк Шліхтэр нарадзіўся 15 снежня 1962 г. у Мюнстэры, Германія. Да паступлення 
на курс рэжысуры ў Германскую акадэмію кіно і тэлебачання ў Берліне наведваў 
тэатральную школу і працаваў акцёрам тэатра і кіно. За свой першы поўнаметражны 
фільм «Экс» (1995) быў узнагароджаны на кінафестывалі ў Мюнхене, а таксама атры-
маў спецыяльную прэмію Нямецкай акадэміі выканальніцкіх мастацтваў. «Альфонс 
Цытэрбаке – адлік пайшоў» – яго першы вопыт у дзіцячым кіно.

Марк Шлихтер родился 15 декабря 1962 г. в Мюнстере, Германия. До поступления на 
курс режиссуры в Германскую академию кино и телевидения в Берлине посещал те-
атральную школу и работал актёром театра и кино. За свой первый полнометражный 
фильм «Экс» (1995) был награжден на кинофестивале в Мюнхене, а также удостоен 
специальной премии Немецкой академии исполнительских искусств. «Альфонс Цит-
тербаке – отсчёт пошёл» – его первый опыт работы в детском кино. 

Mark Schlichter was born the 15th december 1962 in Münster, Germany. Before he started his 
directing studies at the German Film Academy Berlin, he attended drama school and worked 
as an actor in theatre and film productions. For his first length feature film EX, he received the 
Director’s Award of the Hypo-Bank in 1995 at the Film Festival Munich as well as the Special 
Award of the German Academy of Performing Arts for exceptional first work in 1996. ALFONS 
JITTERBIT – COUNTDOWN TO CHAOS is his first feature film for children.

Mark Schlichter
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ПРАВАЎЛАДАЛЬНІКІ
правообладатели
destributors

AALTO UNIVERSITY 
Otaniementie 14
FIN-02150 Espoo, Finland
t. +358-(0)50-331 7754
saara.toivanen@aalto.fi
elo.aalto.fi

ACADEMY OF PERFORMING 
ARTS FILM AND TELEVISION
Faculty
Svoradova 2, 813 01 Bratislava, 
Slovakia
festivals@vsmu.sk
www.vsmu.sk

ALFAMA FILMS PRODUCTION
78 rue de Turbigo
75003 Paris, France
t. + 33 1 42 01 07 05
f. + 33 1 42 01 08 30 
alfamafilms@orange.fr
www.alfamafilms.com

ALIEF.
22/17 Tamar Chovelidze St
Suite 007, Tbilisi, Georgia 
t. + 995593121085
brett@alief.co.uk
www.alief.co.uk

ALL INCLUSIVE FILMS
Kraljice Katarine 57
11000 Beograd
t.+381 64 081 3530
andrijana@allinclusivefilms.rs
www.allinclusivefilms.rs

ANTIPODE SALES & 
DISTRIBUTION
Novolesnoy lane 5-38
127055 Moscow, Russia
t. + 7 499 978 7314 
festivals@antipode-sales.biz
www.antipode-sales.biz

APSARA FILMS
1 rue Payenne, 75003 Paris, France
t. +33 6 66 70 72 93
jmfeutry@apsarafilms.fr

ARKADIA FILM
Czerska 26/28 m17
00-732 Warszawa, Poland
wjurkow@o2.pl

ART CORPORATION
Internatsionalnaya str., 21
220030, Minsk, Belarus
t. + 375 17 392 29 54
t. + 375 17 233 98 39
artcorporationinfo@gmail.com
www.artcorporation.by

ATOMS & VOID BV
Brugsestraat, 20, 2587 XS, The 
Hague, The Netherlands 
maria.choustova@atomsvoid.
com

A-ONE FILMS
Разъезжая улица, дом 4, 
офис 12
191002 Санкт-Петербург, РФ
contact@a-onefilms.com
www.a-onefilms.com 

BE FOR FILMS
Avenue des Villas, 28 boite 0A 
1060 Brussels, Belgium
BE + 32 2 793 38 93
FR + 33 6 14 34 37 55
info@beforfilms.com
www.beforfilms.com

BEST FRIEND FOREVER 
Rue du Géomètre 10
1080 Bruxelles, Belgium
sales@bffsales.eu
www.bestfriendforever.be/

BETA CINEMA 
Gruenwalder Weg, 28d 
82041 Oberhaching, Munich, 
Germany
t. + 49 89 673469 828
f. + 49 89 673469 888
beta@betacinema.com 
www.betacinema.com

BETA FILM 
Gruenwalder Weg 28d 
82041 Oberhaching, Munich, 
Germany
t. + 49 89 673469 80
f. + 49 89 673469 888
beta@betafilm.com
www.betafilm.com

BRONTE STAHL
brontestahl@gmail.com

CAMPFILM
1075 Budapest, Károly krt. 3/c
t. +36 20 260 2606
office@campfilm.eu
www.campfilm.eu

CAMILLA ARLIEN
camillaarlien@gmail.com

CAT&DOCS
18 rue Quincampoix
75004 Paris, France
info@catndocs.com
www.catndocs.com

CERCAMON
Majara 1, #903 Dubai Marina 
PO BOX 
113 222 Dubai , UAE
t. + 33 1 85 09 10 23
hello@cercamon.biz
www.cercamon.biz

CINEMART
Narodni 28, 11121 Prague,
Czech Republic
t. +420 221 105 242
t. +420 221 105 220
E-mail: info@cinemart.cz
www.cinemart.cz

CINEPHIL
18 Levontin Street
Tel Aviv 6511207, Israel
t. +972 3 566 4129 
Shoshi@cinephil.com
www.cinephil.com

COPRODUCTION OFFICE
24, Rue Lamartine 
75009 Paris, France
t. + 33 1 56 02 60 00 
t. + 33 1 56 02 60 01
info@coproductionoffice.eu
www.coproductionoffice.eu

CTB FILM COMPANY
Кинокомпания «СТВ» 
10, Kamennoostrovsky prospekt
St. Petersburg, 197101
t./f.+7 812 326 83 30 
t. + 7 812 326 83 31 
t. + 7 812 326 83 79 
kino@ctb.ru, www.ctb.ru

DAMIAN KOSOWSKI
kososki.damian@gmail.com

MEMENTO FILMS 
INTERNATIONAL 
9 cité Paradis, 75010
Paris, France 
+ 33 01 53 34 90 20 
sales@memento-films.com 
www.international.memento-
films.com

DECKERT DISTRIBUTION
Gottschedstr. 18
04109 Leipzig, Germany
t. +49 (0)341 2156638
info@deckert-distribution.com 
www.deckert-distribution.com

ELIZA BENINA
elizabenina@gmail.com 

FILM REPUBLIC
Hackney Picturehouse, 270 Mare 
Street
London E8 1HE, United Kingdom
t. + 44 (0) 203 287 9112
info@filmrepublic.biz
www.filmrepublic.biz

FILMS BOUTIQUE
Köpenicker Str. 184
10997 Berlin, Germany
t. +49 30 69 53 78 50
contact@filmsboutique.com
www.filmsboutique.com

FILM STUDIO “BELARUSFILM” 
Nesavisimosti avenue, 98,
220114, Minsk, Belarus
belarusfilm@mail.ru
www.belarusfilm.by

FUNDACIA ECAM:
Juan de Orduña, 3 28223 Pozuelo 
de Alarcón,Madrid, Spain, 
t. +3491512106
distribucion@ecam.es
www.ecam.es

GO2FILMS
37/8 Issar Natanzon, Jerusalem, 
97787, Israel
t. +972-2-5831371 
hadar@go2films.com
www.go2films.com

GREENGROUND
160 rue Saint-Viateur Est ,suite 
220
Montreal, QC , H2T 1A8 CANADA
t. +1 514 598 1259
info@greenground.ca
www.greenground.ca

HAILSTONE
Smreková 3095/22
Žilina 01007
Slovak republic
t. +421 902 20 40 60
krupa.tom@gmail.com
info@hailstone.sk
www.hailstone.sk
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HARGLA COMPANY
Valtaiķu19, Riga LV 1029, 
Latvia
t. +371 29235618
laila.pakalnina@inbox.lV

HORSE&FRUITS 
FILMPRODUKTION 
Zollergasse 30/2A
A- 1070 Wien
t. +43 (0)660 7062055
t. +43 (0)1 9240663
thomas@horseandfruits.com
www.horseandfruits.com

INDIE SALES
32 Rue Washington
75008 Paris, France
t. + 33 1 44 83 04 14
info@indiesales.eu
www.indiesales.eu

IRANIAN INDEPENDENTS
PO Box 15875-4769
Tehran, Iran
t. + 98 912 3198693 
info@iranianindependents.com

JAIBO FILMS
C/ Maestro Marques, 70
Alicante, Post Code: 03004 (Spain)
t. +34.628039803
miguel@jaibofilms.com
www.jaibofilms.com

KAAVYA FILMS
730/44 Sarjapur Road 
Bangalore 560035 , India
srikrishs@gmail.com

KRAKOW FILM FOUNDATION
Basztowa 15/8a
31-143 Krakow, Poland
t. +48 12 2946945
www.kff.com.pl
www.polishdocs.pl

LATIDO FILMS 
San Bernardo 20, 2º Of. 8 
28015 Madrid, Spain
t. + 34 915 488 877
f. + 34 915 488 878
latido@latidofilms.com
www.latidofilms.com

LUISA MELLO
luisaademello@gmail.com

LUXBOX 
6 rue Jean-Pierre Timbaud 
75011 Paris, France 
t. + 33 171 37 99 34
info@luxboxfilms.com 
www.luxboxfilms.com

MAALEH SCHOOL OF FILM AND 
TELEVISION
20 Shivtei Yisrael Street
Jerusalem 9510541
t. +972-2-6277366
t. +972-544-839-706
festivals@maale.co.il
www.maale.co.il

MANUEL INACKER
manuelinacker@gmail.com

MARINA RAZBEZHKINA STUDIO
Kashirskoe shosse 4-3-221
115230 Moscow Russia
lis188@yandex.ru

MEMENTO FILMS 
INTERNATIONAL 
9 cité Paradis
75010 Paris, France 
t. + 33 01 53 34 90 20 
sales@memento-films.com 
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WIDE HOUSE
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75009 – Paris | FRANCE
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MILLIMETER STUDIO
10a Akhmeteli str. 
0159 Tbilisi, Georgia
t. + 995 32 2 194 500 
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55 Rue Traversière
75012 Paris, France
t. + 33 1 44 67 30 00
t. + 33 1 43 41 32 30
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www.mk2films.com
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NEGATIV FILM PRODUCTIONS
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PROVZGLYAD
ПРОВЗГЛЯД
12 Karavannaya str.
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info@provzglyad.com

REDIANCE
Tower B, Star City International 
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Jiu Xian Qiao Road, Chaoyang 
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www.rediancefilms.com

REEL SUSPECTS
42 Rue René Boulanger 
75010 Paris, France
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www.reelsuspects.com

RISE AND SHINE WORLD SALES 
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RUSSIAN WORLD VISION
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Neang, Kavich, 199
Novikova, Masha, 187
Ostanina, Evgeniya, 243
Pakalniņa, Laila, 167
Paluyan, Aliaksei, 327
Park, Hye-Ryoung, 239
Parmas, Anna, 161
Peter, Levin, 165
Petkevich, Elena, 357
Philippe Alexandre, O., 221
Porat, Daniel, 301
Porumboiu, Corneliu, 121
Rachkovskiy, Dmitriy, 373
Ramasubban, Priya, 383
Rate, Hillel, 283
Razykov, Yusup, 31
Reijn, Halina, 123
Reiselová, Paula, 295
Ripstein, Arturo, 133
Rodkevich, Zosya, 243
Rohde-Dahl, Gerburg, 247
Roustayi, Saeed, 65
Rozenblum, Hodaya, 301
Ruderman, Arkady, 273
Ruusuvuori, Tinja, 313
Savonitto, Federico, 217
Schlichter, Mark, 393
Schwartz, Tom, 301
Sciamma, Céline, 139
Senkova, Vlada, 75
Servoss, Stian, 227
Sharipov, Farkhat, 27
Shatun, Yuliya, 329
Shepotinnik, Peter, 223
Shved, Maxim, 337
Smits, Ineke, 205
Sommerová, Olga, 229
Sommer, Petter, 233
Sonvilla, Felicitas, 311
Stahl, Bronte, 303
Stefanov, Ljubomir, 191
Stojković, Andrijana, 257
Sun, Yang, 197
Svendsen Jo, Vemund, 233

Szabó, Réka, 193
Szołajski, Konrad, 249
Tarasova, Irina, 355
Tcherny, Oleg, 173
Timofeev, Yuri, 345
Touzani, Maryam, 117
Tsintsadze, Dito, 37
Tsotsorkova, Svetla, 57
Třeštíková, Helena, 215
Vakhrushev, Aleksei, 259
Valchanov, Petar, 19
Valva Sebastiano, d’Ayala, 235
Vasyanovych, Valentyn, 33
Vlnová, Dorota, 297
Wouterlood, Steven, 385
Wołżański, Krzysztof, 291
Xiaoshuai, Wang, 23
Yarovskaya, Marianna, 151
Yerohin, Kirill, 371
Yinan, Diao, 101
Yoon, Sung-A, 149
Yurkevich, Darya, 369
Zanussi, Krzysztof, 77
Zhamoidzik, Natalya, 341
Ziemilski, Paweł, 201
Zimmermann, Daniel, 169

ІНДЭКС. ФІЛЬМЫ

1986, 324
II, 74
in touch, 200
la bestia – цягнік  
невядомых, 278
summa, 342
абход, 184
адам, 116
адвакат, 146
адна сям’я, 340
адной казачнай ноччу, 88
адчуць сябе жывымі, 314
акварэль, 84
альфонс цытэрбаке – адлік 
пайшоў, 392
анталогія горада-прывіда, 94
апаленыя сонцам, 140
а потым мы танцавалі, 24
апошні дзень гэтага лета, 328
асцярожна: дзеці!, 90
атлантыда, 32
атлантыка, 112
балада аб крадзяжы святога 
сакрамэнту, 280
барбершоп, альбо ў палоне 
валасоў, 58
басаногі бягун, 34
бацька, 18
без назвы (паленая гума на 
асфальце), 312
белая мама, 242

белым па белым, 66
бетонны час, 292
булбул можа спяваць, 390
бывай, сын мой, 22
вандроўны шэф-повар, 238
возера дзікіх гусей, 100
возера радасці, 326
вонгар, 256
вушу-сірата, 60
вялікае падарожжа князя 
мікалая крыштафа радзівіла 
сіроткі, 344
вялікая паэзія, 158
гаворачы пра дрэвы, 218
генезіс, 78
генеральная лінія, 174
годная смерць, 208
горшы фільм, 176
гульня у класікі, 346
давай развядземся, 160
даймохк, 186
дантэ. беатрычэ, 360
джачынта шэльсі. першы рух 
нерухомага, 234
дзень пасля мяне, 62
дзяржаўнае пахаванне, 262
добрая змена, 248
дом для цябе, 240
дудачкі, 176
д’ябал паміж ног, 132
жанна, 96
жанчыны гулага, 150
жыла ды была аўрора, 226
залежныя (толькi, 6,5), 64
за морамі, 148
злачынны чалавек, 38
зорны дождж, 308
зямля мёду, 190
зямля пад маімі нагамі, 142
зіхоткія месцы, 296
калектыў, 188
калонія, 380
калі-небудзь у красавіку, 216
калі памідоры сустрэліся 
з вагнерам, 124
калі скончыцца нітка, 304
канфуцыянская мара, 194
касмічныя сабакі, 164
качыная акадэмія, 252
керасін, 30
кніга мора, 258
ластаўкі кабула, 154
лепшае месца на свеце, 354
лепшыя часы дорыен б., 144
лыжка, 166
ліліян, 50
ліст без дрэваў для бертальта 
брэхта, 177
магістр вольных мастацтваў 
францыск скарына, 356
магія звера, 134

мае думкі ціхія, 44
маленькі джо, 106
маленькі чалавек, час  
і трубадур, 204
малочныя зубы, 82
малыш санджы, 388
мац, 318
маціас і максім, 92
мая бабуля з марса, 338
маё неверагоднае лета з тэс, 384
маёнтак, 118
мой брат умее танчыць, 310
мой французскі дзядзька, 276
мінулай ноччу я бачыў тваю 
ўсмешку, 198
на вадзе, 202
на мяжы, 300
на парозе маўчання, 370
на сувязі, 284
наша машына часу, 196
невядомы святы, 52
непад’ёмнае жаданне, 46
нябачнае жыццё эўрыдыкі, 70
нічога, 374
паданне пра гуслi, 358
пад купалам, 316
памяць: вытокі «чужога», 220
партрэт дзяўчыны ў агні, 138
пастка (галаваломка), 368
патрык, 130
перазімаваць, 350
планета гелніца, 294
плаціна, 288
пляж/лес/тамбур, 330
поўдзень ля магілы  
фальканэці, 175
пра бясконцасць, 108
праекцыя ўжо пачалася, 174
праметэй і эпіметэй, 177
праўда, 102
прыгажун і пачвара, 364
радзіма – гэта месца ў часе, 264
разбуральніца сістэмы, 114
размаляваная птушка, 28
рока мяняе свет, 378
рыба дзён маіх, 372
сашава пекла, 322
сведкі пуціна, 266
свістуны, 120
скерца, 176
сола, 230
справа ёханы лангефельд, 246
спыненне, 98
стрыптыз і вайна, 182
сын майго бацькі, 282
сястра, 56
сіметрыя, 286
таму што мы мужыкі, 232
Таямніца ночы, 128
трэнер, 334
трэнінг асобаснага росту, 26
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тэатр часоў перабудовы  
і галоснасці, 272
тэрыкон, 302
удалячынь, 180
удых-выдах, 36
уолдэн, 168
утрапёная, 386
у тэль-авіве няма ільвоў, 254
уяўны воўк, 20
уілкакс, 170
форман супраць формана, 214
хатынь,, 5 км., 270
хронікі ртуці, 348
хуцыеў. матор ідзе!, 222
цела божае, 40
чартапалох, 362
чацвёртае каралеўства, 210
чускіт, 382
чыстае мастацтва, 336
што было б, 54
што да рымскіх салдат, 175
шыра тама, 298
эйфарыя быцця, 192
эфебы і куртызанкі, 174
эфір, 76
івана жахлівая, 48
і мы зноў будзем шчаслівыя, 290
інжынер федаровіч, 306
інстынкт, 122
іржы сухі – лягчэй па жыцці!, 228

ИНДЕКС. ФИЛЬМЫ

1986, 324
II, 74
in touch, 200
la bestia – поезд  
неизвестных, 278
summa, 342
адам, 116
адвокат, 146
акварель, 84
альфонс циттербаке – отсчёт 
пошёл, 392
антология города-призрака, 94
а потом мы танцевали, 24
атлантида, 32
атлантика, 112
баллада о краже святых  
даров, 280
барбершоп, или в плену  
волос, 58
без названия (жженая резина 
на асфальте), 312
белая мама, 242
белым по белому, 66
бетонные времена, 292
большая поэзия, 158
большое путешествие князя 
николая христофора  

радзивилла сиротки, 344
босоногий бегун, 34
булбул может петь, 390
вдаль, 180
вдох-выдох, 36
вонгар, 256
в тель-авиве нет львов, 254
генезис, 78
генеральная линия, 174
говоря о деревьях, 218
государственные похороны, 262
давай разведемся, 160
даймохк, 186
данте. беатриче, 360
дело йоханны лангефельд, 246
день после меня, 62
джачинто шельси. первое  
движение неподвижного, 234
дом для тебя, 240
достойная смерть, 208
дудочки, 176
дьявол между ног, 132
жанна, 96
женщины гулага, 150
жила-была аврора, 226
зависимые (всего лишь 6,5), 64
за морями, 148
звездный дождь, 308
земля под моими ногами, 142
ивана грозная, 48
игра в классики, 346
и мы снова будем с 
частливы, 290
инженер федорович, 306
инстинкт, 122
иржи сухи – легче по жизни!, 228
керосин, 30
книга моря, 258
когда-нибудь в апреле, 216
когда закончится нить, 304
когда помидоры встретились 
с вагнером, 124
коллектив, 188
колония, 380
конфуцианская мечта, 194
космические собаки, 164
красавец и чудовище, 364
ласточки кабула, 154
легенда о гуслях, 358
лиллиан, 50
лист без деревьев для  
бертольта брехта, 177
ложка, 166
лучшее место на свете, 354
лучшие времена дориен б., 144
магистр вольных искусств 
франциск скорина, 356
магия зверя, 134
маленький человек, время 
и трубадур, 204
малыш джо, 106

малыш санджи, 388
матиас и максим, 92
мац, 318
мое невероятное лето с тесс, 384
мои мысли тихие, 44
мой брат умеет танцевать, 310
мой французский дядя, 276
молочные зубы, 82
моя бабушка с марса, 338
мысленный волк, 20
мышеловка (головоломка), 368
на воде, 202
на грани, 300
на пороге молчания, 370
на связи, 284
наша машина времени, 196
невидимая жизнь эвридики, 70
неизвестный святой, 52
неподъёмное желание, 46
неуравновешенная, 386
ничего, 374
о бесконечности, 108
обход, 184
одна семья, 340
одной волшебной ночью, 88
озеро диких гусей, 100
озеро радости, 326
опаленные солнцем, 140
осторожно: дети!, 90
отец, 18
ощутить себя живыми, 314
память: истоки «чужого», 220
патрик, 130
перезимовать, 350
планета гелница, 294
плотина, 288
пляж/лес/тамбур, 330
под куполом, 316
полдень у могилы  
фальконетти, 175
поместье, 118
портрет девушки в огне, 138
последний день этого лета, 328
потому что мы мужики, 232
правда, 102
прекращение, 98
преступный человек, 38
проекция уже началась, 174
прометей и эпиметей, 177
прошлой ночью я видел твою 
улыбку, 198
прощай, сын мой, 22
разрушительница системы, 114
раскрашенная птица, 28
родина – это место  
во времени, 264
рокка меняет мир, 378
рыба дней моих, 372
сашин ад, 322
свидетели путина, 266
свистуны, 120

сестра, 56
симметрия, 286
сияющие места, 296
скерцо, 176
соло, 230
страна меда, 190
странствующий шеф-повар, 238
стриптиз и война, 182
сын моего отца, 282
тайна ночи, 128
театр времен перестройки 
и гласности, 272
тело божие, 40
тело божие | corpus christi, 16
террикон, 302
тренер, 334
тренинг личностного роста, 26
уилкокс, 170
уолден, 168
утиная академия, 252
ушу-сирота, 60
форман против формана, 214
хатынь, 5 км., 270
хорошая перемена, 248
хроники ртути, 348
худший фильм, 176
хуциев. мотор идёт!, 222
чертополох, 362
четвертое королевство, 210
чистое искусство, 336
что было бы, 54
что касается римских  
солдат, 175
чускит, 382
шира тама, 298
эйфория бытия, 192
эфебы и куртизанки, 174
эфир, 76

INDEX. FILMS

1986, 324
II, 74
about endlessness, 108
a colony, 380
adam, 116
advocate, 146
afternoon near the tomb of 
falconetti, 175
a hairy tale, 58
a house for you, 240
a leaf, treeless, for bertolt  
brecht, 177
alfons jitterbit – countdown  
to chaos, 392
and then we danced, 24
and we’ll be happy again, 290
aquarela, 84
atlantics, 112
atlantis, 32



401

babyteeth, 82
ballad for the robbery  
of the sacrament, 280
barn, 90
beauty and the monster, 364
behind the big top, 316
bulbul can sing, 390
but still, 176
chuskit, 382
collective, 188
concrete times, 292
confucian dream, 194
connected, 284
corpus christi, 40
dante. beatrice, 360
daymohk, 186
devil between the legs, 132
duck academy, 252
engineer fedorovich, 306
ephebes and courtesans, 174
ether, 76
flashback legion, 175
forman vs. forman, 214
genesis, 78
ghost town anthology, 94
giacinto scelsi. the first motion  
of the immovable, 234
great poetry, 158
heavy craving, 46
heimat is a space in time, 264
honeyland, 190
hopscotch, 346
in a future april, 216
inhale-exhale, 36
instinct, 122
in touch, 200
ivana the terrible, 48
jiří suchý – tackling life with 
ease, 228
joan of arc, 96
just, 6.5, 64
kerosene, 30
khatyn,, 5 km, 270
khutsiev. action starts!, 222
la bestia – train  
of the unknowns, 278
lake of happiness, 326
last night i saw you smiling, 198
let’s get divorced, 160
lillian, 50
little joe, 106
little man, time and the 
troubadour, 204
margins, 300
master of free arts francisk 
skorina, 356
matthias & maxime, 92
matz: estonian waterbird, 318
memory: the origins of alien, 220
my brother is a dancer, 310
my extraordinary summer  

with tess, 384
my father’s son, 282
my french uncle, 276
my granny from mars, 338
mystery of the night, 128
my thoughts are silent, 44
nothing, 374
on a magical night, 88
once aurora, 226
one family, 340
only the animals, 134
on the threshold of silence, 370
on the water, 202
our time machine, 196
overseas, 148
over the hills, 180
overwinter, 350
patrick, 130
patrol, 184
pitfall (a puzzle), 368
planet gelnica, 294
portrait of a lady on fire, 138
prometheus and epimetheus, 177
psychobitch, 386
pure art, 336
putin’s witnesses, 266
quicksilver chronicles, 348
radiant places, 296
rocca changes the world, 378
running to the sky, 34
sands/woods/carriage, 330
sasha’s hell, 322
scherzo, 176
shira tama, 298
sister, 56
solo, 230
so long my son, 22
space dogs, 164
spoon, 166
star rain, 308
state funeral, 262
strip and war, 182
summa, 342
sunburned, 140
symmetry, 286
system crasher, 114
talking about trees, 218
terril, 302
theatre of the epoch of 
perestroika and glasnost, 272
the best of dorien b., 144
the best place in the world, 354
the book of the sea, 258
the case of johanna langefeld, 246
the coach, 334
the criminal man, 38
the dam, 288
the day after i’m gone, 62
the domain, 118
the euphoria of being, 192
the father, 18

the fish of enclosed dreams, 372
the fourth kingdom, 210
the general line, 174
the good change: poles apart, 248
the good death, 208
the great journey of mikołaj 
krzysztof “the orphan” radziwiłł, 344
the ground beneath my feet, 142
the halt, 98
the imagined wolf, 20
the invisible life of eurídice 
gusmão, 70
the last day of this summer, 328
the legend of the harp, 358
the men’s room, 232
the painted bird, 28
the projection has begun, 174
there are no lions in tel aviv, 254
the rest of the yarn, 304
the secret of a leader, 26
the swallows of kabul, 154
the truth, 102
the unknown saint, 52
the wandering chef, 238
the whistlers, 120
the wild goose lake, 100
this is the paradigm of the worst 
possible film, 176
thistle, 362
to feel alive, 314
untitled (burned rubber on 
asphalt), 312
walden, 168
what might have been, 54
when tomatoes met wagner, 124
white mama, 242
white on white, 66
wilcox, 170
women of the gulag, 150
wongar, 256
wushu orphan, 60
young sangye, 388
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Генадзь Давыдзька – старшыня 
Анжэліка Крашэўская – дырэктар 
Ігар Сукманаў – дырэктар праграм ігравога 
кіно 
Ірына Дзям’янава – дырэктар праграм 
неігравога кіно 
Мікалай Лаўрэнюк – каардынатар нацыя-
нальнага конкурсу 
Марыя Касцюковіч – каардынатар конкурсу 
нацыянальных кінашкол 
Усевалад Каваленка – памочнік дырэктара 
Юлія Самайлоўскіх – памочнік дырэктара 
праграм ігравога кіно 
Кацярына Сычова памочнік – дырэктара 
праграм неігравога кіно і конкурсу  
нацыянальных кінашкол
Марына Федаровіч – каардынатар па працы 
з партнёрамі і рэкламай 
Лізавета Бобрыкава – каардынатар 
індустрыяльнай платформы 
Ганна Шынкевіч – памочнік каардынатара 
індустрыяльнай платформы 
Ганна Казакова – кіраўнік прэс-цэнтра 
Лінда Рудэнка – PR-менеджар, каардынатар 
прэс-цэнтра 
Таццяна Зайдаль – кантэнт-менеджар 
Яўгенія Болбас – трафік-менеджар 
Паліна Доля – адміністратар 
Ала Чарнецкая – галоўны бухгалтар 
Таццяна Шалесная – бухгалтар 
Кірыл Жаклінскі – юрысконсульт
Тамара Басакова – кіраўнік гасцявой 
службы 
Варвара Чарнавец – памочнік кіраўніка 
гасцявой службы 
Алена Рэзвіцкая – каардынатар гасцявой 
службы 
Дар’я Пашкевіч – каардынатар гасцявой 
службы 
Дзмітрый Каракуца – каардынатар 
валанцёраў 
Аляксандра Сахарок – памочнік каардына-
тара валанцёраў 
Вераніка Янушэўская-Алтушэц – рэжысёр 
цырымоній адкрыцця і закрыцця кінафе-
стывалю
Жанна Вароніч – мастак цырымоній 
адкрыцця і закрыцця кінафестывалю 
Ілля Лубянаў – тэхнічная падтрымка 
Алёна Ялавенк – рэдактар і каардынатар 
перакладаў субтытраў 
Наталля Ламека – рэдактар каталога 
Іван Бруснікаў – рэдактар каталога
Вікторыя Міхнюк – рэдактар і карэктар 
каталога
Наталля Літвінюк – вёрстка паліграфічнай 
прадукцыі
Ігар Чышчэня – відэакантэнт
рэкламнае агенцтва Forte Grey – крэатыў-
ная канцэпцыя і распрацоўка дызайну

Геннадий Давыдько – председатель
Анжелика Крашевская– директор
Игорь Сукманов– директор программ 
игрового кино
Ирина Демьянова – директор программ 
неигрового кино
Николай Лавренюк– координатор нацио-
нального конкурса
Мария Костюкович –координатор конкурса 
национальных киношкол
Всеволод Коваленко– помощник директора
Юлия Самойловских– помощник директора 
программ игрового кино 
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