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УДЗЕЛЬНІКАМ XXVII МІНСКАГА МІЖНАРОДНАГА КІНАФЕСТЫВАЛЮ 
«ЛІСТАПАД»

Дарагія сябры!
Шчыра віншую вас з адкрыццём XXVII Мінскага міжнароднага 

кінафестывалю «Лістапад».
Гэта сапраўднае свята таленту і духоўнасці. Пад яго эгідай 

аб’ядноўваюцца прызнаныя майстры і адораная моладзь, 
дэманструюцца лепшыя дасягненні нацыянальных кінашкол.

Дэвіз сёлетняга форуму «Кіно – сімфонія адзінства» адлюстроўвае 
імкненне да гармоніі, стваральнай дзейнасці і захавання традыцый 
фестывальных сустрэч, якія славяцца сяброўскай атмасферай.

Упэўнены, што мерапрыемства стане значнай падзеяй года і 
падорыць гледачам шмат яскравых уражанняў і пазітыўных адкрыццяў.

Жадаю арганізатарам, удзельнікам і гасцям XXVII Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад» 
творчага натхнення, міру і дабрабыту.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь  Аляксандр Лукашэнка
20 лістапада 2021 года

УЧАСТНИКАМ XXVII МИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЛІСТАПАД»

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с открытием XXVII Минского международного кинофестиваля «Лістапад».
Это настоящий праздник таланта и духовности. Под его эгидой объединяются признанные мастера 

и одаренная молодежь, демонстрируются лучшие достижения национальных киношкол.
Девиз нынешнего форума  «Кино – симфония единства» отражает стремление к гармонии, 

созидательной деятельности и сохранению традиций фестивальных встреч, которые славятся 
дружеской атмосферой.

Уверен, что мероприятие станет значимым событием года и подарит зрителям много ярких 
впечатлений и позитивных открытий. 

Желаю организаторам, участникам и гостям XXVII Минского международного кинофестиваля 
«Лістапад» творческого вдохновения, мира и благополучия.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
20 ноября 2021 года

TO THE PARTICIPANTS OF THE 27TH MINSK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL «LISTAPAD» 

Dear friends!
I sincerely congratulate you on the opening of the 27th Minsk International Film Festival «Listapad».
This is a real festival of talent and spirituality. Under its auspices, recognized masters and gifted youth are 

united and the best achievements of national film schools are demonstrated.
The slogan of this year forum, «Cinema is a Symphony of Unity», reflects the desire for harmony, creativity 

and appreciation of the traditions of festival meetings, notable for their friendly atmosphere.
I am sure that the festival will be a significant event of the year and will give the viewers a lot of bright 

impressions and positive discoveries.
I wish the organizers, participants and guests of the 27th Minsk International Film Festival «Listapad» 

creative inspiration, peace and prosperity.

President of the Republic of Belarus Aleksandr Lukashenko
November 20, 2021



УДЗЕЛЬНІКАМ XXVII МІНСКАГА МІЖНАРОДНАГА КІНАФЕСТЫВАЛЮ «ЛІСТАПАД»

Дарагія сябры!
Прыміце віншаванні з нагоды адкрыцця ХXVII Мінскага міжнароднага 

кінафестывалю «Лістапад».
З дня заснавання галоўнай задачай фестывалю было адраджэнне, 

распаўсюджванне асноўных духоўных і маральных каштоўнасцей беларусаў – 
дабрыні, узаемаразумення, мудрасці. Таму сімвалічна, што цяперашні кінафорум 
праходзіць пад слоганам «Кіно – сімфонія адзінства». Сапраўднае кінамастацтва 
павінна натхняць, даваць сілы ісці наперад, аб’ядноўваць людзей, захоўваючы 
агульначалавечыя каштоўнасці і змяняючы свет да лепшага.

Спадзяюся, што Мінскі міжнародны кінафестываль «Лістапад» пройдзе 
ў сяброўскіх абставінах абмену думкамі, паслужыць нараджэнню яркіх творчых ідэй, адкрыццю новых 
кінематаграфічных імёнаў, стане пляцоўкай для сумесных міжнародных праектаў, аб’яднае шырокі спектр форм 
і жанраў кінамастацтва ў гарманічную сімфонію.

Няхай фестывальныя дні дазволяць гасцям і ўдзельнікам атрымаць цёплыя эмоцыі, невычэрпнае натхненне і 
радасць ад сустрэч з лепшымі ўзорамі сусветнага кінамастацтва.

Міністр культуры Рэспублікі Беларусь
Анатолій Маркевіч 20 лістапада 2021 года

УЧАСТНИКАМ XXVII МИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЛІСТАПАД»

Дорогие друзья!
Примите поздравления по случаю открытия ХXVII Минского международного кинофестиваля «Лістапад».
Со дня основания главной задачей фестиваля было возрождение, распространение основных духовных 

и нравственных ценностей белорусов – доброты, взаимопонимания, мудрости. Поэтому символично, что 
нынешний кинофорум проходит под слоганом «Кино – симфония единства». Настоящее киноискусство должно 
вдохновлять, давать силы идти вперед, объединять людей, сохраняя общечеловеческие ценности и делая мир 
лучше.

Выражаю надежду, что Минский международный кинофестиваль «Лістапад» пройдет в дружеской обстановке 
обмена мнениями, послужит рождению ярких творческих идей, открытию новых кинематографических имен, 
станет площадкой для совместных международных проектов, объединит широкий спектр форм и жанров 
киноискусства в гармоничную симфонию. 

Пусть фестивальные дни позволят гостям и участникам получить теплые эмоции, неиссякаемое вдохновение 
и радость от встреч с лучшими образцами мирового киноискусства.

Министр культуры Республики Беларусь
Анатолий Маркевич 20 ноября 2021 года

TO THE PARTICIPANTS OF THE 27TH MINSK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL «LISTAPAD»

Dear friends!
Please, accept my greetings on the occasion of the opening of the 27th Minsk International Film Festival «Listapad».
Since its foundation the main aim of the festival has been the revival and spreading of the spiritual and moral values of 

the Belarusians – kindness, mutual understanding and wisdom. That is why it is symbolic that this year film forum is held 
under the slogan «Cinema is a Symphony of Unity». True cinema art should inspire and give strength to move forward, to 
unite people, preserving universal human values and making the world better.

I hope that Minsk International Film Festival «Listapad» will be held in a friendly atmosphere of opinions exchange & will 
give birth to bright creative ideas, discover new cinematographic names, become a platform for international co-projects, 
unite a wide range of cinematic forms and genres into a harmonious symphony. 

Let the festival days give the guests and participants warm emotions, inexhaustible inspiration and the joy of meetings 
with the best examples of world cinema.

Minister of Culture of the Republic of Belarus
Anatoly Markevich November 20, 2021



УДЗЕЛЬНІКАМ І ГАСЦЯМ XXVII МІНСКАГА МІЖНАРОДНАГА КІНАФЕСТЫВАЛЮ 
«ЛІСТАПАД»

Паважаныя ўдзельнікі і госці XХVII Мінскага міжнароднага кінафестывалю 
«Лістапад»!

Ад імя Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта сардэчна вітаю ўдзельнікаў і 
гасцей фестывалю!

Шмат гадоў горад Мінск збірае сапраўдных знаўцаў і аматараў кінамастацтва. 
Фестываль «Лістапад» за доўгія гады стаў вядомым не толькі ў Беларусі, але 
і за мяжой, стаў значнай міжнароднай падзеяй і культурнай пляцоўкай для 
дэманстрацыі дасягненняў у галіне сусветнага кіно.

Кожны год прэстыжны кінафорум прыцягвае да сябе новыя творчыя сілы, 
пашырае кола прыхільнікаў, умацоўвае сваё месца ў фестывальным руху. На яго 
пляцоўках дэманструюцца фільмы вядомых кінематаграфістаў, спрабуюць сілы і знаходзяць прызнанне публікі 
маладыя рэжысёры і акцёры. Традыцыйна ў рамках кінафоруму праходзіць конкурс фільмаў для дзіцячай і юнацкай 
аўдыторыі – «Лiстападзiк».

Сёлетні фестываль дасць гледачам выдатны шанс сустрэцца з любімымі акцёрамі і рэжысёрамі, падорыць 
цудоўную магчымасць акунуцца ў займальную атмасферу кіно, пераняць бясцэнны вопыт прафесійных 
кінематаграфістаў.

Жадаю ўдзельнікам фестывалю добрага настрою, цікавых праглядаў і незабыўных уражанняў!

Старшыня Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта
Уладзімір Кухараў 20 лістапада 2021 г.

УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ XXVII МИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЛІСТАПАД»

Уважаемые участники и гости XХVII Минского международного кинофестиваля «Лістапад»!
От имени Минского городского исполнительного комитета сердечно приветствую участников и гостей фестиваля! 
Много лет подряд город Минск собирает настоящих ценителей и любителей киноискусства. Фестиваль «Лістапад» 

за долгие годы приобрел известность не только в Беларуси, но и за рубежом, стал значимым международным 
событием и культурной площадкой для демонстрации достижений в области мирового кино.

Каждый год престижный кинофорум привлекает к себе новые творческие силы, расширяя круг сторонников, 
укрепляя свое место в фестивальном движении. На его площадках демонстрируются фильмы известных 
кинематографистов, пробуют силы и находят признание публики молодые режиссеры и актеры. Традиционно в 
рамках кинофорума проходит конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории – «Лiстападзiк». 

Нынешний фестиваль предоставит зрителям отличный шанс встретиться с любимыми актерами и режиссерами, 
подарит прекрасную возможность окунуться в увлекательную атмосферу кино, перенять бесценный опыт 
профессиональных кинематографистов.

Желаю участникам фестиваля хорошего настроения, интересных просмотров и незабываемых впечатлений! 

Председатель Минского городского исполнительного комитета
Владимир Кухарев 20 ноября 2021 г.

TO THE PARTICIPANTS AND GUESTS OF THE 27TH MINSK INTERNATIOANAL FILM FESTIVAL «LISTAPAD»

Dear participants and guests of the 27th Minsk International Film Festival «Listapad»!
On behalf of the Minsk City Executive Committee I cordially welcome the participants and guests of the festival! 
For many years Minsk gathers true admires and fans of the art of cinema. Over the years Film Festival «Listapad» has 

become famous not only in Belarus, but also abroad. It has become an important international event and a cultural platform 
for the demonstration of the achievements in the field of world cinema.

Every year the prestigious film forum attracts new creative forces, broadening its circle of supporters and strengthening its 
place in the festival movement. On its platforms the films of famous filmmakers are shown, young directors and actors try 
their hand and find recognition of the audience. «Listapadzik» – the film competition for children and youth is held traditionally 
within the film forum. 

This year’s Festival will give the visitors a great chance to meet their favorite actors and film directors as well as a great 
opportunity to enjoy the exciting atmosphere of cinema and to gain the invaluable experience communicating with professional 
filmmakers.

I wish the participants of the Festival good mood, interesting screenings and unforgettable impressions!

Chairman of the Minsk City Executive Committee
Vladimir Kukharev November 20, 2021 



УДЗЕЛЬНІКАМ XXVII МІНСКАГА МІЖНАРОДНАГА КІНАФЕСТЫВАЛЮ 
«ЛІСТАПАД»

Дарагія сябры!
Мінскі міжнародны кінафестываль «Лістапад» упершыню адбыўся ледзь 

не ў самыя першыя гады суверэннай і незалежнай Рэспублікі Беларусь.
І кожны наступны лістапад у кіназалах Мінска і краіны збіраліся тысячы 

прыхільнікаў любімага мастацтва, каб убачыць навінкі кіно, сустрэцца з 
любімымі артыстамі і адчуць непаўторную атмасферу залы, напоўненай 
пачуццямі, эмоцыямі і запалам кінавідовішча.

І надзвычай знамянальна, што дваццаць сёмы кінафестываль «Лістапад» 
праходзіць у год яднання нацыі, у год такога неабходнага для ўсіх нас 
адзінства.

Веру, што кіно здольна зрабіць шмат для паразумення і даверу адзін да аднаго.
Жадаю кінематаграфістам і гледачам новых яркіх уражанняў і запамінальных сустрэч. Да сустрэчы ў 

кінатэатрах! 

Народны артыст Беларусі, рэжысёр, сцэнарыст,
старшыня Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад»
Аляксандр Яфрэмаў 20 лістапада 2021 г.

УЧАСТНИКАМ XXVII МИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЛІСТАПАД»

Дорогие друзья!
Минский международный кинофестиваль «Лістапад» впервые состоялся едва ли не в самые первые 

годы суверенной и независимой Республики Беларусь.
И каждый последующий ноябрь в кинозалах Минска и страны собирались тысячи поклонников 

любимого искусства, чтобы увидеть новинки кино, встретиться с любимыми артистами и ощутить 
неповторимую атмосферу зала, наполненного чувствами, эмоциями и страстями кинозрелища.

И чрезвычайно знаменательно, что двадцать седьмой кинофестиваль «Лістапад» проходит в год 
единения нации, в год такого необходимого для всех нас единства.

Верю, что кино способно сделать многое для взаимопонимания и доверия друг к другу.
Желаю кинематографистам и зрителям новых ярких впечатлений и запоминающихся встреч. До 

встречи в кинотеатрах!

Народный артист Беларуси, режиссер, сценарист,
председатель Минского международного кинофестиваля «Лістапад»
Александр Ефремов   20 ноября 2021 г. 

TO THE PARTICIPANTS OF THE 27TH MINSK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL «LISTAPAD»

Dear friends!
Minsk International Film Festival «Listapad» started in the very first years of the sovereign and independent 

Republic of Belarus.
And every following November thousands of fans of the beloved art gathered in the cinemas of Minsk and the 

country to watch new films, meet their favorite actors and feel the unique atmosphere of the auditorium filled with 
feelings, emotions and passions of the film show. 

It is very significant that the XXVII Film Festival «Listapad» takes place in the year of people’s unity, in the year of 
such a necessary unity for all of us.

I believe that cinema can do a lot for mutual understanding and trust.
I wish filmmakers and spectators new bright impressions and memorable meetings. See you at the cinemas! 

People’s Artist of Belarus, director, scriptwriter, 
Chairman of the Minsk International Film Festival «Listapad»
Aleksandr Yefremov November 20, 2021 
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ігравое кіно | игровое кино | fiction films

Івана Жыган 
Ивана Жигон
Ivana Zhigon

Сербія | Сербия | Serbia

Югаслаўская і сербская актрыса 
тэатра і кіно, сцэнарыст і рэжысёр 
дакументальных фільмаў, грамадскі 
дзеяч. Вядучая актрыса Бялградскага 
Народнага тэатра, старшыня 
Таварыства сербска-рускага 
сяброўства (Рэспубліка Сербія і 
Чарнагорыя). Кіраўнік ансамбля 
«Косаўскія півоні». 

Югославская и сербская актриса 
театра и кино, сценарист и режиссер 
документальных фильмов, 
общественный деятель. Ведущая 
актриса Белградского Народного 
театра, председатель Общества 
сербско-русской дружбы (Республика 
Сербия и Черногория). Руководитель 
ансамбля «Косовские пионы».

Yugoslav and Serbian theater and film 
actress, screenwriter and director of 
documentaries, public figure. Leading 
actress of the Belgrade People’s 
Theater, chairman of the Serbian-
Russian Friendship Society (Republic of 
Serbia and Montenegro). Leader of the 
«Kosovskiye Peony» ensemble. 

Уладзімір Мішчанчук 
Владимир МиЩанчук
Vladimir Mishchanchuk 

Беларусь | Беларусь | Belarus

Беларускі акцёр тэатра і кіно, 
рэжысёр, дэкан тэатральнага 
факультэта Беларускай дзяржаўнай 
акадэміі мастацтваў, прафесар, 
аўтар 7 навукова-метадычных работ. 
Заслужаны артыст БССР.
Іграе ў Маладзёжным тэатры і Тэатры-
студыі кінаакцёра.
За больш як 40-гадовую творчую 
дзейнасць сыграў звыш 100 роляў у 
тэатры, кіно, на тэлебачанні і радыё. 

Белорусский актер театра и кино, 
режиссер, декан театрального 
факультета Белорусской 
государственной академии искусств, 
профессор, автор 7 научно-
методических работ. Заслуженный 
артист БССР.
Играет в Молодежном театре и Театре-
студии киноактера.
За более чем 40-летнюю творческую 
деятельность сыграл свыше 100 
ролей в театре, кино, на телевидении 
и радио.

Belarusian theater and film actor, director, 
dean of the theatrical department of 
the Belarusian State Academy of Arts, 
professor, author of 7 scientific and 
methodological works. Honored Artist of 
the BSSR.
Plays in the Youth Theater and the 
Theater-Studio of the Film Actor.
For more than 40 years of creative activity, 
he has played over 100 roles in theater, 
cinema, television and radio. 

Лю Чжунчжэ
Лю Чжунчжэ
Liu Zhongzhe

Кітай | Китай | China

Дацэнт, доктар навук Школы 
акцёрскага майстэрства Пекінскай 
акадэміі кінамастацтва. Член 
Кітайскай акадэміі кінамастацтваў 
(Chinese Film Performance Art 
Academy). Акцёр, рэжысёр і 
тэлевядоўца.
Фільмы, у якіх Лю Чжунчжэ выканаў 
галоўныя ролі («Малады Вавілон», 
«Прывіды», «Within»), неаднаразова 
былі намінаваныя на лепшы 
фільм (Шанхайскі міжнародны 
кінафестываль, Такійскі міжнародны 
кінафестываль, Тайваньская 
кінапрэмія «Залаты конь»).

Доцент, доктор наук Школы 
актерского мастерства Пекинской 
академии киноискусств. Член 
Китайской академии киноискусств 
(Chinese Film Performance Art 
Academy). Актер, режиссер и 
телеведущий. 
Фильмы, в которых Лю Чжунчжэ 
исполнил главные роли («Молодой 
Вавилон», «Призраки», «Within»), 
неоднократно были номинированы 
на лучший фильм (Шанхайский 
международный кинофестиваль, 
Токийский международный 
кинофестиваль, Тайваньская 
кинопремия «Золотой конь»). 

Associate Professor, Ph.D. School of 
Acting, Beijing Academy of Motion 
Picture Arts. Member of the Chinese Film 
Performance Art Academy. Actor, director 
and TV presenter.
The films starring by Liu Zhongzhe 
(«Young Babylon», «Ghosts», «Within») 
have been repeatedly nominated for the 
best film (Shanghai International Film 
Festival, Tokyo International Film Festival, 
Taiwan Golden Horse Film Awards,). 
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Аляксей Пятрухін 
Алексей Петрухин
Aleksey Petrukhin

Расія | Россия | Russia

Расійскі кінаакцёр, кінарэжысёр, сцэнарыст, прадзюсар і 
пісьменнік. З 2002 года пачаў займацца кінабізнесам. Пад 
яго кіраўніцтвам была створана кінакампанія
«Руская Фільм Група» (Russian Film Group).
У якасці прадзюсара Аляксей Пятрухін прыняў удзел у 
вытворчасці шматлікіх паспяховых расійскіх фільмаў, 
такіх як «Вій 3D», «Туфлікі», «Настаўніца», «Падарожжа ў 
Індыю», «Брут», «Скрыпка» і многіх іншых. У снежні 2013 
года ў Манака атрымаў дыплом «Best producer» за ўдзел 
у стварэнні міжнароднай карціны «Туфлікі», якая была 
намінавана на Прэмію «Оскар» за 2013 год. 

Российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, 
продюсер и писатель. С 2002 года стал заниматься 
кинобизнесом. Под его руководством была создана 
кинокомпания «Русская Фильм Группа» (Russian Film 
Group).
В качестве продюсера Алексей Петрухин принял участие 
в производстве многих успешных российских фильмов, 
таких как «Вий 3D», «Туфельки», «Училка», «Путешествие 
в Индию», «Брут», «Скрипка» и многих других. В декабре 
2013 года в Монако получил диплом «Best producer» за 
участие в создании международной картины «Туфельки», 
которая была номинирована на Премию «Оскар» за 
2013 год.

Russian film actor, film director, screenwriter, producer and 
writer. Since 2002, he has been involved in the film business. 
A Film Company «Russian Film Group» was created under his 
guidance.
As a producer, Aleksey Petrukhin took part in the production of 
many successful Russian films, such as Viy 3D, Shoes, Teacher, 
Journey to India, Brutus, Violin and many others. In December 
2013 in Monaco he received the Best Producer diploma for 
his participation in the creation of the international film Shoes, 
which was nominated for the Oscar for 2013.

Рэнат Даўлецьяраў 
Ренат Давлетьяров
Renat Davletyarov 

Расія | Россия | Russia

Расійскі кінарэжысёр, кінапрадзюсар і сцэнарыст. 
Прэзідэнт Гільдыі прадзюсараў Расіі.
У 1995 годзе стаў выканаўчым дырэктарам Маскоўскага 
міжнароднага кінафестывалю (ММКФ). З 1999 па 2006 
год — генеральны дырэктар Маскоўскага міжнароднага 
кінафестывалю. У 1997 годзе ўзначаліў кампанію 
«Інтэрфэст». З 2001 па 2008 год — прадзюсар Тыдняў 
расійскага кіно ў Нью-Йорку, з 2003 года ў Парыжы і 
Берліне. З 2009 года — прэзідэнт Гільдыі прадзюсараў 
Расіі, віцэ-прэзідэнт Міжнароднай асацыяцыі 
прадзюсарскіх гільдый ФІАПФ ад Еўропы. 

Российский кинорежиссёр, кинопродюсер и сценарист. 
Президент Гильдии продюсеров России.
В 1995 году стал исполнительным директором 
Московского международного кинофестиваля (ММКФ). 
С 1999 по 2006 год — генеральный директор Московского 
международного кинофестиваля. В 1997 году возглавил 
компанию «Интерфест». С 2001 по 2008 год — продюсер 
Недель российского кино в Нью-Йорке, с 2003 года — в 
Париже и Берлине.  С 2009 года — президент Гильдии 
продюсеров России, вице-президент Международной 
ассоциации продюсерских гильдий ФИАПФ от Европы.

Russian film director, film producer and screenwriter. President 
of the Producers Guild of Russia.
In 1995 he became executive director of the Moscow 
International Film Festival (MIFF). From 1999 to 2006 — 
General Director of the Moscow International Film Festival. In 
1997 he headed the Interfest company. From 2001 to 2008 
— producer of the Russian Film Weeks in New York, From 
2003 Paris and Berlin. From 2009 — President of the Guild 
of Producers of Russia, Vice-President of the International 
Association of Producers Guilds from Europe.

СТАРШЫНЯ ЖУРЫ
Председатель жюри | Head of Jury
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Света Уласцімір Страхініч
Света Властимир Страхинич
Sveta Vlastimir Strahinich

Сербія | Сербия | Serbia

Прадзюсар, рэжысёр. 
Як прадзюсар прыняў удзел у здымках 
каля 50 дакументальных фільмаў, 
як аўтар зняў 15 дакументальных 
фільмаў. Непасрэдна ўдзельнічаў у 
стварэнні 20 ігравых фільмаў.
За заслугі ў Екацярынадарскай 
епархіі Рускай Праваслаўнай 
Царквы атрымаў ордэн Святой 
Вялікапакутніцы Кацярыны.
Цяпер жыве ў Бялградзе і працуе ў 
кінакампаніі «Фільм і Тон».

Продюсер, режиссер. 
Как продюсер снял около 50 
документальных фильмов, как автор 
сделал 15 документальных фильмов. 
Непосредственно участвовал в 
создании 20 игровых фильмов.
За заслуги в Екатеринодарской 
епархии Русской Православной 
Церкви получил орден Святой 
Великомученицы Екатерины.
Сейчас живет в Белграде и работает в 
кинокомпании «Фильм и Тон».

Producer, director.
As a producer, he shot about 50 
documentaries, as an author made 15 
documentaries. Worked as an employee 
for 20 feature films.
He received the Order of the Great Martyr 
Catherine in the Ekaterinodar diocese 
of the Russian Orthodox Church for his 
services.
Now he lives in Belgrade and works for 
the «Film & Ton» film company.

Шухрат Махмудаў
Шухрат Махмудов
Shukhrat Makhmudov

Узбекістан | Узбекистан | 
Uzbekistan

Скончыў аператарскі факультэт 
УДІК (майстэрня Б.І. Воўчака) 
у 1972 годзе. Зняў як аператар-
пастаноўшчык 4 ігравыя фільмы. 
Перайшоў у дакументальнае кіно і як 
рэжысёр-аператар зняў больш за 90 
дакументальных фільмаў.

Закончил операторский факультет 
ВГИК (мастерская Б.И. Волчека) 
в 1973 году. Снял как оператор-
постановщик 4 игровые фильма. 
Перешел в документальное кино и 
как режиссер-оператор снял более 90 
документальных фильмов.

Graduated from the All-Russian State 
Institute of Cinematography, Department 
of Cinematography (workshop of 
B.Volchek), 1973. He shot 4 feature 
films as a director of photography. He 
moved into documentary films and as a 
director-cameraman shot more than 90 
documentaries.

Аляксандр Семянюк
Александр Семенюк
Aleksandr Semenyuk

Расія | Россия | Russia

Кандыдат кіназнаўства, адборшчык 
конкурсных праграм МКФ «Залаты 
Віцязь». Кінакрытык, кіназнаўца. 
У Маскве працаваў рэдактарам у 
Службе серыялаў прайм-тайм і шэф-
рэдактарам у Службе дакументальных 
фільмаў тэлеканала «Расія», УДТРК, 
рэдактарам вытворчай кінакампаніі 
«Мостелефильм», рэдактарам 
вытворчай тэлекампаніі YBW-group.

Кандидат киноведения, отборщик 
конкурсных программ МКФ «Золотой 
Витязь». Кинокритик, киновед. 
В Москве работал редактором 
в Службе сериалов прайм-тайм 
и шеф-редактором в Службе 
документальных фильмов телеканала 
«Россия», ВГТРК, редактором в 
производящей кинокомпании 
«Мостелефильм», редактором 
производящей телекомпании YBW-
group.

Candidate of Film Studies, selector of the 
competition programs of the International 
Film Festival «Golden Knight». Film critic. 
In Moscow, he worked as an editor at 
the Prime Time Serials Service and chief 
editor at the Documentary Films Service 
of the «Россия» TV channel All-Russian 
State television and radio Broadcasting 
Company, editor at the Mostelefilm film 
production company, editor at the YBW-
group TV production company.
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Наталля Марынава 
Наталья Маринова
Natalia Marinova

Беларусь | Беларусь | Belarus

Займае пасаду галоўнага дырэктара 
Галоўнай дырэкцыі тэлеканала 
«Беларусь 3» з 2016 года. Скончыла 
БДУ (спецыяльнасць — журналіст), 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь (спецыяльнасць 
— юрыст). За шматгадовую працу ў 
СМІ была ўзнагароджана Падзякай 
прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь, 
Ганаровай граматай Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь і інш. 

Работает в должности главного 
директора Главной дирекции 
телеканала «Беларусь 3» c 2016 года. 
Закончила БГУ (специальность — 
журналист), Академию управления 
при Президенте Республики 
Беларусь (специальность — юрист). 
За многолетнюю работу в СМИ 
награждена Благодарностью премьер-
министра Республики Беларусь, 
Почетной грамотой Совета Министров 
Республики Беларусь и др.

Chief Director of the Main Directorate 
of the Belarus 3 TV channel since 
2016. Graduated from BSU, speciality 
— journalist, Academy of Management 
under the President of the Republic of 
Belarus, specialty — lawyer.
Awards: For many years of work in the 
media was awarded with Gratitude of the 
Prime Minister of the Republic of Belarus, 
Certificate of honor of the Council of 
Ministers of the Republic of Belarus, etc.

Уладзімір Ястрэба 
Владимир Ястреба 
Vladimir Yastreba 

Балгарыя | Болгария | Bulgaria

Грамадзянін Расійскай Федэрацыі, 
з 1983 года пражывае ў Рэспубліцы 
Балгарыя.
Скончыў Ленінградскі інстытут 
культуры.
Член журы многіх міжнародных 
кінафестываляў.
Удзельнічаў у рэалізацыі сумесных 
кінапраектаў ігравога кіно — «Брама 
Евы» (Расія, Албанія, Балгарыя), 
«Алхімікі» (Расія, Балгарыя), «Брэйк 
поінт» (Расія, Польшча), «Смерць можа 
пачакаць». Рэжысёр дубляжу мноства 
фільмаў і серыялаў.

Гражданин Российской Федерации, 
с 1983 года проживает в Республике 
Болгария.
Окончил Ленинградский институт 
культуры. Член жюри многих 
международных кинофестивалей.
Участвовал в реализации совместных 
кинопроектов игрового кино – «Врата 
Евы» (Россия, Албания, Болгария), 
«Алхимики» (Россия, Болгария), «Брейк 
поинт» (Россия, Польша), «Смерть 
может подождать». Режиссер дубляжа 
множества фильмов и сериалов.

Citizen of the Russian Federation, has 
been living in the Republic of Bulgaria 
since 1983.
Graduated from the Leningrad Institute 
of Culture,
Member of the jury of many international 
film festivals.
Participated in the implementation of 
joint fiction film projects — «Eve’s Gate» 
(Russia, Albania, Bulgaria), «Alchemists» 
(Russia, Bulgaria), «Break Point» (Russia, 
Poland), «Death can wait». Director of 
dubbing for many films and TV series. СТАРШЫНЯ ЖУРЫ

Председатель жюри | Head of Jury
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Аляксей Цяльноў
Алексей Тельнов
Alexey Telnov

Расія | Россия | Russia

Рэжысёр, сцэнарыст, прадзюсар. 
Працаваў на студыі «Ленфільм» 
дырэктарам карцін. Узначальваў 
прадакшн-студыю «КінаФабрыка» 
пры Студыі дакументальных 
фільмаў. Генеральны дырэктар 
«Санкт-Пецярбургскай студыі 
дакументальных фільмаў». Фільмы, 
якія выпусціла студыя, становяцца 
прызёрамі і лаўрэатамі расійскіх 
і міжнародных кінафестываляў і 
кінапрэмій.

Режиссер, сценарист, продюсер. 
Работал на студии «Ленфильм» 
директором картин. Возглавлял 
продакшн-студию «КиноФабрика» 
при Студии документальных 
фильмов. Генеральный директор 
«Санкт-Петербургской студии 
документальных фильмов». Фильмы 
производства студии становятся 
призерами и лауреатами российских 
и международных кинофестивалей и 
кинопремий.

Director, screenwriter, producer. Worked 
at the Lenfilm studio as a director of 
paintings. He headed the KinoFabrika 
production studio at the Documentary 
Film Studio. General Director of the St. 
Petersburg Documentary Film Studio. 
Films produced by the studio become 
prize winners and laureates of Russian 
and international film festivals and film 
awards.

Алена Турава 
Елена Турова 
Elena Turova

Беларусь | Беларусь | Belarus

Кінарэжысёр ігравых і анімацыйных 
фільмаў, сцэнарыст, драматург, 
паэтка, дзіцячы пісьменнік. Працуе 
на кінастудыі «Беларусьфільм». 
Неаднаразова станавілася 
пераможцам міжнародных 
кінафестываляў. 

Кинорежиссер игровых и 
анимационных фильмов, сценарист, 
драматург, поэтесса, детский 
писатель. Работает на киностудии 
«Беларусьфильм». Неоднократно 
становилась победителем 
международных кинофестивалей. 

Film director of fiction and animation 
films, screenwriter, playwright, 
poetess, children’s writer. Works at the 
«Belarusfilm» film studio. She repeatedly 
came out on top at various international 
film festivals.

Сафар Хакдодаў
Сафар Хакдодов
Safar Khakdodov

Таджыкістан | Таджикистан | 
Tajikistan

Рэдактар, сцэнарыст, арганізатар 
кінавытворчасці. Дырэктар ТАА 
«Кінасэрвіс», дзе арганізаваў 
двухгадовую кінашколу. З’яўляецца 
прадзюсарам вучэбных і дэбютных 
фільмаў слухачоў кінашколы. Заснаваў 
і ўзначаліў першы ў гісторыі краіны 
Міжнародны кінафестываль «Дыдар», 
які праводзіцца раз у два гады. 
Старшыня Саюза кінематаграфістаў 
Таджыкістана. 

Редактор, сценарист, организатор 
кинопроизводства. Директор ООО 
«Киносервис», где организовал 
двухгодичную киношколу. Является 
продюсером учебных и дебютных 
фильмов слушателей киношколы. 
Основал и возглавил первый  
в истории страны Международный 
кинофестиваль «Дидор», 
который проводится один раз в 
два года. Председатель Союза 
кинематографистов Таджикистана.

Editor, screenwriter, organizer of 
filmmaking. Director of the LLC 
«Kinoservice» where he arranged a two-
year film school. Producer of educational 
and debut films for film school students. 
He founded and headed the first in 
the history of the country «Didor» 
International Film Festival, which is held 
every two years. Chairman of the Union of 
Cinematographers of Tajikistan.

СТАРШЫНЯ ЖУРЫ
Председатель жюри | Head of Jury
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ЖУРЫ | ЖЮРИ | THE JURY

Аляксандр Ленкін 
Александр Ленкин
Aleksandr Lenkin 

Беларусь | Беларусь | Belarus

Нарадзіўся 16 студзеня 1961 года 
ў горадзе Мінску. З 1978 па 1980 
вучыўся ў Маскоўскім тэатральным 
вучылішчы ім. М.С. Шчэпкіна. 1980-
1982 – Беларускі тэатральна-мастацкі 
інстытут, акцёрскае аддзяленне. 
З 2018 года працуе ў Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. 
Дацэнт кафедры рэжысуры кіно і 
тэлебачання. Стваральнік шэрагу 
анімацыйных стужак. 

Родился 16 января 1961 года в 
городе Минске. С 1978 по 1980 годы 
учился в Московском театральном 
училище им. М.С. Щепкина. 1980-
1982 – Белорусский театрально-
художественный институт, актёрское 
отделение. С 2018 года работает 
в Белорусской государственной 
академии искусств. Доцент кафедры 
режиссуры кино и телевидения. 
Создатель ряда анимационных 
фильмов.

Aleksandr Lenkin was born on January 
16, 1961 in the city of Minsk. From 
1978 to 1980 he studied at the Moscow 
Theater School named after M.Schepkin. 
1980-1982 Belarusian Theater and Art 
Institute, acting department. Since 2018 
he has been working at the Belarusian 
State Academy of Arts. Associate 
Professor at the Department of Film and 
Television Directing. Creator of many 
animation films.

Ірына Шаўчук
Ирина Шевчук
Irina Shevchuk

Расія | Россия | Russia

Савецкая, расійская і ўкраінская 
актрыса тэатра і кіно. Нарадзілася 
06.10.1951. Заслужаная артыстка 
Ўкраінскай ССР (1974). Заслужаная 
артыстка Расійскай Федэрацыі (2019). 
Віцэ-прэзідэнт адкрытага фестывалю 
кіно краін СНД і Балтыі «Кінашок».
Генеральны дырэктар адкрытага 
кінафестывалю краін СНД і 
Балтыі («Кінашок»), член Саюза 
кінематаграфістаў СССР (1974), 
кінаакадэміі РФ «Ніка» (1995).
З 2000 года – віцэ-прэзідэнт Гiльдыі 
акцёраў кіно Расіі.

Cоветская, российская и украинская 
актриса театра и кино. Родилась 
06.10.1951. Заслуженная артистка 
Украинскай ССР (1974). Заслуженная 
артистка Российской Федерации 
(2019). Вице-президент открытого 
фестиваля кино стран СНГ и Балтии 
«Киношок».
Генеральный директор Открытого 
кинофестиваля стран СНГ и 
Балтии («Киношок»), член Союза 
кинематографистов СССР (1974), 
Киноакадемии РФ «Ника» (1995).
С 2000 года – вице-президент Гильдии 
актеров кино России.

Soviet, Russian and Ukrainian theater and 
film actress. Was born on 06.10.1951. 
Honored Artist of the Ukrainian SSR 
(1974). Honored Artist of the Russian 
Federation (2019). Vice-President of the 
open film festival of the CIS and Baltic 
countries «Kinoshok».
General Director of the Open Film 
Festival of the CIS and Baltic Countries 
«Kinoshok», member of the Union of 
Cinematographers of the USSR (1974), 
the Film Academy of the Russian 
Federation «Nika» (1995).

СТАРШЫНЯ ЖУРЫ
Председатель жюри | Head of Jury

Хатуна Хундадзэ
Хатуна Хундадзе
Khatuna Khundadze

Грузія | Грузия | Georgia

Грузінскі кінарэжысёр з Тбілісі.
З 2013 года ўзначальвала 
Дэпартамент па прасоўванні 
грузінскай культуры. Пры яе 
падтрымцы ініцыявана і рэалізавана 
мноства міжнародных праектаў і 
новых ідэй. Хатуна Хундадзэ – першая 
жанчына-рэжысёр грузінскага кіно. 

Грузинский кинорежиссер из Тбилиси.
С 2013 года возглавляла Департамент 
по продвижению грузинской культуры. 
При ее поддержке инициировано 
и реализовано множество 
международных проектов и 
новых идей. Хатуна Хундадзе – первая 
женщина-режиссер грузинского кино.

Khatuna Khundadze is a Georgian film 
director from Tbilisi.
Since 2013, she was in charge of the 
Department for Promotion of Georgian 
Culture. Many international projects 
and new ideas were initiated and 
implemented with her support.
Khatuna Khundadze is the first female 
Director of Georgian Film.

ЛІСТАПАДЗІК | ЛІСТАПАДЗІК | LISTAPADZIK

ЖУРЫ | ЖЮРИ | THE JURY
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МІНСКІ МІЖНАРОДНЫ КІНАФЕСТЫВАЛЬ «ЛІСТАПАД»
МИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ «ЛІСТАПАД» | 
MINSK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL «LISTAPAD»

Фільм адкрыцця |
Фильм открытия | Opening Film

КАРАЛЕЎСКАЯ ГУЛЬНЯ
королевская игра | the royal game
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[ schachnovelle ] Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Філіп Штэльцль | Филипп Штёльцль |  
Philip Stölzl

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Эльдар Грыгаран, Стэфан Цвейг | 
Эльдар Григорян, Стефан Цвейг |  
Eldar Grigorian, Stefan Zweig

Аператары | Операторы | DOP: 
Томас В. Кінаст | Томас В. Киннаст |  
Thomas W. Kinnast

Музыка | Mузыка | Music: 
Таня Хаўснер | Таня Хауснер | Tanya 
Hausner

Гукааператар | Звукооператор | Sound 
engineer:
Інга Фрэнцэль | Инго Френцель | Ingo 
Frenzel

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Тобіяс Валькер, Філіп Ворм, Дані Краўс | 
Тобиас Валькер, Филипп Ворм, Данни 
Краус | Tobias Walker, Philipp Worm, Danny 
Krausz

Мастак | Художник | Production designer:
Маціяс Мюсэ, Фларыян Райхман, 
Ральф Шрэк | Матиас Мюссе, Флориан 
Райхманн, Ральф Шрек | Matthias Musse, 
Florian Reichmann, Ralf Schreck

У ролях | В ролях | Cast:
Олівер Мазучы, Біргіт Мініхмайр, 
Альбрэхт Шух, Морыц фон Троенфельс, 
Клеменс Берндорф, Лукас Міко, Самуэль 
Фінцы, Луіза-Селін Гафрон, Рольф 
Ласгорд, Андрэас Луст, Герхард Флэдль, 
Паўль Маціч, Марэзі Рыгнер
Джуліян Рормозер, Ёханэс Цайлер, Ханс 
Петэр Эдльмаер | Оливер Мазуччи, 
Биргит Минихмайр, Альбрехт Шух, Мориц 
фон Тройенфельс, Клеменс Берндорфф, 
Лукас Мико, Самуэль Финци, Луиза-Селин 
Гаффрон, Рольф Лассгорд, Андреас Луст, 
Герхард Фледль, Пауль Матич, Марези 
Ригнер, Джулиан Рормозер, Йоханес 
Цайлер, Ханс Петер Эдльмайер | Oliver 
Masucci, Birgit Minichmayr, Albrecht Schuch, 
Moritz von Treuenfels, Clemens Berndorff, 
Lukas Miko, Samuel Finzi, Luisa-Celine 
Gaffron, Rolf Lassgard, Andreas Lust, 
Gerhard Fledl, Paul Matić, Maresi Riegner, 
Julian Rohrmoser, Johannes Zeiler, Hans 
Peter Edlmayer.

Вытворчасць | Производство | Production:
Bayerischer Rundfunk (BR), Rundfunkplatz 1, 
Degeto Film, Degeto Film GmbH,  
Dor Film Produktionsgesellschaft GmbH, 
Studiocanal Film, Walker Worm Film

Правы | Права | Rights Holders: 
ТАА «СІНЕМАТЫКА» | ООО 
«СИНЕМАТИКА» | LLC «CINEMATIKA»

Вена, 1938 год. Юрыст Ёзэф Барток разам з жонкай збіраецца 
пакінуць акупаваную нацыстамі Аўстрыю, але яго арыштоўвае 
гестапа. Ад Бартока патрабуюць выдаць канфідэнцыйную 
інфармацыю аб кліентах, а пасля адмовы змяшчаюць у адзіночнае 
зняволенне і цалкам пазбаўляюць сувязі з навакольным светам. 
Але аднойчы Ёзэфу ўдаецца ўкрасці ў сваіх турэмшчыкаў кнігу пра 
шахматы. Яна становіцца для яго адначасова і выратаваннем, і 
небяспечным насланнем…

Вена, 1938 год. Юрист Йозеф Барток вместе с женой собирается 
покинуть оккупированную нацистами Австрию, но его арестовывает 
гестапо. От Бартока требуют выдать конфиденциальную 
информацию о клиентах, а после отказа помещают в одиночное 
заключение и полностью лишают связи с внешним миром. Но 
однажды Йозефу удается украсть у своих тюремщиков книгу о 
шахматах. Она становится для него одновременно и спасением, и 
опасным наваждением…

Vienna, 1938. Lawyer Josef Bartok and his wife are about to leave Nazi-
occupied Austria, but he is arrested by the Gestapo. Bartok is required 
to give out confidential information about clients, and after refusal, he is 
placed in solitary confinement and completely deprived of contact with 
the outside world. But one day Joseph manages to steal a book about 
chess from his jailers. It becomes for him both salvation and a dangerous 
obsession...

Германія, Аўстрыя 
Германия, Австрия

Germany, Austria

2021
110’
DCP

КАРАЛЕЎСКАЯ 
ГУЛЬНЯ
Королевская игра
The Royal game
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Нарадзіўся ў 1967 годзе ў Мюнхене. Нямецкі кінарэжысёр, оперны рэжысёр і сцэнарыст. 
Пачаў здымаць музычныя кліпы ў сярэдзіне 1990-ых і зняў свой першы поўнаметражны 
фільм у 2002 годзе.
Філіп Штэльцль прайшоў навучанне ў якасці мастака-дэкаратара і мастака па касцюмах 
у Мюнхенскім камерным тэатры. Працаваў па гэтых прафесіях у нямецкіх тэатрах і 
пачаў працаваць у кіно ў 1996 годзе. Дэбютаваў у якасці рэжысёра ў 1998 годзе, зняўшы 
музычны кліп Rammstein «Du riechst so gut». Працягваў здымаць відэа для такіх артыстаў, 
як Мік Джагер, Марыус Мюлер-Вестэрнхаген, Мадона. 
Яго першым мастацкім фільмам у якасці рэжысёра быў «Бэбі» 2002 года. За ім рушылі 
ўслед «North Face» (2008), «Малады Гётэ у каханні» (2010), «Erased» (2012) і «Лекар» (2013).

Родился в 1967 году в Мюнхене. Немецкий кинорежиссер, оперный режиссер и 
сценарист. Начал снимать музыкальные клипы в середине 1990-ых и снял свой первый 
полнометражный фильм в 2002 году. 
Филипп Штёльцль прошел обучение в качестве художника-декоратора и художника по 
костюмам в Мюнхенском камерном театре. Работал в немецких театрах и начал работать 
в кино в 1996 году. Дебютировал в качестве режиссера в 1998 году, снял музыкальный 
клип для группы Rammstein «Du riechst so gut». Продолжал снимать видео для таких 
артистов как Мик Джаггер , Мариус Мюллер-Вестернхаген, Мадонна. 
Его первым художественным фильмом в качестве режиссера был «Бэби» 2002 года. За 
ним последовали «North Face» (2008), «Молодой Гете в любви» (2010), «Erased» (2012) и 
«Врач» (2013).

Philip Stölzl (born 1967 in Munich) is a German film director, opera director and screenwriter. He 
began filming music videos in the mid-1990s and directed his first feature film in 2002.
Philip Stölzl trained as a decorator and costume designer at Münchner Kammerspielen. He 
worked in German theaters and began working in film in 1996. He made his directing debut in 
1998 with the music video for a group Rammstein «Du riechst so gut». He went on directing videos 
for artists such as Mick Jagger, Marius Müller-Westernhagen, Madonna. His first feature film as 
a director was «Baby», 2002. It was followed by the «North Face» (2008), «Young Goethe in love» 
(2010), «Erased» (2012) and «The Doctor» (2013).

Філіп Штэльцль
Филипп Штёльцль
Philip Stölzl
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КАРАЛЕЎСКАЯ ГУЛЬНЯ
королевская игра | the royal game 

ГЕРОЙ
герой | ghahreman

СЕМ МАЛЕНЬКІХ СУПАДЗЕННЯЎ
семь маленьких совпадений | seven small coincidences

АГОНЬ
огонь | fire

МАЯ НОЧ
моя ночь | my night

РАКА
река | the river

УНУТРАНАЕ ЗЗЯННЕ
внутреннее сияние | the inner glow

ІДУЧЫ ЗА ЯЕ ЦЕНЕМ
следуя за ее тенью | tracing her shadow

ЮНІ
юни | yuni

СЯСТРЫНСТВА
сестринство | sisterhood

ДЗЕНЬ МЁРТВЫХ
день мертвых | parents day

ВУЛІЦА
улица | streetwise

ІЛХАК
илхак | ilhaq
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THE SEVENTH ART PICTURES STARRING LI JIUXIAO, HUANG MIYI, YU AILEI, SHA BAOLIANG, YAO LU PRESENTER LIANG JING SUPERVISING PRODUCER LIANG JING 
PRODUCER  WANG DONGHUI  CO-PRODUCERS  ZHU WENJIU, JUSTINE O.  DIRECTOR  OF  PHOTOGRAPHY  LI  JIANENG  ART  DIRECTOR  WANG  CHUNMO 
EDITOR KONG JINLEI SOUND DESIGNER ZHAO  SUCHEN COMPOSER WANG YULONG EXECUTIVE PRODUCER GUAN HU WRITTEN & DIRECTED BY NA JIAZUO

STREETWISE
A film by 
Na jiazuo

FIRE

WRITTEN BY Aizhan Kassymbek, Alibek Duysenbiyev, Malik Kassabekov, Chingiz Yeskendirov             DIRECTOR Aizhan Kassymbek             PRODUCER Diana Ashimova 
EXECUTIVE PRODUCER Assem Ramazanova             DOP Aigul Nurbulatova             PRODUCTION DESIGNERS Ayana Nurdinova, Anastassiya Ponomaryova             

SOUND DIRECTOR Ilya Gariyev             COMPOSER Jong Ho Choi             EDITOR Aidan Sydykbekova             CAST Tulepbergen Baissakalov, Manshuk Aitmukhanbetova, 
Adina Bazhan, Yerbolat Toguzakov, Aya Sarsenbay, Nurgul Nugumanova, Elnur Eldaruly, Muratzhan Beketov, Aidos Auyesbayev, Ainur Abdikova, Bauyrzhan 

Ussenov, Baimurat Zhumanov

YERBOLAT
TOGUZAKOV
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[ قرھمان ] Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Асгар Фархадзі | Асгар Фархади | 
Asghar Farhadi

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Асгар Фархадзі | Асгар Фархади | 
Asghar Farhadi

Аператары | Операторы | DOP: 
Алі Газі, Араш Рамезані | Али Гази, 
Араш Рамезани | Ali Gazi, Arash 
Ramezani

Музыка | Mузыка | Music: 
Сатар Аракі | Саттар Ораки | Sattar 
Oraki

Гукааператар | Звукооператор | 
Sound engineer:
Махмуд Калары | Махмуд Калари | 
Mahmoud Kalari

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Аляксандр Маллет-Гай, Асгар 
Фархадзі, Аліўе Пер, Хамід Рэза 
Гарбані (лін.) | Александр Маллет-
Гай, Асгар Фархади, Оливье Пер, 
Хамид Реза Горбани (лин.) | 
Alexander Mallet-Guy, Asghar Farhadі, 
Olivier Per, Hamid Reza Ghorbani (Lin.)

У ролях | В ролях | Cast:
Амір Джадзідзі, Мохсэн Танабандэх, 
Сарына Фархадзі, Ферэштэх Садры 
Арафайлі, Сахар Голдаст, Эхсан 
Гударзі, Алірэза Джахандзідзі, 
Марыям Шахдаеі | Амир Джадиди, 
Мохсен Танабандех, Сарина 
Фархади, Ферештех Садре 
Орафайли, Сахар Голдаст, Эхсан 
Гударзи, Алиреза Джахандиде, 
Мариам Шахдаеи | Amir Jadidi, 
Mohsen Tanabandeh, Sarina Farhadi, 
Fereshteh Sadre Orafaili, Sahar 
Goldust, Ehsan Goodarzi, Alireza 
Jahandideh, Maryam Shahdayei

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Arte France Cinéma, Asghar 
Farhadi Productions, Memento 
Films International, Memento Films 
Production

Правы | Права | Rights Holders: 
ТАА «СІНЕМАТЫКА» | ООО 
«СИНЕМАТИКА» | LLC «CINEMATIKA» 

Рахім апынуўся ў турме праз тое, што не можа выплаціць доўг. 
Падчас двухдзённага водпуску ён спрабуе пераканаць свайго 
крэдытора забраць заяву ў паліцыю, прапануючы яму выплату часткі 
доўга. Але ўсё ідзе не па плане…
Канскі кінафестываль, 2021 – Гран-пры журы, прыз Франсуа Шале 

Рахим оказывается в тюрьме из-за того, что не может выплатить 
долг. В ходе двухдневного отпуска он пытается убедить своего 
кредитора отозвать заявление в полицию, предлагая ему выплату 
долга. Но всё идет не по плану…
Каннский кинофестиваль, 2021 – Гран-пры журы, приз Франсуа 
Шале

Raheem ends up in prison due to the fact that he cannot pay off the debt. 
During a two-day leave, he tries to convince his creditor to withdraw his 
statement to the police, offering him to pay part of the debt. But things do 
not work out...
Cannes Film Festival, 2021 – Jury Grand Prix, François Chalet Prize

Іран, Францыя
Иран, Франция

Iran, France

2021
127‘
DCP

ГЕРОЙ
Герой
Ghahreman
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Іранскі рэжысёр, сцэнарыст, прадзюсар. Нарадзіўся ў 1972 годзе ў горадзе Хомейнішэхр, 
правінцыя Ісфахан, Іран. У 1996 годзе скончыў тэгеранскі ўніверсітэт Тарбiат Модарес. 
Працаваў на радыё «Голас Ісламскай Рэспублікі Іран». У 2003 годзе на экраны выйшаў 
поўнаметражны рэжысёрскі дэбют – драма «Танцуючы ў пыле», якая атрымала 
намінацыю на залатога «Святога Георгія» Маскоўскага кінафестывалю ў катэгорыі «Лепшы 
фільм».Прарывам у кар’еры стаў фільм «Развод Надэра і Сімін» (2011, прэміі «Оскар», 
«Сезар», прэмія МКФ у Берліне «Залаты мядзведзь» і інш.). У 2013 годзе ганараваўся 
прызам экуменічнага журы Канскага кінафестывалю за працу над стужкай «Сакрэты 
мінулага».У 2017 годзе фільм «Каміваяжор» прынёс рэжысёру другую прэмію «Оскар» 
у катэгорыі «Лепшы фільм на замежнай мове» і прыз Канскага кінафестывалю за лепшы 
сцэнарый.

Иранский режиссер, сценарист, продюсер. Родился в 1972 году в городе Хомейнишехр, 
провинция Исфахан, Иран. В 1996 году окончил тегеранский университет Тарбиат Модарес. 
Работал на радио «Голос Исламской Республики Иран». В 2003 году на экраны вышел 
полнометражный режиссерский дебют – драма «Танцуя в пыли», получившая номинацию 
на золотого «Святого Георгия» Московского кинофестиваля в категории «Лучший фильм».
Прорывом в карьере стал фильм «Развод Надера и Симин» (2011, премии «Оскар», 
«Сезар», Премия МКФ в Берлине «Золотой медведь» и др.). В 2013 году удостоился приза 
экуменического жюри Каннского кинофестиваля за работу над лентой «Секреты прошлого». 
В 2017 году фильм «Коммивояжер» принесла режиссеру вторую премию «Оскар» 
в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и приз Каннского кинофестиваля 
за лучший сценарий.

Iranian director, screenwriter, producer. He was born on 1972 in the city of Khomeinishahr, Isfahan 
province, Iran. In 1996 he graduated from Tehran and Tarbiat Modares University. He worked for 
the Voice of the Islamic Republic of Iran radio. In 2003, a full-length directorial debut was released 
– the drama «Dancing in the Dust», which received a nomination for the golden «St. George» of 
the Moscow Film Festival in the best Film category. The breakthrough in his career was the film 
«The Divorce of Nader and Simin» (2011, the Academy Awards, «Cesar», the Prize of the Berlin 
International Film Festival «Golden Bear», etc.) In 2013, he was awarded the prize of the ecumenical 
jury of the Cannes Film Festival for his work on the film «Secrets of the Past». In 2017, the film «The 
Salesman» brought the director the second Academy Award in the category Best foreign language 
film and the Cannes Film Festival prize for best screenplay.

Асгар Фархадзі
Асгар Фархади
Asghar Farhadi
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[ hét kis véletlen ] Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Петэр Гатар | Петер Готар | Péter Gothár

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Петэр Гатар, Габор Немет, Петер Богнар | 
Петер Готар, Габор Немет, Петер Богнар | 
Péter Gothár, Gábor Németh, Péter Bognár

Аператары | Операторы | DOP: 
Андраш Табаросі | Андраш Табороси |
András Táborosi

Кампазітар | Композитор | Composer:
Дзьёрдзь Сельмецы | Дьёрдь Сельмеци | 
György Selmeczi

Гукааператар | Звукооператор | Sound 
engineer:
Роберт Юхас, Тамаш Сэкелі |  
Роберт Юхас, Тамаш Секели |  
Róbert Juhász, Tamás Székely

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Агі Патакi, Габор Ковач | Аги Патаки, Габор 
Ковач | Ági Pataki, Gábor Kovács

Мастак | Художник | Production designer: 
Марсі Торма | Марси Торма | Marcsi Torma

У ролях | В ролях | Cast:
Юдыт Рэзес, Матэ Месараш, Алівер 
Бёрчёк, Бланка Месарош | Юдит Резеш, 
Мате Месарош, Оливер Бёрчок, Бланка 
Месарош | Judit Rezes, Máté Mészáros, 
Olivér Börcsök, Blanka Mészáros

Вытворчасць | Производство | Production:
Filmpartners

Правы | Права | Rights Holders: 
Filmpartners

Гертруд — настаўніца музыкі сярэдняга ўзросту, стомленая ад 
сямейнага жыцця са сваім мужам-рэстаўратарам і іх сынам-
падлеткам. Яе свет пераварочваецца з ног на галаву, калі раптам 
з’яўляецца яе былая студэнтка, прыгажуня Альбан. Альбан — 
жанчына, але гэта не адзіная праблема. Яе прысутнасць выклікае 
пытанні пра мінулае, сучаснасць і будучыню. Рэальнасць, 
успаміны і мары змешваюцца, і старыя сямейныя ролі пачынаюць 
павольна мяняцца.
Варшаўскі міжнародны кінафестываль, 9-18 кастрычніка 2020 года
Фестываль De Sevilla new waves, 5-13 лістапада 2021 года

Гертруд — учитель музыки средних лет, утомленная семейной 
жизнью со своим мужем-реставратором и их сыном-подростком. 
Ее мир переворачивается с ног на голову, когда внезапно 
появляется ее бывшая студентка, красавица Альбан. Альбан 
— женщина, но это не единственная проблема. Ее присутствие 
вызывает вопросы о прошлом, настоящем и будущем. Реальность, 
воспоминания и мечты переплетаются, и старые семейные роли 
постепенно начинают меняться.
Варшавский международный кинофестиваль, 9-18 октября 2020 года
Фестиваль De Sevilla new waves, 5-13 ноября 2021 года

Gertrúd is a middle-aged music teacher, weary of family life with her 
art-restorer husband and their teenage son. Her world is turned upside 
down when a former student of hers, the beautiful Albán, suddenly 
shows up. Albán is a woman, but that’s not the only problem with her. 
Her presence prompts questions about the past, present, and future. 
Reality, memories and dreams intermingle, and the old family roles 
slowly begin to change.
Warsaw International Film festival, 9-18 October, 2020
Festival de Sevilla new waves, 5-13 November, 2021

Венгрыя
Венгрия
Hungary

2020
106‘
DCP

СЕМ МАЛЕНЬКІХ 
СУПАДЗЕННЯЎ
Семь маленьких совпадений
Seven Small Coincidences
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Нарадзіўся ў горадзе Печ, Венгрыя, у 1947 годзе. Рэжысёр культавых фільмаў, 
такіх як «Час спыніўся», «Бясцэнны дзень», «Пара» і «Застава». Яго фільмы былі 
паказаныя больш чым на 100 фестывалях па ўсім свеце і заваявалі мноства 
прэстыжных узнагарод у Венецыі, Канах, Токіа, Чыкага, Карлавых Варах і 
іншых. Апошнія 15 гадоў Гатар у асноўным працаваў тэатральным рэжысёрам і 
прафесарам універсітэта. Фільмам «Сем маленькіх супадзенняў» ён вяртаецца 
да кінавытворчасці.

Родился в городе Печ, Венгрия, в 1947 году. Режиссер культовых фильмов, 
таких как «Время остановилось», «Бесценный день», «Пора» и «Застава». 
Его фильмы были показаны на более чем 100 фестивалях по всему миру и 
завоевали множество престижных наград в Венеции, Каннах, Токио, Чикаго, 
Карловых Варах и других. Последние 15 лет Готар в основном работал 
театральным режиссером и профессором университета. Фильмом «Семь 
маленьких совпадений» он возвращается к кинопроизводству.

Born in Pécs, Hungary, in 1947. Director of cult films such as Time Stands Still, A 
Priceless Day, It’s Time, and The Outpost. His films have been screened at more 
than 100 festivals worldwide and have won numerous prestigious awards in Venice, 
Cannes, Tokyo, Chicago, Karlovy Vary, among others. In the past 15 years, Gothár has 
mostly worked as a theatre director and as a university professor. With Seven Small 
Coincidences, he returns to filmmaking.

Петэр Гатар
Петер Готар
Péter Gothár
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[ от ] Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Айжан Касымбек | Айжан Касымбек | 
Aizhan Kasymbek

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Айжан Касымбек, Алібек Дуйсэнбіеў, 
Чынгіз Яскендзіраў, Малік Касабекаў | 
Айжан Касымбек, Алибек Дуйсенбиев, 
Чингиз Ескендиров, Малик Касабеков |
Aizhan Kasymbek, Alibek Duisenbiev, 
Chingiz Yeskendirov, Malik Kasabekov

Аператар | Оператор | DOP: 
Айгуль Нурбулатава | Айгуль 
Нурбулатова | Aigul Nurbulatova

Гукааператар | Звукооператор | Sound 
engineer:
Ілля Гарыеў | Илья Гариев | Ilya Gariev

Музыка | Музыка | Music:
Джонг Хо Чой | Jong Ho Choi |  
Джонг Хо Чой

Мастак | Художник | Production 
designer:
Аяна Нурдзінава | Аяна Нурдинова |  
Ayana Nurdinova

У ролях | В ролях | Cast:
Тулепберген Байсакалаў, Маншук 
Айтмуханбетава, Ербалат Тагузакаў, 
Адына Бажан, Бауыржан Усенаў | 
Тулепберген Байсакалов, Маншук 
Айтмуханбетова, Ерболат Тогузаков
Адина Бажан, Бауыржан Усенов | 
Tulepbergen Baysakalov, Manshuk 
Aitmukhanbetova, Erbolat Toguzakov, 
Adina Bazhan, Bauyrzhan Usenov

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Дыяна Ашымава | Диана Ашимова |  
Diana Ashimova

Вытворчасць | Производство | 
Production:
A Team

Правы | Права | Rights Holders: 
A Team

Толік — галава вялікай сям’і, спрабуе пабудаваць жыццё ў мегаполісе 
і пракарміць цяжарную жонку, дзяцей і бацьку пенсіянера. Вось ужо 
шмат гадоў ён працуе кур’ерам у звычайнай кампаніі, маючы пры 
гэтым зусім невялікі прыбытак. Затрымаўшыся на пасадзе простага 
працаўніка без перспектыў кар’ернага росту, не маючы пры гэтым 
магчымасці ўтрымліваць сям’ю на маленькую зарплату, ён, як і многія, 
не ад добрага жыцця змушаны жыць у доўг, зноў і зноў афармляючы 
крэдыты ў спробе звесці канцы з канцамі. Не аб такім жыцці марыў 
Толік, калі пераязджаў з аула ў вялікі горад, дзе адзіным пробліскам 
надзеі з’яўляецца яго старэйшая дачка Саўле. У адзін з дзён, 
вярнуўшыся дадому пасля працы, Толік нечакана для ўсіх даведаецца 
аб цяжарнасці Саўле. Гэтая навіна разбурае вясёлкавыя планы аб 
будучыні іх дачкі і ўсёй сям’і. Спрабуючы вырашыць сітуацыю, у якой 
апынулася яго сям’я, Толік увязваецца ў шэраг складанасцяў і прыгод, 
якія прыводзяць яго да зусім нечаканых наступстваў.

Толик — глава большой семьи, пытается построить жизнь в 
мегаполисе и прокормить беременную жену, детей и отца пенсионера. 
Вот уже много лет он работает курьером в обычной компании, имея 
при этом совсем небольшой доход. Застряв в должности простого 
трудящегося без перспективы продвижения, не имея при этом 
возможности содержать семью на маленькую зарплату, он, как и 
многие, не от хорошей жизни вынужден жить в долг, вновь и вновь 
оформляя кредиты в попытке свести концы с концами. Не о такой 
жизни мечтал Толик, когда переезжал из аула в большой город, где 
единственным проблеском надежды является его старшая дочь Сауле. 
В один из дней, вернувшись, домой после работы, Толик неожиданно 
для всех узнает о беременности Сауле. Эта новость рушит радужные 
планы о будущем их дочери и всей семьи. Пытаясь решить ситуацию, в 
которой оказалась его семья, Толик ввязывается в череду сложностей 
и приключений, которые приводят его к совершенно неожиданным 
последствиям.

Tolik is the head of a large family, trying to make a life in a big metropolis 
and feed his pregnant wife, children and his retired father. For many years 
now, he continues to work as a courier in an ordinary company while having 
very little income. Stuck in the position of a simple worker without career 
prospects, not being able to support his family on a small salary he like many 
is forced to live in debt, again and again taking out loans in an attempt to 
make ends meet. Tolik dreamed not of such a life when he moved from aul 
to a big city, where the only glimmer of hope is his eldest daughter Saule, 
the family has high hopes for. One day, on his way home, Tolik unexpectedly 
for everyone learns about Saule’s pregnancy. This news destroys the bright 
plans for the future of their daughter and the whole family. Trying to solve 
the problem that his family faced, Tolik gets involved in a series of difficulties 
and adventures that brought him to completely unexpected consequences.

Казахстан 
Казахстан

Kazakhstan

2021
82‘

DCP

АГОНЬ
Огонь
Fire
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Скончыла Ўніверсітэт міжнародных адносін і сусветных моў. Творчую карьеру пачала ў 2012 
годзе на Нацыянальнай кінастудыі «Казахфільм». У 2016 годзе Айжан здымае сваю дэбютную 
кароткаметражную працу «Су», што азначае «вада» на казахскай мове. Работа была ўдастоена 
гран-пры на Міжнародным кінафестывалі ў В’етнаме і Манака. Другой працай стаў фільм 
пад назвай «Ауа». Міжнародная прэм’ера фільма адбылася на 23-ім Пусанскім міжнародным 
кінафестывалі. Фільм быў шырока паказаны на міжнародных кінафестывалях і атрымаў Гран-пры 
за «Лепшы кароткаметражны фільм» на кінафестывалі ў Вероне. У 2019 годзе Айжан удзельнічае 
ў першым нацыянальным конкурсе сцэнарыяў з праектам «ОТ». У тым жа годзе становіцца 
пераможцай і адзіным дэбютантам, які атрымаў запуск фільма ад Дзяржаўнага цэнтра падтрымкі 
нацыянальнага кіно. Фільм цалкам завершаны, прэм’ера запланавана на восень 2021 года. 
Фільмаграфія: 2017 – «Су» (Вада), кароткі метр; 2018 – «Ауа» (Паветра), кароткі метр; 2021– «От» 
(Агонь), дэбютны поўны метр; 2021 – «Салодкая кукуруза», дакументальны; 2021 – «Зіма ўнутры».

Окончила Университет международных отношений и мировых языков. Творческую карьеру 
начала в 2012 году на Национальной киностудии «Казахфильм». В 2016 году Айжан снимает 
свою дебютную короткометражную работу «Су» что означает «вода» на казахском языке. 
Работа была удостоена Гран-при на Международном кинофестивале во Вьетнаме и Монако. 
Второй работой стал фильм под названием «Ауа». Международная премьера фильма состоялась 
на 23 Международном фестивале в Пусане. Фильм был широко показан на международных 
кинофестивалях и удостоен приза «Лучший короткометражный фильм» на кинофестивале в 
Вероне. В 2019 году Айжан участвует в первом национальном конкурсе сценариев с проектом 
«От». В том же году становится победителем и единственным дебютантом, который получил 
запуск фильма от Государственного центра поддержки национального кино. Фильм полностью 
завершен, премьера запланирована на осень 2021 года. Фильмография: 2017 – «Су» (Вода), 
короткий метр; 2018 – «Ауа» (Воздух), короткий метр; 2021 – «От» (Огонь), дебютный полный метр; 
2021 – «Сладкая кукуруза», документальный; 2021 – «Зима внутри».

Graduated from the University of International Relations and World Languages. She began her creative 
career in 2012 at the national film studio «Kazakhfilm». In 2016, Aizhana shoots her debut short work 
«Su», which means «water» in Kazakh. The work was awarded the Grand Prix at the Vietnam and Monaco 
International Film Festival. The second work was a film called «Aua». The international premiere of 
the film took place at the 23rd Busan International Film Festival. The film has been widely screened at 
international film festivals and won the Best Short Film prize at the Verona Film Festival. In 2019, Aizhan 
participates in the first national script competition with the «Ot» project. In the same year, he became the 
winner and the only debutant who received the launch of the film from the State Center for the Support 
of National Cinema. The film is fully completed and is scheduled to premiere in the autumn of 2021. 
Filmography: 2017 – «Su» (Water), short film; 2018 – «Aua» (Air), short film; 2021 – «Ot» (Fire), debut full-
length; 2021 – «Sweet Corn», documentary; 2021 – «Winter inside».

Айжан Касымбек
Айжан Касымбек 
Aizhan Kasymbek
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[ ma nuit ] Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Антуанэта Була | Антуанетта Була | 
Antoinette Boulat

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Антуанэта Була, Ан-Луіза Трывідык, 
у супрацоўніцтве з Франсуа Шаке | 
Антуанетта Була, Анн-Луиза Тривидик, 
в сотрудничестве с Франсуа Шоке | 
Antoinette Boulat, Anne-Louise Trividic, in 
collaboration with François Choquet

Аператар | Оператор | DOP: 
Летыцыя дэ Манталамбер | Летиция де 
Монталамбер | Laetitia de Montalembert

Кампазітар | Композитор | Composer:
Нікаля Эрэра | Николя Эррера | Nicolas 
Errèra

Гукааператар | Звукооператор | Sound 
engineer:
Філіп Дэшам, Цібо Ры, Сімон Жамар 
| Филипп Дешам, Тибо Ри, Симон 
Жамар | Philippe Deschamps, Thibaud 
Rie, Simon Jamart

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Мары-Жана Паскаль, Ален Бенгігі |  
Мари-Жанна Паскаль, Ален Бенгиги | 
Marie-Jeanne Pascal, Alain Benguigui

Мастак | Художник | Production 
designer:
Лаура Мантанье | Лаура Монтанье |  
Laure Montagné
 
У ролях | В ролях | Cast:
Лу Лампрос, Том Мерсье, Эмануэль 
Беркот, Кармэн Касовіц, Анджэліна 
Уорт, Люсі Саада, Майя Санса | Лу 
Лампрос, Том Мерсье, Эммануэль 
Берко, Кармен Кассовиц, Анджелина 
Ворет, Люси Саада, Майя Санса | Lou 
Lampros , Tom Mercier, Emmanuelle 
Bercot , Carmen Kassovitz, Angelina 
Woreth, Lucie Saada , Maya Sansa

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Macassar Productions, Sombrero Films

Правы | Права | Rights Holders: 
Cercamon

Васемнаццацігадовая Марыён, якая цяжка перажывае страту 
сястры, востра адчувае патрэбу ў свабодзе. Аднойчы ноччу яна 
адпраўляецца блукаць па вуліцах Парыжа. Далей ідуць новыя 
знаёмствы, і Марыён сустракае імпульсіўнага і бесклапотнага 
Алекса. Нібы ўз’яднанне дзвюх адзінокіх душ, іх шлях 
ператвараецца ў рытм начнога блукання па горадзе, да якога 
моладзь больш не мае дачынення.
Венецыянскі кінафестываль, конкурс Арызонці – намінацыя

Восемнадцатилетняя Марион, тяжело переживающая потерю 
сестры, остро чувствует потребность в свободе. Однажды 
ночью она отправляется бродить по улицам Парижа. Далее 
следуют новые знакомства, и Марион встречает импульсивного 
и беззаботного Алекса. Словно воссоединение двух одиноких 
душ, их путь превращается в ритм ночного блуждания по городу, к 
которому молодежь больше не имеет отношения. 
Венецианский кинофестиваль, конкурса Ориззонти – номинация

Marion is 18 years old. Filled with grief since the loss of her sister, she 
has reached an age where she feels a vital need for freedom. One night, 
she embarks on a ride through the streets of Paris. What follows is 
an evening of encounters until Marion meets the impulsive and free-
spirited Alex. Like a reunion of two lonely souls, their path will evolve 
into a rhythm of wandering in a city that youth no longer relates to, like a 
journey into the night.
Venice Film Festival, in Orizzonti Competition – nomination

Францыя, Бельгія
Франция, Бельгия

France, Belgium

2021
87‘

DCP

МАЯ НОЧ
Моя ночь
My Night
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Пачала сваю кар’еру ў якасці рэжысёра па кастынгу ў фільме «Панет» Жака Дуайёна, 
Віктуар Цівізоль з якога стала лепшай актрысай у Венецыі ў 1996 годзе. З таго часу 
працавала ў больш чым 120 фільмах з такімі знакамітымі рэжысёрамі, як Аліўе Асаяс, 
Леас Каракс, Уэс Андэрсан, Сафія Копала, Эмануэль Берко, Бенуа Жако, Франсуа Азон, Мія 
Хансен-Лёў, Ларс фон Трыер і Альбер Дзюпантэль.
У 2015 годзе падзяліла прэмію EDA Альянсу жанчын-кінажурналістаў са сваімі калегамі-
пастаноўшчыкамі па кастынгу ў фільме Уэса Андэрсана «Гранд Будапешт». У 2017 годзе 
атрымала Еўрапейскую кастынгавую прэмію на кінафестывалі ў Лакарне за фільм «La Tête 
Haute» рэжысёра Эмануэль Берко. «Мая ноч» — яе першы мастацкі фільм.

Начала свою карьеру в качестве кастинг-директора в фильме Жака Дуайона «Понетт», 
в котором Виктуар Тивизоль получила премию «Лучшая женская роль» в Венеции в 
1996 году. С тех пор работала над более чем 120 фильмами с такими знаменитыми 
режиссерами, как Оливье Ассайас, Леос Каракс, Уэс Андерсон, София Коппола, Эммануэль 
Берко, Бенуа Жако, Франсуа Озон, Миа Хансен-Лёв, Ларс фон Триер и Альберт Дюпонтель.
В 2015 году разделила премию EDA Альянса женщин-киножурналистов со своими 
коллегами-постановщиками по кастингу в фильме Уэса Андерсона «Гранд Будапешт». В 
2017 году выиграла Европейскую кастинговую премию на кинофестивале в Локарно за 
фильм Эммануэль Берко «La Tête Haute». «Моя ночь» — ее первый художественный фильм.

Began her career as a casting director with Jacques Doillon’s Ponette, from which Victoire Thivisol 
won Best Actress in Venice in 1996. Since then, she has worked on more than 120 films with 
major directors such as Olivier Assayas, Léos Carax, Wes Anderson, Sofia Coppola, Emmanuelle 
Bercot, Benoît Jacquot, François Ozon, Mia Hansen-Löve, Lars Von Trier and Albert Dupontel.
In 2015, she shared the Alliance of Women Film Journalists’ EDA Award with her fellow casting 
directors of Wes Anderson’s The Grand Budapest Hotel. In 2017, she won the European Casting 
Award at the Locarno Film Festival for «La Tête Haute» by Emmanuelle Bercot. «My Night» is her 
first fiction film.

Антуанэта Була
Антуанетта Була
Antoinette Boulat
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[ al naher ] Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Гасан Салхаб | Гассан Салхаб | Ghassan 
Salhab

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Гасан Салхаб | Ghassan Salhab | Гасан 
Салхаб

Аператар | Оператор | DOP: 
Басэм Фаяд | Бассем Фаяд |  
Bassem Fayad

Кампазітар | Композитор | Composer:
Шарыф Сехнауі | Шариф Сехнауи |  
Sharif Sehnaoui

Гукааператар | Звукооператор | Sound 
engineer:
Карынэ Бача, Рана Ід | Карине Бача,  
Рана Ид | Karine Bacha, Rana Eid

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Таня Эль Хуры, Хамсін Фільмс | Таня 
Эль Хури, Khamsin Films | Tania El 
Khoury, Khamsin Films

Мастак | Художник | Production 
designer:
Хусэйн Байдун | Хусейн Байдун |  
Hussein Baydoun
 
У ролях | В ролях | Cast:
Алі Суліман, Юмна Марван | Али 
Сулиман, Юмна Марван | Ali Suliman, 
Yumna Marwan 

Правы | Права | Rights Holders: 
Les Films du Losange

Восень. Мужчына і жанчына збіраюцца пакінуць рэстаран, 
размешчаны ў самым сэрцы ліванскіх гор. Іх здзіўляюць 
знішчальнікі, якія праляталі на малой вышыні. Удалечыні 
здаецца, што вайна зноў успыхвае. Страціўшы жанчыну з поля 
зроку, мужчына пачынае яе шукаць. Ён знаходзіць яе на другім 
баку гары. Разам яны становяцца ўсё бліжэй да прыроды, якая 
становіцца ўсё больш прывіднай, як тонкая нітка, якая злучае іх 
адно з адным.
Міжнародны конкурс, 2021, Лакарна — сусветная прэм’ера

Осень. Мужчина и женщина собираются покинуть ресторан, 
расположенный в самом сердце ливанских гор. Их удивляют 
пролетающие на малой высоте истребители. Вдалеке кажется, 
что война снова вспыхивает. Теряя женщину из виду, мужчина 
начинает ее искать. Он находит ее на другой стороне горы. Вместе 
они все глубже погружаются в природу, которая становится 
все более призрачной, как тонкая нить, связывающая их друг с 
другом.
Международный конкурс Локарно, 2021 – мировая премьера

It’s autumn. A man and a woman are about to leave a restaurant 
situated in the heart of the Lebanese mountains. They are surprised
by fighter planes screaming past at low altitude. In the distance, war 
seems to be breaking out once more. Losing sight of the woman, 
the man starts looking for her. He finds her on the other side of the 
mountain. Together they sink deeper into nature, which becomes 
increasingly spectral, just like the slender thread that ties them to each 
other.
Locarno compétition internationale, 2021 – World Premiere

Ліван, Францыя, Германія, Катар
Ливан, Франция, Германия, Катар

Lebanon, France, Germany, Qatar

2021
101’
DCP

РАКА
Река
The River
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Нарадзіўся ў Дакары, Сенегал. Акрамя стварэння ўласных фільмаў, піша сцэнарыі і 
выкладае кіназнаўства ў Ліване. Зняў восем поўнаметражных фільмаў: «Beyrouth Fantôme», 
«Terra.Incognita», «Апошні чалавек», «1958», «Гара», «Даліна», «Адкрытая Ружа / Варда» і 
«Рака». У дадатак да шматлікіх «эсэ» і розных «відэапрац», у тым ліку («Пасмяротнае»), 
«Кітайская туш», «Son Image» і «Le voyage immobile» з Махамедам Суідам, яго фільмы былі 
адзначаныя на міжнародных фестывалях La Rochelle, JCC Carthage і La Cinémathèque 
du Québec. Артыкулы публікаваліся ў розных часопісах, а таксама ён напісаў дзве кнігі: 
«Аragments du Livre du naufrage» і «à contre-jour (depuis Beyrouth)».

Родился в Дакаре, Сенегал. Помимо создания собственных фильмов, пишет сценарии 
и преподает киноведение в Ливане. Снял восемь полнометражных фильмов: «Beyrouth 
Fantôme», «Terra.Incognita», «Последний человек», «1958», «Гора», «Долина», «Открытая Роза 
/ Варда» и «Река». В дополнение к многочисленным «эссе» и различным «видеоработам», 
в том числе («Посмертное»), «Китайская тушь», «Son Image» и «Le voyage immobile» 
с Мохамедом Суидом, его фильмы были отмечены на международных фестивалях La 
Rochelle, JCC Carthage и La Cinémathèque du Québec. Статьи публиковались в разных 
журналах, а также он написал две книги: «Аragments du Livre du naufrage» и «à contre-jour 
(depuis Beyrouth)».

Born in Dakar, Senegal. In addition to making his own films, he collaborates on various scenarios 
and teaches film in Lebanon. He has directed eight full-lenght films: Beyrouth Fantôme, Terra
Incognita, The Last Man, 1958, The Mountain, The Valley, An open Rose/Warda and The river. In 
addition to numerous «essays» and different «video works», including (Posthumous), Chinese ink,
Son Image, and Le voyage immobile, with Mohamed Soueid La Rochelle International Film 
Festival, JCC Carthage and La Cinémathèque du Québec made a tribute to his work. He has also
published different texts and articles in various magazines, and two books: «Fragments du Livre 
du naufrage» and «à contre-jour (depuis Beyrouth)».

Гасан Салхаб
Гасан Салхаб 
Ghassan Salhab
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[ un destello interior ] Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Луіс Алехандра і Андрэс Эдуарда 
Радрыгес Руіс | Луис Алехандро и 
Андрес Эдуардо Родригес Руис |  
Luis Alejandro & Andrés Eduardo 
Rodriguez Ruiz

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Хуліан Балан, Луіс Алехандра і Андрэс 
Эдуарда Радрыгес Руіс |  
Хулиан Балан, Луис Алехандро и 
Андрес Эдуардо Родригес Руис | Julián 
Balán, Luis Alejandro & Andrés Eduardo 
Rodríguez Ruiz

Аператар | Оператор | DOP: 
Аляксандр Барроэта | Александр 
Барроэта | Alexander Barroeta

Кампазітар | Композитор | Composer:
Андрэс Левел | Андрес Левел | Andrés 
Levell

Гукааператар | Звукооператор | Sound 
engineer:
Фахіл Флорэс | Фахил Флорес | Fahil 
Flores

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Марайма Мора | Морайма Мора | 
Moraima Mora

Мастак | Художник | Production 
designer:
Габрыэла Мантылья | Габриэла 
Монтилья | Gabriela Montilla
 
У ролях | В ролях | Cast:
Херыко Мантылья, Соль Васкес, 
Віялета Алеман, Валерыя Кастыльё, 
Хуан Карлас Медзіна, Марта Трэк, 
Марысоль Матэус, Франсіска Дыяс, 
Хасэ Леон | Херико Монтилья, Соль 
Васкес, Виолета Алеман, Валерия 
Кастильо, Хуан Карлос Медина, Марта 
Трек, Марисоль Матеус, Франсиско 
Диас, Хосе Леон | Jericó Montilla, Sol 
Vázquez, Violeta Alemán, Valeria Castillo, 
Juan Carlos Medina, Martha Track, 
Marisol Matheus, Francisco Díaz, José 
León.

Вытворчасць | Производство | 
Production:
VILLA DEL CINE

Правы | Права | Rights Holders: 
AMAZONIA FILMS

Сільвія, маладая жанчына, якая пакутуе на сур’ёзнае захворванне, 
вымушана адна даглядаць сваю маленькую дачку Сару і 
клапаціцца пра яе. Пасля некалькіх спроб знайсці дапамогу 
і распаду сям’і маладая маці разрываецца паміж жаданнем 
пакінуць гэты свет і пастаянным патрабаваннем увагі дачкі. 
Улічваючы, што лепш для Сары, Сільвія прыдумвае план і 
вырашае яго ажыццявіць.
43 ММКФ 2021 – Афіцыйны адбор, міжнародная прэм’ера
III Кімалоскі кінафестываль, Грэцыя, 2021 – лепшы фільм
XVII Венесуэльскі міжнародны кінафестываль, 2020 – лепшы 
поўнаметражны фільм, лепшы рэжысёр, лепшая камера, лепшы 
сцэнарый, лепшая жаночая роля, лепшая актрыса другога плану, 
лепшы аператар-пастаноўшчык, лепшая рэжысура, лепшы гукавы 
дызайн, лепшая арыгінальная музыка, лепшы мантаж

Сильвия, молодая женщина, страдающая серьезным 
заболеванием, вынуждена одна присматривать за своей 
маленькой дочерью Сарой и заботиться о ней. После нескольких 
попыток найти помощь и распада семейных отношений молодая 
мать разрывается между желанием покинуть этот мир и 
постоянным требованием внимания дочери. Учитывая, что лучше 
для Сары, Сильвия придумывает план и решает его осуществить.
43 ММКФ, 2021 – Официальный отбор, международная премьера
III Кимолосский кинофестиваль, 2021, Греция – лучший фильм
XVII Венесуэльский международный кинофестиваль 2020 – лучший 
игровой художественный фильм, лучший режиссер, лучшая камера, 
лучший сценарий, лучшая женская роль, лучшая женская роль 
второго плана, лучший оператор-постановщик, лучшая режиссура, 
лучший звуковой дизайн, лучшая оригинальная музыка, лучший 
монтаж

Alone, Silvia, a young woman who suffers from a serious illness, is 
faced with the responsibility of watching and take care of her little 
daughter Sara. After multiple attempts to find someone and with 
broken family relationship, the young mother is torn between her 
decreased willingness to live and the constant demand of attention of 
her daughter. Considering what’s best for Sara Silvia forges a plan and 
decides to make.
43 Moscow International Film Festival, 2021 – Official Selection, 
International Premier
III Kimolos Film Festival, 2021, Greece – Best Film
XVII Venezuelan International Film Festival, 2020 – Best Fiction Feature 
Film, Best Direction, Best Camera, Best Script, Best Actress, Best 
Supporting Actress, Best Director Of Photography, Best Casting Direction, 
Best Sound Design, Best Original Music, Best Assembly

Венесуэла
Венесуэла
Venezuela

2020
85‘

DCP

УНУТРАНАЕ 
ЗЗЯННЕ
Внутреннее сияние
The Inner Glow
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Луіс Алехандра і Андрэс Эдуарда Радрыгес Руіс (Каракас, Венесуэла, 1974), рэжысёры, 
сцэнарысты, аператары і фатографы з дваццацігадовым вопытам работы ў галіне 
стварэння мастацкіх фільмаў, а таксама ігравых і дакументальных фільмаў. Ix 
аўдыёвізуальныя работы былі адзначаны на міжнародным узроўні, атрымалі некалькі 
ўзнагарод і ўдзельнічалі ў фестывалях у розных частках свету.

Луис Алехандро и Андрес Эдуардо Родригес Руис (Каракас, Венесуэла, 1974), режиссеры, 
сценаристы, операторы и фотографы с двадцатилетним опытом работы в области 
создания художественных фильмов, а также игровых и документальных фильмов. Их 
аудиовизуальные работы были отмечены на международном уровне, получили несколько 
наград и участвовали в фестивалях в различных частях мира. 

Luis Alejandro and Andrés Eduardo Rodriguez Ruiz (Caracas, Venezuela, 1974), Directors, 
Screenwriters, Cameramen and photographers with more than twenty years of experience in the 
area of making feature films and medium-length Fiction and Documentary films. Their audiovisual 
work has been worthy of several international recognitions and awards and has participated in 
festivals in various parts of the world. Among some of their titles as filmmakers are.

Луіс Алехандра і 
Андрэс Эдуарда 
Радрыгес Руіс
Луис Алехандро и 
Андрес Эдуардо 
Родригес Руис
Luis Alejandro & Andrés 
Eduardo Rodriguez Ruiz
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[ 又见奈良 ] Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Пэн Фэй | Пэн Фэй | Peng Fei

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Пэн Фэй | Пэн Фэй | Peng Fei

Аператар | Оператор | DOP: 
Пэн-джун Ляо | Пэн-джун Ляо | Pen-jung 
Liao

Кампазітар | Композитор | Composer:
Кеічы Судзукі | Кейичи Сузуки |  
Keiichi Suzuki

Гукааператар | Звукооператор | Sound 
engineer:
Чжан Нань | Чжан Нань | Zhang Nan

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Наомі Кавасэ, Чжанке Цзя, Шозо 
Ічыяма, Шуан Ма, Чаоян Лін | Наоми 
Кавасэ, Чжанке Цзя, Сёдзо Ичияма, 
Шуанг Ма, Чаоян Линь | Naomi Kawase, 
Zhangke Jia, Shozo Ichiyama, Shuang Ma, 
Chaoyang Lin

Мастак | Художник | Production 
designer:
Сэцуко Сіокава | Сэцуко Сиокава |  
Setsuko Shiokawa
 
У ролях | В ролях | Cast:
Яншу Ву, Цзэ Ін, Цзюнь Кунімура, 
Масатошы Нагасэ | Яншу Ву, Цзэ Ин, 
Цзюнь Кунимура, Масатоши Нагасэ |  
Yanshu Wu, Ze Ying, Jun Kunimura, 
Masatoshi Nagase

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Fujian Hengye Pictures Co, Ltd

Правы | Права | Rights Holders: 
Beijing Hengye Pictures Co,Ltd 

Гэта гісторыя ўзаемаадносін, якія доўжыліся 60 гадоў паміж 
роднымі маці і дачкой. Амаль 80-гадовая бабуля Чэн (якую 
играе Ву Яншу) адправілася адна ў Нара на пошукі зніклай дачкі 
Чэнь Ліхуа. З удзелам сіраты ў другім пакаленні Одзавы (якую 
іграе Ін Цзе) і адстаўнога паліцэйскага Ісіёна (Цзюнь Кунімура) 
распачынаецца аперацыя па пошуку людзей.
33-ці Такійскі міжнародны кінафестываль – спецыяльны паказ
Шанхайскі міжнародны кінафестываль – Залаты прыз

Это история взаимоотношений, которые длились 60 лет между 
матерью и дочерью. Почти 80-летняя бабушка Чен (которую играет 
Ву Яншу) в одиночку отправилась в Нара в поисках пропавшей 
дочери Чэнь Лихуа. С участием сироты во втором поколении 
Одзавы (которую играет Ин Цзе) и отставного полицейского 
Исиона (Цзюнь Кунимура) началась операция по поиску людей.
33-ий Токийский международный кинофестиваль – специальный 
показ 
Шанхайский международный кинофестиваль – Золотой приз

This tells a story of a relationship that spans 60 years between 
consanguineous mother and daughter. Nearly 80 years old Grandma 
Chen (played by Wu Yanshu) went to Nara alone, looking for the lost 
daughter Chen Lihua. With the help of the second-generation orphan 
Ozawa (played by Yingze) and retired policeman Yixion (Jun Kunimura), 
along journey of searching for people began.
33rd Tokyo International Film Festival – Special Release
Shanghai International Film Festival – Golden prize

Кітай
Китай
China

2021
100‘
DCP

ІДУЧЫ ЗА ЯЕ 
ЦЕНЕМ
Следуя за ее тенью
Tracing Her Shadow
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Нарадзіўся ў сям’і пекінскіх оперных спевакоў. На працягу васьмі гадоў вывучаў 
кінематограф у Францыі і скончыў рэжысёрскі факультэт Міжнароднай акадэміі 
кінематаграфіі і гуказапісу ў Францыі. У 2008 годзе працаваў з CAI Mingliang у 
якасці памочніка рэжысёра «Visage», сцэнарыста і памочніка рэжысёра «Stray 
Dogs».

Родился в семье пекинских оперных певцов. В течение восьми лет изучал 
кинематограф во Франции и окончил режиссерский факультет Международной 
академии кинематографии и звукозаписи во Франции. В 2008 году работал 
с CAI Mingliang в качестве помощника режиссера «Visage», сценариста и 
помощника режиссера «Stray Dogs».

Born in a family of Peking Opera, Peng Fei studied film in France for eight years, 
and graduated from the director department of the International Academy of film 
and sound in France. In 2008, he worked with CAI Mingliang as assistant director of 
Visage, and screenwriter and assistant director of Stray Dogs.

Пэн Фэй
Пэн Фэй
Peng Fei
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[ yu ] Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Каміла Андзіні | Камила Андини |  
Kamila Andini

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Каміла Андзіні, Прыма Русдзі | Камила 
Андини, Прима Русди | Kamila Andini, 
Prima Rusdi

Аператар | Оператор | DOP: 
Тэо Гей Хіан | Тео Гей Хиан | Teoh Gay 
Hian

Кампазітар | Композитор | Composer:
Алексіс Раульт | Алексис Раульт |  
Alexis Rault

Гукааператар | Звукооператор | Sound 
engineer:
Лім Цінг Лі | Лим Тинг Ли | Lim Ting Li

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Іфа Ісфансія | Ифа Исфансия | Ifa 
Isfansyah

Мастак | Художник | Production 
designer:
Буды Рыянта Карунг | Буди Риянто 
Карунг | Budi Riyanto Karung
 
У ролях | В ролях | Cast:
Аравінда Кірана, Кевін Ардзілава, 
Дзімас Адыцья, Марыса Аніта, 
Асмара Абігейл, Мухамад Хан, Назла 
Тойіб, Нененг Рызма, Ваня Аўрэл, Боа 
Сартыка, Эн Ясмін | Аравинда Кирана, 
Кевин Ардилова, Димас Адитья, 
Марисса Анита, Асмэра Абигейл, 
Мухаммад Хан, Назла Тойиб, Нененг 
Рисма, Ваня Аурелл, Боа Сартика, Энн 
Ясмин | Arawinda Kirana, Kevin Ardilova, 
Dimas Aditya, Marissa Anita, Asmara 
Abigail, Muhammad Khan, Nazla Thoyib, 
Neneng Risma, Vania Aurell, Boah Sartika, 
Anne Yasmin

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Fourcolours Films

Правы | Права | Rights Holders: 
Cercamon

Юні — разумная дзяўчынка-падлетак, марыць паступіць ва 
ўніверсітэт. Калі двое мужчын, якіх яна ледзь ведае, робяць 
ёй прапанову, яна адмаўляе, правакуючы плёткі аб міфе, што 
жанчына, якая тры разы адмаўляецца ад прапановы, ніколі не 
выйдзе замуж. Хваляванне нарастае, калі трэці мужчына прапануе 
ёй ажаніцца, і Юні даводзіцца выбіраць паміж міфам аб апошнім 
шанцы на шлюб або сваёй марай аб будучым шчасці.
Кінафестываль у Таронта, 2021 – Platform Prize 
Оскар – заяўка ад Інданэзіі

Юни — умная девочка-подросток, мечтает поступить в 
университет. Когда двое мужчин, которых она едва знает, делают 
ей предложение, она отказывает, провоцируя сплетни о мифе, 
что женщина, отвергающая три предложения, никогда не выйдет 
замуж. Давление нарастает, когда третий мужчина просит ее руки, 
и Юни приходится выбирать между мифом о последнем шансе на 
замужество или своей мечтой о будущем счастье.
Кинофестиваль в Торонто, 2021 – Platform Prize  
Оскар – заявка от Индонезии

Yuni is a teenage girl — smart with big dreams of attending university. 
When two men she barely knows ask to marry her, she rejects their 
proposals, sparking gossip about a myth that a woman who rejects 
three proposals will never marry. The pressure is building when a third 
man asks for her hand, and Yuni must choose between the myth of a 
final chance at marriage, or her dream of future happiness.
Toronto Film Festival, 2021 – Platform Prize
Oscar – Entry for Indonesia

Інданезія, Сінгапур, Францыя, Аўстралія
Индонезия, Сингапур, Франция, Австралия

Indonesia, Singapore, France, Australia

2021
95’

DCP

ЮНІ
Юни
Yuni
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Рэжысёр з Джакарты, Інданезія. Яе захопленасць сацыяльнай культурай, 
гендэрнай роўнасцю і праблемамі навакольнага асяроддзя падахвочвае 
яе здымаць фільмы з асабістым поглядам на гісторыю. У 2011 годзе яна 
выпусціла свой дэбютны мастацкі фільм «Люстэрка ніколі не ілжэ». А ў 2017 
годзе выйшаў яе другі поўнаметражны фільм «The seen and unseen». Абодва 
фільмы былі паказаны на больш чым 50 кінафестывалях па ўсім свеце і 
атрымалі каля 30 нацыянальных і міжнародных узнагарод, у тым ліку Гран-пры 
за лепшы поўнаметражны фільм на Berlinale Generation Kplus 2018.

Режиссер из Джакарты, Индонезия. Ее увлеченность социальной культурой, 
гендерным равенством и проблемами окружающей среды побуждает ее 
снимать фильмы с особым взглядом на историю. В 2011 году она выпустила 
свой дебютный художественный фильм «Зеркало никогда не лжет». А в 2017 
году вышел ее второй полнометражный фильм «The seen and unseen». Оба 
фильма были показаны на более чем 50 кинофестивалях по всему миру и 
получили около 30 национальных и международных наград, в том числе Гран-
при за лучший полнометражный фильм на Berlinale Generation Kplus 2018.

Filmmaker based in Jakarta, Indonesia. Her concern of social culture, gender equality 
and environmental issue lead her passion to make films with a distinctive perspective 
of telling a story. In 2011, she released her debut feature film «The mirror never lies». 
And in 2017, She released her second feature «The seen and unseen». Both films had 
traveled through more than 50 film festivals around the world and received about 30 
awards nationally and Internationally, including Grand Prix winner best feature film in 
Berlinale Generation Kplus 2018. 

Каміла Андзіні
Камила Андини
Kamila Andini
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[ sestra ] Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Дзіна Дума | Дина Дума | Dina Duma

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Дзіна Дума, Марцін Іваноў | Дина 
Дума,  Мартин Иванов | Dina Duma, 
Martin Ivanov

Аператар | Оператор | DOP: 
Навум Доксеўскі | Наум Доксевски | 
Naum Doksevski

Кампазітар | Композитор | Composer:
Ігар Васільеў-Наваградскi | 
Игорь Васильев-Новоградский |  
Igor Vasilev-Novogradska

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Марыя Дзімітрава | Мария Димитрова 
| Marija Dimitrova

Мастак | Художник | Production 
designer:
Кірыл Спасескі, Сімо Бранаў | Кирил 
Спасский, Симо Бранов | Kiril Spaseski, 
Simo Branov
 
У ролях | В ролях | Cast:
Антонія Белазэлкоска, Міа Жыро | 
Антония Белазелькоска, Миа Жиро | 
Antonija Belazelkoska, Mia Giraud

Вытворчасць | Производство | 
Production:
List Production
Cercamon

Правы | Права | Rights Holders: 
Cercamon

Падлеткі Майя і Яна неразлучныя і ўсё робяць разам. Упартая Яна 
звычайна ідзе наперадзе, а Майя ідзе за ёй. Аднойчы на вечарыне 
яны застаюць Алену, самую папулярную дзяўчыну школы, якая 
займаецца сэксам з даўняй любоўю Маі, і здымаюць гэта на відэа. 
Яна пераконвае Майю апублікаваць відэа, і калі тое выходзіць 
у сеціва, жыццё Алены разбураецца. У выніку разлютаванага 
супрацьстаяння паміж трыма дзяўчынамі Алена знікае без вестак, 
а Майя хоча звярнуцца ў паліцыю... Але Яна пярэчыць. Майя 
становіцца яе новай мэтай і павінна знайсці ў сабе смеласць 
выйсці са сваіх таксічных адносін і вызваліцца ад таямніцы, якая 
пагражае разбурыць яе жыццё.
Кінафестываль у Карлавых Варах, 2021 – спецыяльны прыз журы

Подростки Майя и Яна неразлучны и все делают вместе. Упрямая 
Яна обычно идет впереди, а Майя следует за ней. Однажды 
вечером на вечеринке они застают Елену, самую популярную 
девушку в школе, занимающейся сексом с давней любовью 
Майи и снимают это на видео. Яна убеждает Майю опубликовать 
видео, и, когда оно выходит в сеть, жизнь Елены разрушается. 
В результате ожесточенного противостояния между тремя 
девушками Елена пропадает без вести, а Майя хочет обратиться 
в полицию... Но Яна возражает. Майя становится ее новой целью 
и должна найти в себе смелость выйти из своих токсичных 
отношений и освободиться от тайны, которая угрожает разрушить 
ее жизнь.
Кинофестиваль в Карловых Варах, 2021 – специальный приз жюри

Teenagers Maya and Jana are inseparable and do everything together. 
Headstrong Jana usually takes the lead and Maya follows. One evening 
they find Elena, the most popular girl of the school, at a party, having 
sex with Maya’s long-time love and shoot it on video. Jana convinces 
Maya to post the video and when it goes viral, Elena’s life is ruined. A 
heated confrontation between the three girls leaves Elena missing and 
Maya wanting to go to the police… but that isn’t what Jana wants. Maya 
becomes her new target and must find the courage to get out of her 
toxic relationship and the secret that threatens to ruin her life.
Karlovy Vary Film Festival, 2021 – Special Jury Prize

Македонія, Косава, Чарнагорыя
Македония, Косово, Черногория

Macedonia, Kosovo, Montenegro

2021
150’
DCP

СЯСТРЫНСТВА
Сестринство
Sisterhood
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Нарадзілася ў 1991 годзе ў Скоп’е, Паўночная Македонія. У 2014 годзе яна 
скончыла факультэт рэжысуры кіно і тэлебачання ў Скоп’е. Дзіна зняла 
некалькі кароткаметражных фільмаў. Прэм’ера яе дэбютнага мастацкага 
фільма «Сястрынства» (2021) праходзіла у рамках конкурсу «Восток-Запад» на 
кінафестывалі ў Карлавых Варах .

Родилась в 1991 году в Скопье, Северная Македония. В 2014 году она 
закончила факультет режиссуры кино и телевидения в Скопье. Дина 
сняла несколько короткометражных фильмов. Премьера ее дебютного 
художественного фильма «Сестринство» (2021) состоялась в рамках конкурса 
«Восток-Запад» на кинофестивале в Карловых Варах.

Born in 1991 in Skopje, North Macedonia. She graduated film and TV directing at 
the Faculty of Dramatic Arts in Skopje in 2014. Dina has made several short films. 
Sisterhood (2021) her debut feature film premiered in East of the West competition at 
Karlovy Vary Film Festival.

Дзіна Дума
Дина Дума
Dina Duma
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[ день мертвых ]

У бацькоўскую суботу — дзень памяці продкаў — маці і сын 
адпраўляюцца ў падарожжа. Шлях няблізкі: за дзень ім трэба 
паспець наведаць пяць могілак. Па дарозе яны спрабуюць 
разабрацца ў вечным пытанні адносін бацькоў і дзяцей.
«Кінатаўр» – лепшая жаночая роля, намінацыя 

В родительскую субботу — день памяти предков — мать и сын 
отправляются в путешествие. Путь неблизкий: за день им 
нужно успеть навестить пять кладбищ. По дороге они пытаются 
разобраться в вечном вопросе отношений отцов и детей.
«Кинотавр» – kучшая женская роль, yоминация

On parental Saturday — the day of remembrance of the ancestors — the 
mother and the son go on a journey. Long way off: in a day they need 
to have time to visit five cemeteries. On the way, they try to sort out the 
eternal question of the relationship between fathers and children.
«Kinotavr» – Best Actress, nomination 

Расія
Россия
Russia

2021
86’

DCP

ДЗЕНЬ 
МЁРТВЫХ
День мертвых
Parents day

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Віктар Рыжакоў | Виктор Рыжаков | 
Victor Ryzhakov

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Аляксей Еньшын | Алексей Еньшин | 
Alexey Yenshin

Аператар | Оператор | DOP: 
Яўген Казлоў | Евгений Козлов |  
Evgeniy Kozlov

Музыка | Mузыка | Music:
Аляксандр Дзевяцяроў | Александр 
Девятьяров | Alexander Devyatyarov

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Мікіта Уладзіміраў, Віктар Рыжакоў, 
Сюзанна Мусаева, Ігар Мікаленка | 
Никита Владимиров,  Виктор Рыжаков, 
Сюзанна Мусаева, Игорь Николенко | 
Nikita Vladimirov, Victor Ryzhakov, 
Susanna Musayeva, Igor Nikolenko

Мастак | Художник | Production 
designer:
Кацярына Джагарава | Екатерина 
Джагарова | Ekaterina Dzhagarova
 
У ролях | В ролях | Cast:
Агрыпіна Сцяклова, Аляксандр Паль | 
Агриппина Стеклова, Александр Паль | 
Agrippina Steklova, Alexander Pal

Вытворчасць | Производство | 
Production:
ААт «Кінакампанія «Мастацтва 
для людзей» | ООО «Кинокомпания 
«Искусство для людей»

Правы | Права | Rights Holders: 
ТАА «Вельтар» | ООО «ВЕЛЬТОР» |
LLC «VELTOR»
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Расійскі тэатральны рэжысёр, прафесар Школы-студыі МХАТ, акцёр, 
мастацкі кіраўнік маскоўскага тэатра «Сучаснік», дырэктар Тэатральна-
культурнага цэнтра ім. Ус. Меерхольда, мастацкі кіраўнік незалежнага тэатра 
«Июльансамбль», заслужаны дзеяч мастацтваў Расійскай Федэрацыі. Зняў 
фільмы «Дзень мёртвых», «Сорак першы. Opus Posth».

Российский театральный режиссер, профессор Школы-студии МХАТ, актер, 
художественный руководитель московского театра «Современник», директор 
Театрально-культурного центра им. Вс. Мейерхольда, художественный 
руководитель независимого театра «Июльансамбль», заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации. Снял фильмы «День мертвых», «Сорок 
первый. Opus Posth».

Russian theater director, professor at the Moscow Art Theater School, actor, artistic 
director of the Moscow «Sovremennik» Theater, director of the Theater and Cultural 
Center named after N.Meyerhold, artistic director of the independent theater 
«Julansambl», honored art worker of the Russian Federation. He directed the films 
«Day of the Dead», «Forty-first. Opus Posth».

Віктар Рыжакоў
Виктор Рыжаков
Victor Ryzhakov
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[ gaey wa’r ]

Дунцзы, юнаку з маленькага мястэчка, які заграз у даўгах, 
прыходзіцца стаць прыхвастнем Сі Цзюнь, каб аплаціць рахункі 
хворага бацькі за лякарню. Халодныя і адчужаныя адносіны паміж 
бацькамі і дзецьмі, трывожнае жыццё на вуліцы і неадназначныя 
адносіны з маладой жанчынай — вось што значыць для Дунцзы 
юнацкія гады.
Канскі кінафестываль 2021, Un Certain Regard – афіцыйны адбор

Дунцзы, юноше из маленького городка, который погряз в долгах, 
приходится стать прихвостнем Си Цзюнь, чтобы оплатить счета 
больного отца за госпиталь. Холодные и отчужденные отношения 
между родителями и детьми, тревожная жизнь на улице и 
неоднозначные отношения с молодой женщиной — вот что значит 
для Дунцзы юношеские годы.
Каннский кинофестиваль 2021, Un Certain Regard – официальный 
отбор

Dongzi, a small-town youth, becomes debt-collector, Xi Jun’s henchman 
in an attempt to pay off his sick father’s hospital bills. A cold and 
estranged parent-child relationship, an unsettling life on the streets, and 
an ambiguous relationship with a young woman; in Dongzi’s shoes, this 
is what it is like to be twenty-one.
Cannes Film Festival 2021, Un Certain Regard – Official Selection

Кітай
Китай
China

2021
96’

DCP

ВУЛІЦА
Улица
Streetwise

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
На Цзядзо | На Цзядзо | Nа Jiazuo

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
На Цзядзо | На Цзядзо | Nа Jiazuo

Аператар | Оператор | DOP: 
Лі Цзяньэн | Ли Цзяньэн | Li Jianeng

Кампазітар | Композитор | Composer:
Ван Юлун | Ван Юлун | Wang Yulong

Гукааператар | Звукооператор |  
Sound engineer:
Чжао Сучэнь | Чжао Сучэнь | Zhao 
Suchen

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Ван Дунхой | Ван Дунхой |  
Wang Donghui

Мастак | Художник | Production 
designer:
Ван Чунмо | Ван Чунмо | Wang Chunmo
 
У ролях | В ролях | Cast:
Лі Цзюсяо, Хуан Міі, Ю Айлей, Ша 
Баолян, Яо Лу | Ли Цзюсяо, Хуан Мийи, 
Ю Айлей, Ша Баолян, Яо Лу | Li Jiuxiao, 
Huang Miyi, Yu Ailei, Sha Baoliang, Yao Lu

Вытворчасць | Производство | 
Production:
The Seventh Art Pictures
Cercamon

Правы | Права | Rights Holders: 
Cercamon
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Нарадзіўся ў 1989 годзе ў Пекіне, Кітай. У 2010 годзе быў прыняты ў Пекінскую 
кінаакадэмію. У 2007 годзе ва ўзросце 18 гадоў На Цзяцзо стварыў групу з 
шасці чалавек. Улетку 2021 года яны напісалі песню «Me First», якая стала 
лейтматывам яго дэбютнага фільма «Вуліца». 

Родился в 1989 году в Пекине, Китай. В 2010 году был принят в Пекинскую 
киноакадемию. В 2007 году в возрасте 18 лет На Цзяцзо создал музыкальную 
группу из шести человек. Летом 2021 года они написали песню «Me First», 
которая стала лейтмотивом его дебютного фильма «Улица». 

Was born in 1989 and raised in Beijing, China. In 2010, he was admitted to the Beijing 
Film Academy. In 2007, at the age of 18, Na Jiazuo formed a six-member band. During 
the summer of 2021, they composed a song called «Me First», which became the 
theme song of his film, «Streetwise (Gaey Wa’r)».

На Цзяцзо
На Цзяцзо
Na Jiazuo
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[ илхақ ]

У фільме расказваецца пра трагічную гісторыю маці, пяцёра сыноў 
якой загінулі ў другой сусветнай вайне, і пра яе чатырох нявестак, 
якія засталіся ўдовамі. У фільме таксама ёсць сцэны пра тое, як 
усе пяцёра сыноў Зульфіі загінулі на палях бітваў, што паказваюць 
якія беды фашызм нанёс усяму чалавецтву.

В фильме рассказывается о трагической истории матери, пятеро 
сыновей которой погибли во второй мировой войне, и о её 
четырех невестках, оставшихся вдовами. В фильме также есть 
сцены о том, как все пятеро сыновей Зульфии погибли на полях 
сражений, посредством которых показывается, какие беды 
фашизм нанес всему человечеству .

The film tells the tragic story of a mother, whose five sons died in World 
War II, and her four daughters-in-law who remained widows. The film 
also contains scenes about how all five sons of Zulfiya died on the 
battlefields, through which it is shown what irreparable misfortunes 
fascism inflicted on all of humanity.

Узбекістан
Узбекистан
Uzbekistan

2020
136’
MP4

ІЛХАК
Илхак
Ilhaq 

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Жахангір Ахмедаў | Жахонгир Ахмедов 
| Jahongir Akhmedov

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Хасан Ташхаджаеў, Жахангір Ахмедаў 
| Хасан Ташхаджаев , Жахонгир 
Ахмедов |  
Khasan Tashkhadzhaev, Jakhongir 
Akhmedov

Аператар | Оператор | DOP: 
Жахангір Ібрагімаў | Жахонгир 
Ибрагимов | Jakhongir Ibragimov

Гукааператар | Звукооператор |  
Sound engineer:
Анвар Файзулаеў | Анвар Файзуллаев | 
Anvar Fayzullaev

Кампазітар | Композитор | Composer:
Даніёр Агзамаў | Дониёр Агзамов |  
Doniyor Agzamov

Мастак | Художник | Production 
designer:
Бахрыдзін Шамсутдзінаў | Бахриддин 
Шамсутдинов | Bahriddin Shamsutdinnov

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Зафар Юлдашаў | Зафар Юлдашев | 
Zafar Yuldashev

У ролях | В ролях | Cast:
Дылорам Карымава, Ільхам Садыкаў, 
Іскандэр Эльмурадаў, Хусан Рашыдаў, 
Фаціх Насімаў, Бун’ед Рахматулаеў | 
Дилорам Каримова, Ильхом Садыков, 
Искандер Эльмурадов, Хусан 
Рашидов , Фатих Насимов, Бунъёд 
Рахматуллаев | Diloram Karimova, 
Ilkhom Sadykov, Iskander Elmuradov, 
Khusan Rashidov, Fatih Nasimov, Bunyod 
Rakhmatullaev

Вытворчасць | Производство | 
Production:
«Ezgu film»

Правы | Права | Rights Holders: 
Агенцтва кінематаграфіі 
Рэспублікі Узбекістан | Агентство 
кинематографии Республики 
Узбекистан | Agency of Cinematography 
of the Republic of Uzbekistan
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Нарадзіўся 4 лютага 1983 года ў Ташкенцкай вобласці, Узбекістан. Сцэнарыст і рэжысёр.
Жахангір Ахмедаў пачаў сваю кар’еру з фільма «Жаніцьба» (2009).
У 2018 годзе па замове Агенцтва кінематаграфіі Рэспублікі Узбекістан, ён зняў мастацкі 
фільм «Ілхак», які азнаменаваў новы этап у творчасці. Гэта першы дзяржаўны фільм у 
кар’еры рэжысёра. «Ілхак» быў цёпла прыняты публікай. Фільм паказвае, што вайна — гэта 
не перамога, а сапраўдная жалоба, сапраўдная трагедыя.
Жахангір Ахмедаў запускае яшчэ адзін новы фільм на гістарычную тэму — 
«Непадпарадкаванне», прысвечаны падзеям Джызацкага паўстання 1916 года, 
адлюстроўвае яшчэ адзін трагічны момант у гісторыі нацыі.

Родился 4 февраля 1983 года в Ташкентской области, Узбекистан. Сценарист и режиссер.
Жахонгир Ахмедов начал свою карьеру с фильма «Женитьба» (2009).
В 2018 году по заказу Агентства кинематографии Республики Узбекистан снял 
художественный фильм «Илхак», который ознаменовал новый этап в творчестве. 
Это первый государственный фильм в карьере режиссера. «Илхак» был тепло принят 
публикой. Фильм показывает, что война — это не победа, а настоящий траур, настоящая 
трагедия.
Жахонгир Ахмедов запускает еще один новый фильм на историческую тему — 
«Неповиновение», посвященный событиям Джизакского восстания 1916 года, отражает 
ещё один трагический момент в истории нации.

Was born on February 4 1983 in the Tashkent region, Uzbekistan. He is a screenwriter and director.
Jahongir Akhmedov began his career with the film «The Marriage» (2009).
In 2018, commissioned by the Agency of Cinematography of the Republic of Uzbekistan, he shot 
the feature film Ilkhak, which marked a new stage in the director’s career. This is the first state film 
in a director’s career. Ilhak was warmly received by the audience. The film shows that war is not a 
victory, but real mourning, real tragedy.
Jakhongir Akhmedov is launching another new film on a historical theme.
The film «Disobedience», dedicated to the events of the Jizzakh uprising of 1916, reflects another 
tragic moment in the history of the nation, showing how much the nation longed for men and 
never submitted to slavery.

Жахангір Ахмедаў
Жахонгир Ахмедов
Jahongir Akhmedov
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ДАКУМЕНТАЛЬНАЕ КІНО
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО | DOCUMENTARY FILMS

РОВАРАМ ДА МЕСЯЦА
велосипедом до луны | to the moon by 
bicycle

САНУНКУ / АПОШНІ
сонунку / последний | sonuncu / the 
last one

БАЛАДА АБ ГАЛIЛЕІ
баллада о галилее | a ballade for galilei

НАРОДЖАНЫ НА НЕЎСКІМ ПЯТАЧКУ
рожденный на невском пятачке | born 
on the nevsky pyatachok

СВАБОДНЫ ПАЛЁТ
свободный полёт | free flying

КАДАКУШЫ
кодокуши | kodokushi

МШТ-15. АНЁЛ ШЧАСЦЯ
мшт-15. ангел счастья | msht-15. angel 
of happiness

ДАЛЬНІ ПЛАН
дальний план | long shot

Я ВОЛЬНЫ
я свободен | i am free

СЛОВА ПЕРШАЕ
слово первое | the first word

ЦІШЫНЯ – ГАЛАСЫ ЛІСАБОНА
тишина – голоса лиссабона | silence – 
voices of lisbon

СКАЖЫ МНЕ З УСМЕШКАЙ
скажи мне с улыбкой | tell me with a 
smile

БОСКА
боско | bosko

СПЯЦЫ
спецы | the specials

ЦІХАЯ СПАДЧЫНА
тихое наследство | silent legacy

СТРАЛА
стрела | arrow

ІНШЫМ Я ЎЖО НЕ БУДУ
другим я уже не буду | i will never be 
another person
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A BALLAD 
FOR GALILEI

A BALLAD 
FOR GALILEI

 script  RALItzA DImItROvA
 director  RALItzA DImItROvA 
 camera  PLAmEn GERAsImOv

sound mARIAnA vALkAnOvA
 ALExAnDER sImEOnOv
 svEtLOzAR GEORGIEv
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[ ველოსიპედით მთვარემდე ]
(Velosipedit mtvaremde)

Дзе праходзіць мяжа чалавечых магчымасцей? Як павінен жыць 
чалавек і якім ён павінен быць для дасягнення мэты? Прыкладам 
гэтага можа быць галоўны персанаж фільма - Джумбер Лежава, 
спартовец, 15-разовы рэкардсмен, які ажжыцявіў бесперапыннае 
кругасветнае вандраванне на ровары на працягу 10 гадоў і 
праехаў 300 000 км.

Где проходит граница человеческих возможностей? Как должен 
жить человек и каким он должен быть для достижения цели? 
Примером этого может быть главный персонаж фильма - 
Джумбер Лежава, спортсмен, 15-кратный рекордсмен, который 
совершил непрерывное кругосветное путешествие на велосипеде 
в течение 10 лет и проехал 300 000 км.

Where is the border of human capabilities? How should a person live 
and what should he be to achieve the goal? An example of this can be 
the main character of the film - Jumber Lezhava, an athlete, a 15-time 
record holder, who made a continuous round-the-world bike trip for 10 
years and traveled 300,000 km.

Грузія
Грузия

Georgia

2021
85’

DCP 

РОВАРАМ ДА 
МЕСЯЦА
Велосипедом до Луны
To the Moon by Bicycle

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Георгій Харэбава | Георгий Харебава | 
Georgy Kharebava

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Георгій Харэбава | Георгий Харебава | 
Georgy Kharebava

Аператар | Оператор | DOP: 
Шалва Самхарадзэ, Георгій Харабава | 
Шалва Самхарадзе, Георгий Харебава | 
Shalva Samkharadze, Georgy Kharebava

Музыка | Mузыка | Music:
Іраклі Манчхашвілі | Иракли 
Манчхашвили | Irakli Manchkhashvili

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Шалва Самхарадзэ, Іраклі Хуцішвілі, 
Ношрэван Чхаідзэ |  
Шалва Самхарадзе, Иракли 
Хуцишвили, Ношреван Чхаидзе | 
Shalva Samkharadze, Irakli Khutsishvili, 
Noshrevan Chkhaidze

Вытворчасць | Производство | 
Production:
GFM STUDIO LLC

Правы | Права | Rights Holders: 
GFM STUDIO LLC
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Нарадзіўся ў 1976 годзе ў Тбілісі, Грузія. Скончыў Грузінскі дзяржаўны інстытут тэатра і кіно 
ім. Шота Руставелі, Тбілісі. Кваліфікацыя – рэжысёр-дакументаліст (1993-99). Праходзіў 
курсы рэжысуры ў Рымскай нацыянальнай кінашколе, Італія (2001) і ў Доктарскай 
семінарыі у Балонні, Італія (2009). Працаваў рэжысёрам-пастаноўшчыкам на розных 
тэлеканалах, што дало яму досвед для стварэння прыватнай кампаніі GFM STUDIO, 
якая працуе па кірунках кіно, тэлебачання і сацыяльных медыа, здымаючы розныя 
аўдыёвізуальныя матэрыялы. Лаўрэат некалькіх міжнародных прызоў у якасці рэжысёра 
і аператара. На сённяшні дзень займае пасаду члена савета дырэктараў на кінастудыі 
«Грузія фільм», і пасаду асістэнта-прафесара ў Грузінскім дзяржаўным універсітэце тэатра і 
кіно ім. Шота Руставелі.

Родился в 1976 году в Тбилиси, Грузия. Закончил Грузинский государственный институт 
театра и кино им. Шота Руставели, Тбилиси. Квалификация – режиссер-документалист 
(1993-99). Проходил курсы режиссуры в Римской национальной киношколе, Италия (2001) 
и в Докторской семинарии в Болонье, Италия (2009). Работал режиссёром-постановщиком 
на разных телеканалах, что дало ему опыт для создания частной компании GFM STUDIO, 
которая работает по направлениям кино, телевидения и социальных медиа, снимая 
разные аудиовизуальные материалы. Лауреат нескольких международных призов 
в качестве режиссёра и оператора. Занимает должность члена совета директоров 
на киностудии «Грузия фильм» и должность ассистента-профессора в Грузинском 
государственном университете театра и кино им. Шота Руставели.

Born in 1976 in Tbilisi, Georgia. Graduated from the Georgian State Institute of Theater and 
Cinema named after Shota Rustaveli, Tbilisi. Qualification – Documentary filmmaker (1993-99). He 
took directing courses at the Roman National Film School, Italy (2001) and at Doctoral Seminaries 
in Bologna, Italy (2009). He worked as a production director on various TV channels, which gave 
him the experience to create a private company GFM STUDIO, which works in the areas of cinema, 
television and social media, filming various audiovisual materials. Laureate of several international 
prizes, as a director and cameraman.Today he is a member of the board of directors at the 
«Georgia Film» film studio, and the position of assistant professor at the Georgian State University 
of Theater and Cinema.

Георгій Харэбава
Георгий Харебава
Georgy Kharebava
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Жыццё ў Курдзілі было ў самым разгары, калі нарадзіўся Віталь 
Пронін. Прайшлі гады, узровень вады падняўся, і ў выніку Курдзілі 
ператварыўся ў востраў. Не лепшае месца для жыцця... Без газу 
або электрычнасці мала хто заставаўся на востраве, які аказаўся 
ізаляваным, дзе жывёлы вярнуліся ў дзікую прыроду, а прырода 
вярнула сабе свае правы, уварваўшыся нават ў самы маленькі 
будынак. Нікога не засталося! Акрамя 68-гадовага Віталя... Ён не 
хацеў пакідаць свой востраў, нягледзячы на свой узрост і суровыя 
ўмовы жыцця... Востраў дыхаў Віталём, і Віталь выпусьціў там 
свой апошні ўздых... выпадкова, прама перад камерай!

Жизнь в Курдили была в самом разгаре, когда родился Виталий 
Пронин. Прошли годы, уровень воды поднялся, и в результате 
Курдили превратился в остров. Неподходящее место для жизни… 
Без газа или электричества мало кто оставался на острове, 
который оказался изолированным, где животные вернулись 
в дикую природу, а сама природа вернула себе свои права, 
вторгшись в самое маленькое здание. Никого не осталось! Кроме 
68-летнего Виталия… Он не хотел покидать свой остров, несмотря 
на возраст и суровые условия жизни… Остров дышал Виталием, 
и Виталий испустил там свой последний вздох… Случайно, прямо 
перед камерой!

Life was in full swing in Kurdili when Vitaliy Pronin was born. Years 
passed, the water level rose and, as a result, Kurdili turned to be an 
island. An unsuitable place to live… Without gas or electricity, few people 
stayed on the island that turned to be isolated, where animals returned 
to the wild and nature took back its rights invading the smallest 
building. No one left! Except the 68 years old Vitaliy… He didn’t want to 
leave his island, despite his age and despite the harsh living conditions… 
The island breathed Vitaliy, and Vitaliy breathed his last breath there… 
By chance, right in front of the camera!

Азербайджан
Азербайджан

Azerbaijan

2021
37’

DCP 

САНУНКУ / 
АПОШНІ
Сонунку / Последний
Sonuncu / The Last One

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Фарыз Ахмедаў | Фариз Ахмедов | Fariz 
Ahmedov

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Эсміра Эйюб, Фарыз Ахмедаў |  
Эсмира Эйюб, Фариз Ахмедов |  
Esmira Eyyub, Fariz Ahmedov

Аператар | Оператор | DOP: 
Матэуш Чухноўскі | Матеуш Чухновский | 
Mateusz Czuchnowski

Гук | Звук | Sound: 
Марцін Ленарчык | Марцин Ленарчик | 
Marcin Lenarczyk

Гук на здымачнай пляцоўцы | Звук на 
съемочной площадке | Sound On Set:
Хафіс Ібрагімлі | Хафис Ибрагимли |  
Hafis İbrahimli

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Орман Аліеў, Назім Гусейнаў | Орман 
Алиев, Назим Гусейнов | Orman Aliyev, 
Nazim Huseynov

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Бакінскі Медыя-Цэнтр | Бакинский 
Медиа-Центр | Baku Media Center

Правы | Права | Rights Holders: 
Студыя Сальнамафильм 
Орман Аліеў і Назіма Гусейнаў | 
Студия Сальнамафильм 
Орман Алиев и Назим Гусейнов |
Salnamafilm Studio 
Orman Aliyev and Nazim Huseynov

[ sonuncu | the last one ]
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Азербайджанскі кінарэжысёр і сцэнарыст. У 2005 годзе скончыў факультэт 
сцэнарнага майстэрства і рэжысуры Азербайджанскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта культуры і мастацтваў. Пасля гэтага Ахмедаў паступіў у Інстытут 
кінематаграфіі імя Герасімава ў Маскве, дзе скончыў факультэт рэжысуры. 
Працаваў як у дакументальным, так і ў мастацкім кіно. Яго кароткаметражныя 
фільмы былі паказаны на розных кінафестывалях.

Азербайджанский кинорежиссер и сценарист. В 2005 году окончил факультет 
сценарного мастерства и режиссуры Азербайджанского государственного 
университета культуры и искусств. После этого Ахмедов поступил в Институт 
кинематографии имени Герасимова в Москве, где окончил факультет 
режиссуры. Работал как в документальном, так и в художественном кино. Его 
короткометражные фильмы были показаны на различных кинофестивалях.

He is a filmmaker and screenwriter from Azerbaijan. In 2005, he graduated from the 
faculty of Screenwriting and Directing at Azerbaijan State University of Culture and 
Arts. Afterwards, Ahmedov went to the Gerasimov Institute of Cinematography in 
Moscow, where he graduated in Film Directing. Working in both documentary and 
fiction. His short films have been screened at various film festivals.

Фарыз Ахмедаў
Фариз Ахмедов
Fariz Ahmedov
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Лайдак або геній, мудрэц або вар’ят – Галілей Сімеонаў жыве вышэй 
чалавечых плётак і азначэнняў. Ён – 91-гадовы прафесар Акадэміі 
мастацтваў, які аддае перавагу жыццю ў сельскай мясцовасці сярод сваіх 
карцін. На нашых сустрэчах Галілей дзеліцца часцінкамі свайго жыцця 
і сваімі думкамі аб мастацтве, аб вялікіх асобах чалавечай гісторыі, аб 
значэнні намаганняў.
Залаты Рытон, Балгарыя
Кiнафестываль Усходняй Еўропы, 2021
Кiнафестываль «Альтры Мондзi», 2021, Iталiя
Міжнародны жаночы кінафестываль «Jumpstart», 2021, Індыя
Славянская прыказка, Балгарыя – узнагарода
Кінафестываль Міленіум 2021, Бельгія, 2021
Міжнародны штомесячны кінафестываль у Кошыцэ – ганаровае ўпамінанне
Фестываль «Raíces», 2021, Iспанiя
«Залаты Віцязь» 2021, Расія – Залаты Віцязь
Пражскі Міжнародны штомесячны кінафестываль – ганаровае ўпамінанне

Бездельник или гений, мудрец или безумец – Галилей Симеонов живет 
выше человеческих сплетен и определений. Он – 91-летний профессор 
Академии искусств, который предпочитает жить в сельской местности 
среди своих картин. На наших встречах Галилей делится частичками своей 
жизни и своими мыслями об искусстве, о великих личностях человеческой 
истории, о значении усилий.
Золотой Ритон, Болгария
Кинофестиваль Восточной Европы, 2021
Кинофестиваль «Альтри Монди», 2021, Италия
Международный женский кинофестиваль «Jumpstart», 2021, Индия
Славянская присказка, Болгария – награждена
Кинофестиваль Миллениум, 2021, Бельгия
Международный ежемесячный кинофестиваль в Кошице – почетное 
упоминание
Фестиваль «Raíces», 2021, Испания
«Золотой Витязь» 2021, Россия – Золотой Витязь
Пражский Международный ежемесячный кинофестиваль – почетное 
упоминание

Bum or genius, sage or madman – Galilei Simeonov lives above human gossip 
and definitions. He is a 91-year-old professor at the Academy of Arts who choose 
to live in the countryside, among his paintings. In our meetings Galileo shares bits 
of his life and his thoughts on art, on the great personalities of human history, on 
the meaning of the effort.
Zlaten Rhyton, Bulgaria
Eastern Europe Film Festival, 2021
Altrimondi Film Festival, 2021, Italy
Jumpstart International Womens Film Festival, 2021, India 
Slavyanska prikazka, Bulgaria – Awarded
Film Festival Millennium, 2021, Belgium
Kosice International Monthly Film Festival – Honorable Mention
Raíces Festival, 2021, Spain
«Zolotoy Vityaz» 2021, Russia – Golden Vityaz Award;
Prague International Monthly Film Festival – Honorable Mention

Балгарыя
Болгария

Bulgaria

2020
27’

DCP 

БАЛАДА АБ 
ГАЛIЛЕІ
Баллада о Галилее
Ballade for Galilei

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Ралiца Дзiмiтрава | Ралица Димитрова 
| Ralitza Dimitrova

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Пламен Герасімаў | Пламен Герасимов | 
Plamen Gerasimov

Аператар | Оператор | DOP: 
Мар’яна Ваўканава | Марьяна 
Валканова | Mariana Valkanova

Музыка | Mузыка | Music:
Пламен Герасімаў | Пламен Герасимов | 
Plamen Gerasimov

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Фільм «Б Плюс» Пламен Герасімаў | 
Фильм «Б Плюс» Пламен Герасимов | 
B Plus Film Plamen Gerasimov

Правы | Права | Rights Holders: 
Фільм «Б Плюс» Пламен Герасімаў | 
Фильм «Б Плюс» Пламен Герасимов | 
B Plus Film Plamen Gerasimov

[ балада за галилей ]
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Нарадзілася ў 1962 годзе ў Сафіі, Балгарыя. Вучылася ва УДIКу ў Маскве, 
атрымала дыплом кінарэжысёра. Працавала ў студыі дакументальных фільмаў 
у Сафіі, на балгарскім нацыянальным тэлебачанні. Цяпер фрылансер. Аўтар і 
рэжысёр больш за 100 фільмаў. Узнагароджана як лепшы рэжысёр балгарскай 
кінаакадэміяй. Удзельнічае і ўзнагароджваецца на розных фестывалях у 
Балгарыі, Расіі, Германіі, Польшчы, Італіі, Францыі, Японіі, Партугаліі, Бельгіі, 
ЗША, Грэцыі, Косава і інш.

Родилась в 1962 году в Софии, Болгария. Училась во ВГИКе в Москве, получила 
диплом кинорежиссера. Работала в студии документальных фильмов в 
Софии, на Болгарском национальном телевидении. Теперь фрилансер. Автор 
и режиссер более 100 фильмов. Награждена как лучший режиссер Болгарской 
киноакадемией. Участвует и награждается на различных фестивалях в 
Болгарии, России, Германии, Польше, Италии, Франции, Японии, Португалии, 
Бельгии, США, Греции, Косово и др.

Born in 1962 in Sofia, Bulgaria. Studied in the All-Russian State Institute of 
Cinematography, Moscow; has a diploma of cinema director. Worked in a 
documentary film studio in Sofia, in Bulgarian National Television. Now a free-lancer. 
Author and director of more than 100 films. Awarded as Best Director by the Bulgarian 
Film Academy. Participated and awarded at different festivals in Bulgaria, Russia, 
Germany, Poland, Italy, France, Japan, Portugal, Belgium, USA, Greece, Kosovo etc.

Ралiца Дзiмiтрава
Ралица Димитрова
Ralitza Dimitrova
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Гэты фільм – чалавечая гісторыя пра маладога чалавека, які 
з 7 гадоў увесь свой вольны час праводзіў на Неўскім пятачку, 
дапамагаючы пошукавым атрадам знаходзіць загінулых падчас 
баёў за вызваленне Ленінграда ад блакады. Яго завуць Дзмітрый 
Паштарэнка, ён – перапоўнены смутку і ўдзячнасці чалавек, які 
разважае пра патрыятызм, пачуццё абавязку і любоў да роднага 
краю.
Міжнародны кінафестываль «Пераможцы разам» – пераможца
Фестываль дакументальнага кіно краін СНД «ЕўразіяДОК» –
пераможца
Міжнародны кінафестываль «Закаханыя ў мастацтва» – 
Спецыяльны прыз 
I Міжнародны кінафестываль «Пад покрывам Божай Маці 
Ціхвінскай – прыз
Міжнародны кінафестываль «Рускi кінафестываль» – шорт-ліст

Этот фильм – человеческая история о молодом человеке, который 
с 7 лет все свое свободное время проводил на Невском пятачке, 
помогая поисковым отрядам находить погибших во время боев 
по освобождению Ленинграда от блокады. Его зовут Дмитрий 
Поштаренко, он – преисполненный скорби и благодарности 
человек, рассуждающий о патриотизме, чувстве долга и любви к 
родному краю.
Международный кинофестиваль «Победители вместе» – победитель
Фестиваль документального кино стран СНГ «ЕвразияДОК» – 
победитель
Международный кинофестиваль «Влюбленные в искусство» – 
специальный приз
I Международный кинофестиваль «Под покровом Божией матери 
Тихвинской – приз
Международный кинофестиваль «Русский кинофестиваль» – шорт-
лист

This film is a human story about a young man who, from the age of 7, 
spent all his free time on Nevsky Pyatachok, helping search teams 
find those who died during the battles to liberate Leningrad from the 
blockade. His name is Dmitry Poshtarenko, he is a man full of sorrow 
and gratitude who reasons about patriotism, a sense of duty and love 
for his native land.
International Film Festival «Winners Together» – Winner
Festival of Documentary films of the CIS countries «EurasiaDOC» – Winner
International Film Festival «Lovers of Art» – Special Prize
I International Film Festival «Under the Protection of the Mother of God 
Tikhvinskaya – Prize
International Film Festival «Russian Film Festival» – Shortlist

Расiя
Россия
Russia

2020
39’

DCP 

НАРОДЖАНЫ НА 
НЕЎСКІМ ПЯТАЧКУ
Рожденный на Невском пятачке
Born on the Nevsky Pyatachok

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Яўген Папоў | Евгений Попов |  
Evgeniy Popov

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Яўген Папоў | Евгений Попов |  
Evgeniy Popov

Аператар | Оператор | DOP: 
Арцём Графчыкаў | Артем Графчиков | 
Artem Graphchikov

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Сяргей Почын | Сергей Почин | Sergey 
Pochin

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Почын Сяргей Аляксеевіч, ТАА 
«ТЭЛЕIНВЕСТ» | Почин Сергей 
Алексеевич, ООО «ТЕЛЕИНВЕСТ» |  
Pochin Sergey Alekseyevich, 
«TELEINVEST» LLC

Правы | Права | Rights Holders: 
Почын Сяргей Аляксеевіч, ТАА 
«ТЭЛЕIНВЕСТ» | Почин Сергей 
Алексеевич, ООО «ТЕЛЕИНВЕСТ» |  
Pochin Sergey Alekseyevich,  
«TELEINVEST» LLC

[ рожденный на невском пятачке ]
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Нарадзіўся ў 1986 годзе ў горадзе Выбарг, Ленiнградская вобласць.
Пецярбургскі рэжысёр, сцэнарыст. Скончыў Санкт-Пецярбургскі гуманітарны 
ўніверсітэт прафсаюзаў як рэжысёр мультымедыя праграм (2003-2008), мае 
ступень кандыдата мастацтвазнаўства (2008-2011). Працаваў аператарам 
на тэлеканале «ТНТ» (2003-2005), займаўся вытворчасцю тэлефільмаў і 
тэлесерыялаў для каналаў «НТВ»,  «СТС», «ТВ3» (2008-2013). З’яўляецца 
лаўрэатам мноства расійскіх кінафестываляў.

Родился в 1986 году в город Выборг, Ленинградская область. 
Петербургский режиссер, сценарист. Окончил Санкт-Петербургский 
гуманитарный университет профсоюзов как режиссер мультимедиа программ 
(2003-2008), имеет степень кандидата искусствоведения (2008-2011). Работал 
оператором на телеканале «ТНТ» (2003-2005), занимался производством 
телефильмов и телесериалов для каналов «НТВ», «СТС», «ТВ3» (2008-2013). 
Является лауреатом множества российских кинофестивалей.

Born in 1986 in Vyborg City, Leningrad region.
St. Petersburg director, screenwriter. He graduated from the St. Petersburg 
Humanitarian University of Trade Unions as a director of multimedia programs (2003-
2008), has a PhD in Art History (2008-2011). He worked as an operator on the «TNT» 
TV channel (2003-2005), was engaged in the production of TV films and TV series for 
the channels «NTV», «STS», «TV3» (2008-2013). He is a laureate of many Russian film 
festivals.

Яўген Папоў
Евгений Попов
Evgeniy Popov
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Як і па якой прычыне нашы любімыя дзеці ператвараюцца ў цяжкіх 
падлеткаў? У які момант прыходзіць да іх сталасць і вяртаецца павага 
да бацькоў? Каб адказаць на гэтыя пытанні трэба пражыць жыццё. 
Толькі кіно можа зрабіць так, што простая размова бацькі з сынам 
пераадольвае час і ператвараецца ў дыялог пакаленняў.
Фестываль расійскага кіно, 2020, ЗША, Нью-Ёрк – прыз за лепшую 
рэжысуру 
Міжнародны кінафестываль духоўна-маральнага і сямейнага фільма 
«Святы Ўладзімір», 2020, Расія, Севастопаль – дыплом за шчырасць у 
асвятленні тэмы сямейных праблем і каштоўнасцей
Міжнародны фестываль фільмаў і тэлепраграм «Раданеж», 2020, Расія, 
Масква – асаблівая згадка журы
Міжнародны кінафестываль «Бацькі і дзеці», 2020, Расія, Масква – 
лаўрэат 2-й ступені ў намінацыі «Дакументальнае кіно»

Как и по какой причине наши любимые дети превращаются в трудных 
подростков? В какой момент приходит к ним зрелость и возвращается 
уважение к родителям? Чтобы ответить на эти вопросы надо прожить 
жизнь. Только кино может сделать так, что простой разговор отца с 
сыном преодолевает время и превращается в диалог поколений.
Фестиваль российского кино, 2020, США, Нью-Йорк – приз за лучшую 
режиссуру
Международный кинофестиваль духовно-нравственного и семейного 
фильма «Святой Владимир», 2020, Россия, Севастополь – диплом за 
откровенность в освещении темы семейных проблем и ценностей
Международный фестиваль кинофильмов и телепрограмм «Радонеж», 
2020, Россия, Москва – особое упоминание жюри
Международный Кинофестиваль «Отцы и Дети», 2020, Россия, Москва – 
лауреат 2-й степени в номинации «Документальное кино»

How and for what reason do our beloved children turn into skrewed-up kids? 
At what point does maturity come to them and respect for their parents 
returns? To answer these questions, you have to live a life. Only cinema can 
make a simple conversation between father and son overcome time and turn 
into a dialogue of generations.
Festival of Russian Cinema, 2020, USA, New York – Prize for Best Director
International Film Festival of Spiritual, Moral and Family Film «Saint Vladimir», 
2020, Russia, Sevastopol – Diploma for frankness in covering the topic of 
family problems and values
International Festival of films and TV programs «Radonezh», 2020, Russia, 
Moscow – Special mention of the jury
International Film Festival «Fathers and Children», 2020, Russia, Moscow – 
Winner of the 2nd Degree in the nomination «Documentary Cinema»

Іспанія, Расія
Испания, Россия

Spain, Russia

2020
41’

DCP 

СВАБОДНЫ 
ПАЛЁТ
Свободный полет 
Free flying

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Альгіс Арлаўскас | Альгис Арлаускас | 
Algis Arlauskas

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Альгіс Арлаўскас | Альгис Арлаускас | 
Algis Arlauskas

Аператар | Оператор | DOP: 
Альгіс Арлаўскас | Альгис Арлаускас | 
Algis Arlauskas

Музыка | Mузыка | Music:
В.А. Моцарт | В.А. Моцарт | V.A. Mozart

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Альгіс Арлаўскас | Альгис Арлаускас | 
Algis Arlauskas

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Арнедафільм | Арнедофильм | 
Arnedofilm

Правы | Права | Rights Holders: 
Арнедафільм | Арнедофильм | 
Arnedofilm

[ свободный полет ]
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Нарадзіўся ў 1957 годзе ў Маскве. У 1978 скончыў Тэатральны інстытут  
ім. Б.В. Шчукіна, па спецыяльнасці «акцёр тэатра і кіно». У 1987 скончыў УДІК, 
майстэрню А.С. Качаткова, па спецыяльнасці «рэжысёр кіно і тэлебачання», 
затым вучыўся ў аспірантуры на аддзяленні дакументальнага кіно і з 1989 
быў запрошаны на кафедру рэжысуры УДІКа выкладчыкам. З 1989 член 
Саюза кінематаграфістаў Расіі. У цяперашні час кіраўнік «Анімы» (Школы 
тэатральнага і кінамастацтва горада Більбао, Краіна Баскаў, Іспанія).

Родился в 1957 году в Москве. В 1978 окончил Театральный институт  
им. Б.В. Щукина, по специальности «актёр театра и кино». В 1987 окончил ВГИК, 
мастерскую А.С. Кочеткова, по специальности «режиссер кино и телевидения», 
затем учился в аспирантуре на отделении документального кино и с 1989 
был приглашен на кафедру режиссуры ВГИКа преподавателем. С 1989 член 
Союза кинематографистов России. В настоящее время руководитель «Анимы» 
(Школы театрального и киноискусства города Бильбао, Страна Басков, 
Испания).

He was born on August 8,1957 in Moscow. In 1978 he graduated from the Higher 
Theater School named after B.Shchukin, majoring in theater and cinema actor. In 1987 
he graduated from the All-Ruaaian State Institute of Cinematography, the workshop of 
A. Kochetkov, with a degree in «film and television director», then studied in graduate 
school at the documentary film department and since 1989 was invited to the All-
Russian State Institute of Cinematography directing department as a teacher. Since 
1989, member of the Union of Cinematographers of Russia. Currently, he is the head 
of «Anima» (the School of Theater and Film Art of Bilbao, Basque Country, Spain).

Альгіс Арлаўскас
Альгис Aрлаускас 
Algis Arlauskas
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Нарыхiто працуе ў кампаніі, якая спецыялізуецца на ўборцы кватэр 
нядаўна памерлых людзей. Самотная смерць, з якой ён сутыкаецца, 
штурхае яго да ўласнай сямейнай траўмы. Але гэта будзе не так проста, 
як ён думае.
Пажылы Мурамацу праводзіць свае дні ў ізаляцыі пасля жыцця, 
пражытага ў бясконцых гадзінах паўтарэння. Магчыма, фестываль 
Сакуры зменіць яго веру. Ці зможа ён знайсці прычыну для існавання?
Басфорскі міжнародны кінафестываль, 2020 – спецыяльны прыз журы
Шанхайскі міжнародны кінафестываль, 2021 – конкурс дакументальнага 
кіно
Кінафестываль «Астра» – конкурс «Новыя галасы»

Норихито работает в компании, которая специализируется на уборке 
квартир недавно умерших людей. Одинокая смерть, с которой он 
сталкивается, толкает его к собственной семейной травме. Но это 
будет не так просто, как он думает.
Пожилой Мурамацу проводит свои дни в изоляции после жизни, 
прожитой в бесконечных часах повторения. Предстоящий фестиваль 
Сакуры может изменить его веру. Сможет ли он найти причину для 
существования?
Босфорский международный кинофестиваль, 2020 – специальный приз 
жюри
Шанхайский международный кинофестиваль, 2021 – конкурс 
документального кино
Кинофестиваль «Астра» – конкурс «Новые голоса»

Norihito works for a company that specializes in cleaning the apartments of 
the recently deceased. The lonely deaths he encounters pushes him to face 
his own family trauma. But it won’t be as easy as he thinks.
Elderly Muramatsu spends his days in isolation after a life lived in endless 
hours of repetition. An upcoming Sakura festival might change his faith. Can 
he find a reason to exist?
Bosphorus IFF, 2020 – Special Jury Prize
Shanghai IFF, 2021 – International Documentary Competition
Astra Film Festival, 2021 – New Voices Competition

Турцыя
Турция
 Turkey

2020
84’

DCP 

КАДАКУШЫ
Кодокуши
Kodokushi

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Энсар Алтай | Энсар Алтай | Ensar Altay

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Энсар Алтай | Энсар Алтай | Ensar Altay

Аператар | Оператор | DOP: 
Курсат Юрэсiн | Курсат Юресин |  
Kursat Uresin

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Энсар Алтай | Энсар Алтай | Ensar Altay

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Турэцкая радыё і тэлевізійная 
карпарацыя – сусветны каардынатар 
каналаў TRT, Энсар Алтай | Турецкая 
радио и телевизионная корпорация 
– Мировой координатор каналов 
TRT,  Энсар Алтай | Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu - TRT World Kanal 
Koordinatörlüğü, Ensar Altay

Правы | Права | Rights Holders: 
Турэцкая радыё і тэлевізійная 
карпарацыя – сусветны каардынатар 
каналаў TRT, Энсар Алтай | Турецкая 
радио и телевизионная корпорация – 
Мировой координатор каналов TRT, 
Энсар Алтай | Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu – TRT World Kanal 
Koordinatörlüğü, Ensar Altay

[ kodokushi ]
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Нарадзіўся ў 1980 годзе ў Турцыі. Ён атрымаў вышэйшую адукацыю ў галіне 
эканомікі, але заўсёды цікавіўся кінематаграфіяй. Паступіў у Лонданскую 
кінаакадэмію для навучання кінавытворчасці. Пачаў працаваць памочнікам 
рэжысёра ў 2010 годзе. Затым працаваў тэлевізійным рэжысёрам і 
прадзюсарам на працягу пяці гадоў. З 2011 года зняў некалькі дакументальных 
фільмаў для тэлеканалаў.

Родился в 1980 году в Турции. Получил высшее образование в области 
экономики, но всегда интересовался кинематографией. Поступил в 
Лондонскую киноакадемию для обучения кинопроизводству. Начал работать 
в 2010 году. Затем работал телевизионным режиссером и продюсером в 
течение пяти лет. С 2011 года снял несколько документальных фильмов для 
телеканалов.

He was born in 1980 in Turkey. He received his graduate degree in the economy 
through interested in cinema. He went to London to study at the London Film 
Academy of Filmmaking. So, he started to work as the Assistant Director in 2010. He 
then started to work as a TV Director and Producer for five years. Since 2011, he made 
several documentaries for TV Channels.

Энсар Алтай
Энсар Алтай
Ensar Altay
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[ მშთ-15. ბედნიერების ანგელოზი ]

Дзіўныя персанажы Давіда з яго п’есы «МШТ-15» не толькі яго 
фантазіі.
Яны жывуць і працуюць побач з ім. З імі мы сустрэнемся ў фільме. 
Мы даведаемся аб іх праблемах і сэнсе жыцця. Галоўная ідэя 
фільма – гэта пошук шчасця і рознае асэнсаванне жыцця. Дзе 
ж праходзіць мяжа паміж фантазіямі і рэальнасцю, мяжа паміж 
аўтарам і яго персанажамі?
Кінаасамблея на Дняпры, 2021 – Гран-пры

Странные персонажи Давида из его пьесы «МШТ-15» не только его 
фантазии.
Они живут и трудятся рядом с ним. С ними мы встретимся в 
фильме. Мы узнаем об их проблемах и смысле жизни. Главная 
идея фильма – это поиск счастья и разное осмысление жизни. Где 
же проходит граница между фантазиями и реальностью, граница 
между автором и его персонажами?
Киноассамблея на Днепре, 2021 – Гран-при

Strange characters of David’s strange theatrical play «MSHT-15» are not 
just figments of his imagination, they actually live around him.
We will meet them in the film and find out their
real problems and hopes… So, the film portrays one more issue. Where 
is the line between fantasy and reality? Between an author and his 
characters?
Cinema Assembly on the Dnieper, 2021 – Grand Prix

Грузія
Грузия

Georgia

2021
70’

DCP 

МШТ-15.  
АНЁЛ ШЧАСЦЯ
МШТ-15. Ангел счастья
MSHT-15. Angel of happiness

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Вахтанг Кунцаў-Габашвілі | Вахтанг 
Кунцев-Габашвили | Vakhtang Kuntsev-
Gabashvili

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Вахтанг Кунцаў-Габашвілі, Беса 
Адышарыя | Вахтанг Кунцев-
Габашвили, Бесо Одишария | Vakhtang 
Kuntsev-Gabashvili, Beso Odisharia

Аператар | Оператор | DOP: 
Вахтанг Кунцаў-Габашвілі | Вахтанг 
Кунцев-Габашвили | Vakhtang Kuntsev-
Gabashvili

Музыка | Mузыка | Music:
Леван Башарулі | Леван Башарули | 
Levan Basharuli

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Вахтанг Кунцаў-Габашвілі, Лінда 
Матэрн | Вахтанг Кунцев-Габашвили, 
Линда Матерн | Vakhtang Kuntsev-
Gabashvili, Linda Matern

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Студыя АКРАБАТ, Вахтанг Кунцаў-
Габашвілі | Студия АКРОБАТ, Вахтанг 
Кунцев-Габашвили | ACROBAT Studio, 
Vakhtang Kuntsev-Gabashvili

Правы | Права | Rights Holders: 
Студыя АКРАБАТ, Вахтанг Кунцаў-
Габашвілі | Студия АКРОБАТ, Вахтанг 
Кунцев-Габашвили | ACROBAT Studio, 
Vakhtang Kuntsev-Gabashvili
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Нарадзіўся ў 1973 годзе ў Тбілісі, Грузія. 1991-1997 – Тбіліская школа тэатра і кіно.
1997-2003 – Мюнхенская вышэйшая школа тэлебачання і кіно. Вахтанг Кунцаў-
Габашвілі – доктар мастацтвазнаўства, асацыяваны прафесар ва Ўніверсітэце 
Грузіі, заснавальнік студыі «Акрабат». Яго дыпломная праца «Ранішні раманс» 
першы раз у гісторыі студэнцкага кіно была прадстаўлена на студэнцкі Оскар у Лос-
Анжэлесе. Гэты фільм удастоены трох галоўных прызоў і 11 прызоў і дыпломаў на 
міжнародных кінафестывалях.
Скончыў Мюнхенскую кінаакадэмію (праф. Вім Вендэрс). Яму двойчы была 
прысуджана стыпендыя DAAD. З 1997 года Вахтанг тэхнічны каардынатар 
Мюнхенскага кінафестывалю.

Родился в 1973 году в Тбилиси, Грузия. 1991-1997 – Тбилисская школа театра и 
кино. 1997-2003 – Мюнхенская высшая школа телевидения и кино. Вахтанг Кунцев-
Габашвили – доктор искусствоведческих наук, ассоциированный профессор 
в Университете Грузии, учредитель студии «Акробат». Его дипломная работа 
«Утренний романс» первый раз в истории студенческого кино была представлена 
на студенческий Оскар в Лос Анджелесе. Этот фильм удостоен трех главных 
призов и 11 призов и дипломов на международных кинофестивалях. Закончил 
Мюнхенскую киноакадемию (проф. Вим Вендерс). Ему дважды была присуждена 
стипендия DAAD. С 1997 года Вахтанг технический координатор Мюнхенского 
кинофестиваля.

Born in 1973, Tbilisi, Georgia. 1991-1997 – Tbilisi School of Theater and Cinema. 1997-
2003 – Munich Higher School of TV and Film. Vakhtang Kuntsev-Gabashvili – Doctor of 
arts, assoc. prof. at the University of Georgia, founder of the «Acrobat» studio. His thesis 
«Morning Romance» was presented for the student Oscar in Los Angeles for the first time in 
the history of student cinema. This film has been awarded three main prizes and 11 prizes 
and diplomas at international film festivals. Graduated from the Munich Film Academy 
(Prof. Wim Wenders). Vakhtang was twice awarded a DAAD scholarship. Since 1997 
Vakhtang is the technical coordinator of the Munich Film Festival.

Вахтанг Кунцаў-
Габашвілі
Вахтанг Кунцев-
Габашвили
Vakhtang Kuntsev-
Gabashvili
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З 2015 года ў невялікіх гарадах і сёлах Расіі адчыняюцца сучасныя 
3D кінатэатры. Гэта некалькі гісторый з розных рэгіёнаў краіны 
аб тым, як кінематограф ратуе жыхароў глыбінкі ад адзіноты, 
пакінутасці, алкагалізму, адарванасці... Жывое назіранне за тым, 
як кіно мяняе жыццё, а жыццё ператвараецца ў кіно.
МКФ «ДОКЕР», 2021 – спецыяльная згадка журы
Кінафестываль «Акно ў Еўропу», 2021, Выбарг – дыплом Гільдыі 
кіназнаўцаў і кінакрытыкаў Расіі
МКФ «Будзем жыць», 2021, Масква – лепшы дакументальны фільм

С 2015 года в небольших городах и селах России открываются 
современные 3D кинотеатры. Это несколько историй из разных 
регионов страны о том, как пришедший кинематограф спасает 
жителей глубинки от одиночества, брошенности, алкоголизма, 
оторванности... Живое наблюдение за тем, как кино меняет жизнь, 
а жизнь превращается в кино.
МКФ «ДОКЕР», 2021 – специальное упоминание жюри
Кинофестиваль «Окно в Европу», 2021, Выборг – диплом Гильдии 
киноведов и кинокритиков России
МКФ «Будем жить», 2021, Москва – лучший документальный фильм

Since 2015, modern 3D cinemas have been opening in small towns 
and villages of Russia. These are several stories from different regions 
of the country about how the new cinema saves the inhabitants of the 
hinterland from loneliness, abandonment, alcoholism, isolation... Live 
observation of how cinema changes life, and life turns into cinema.
IFF «DOKER», 2021 – Special mention by the jury
Window to Europe Film Festival, 2021, Vyborg – Diploma of the Guild of 
Historians of Cinema and Film Critics of Russia
IFF «Let’s Live», 2021, Moscow – Best documentary film

Расія
Россия
Russia

2020
67’

DCP 

ДАЛЬНІ ПЛАН
Дальний план
Long shot

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Уладзімір Галаўнёў | Владимир 
Головнев | Vladimir Golovnev

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Уладзімір Галаўнёў | Владимир 
Головнев | Vladimir Golovnev

Аператар | Оператор | DOP: 
Мікіта Аніськін | Никита Аниськин | 
Nikita Aniskin

Гукааператар | Звукооператор | Sound 
engineer: 
Яўген Чамакін | Евгений Чемакин | 
Evgeny Chemakin

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Уладзімір Галаўнёў | Владимир 
Головнев | Vladimir Golovnev

Вытворчасць | Производство | 
Production:
ТАА «КІНАКАМПАНІЯ «ГУЛЬНЯ» |  
ООО «КИНОКОМПАНИЯ «ИГРА» |  
IGRA FILM COMPANY LLC

Правы | Права | Rights Holders: 
ТАА «КІНАКАМПАНІЯ «ГУЛЬНЯ» |  
ООО «КИНОКОМПАНИЯ «ИГРА» |  
IGRA FILM COMPANY LLC

[ дальний план ]
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Нарадзіўся ў 1982 годзе ў Омску, Расія.
У 2004 годзе скончыў гістарычны факультэт Омскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
(гісторык-даследчык). У 2005 годзе атрымаў дыплом Незалежнай школы 
кіно і тэлебачання «Інтэрньюс» па спецыяльнасці «кінарэжысура» (майстэрня 
В. Фенчанкі, М. Разбежкінай). Дырэктар ТАА «Кінакампанія «Гульня».

Родился в 1982 году в Омске, Россия.
В 2004 году окончил исторический факультет Омского государственного 
университета (историк-исследователь). В 2005 году получил диплом 
Независимой школы кино и телевидения «Интерньюс» по специальности 
«кинорежиссура» (мастерская В. Фенченко, М. Разбежкиной). Директор 
ООО «Кинокомпания «Игра».

Born in 1982, Omsk, Russia.
In 2004 he graduated from the history department of Omsk State University 
(historian-researcher). In 2005 he received a diploma from the Internews Independent 
Film and TV School with a degree in film directing (workshop of V. Fenchenko, 
M. Razbezhkina). Director of Igra Cinema Company.

Уладзімір Галаўнёў
Владимир Головнев
Vladimir Golovnev
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Арноўд – мой малодшы брат. Аднойчы я зразумела, што ён вырас. 
Ён нарадзіўся там, дзе ў людзей няма выбару, і ён спрабуе быць 
такім, якім павінен быць. Вольным.
Міжнародны кінафестываль, Брусель – прыз журы

Арнауд – мой младший брат. Однажды я поняла, что он вырос. Он 
родился там, где у людей нет выбора, и он пытается быть тем, кем 
должен был быть. Свободным.
Международный кинофестиваль, Брюссель – приз жюри

Arnaud is my little brother. One day I realized that he had grown up. He 
was born where people have no choices and he is trying to be what he 
should have been. Free.
Brussels IFF – Jury Award

Францыя
Франция

France

2021
78’

DCP 

Я ВОЛЬНЫ
Я свободен
I am free

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Лаура Парц’е | Лаура Портье |  
Laure Portier

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Лаура Парц’е | Лаура Портье |  
Laure Portier

Аператар | Оператор | DOP: 
Лаура Парц’е | Лаура Портье |  
Laure Portier

Музыка | Mузыка | Music:
Марцін Уілер | Мартин Уиллер |  
Martin Wheeler

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Гаэль Джонс | Гаэль Джонс |  
Gaelle Jones

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Перспектыўныя фільмы, Гаэль Джонс | 
Перспективные фильмы, Гаэль Джонс | 
Perspective Films, Gaëlle Jones

Правы | Права | Rights Holders: 
Кінематограф, Міхаэла Цайкова | 
Кинематограф, Михаэлла Цайкова | 
Filmotor, Michaela Cajkova

[ soy libre ]
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Нарадзілася ў 1983 годзе ў Францыі. Пасля атрымання ступені ў галіне 
літаратуры ў Тулузе і года ў ESAV яна далучылася да INSAS ў Брусэлі. Пасля 
заканчэння вучобы стала асістэнтам аператара і працавала над стварэннем 
мастацкіх фільмаў. У 2019 годзе прадставіла свой першы кароткаметражны 
фільм «Сабачае вока», узнагароджаны на фестывалі Cinéma du Réel. 
«Я вольны» – яе першы поўнаметражны фільм.

Родилась в 1983 году во Франции. После получения степени в области 
литературы в Тулузе и года в ESAV она присоединилась к INSAS в Брюсселе. 
По окончании учебы стала ассистентом оператора и работала над 
созданием художественных фильмов. В 2019 году представила свой первый 
короткометражный фильм «Собачий глаз», награжден на фестивале Cinéma du 
Réel. «Я свободен» – ее первый полнометражный фильм.

She was born in 1983 in France. After getting her degree in Literature in Toulouse and 
a year at ESAV, she joins INSAS in Brussels. Upon graduation, she becomes a camera 
assistant and works on feature films. She presents her first short film, The Dog’s eye 
in 2019 awarded by the Cinéma du Réel festival. «Soy Libre» is her first feature film.

Лаура Парц’е
Лаура Портье
Laure Portier
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Маці і сын жывуць у адзіноце і рыхтуюць вугаль на продаж. У 
працы і ў побыце ім не патрэбныя словы, яны разумеюць адзін 
аднаго без іх. Што прымусіць парушыць гэтую цішыню?
Міжнародны фестываль дакументальнага кіно «Флаэрціяна», 2020, 
Расія, Перм – спецыяльная згадка журы за аператарскую працу

Мать и сын живут в уединении и готовят уголь на продажу. В 
работе и в быту им не нужны слова, они понимают друг друга без 
них. Что заставит нарушить эту тишину?
Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана», 
2020, Россия, Пермь – специальное упоминание жюри за 
операторскую работу

Mother and son live in seclusion and cook coal for sale. At work and at 
home, they don’t need words, they understand each other without them. 
What will make them break this silence?
International Documentary Film Festival «Flahertiana», 2020, Russia, Perm 
– Special mention of the jury for cinematography

Арменія, Расія
Армения, Россия

Armenia, Russia

2020
30’

DCP 

СЛОВА ПЕРШАЕ
Слово первое
The first word

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Артак Серавані-Аганян | Артак 
Серовани-Оганян | Artak Serovani-
Oganian

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Артак Серавані-Аганян | Артак 
Серовани-Оганян | Artak Serovani-
Oganian

Аператар | Оператор | DOP: 
Артак Серавані-Аганян | Артак 
Серовани-Оганян | Artak Serovani-
Oganian

Музыка | Mузыка | Music:
Манук Казаран | Манук Казарян | 
Manuk Ghazaryan

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Гаяне Игiцян, Віген Аганян | Гаяне 
Игитян, Виген Оганян | Gayane Igityan, 
Vigen Oganian

Вытворчасць | Производство | 
Production:
МАСК-СТУДЫЯ | МАСК-СТУДИЯ | MASK 
STUDIO 

Правы | Права | Rights Holders: 
МАСК-СТУДЫЯ | МАСК-СТУДИЯ | MASK 
STUDIO

[ слово первое ]
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Нарадзіўся ў 1981 годзе ў горадзе Берд, Арменія. У 2016 паступіў ва УДІК 
(майстэрня рэжысуры кіно і тэлебачання Ю.М. Беленькага і В.С. Калініна).

Родился в 1981 году в городе Берде, Армения. В 2016 поступил во ВГИК 
(мастерская режиссуры кино и телевидения Ю.М. Беленького и В.С. Калинина).

Born on 1981 in the city of Berde, Armenia. In 2016, he entered the All-Russian State 
Institute of Cinematography (workshop of film and television directing by Y. Belenky 
and V. Kalinin).

Артак Серавані-Аганян
Артак Серовани-Оганян
Artak Serovani-Oganian



ДАКУМЕНТАЛЬНАЕ КІНО | ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО | DOCUMENTARY FILMS

66

Дакументальны фільм, дзеянне якога адбываецца на фоне 
акультуранага Лісабона. Ідучы па шляху Селін – мясцовай чужаземкі, 
якая пражыла ў Партугаліі 20 гадоў, – мы знаёмімся з Івоне Дыяс 
і Мартай Мірандай, дзвюма мастачкамі з розных пакаленняў, якія 
змагаюцца за выжыванне свайго мастацтва і сваёй супольнасці.
Іх агульная мова – фаду, традыцыйны музычны стыль, які гаворыць 
аб паўсядзённай барацьбе за выжыванне. Дзякуючы тэкстам песень 
фаду, якія распавядаюць нам гісторыю, фільм даследуе адносіны 
паміж выканаўцамі фаду і светам, які ўвесь час змяняецца вакол іх.
Dada Saheb Phalke Film Festival, 2020 – лепшы мантаж
8-ы Міжнародны фестываль дакументальнага кіно Ierapetra Awards – 
міжнародная прэмія за дакументальны фільм у лічбавым фармаце 
Фестываль дэбютнага і студэнцкага кіно, 2020,  Лісабон – лепшы сярэдні 
ці поўнаметражны фільм

Документальный фильм, действие которого происходит на фоне 
облагороженного Лиссабона.Следуя по стопам Селин – местной 
иностранки, прожившей в Португалии 20 лет, – мы знакомимся с 
Ивоне Диас и Мартой Мирандой, двумя художницами из разных 
поколений, которые борются за выживание своего искусства и своего 
сообщества.
Их общий язык – фаду, традиционный музыкальный стиль, говорящий 
о повседневной борьбе за выживание. Благодаря текстам песен фаду, 
рассказывающих нам историю, фильм исследует отношения между 
исполнителями фаду и постоянно меняющимся миром вокруг них. 
Dada Saheb Phalke Film Festival, 2020 – лучший монтаж
8-й Международный фестиваль документального кино Ierapetra Awards – 
международная премия за документальный фильм в цифровом формате 
Фестиваль дебютного и студенческого кино, 2020, Лиссабон – лучший 
средний или полнометражный фильм

Is a documentary set amongst the backdrop of a gentrified Lisbon. Following 
the footsteps of Céline – a local foreigner who has lived in Portugal for 20 
years – we are introduced to Ivone Dias and Marta Miranda, two female 
artists from different generations who fight for the survival of their art and 
their community. Their common language is Fado, a traditional style of 
music that talks about the daily struggle of living. With the lyrics of fado 
songs taking us through the story, the film explores the relationship between 
fado singers and the ever changing world around them.
8th International Documentary Festival of Ierapetra Awards – International 
Feature-length Documentary Digital Audience Award
First Timers – debut and student film festival, 2020, Lisbon – Best Medium or 
Feature Length Film

Партугалія
Португалия

Portugal

2020
87’

DCP 

ЦІШЫНЯ – ГАЛАСЫ 
ЛІСАБОНА
Тишина – голоса Лиссабона
Silence – voices of Lisbon

Рэжысёры | Режиссеры | Directors: 
Юдзіт Калмар, Селін Кост Карлайл | 
Юдит Калмар, Селин Кост Карлайл | 
Judith Kalmar, Celine Coast Carlisle

Аператар | Оператор | DOP: 
Габор Халас HSC | Габор Халас HSC | 
Gabor Halas HSC

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Селін Коста Карлайл | Селин Коста 
Карлайл | Celine Costa Carlisle

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Charneca Bubble Productions

Правы | Права | Rights Holders: 
Charneca Bubble Productions

[ silêncio - vozes de lisboa ]
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Два еўрапейскія рэжысёры з розных сфер дзейнасці. Селін – швейцарска-
партугальскі мастак-візуаліст з музычнай адукацыяй, а Юдзіт – венгерскі 
журналіст са шматгадовым вопытам працы ў СМІ. Лісабон, дзе Селін 
пасялілася ў 1999 годзе, быў сувязным звяном паміж імі. Фаду і гарадскія 
перамены – іх галоўны клопат. 

Два европейских режиссера из разных сфер деятельности. Селин 
– швейцарско-португальский художник-визуалист с музыкальным 
образованием, а Юдит – венгерский журналист с многолетним опытом работы 
в СМИ. Лиссабон, где Селин поселилась в 1999 году, был связующим звеном 
между ними. Фаду и городские перемены – их главная забота. 

Two European filmmakers who come from different fields: Céline is a Swiss-
Portuguese is a visual artist with a background in music, and Judit, a Hungarian 
journalist with years of media experience behind her. Lisbon, where Céline settled 
down in 1999, was the connection between them. Fado and city changes are their 
main concern. 

Юдзіт Калмар, 
Селін Кост Карлайл
Юдит Калмар,  
Селин Кост Карлайл
Judith Kalmar 
Celine Coast Carlisle
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Гераіня фільма нарадзілася глухой, але яна актыўна ўдзельнічае 
ў жыцці. Улюбляецца ў Барыса, які на восем гадоў маладзейшы 
за яе. Яны прыцягваюць адзін аднаго, і іх раман пачынаецца, 
калі ён заканчвае сярэднюю школу. Джурджа глухая, але вельмі 
абаяльная. Барыс любіць яе і прымае яе недахопы. Ён гатовы на 
ўсё дзеля шчасця сваёй каханай. Іх жыццё ўжо склалася, і яны па-
свойму шчаслівыя.
Маштаб кінатэатра «Скейл»: Міжнародная Кінаасамблея на Дняпры, 
2021 год, Украіна

Героиня фильма родилась глухой, но она активно участвует в 
жизни. Влюбляется в Бориса, который на восемь лет моложе 
ее. Они привлекают друг друга, и их роман начинается, когда 
он заканчивает среднюю школу. Джурджа глухая, но очень 
обаятельная. Борис любит ее и принимает ее недостатки. Он готов 
на все ради счастья своей любимой. Их жизнь уже сложилась, и 
они по-своему счастливы.
Масштаб кинотеатра «Скейл»: Международная Киноассамблея на 
Днепре, 2021 год, Украина

The heroine of the film was born deaf, but she actively participates 
in life. She falls in love with Boris, who is eight years younger than 
her. They attract each other and their romance begins while he was 
finishing high school. Djurdja is deaf but very charming. Boris loves 
her and accepts her handicap. He is ready for anything for the sake of 
happiness besides his beloved.Their lives have already taken shape and 
they are happy in their own way.
Emerald Cinema Scale: International Film Assembly on the Dnepr, 2021, 
Ukraine

Сербія, Боснія і Герцагавіна
Сербия, Босния и Герцеговина
Serbia, Bosnia and Herzegovina

2021
29’50’’

DCP 

СКАЖЫ МНЕ  
З УСМЕШКАЙ
Скажи мне с улыбкой
Tell me with a smile

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Мілана Майяр | Милана Майяр | 
Milana Majar

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария 
| Scriptwriter:
Мілана Майяр | Милана Майяр | 
Milana Majar

Аператар | Оператор | DOP: 
Гардана Бабіч | Гордана Бабич | 
Gordana Babic

Музыка | Mузыка | Music:
Федза Зуліч | Федза Зулич | Fedza 
Zulic

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Эсад Байры | Эсад Байри | Esad 
Bajric

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Радыё і тэлебачанне Рэспублікі 
Сербскай | Радио и телевидение 
Республики Сербской | Radio 
Television Republic of Serbia

Правы | Права | Rights Holders: 
Мілана Майяр, Радыё і 
Тэлебачанне Рэспублікі 
Сербскай | Милана Майяр, Радио 
и телевидение Республики 
Сербской | Milana Majar,  Radio 
Television Republic of Serbia

[ reci mi osmijehom ]
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Нарадзілася ў 1964 годзе ў Баня-Луцы, Боснія і Герцагавіна. Яна працуе ў дакументальнай 
і драматычнай праграме на радыё і тэлебачанні Рэспублікі Сербскай у Босніі і Герцагавіне. 
Напісала сцэнарыі і зняла дакументальныя фільмы. Атрымала мноства ўзнагарод за сваю 
працу. Стварыла фільм «На мяжы здаровага розуму», які атрымаў прызнанне крытыкаў і 
быў паказаны па ўсім свеце на больш чым 70 міжнародных кінафестывалях, атрымаў 20 
прэстыжных узнагарод. Яе праца прысвечана чалавечай ідэнтычнасці і правам чалавека. 
Яна атрымлівае матывацыю ў жыцці, чалавечых паводзінах, прыродзе і музыцы. Як 
кінарэжысёр удзельнічала у Міжнародным фестывалі «Шаўковы шлях», Сірыя (2009, 
2010), у праекце «SNOWE 4 Жанчыны ў творчай сеткі кіно» ў Стакгольме/Швецыя (2017), у 
панэльнай дыскусіі «Роля жанчын у кіно» на кінафестывалі свету ў Азіі, Карачы, Пакістан 
(2018) і ў многіх іншых мерапрыемствах.

Родилась в 1964 году в Баня-Луке, Босния и Герцеговина. Она работает в документальной 
и драматической программе на радио и телевидении Республики Сербской в Боснии и 
Герцеговине. Написала сценарий и сняла документальные фильмы. Получила множество 
наград за свою работу. Она создала получивший признание критиков фильм «На грани 
здравомыслия», который был показан по всему миру на более чем 70 международных 
кинофестивалях и получил 20 престижных наград. Ее работа посвящена человеческой 
идентичности и правам человека. Она черпает мотивацию в жизни, человеческом 
поведении, природе и музыке. Как кинорежиссер участвовала в Международном 
фестивале «Шелковый путь», Сирия (2009, 2010), в проекте «SNOWE 4 Женщины в 
творческой сети кино» в Стокгольме/Швеция (2017), в панельной дискуссии «Роль 
женщин в кино» на Кинофестивале мира в Азии, Карачи, Пакистане (2018) и во многих 
других мероприятиях.

She was born on 1964 in Banjaluka, Bosnia and Herzegovina. She works in
Documentary & Drama Program at Radio Television Republic of Srpska in Bosnia and Herzegovina. 
She has written and directed documentary films. Received numerous awards for her work. Shot 
a critically-acclaimed film «From the edge of sanity» that was screened worldwide at more than 
70 International Film Festivals and earned 20 prestigious awards. Her work deals with the human 
identity and human rights. She gets motivation in life, human behaviour, nature and music. As 
a film director she was engaged in the International «Silk Road» Festival, Syria (2009,2010), in a 
project «SNOWE 4 Women in Film Creative Networking» in Stockholm/Sweden (2017), in panel 
discussion «The role of women in film» in Asia Peace Film Festival, Karachi, Pakistan (2018) and in 
many other events.

Мілана Майяр
Милана Майяр
Milana Majar
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Боска – гэта лясістая вёска ў Італіі з 13 жыхарамі, якая павольна 
вяртаецца да свайго натуральнага стану. Па другі бок акіяна Арланда, 
якому 103 гады, адпраўляе нас у падарожжа, якое становіцца казкай 
пра памяць аб тых краявідах, што існуюць па-за часам і рэальнасцю. 
Фільм здымаўся больш за 13 гадоў, і пераносіць нас у пазачасовую 
нявызначанасць, даследуе тое, што застаецца, калі ўсё быццам павінна 
знікнуць.
Фестываль дакументальнага кіно ў Амстэрдаме
Фестываль дэ Паполі – асаблівая згадка за лепшы італьянскі фільм
Міжнародны кінафестываль у Малазе – «Лепшы фільм»
Міжнародны кінафестываль у Таронта
Нуэва Мундо – «Лепшы фільм»
«Ethnocineca», «EDOK», «SANFIC» – асаблівая згадка
Міжнародны кінафестываль у Эдынбургу
Міжнародны кінафестываль у Гвадалахары

Боско – это лесистая деревня в Италии с 13 жителями, которая медленно 
возвращается к своему естественному состоянию. По другую сторону 
океана Орландо, которому 103 года, отправляет нас в путешествие, 
которое становится сказкой о памяти тех пейзажей, которые существуют 
вне времени и реальности. Снимаемый более 13 лет, этот фильм 
помещает нас во вневременную неопределенность и исследует то, что 
остается, когда все будто обречено исчезнуть.
Фестиваль документального кино в Амстердаме
Фестиваль де Пополи – Особое упоминание за лучший итальянский фильм
Международный кинофестиваль в Малаге – «Лучший фильм»
Международный кинофестиваль в Тренто
Нуэво Мундо – «Лучший фильм»
«Ethnocineca», «EDOK», «SANFIC» – Особое упоминание
Международный кинофестиваль в Эдинбурге
Международный кинофестиваль в Гвадалахаре

Bosco is a forestial village in Italy of 13 inhabitants that is slowly returning to 
its natural state. On the other side of the ocean Orlando, with 103 years, pushes 
us on a journey that becomes a fable about the memory of those landscapes 
that exist beyond time and reality. Filmed over 13 years, this film places us in 
a timeless limbo and explores what remains when everything seems fated to 
disappear.
IDFA – Luminous
Festival dei Popoli – Special Mention for Best Italian film
Malaga IFF – Best Film
Trento IFF
Nuevo Mundi – Best Film
Ethnocineca, EDOC, SANFIC – Special Mention
Edinburgh IFF
Guadalajara IFF

Уругвай, Iталiя
Уругвай, Италия

Uruguay, Italy

2020
82’

DCP 

БОСКА
Боско
Bosko

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Алісія Кано Менонi | Алисия Кано 
Менони | Alicia Cano Menoni

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Алісія Кано Менонi | Алисия Кано 
Менони | Alicia Cano Menoni

Аператары | Операторы | DOP: 
Джорджыа Ферэра, Радольфа 
Манжыторэ, Максіміл’ян Сільвера, 
Максімільян Ангел’еры | Джорджио 
Ферреро, Родольфо Монжиторе, 
Максимильян Сильвера, Максимильян 
Ангельери | Giorgio Ferrero, Rodolfo 
Mongitore, Maximiliano Silveira, 
Maximiliano Angelieri

Музыка | Mузыка | Music:
Аўгустына К’ярына | Августина 
Кьярино | Agustina Chiarino

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Мутантэ Сiнэ, Аўгустына К’ярына | 
Мутанте Сине, Августина Кьярино | 
Mutante Cine, Agustina Chiarino

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Монтэвiдэо, Уругвай | Монтевидео, 
Уругвай | Montevideo, Uruguay

Правы | Права | Rights Holders: 
Фiльмотор, Мiкаэла Кайкова | 
Фильмотор, Микаэла Кайкова | 
Filmotor, Michaela Cajkova

[ bosco ]
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Нарадзілася ў 1982 годзе ў горадзе Сальта, Уругвай. Рэжысёр-дакументаліст. 
Яе першы поўнаметражны фільм «Бэла Віста» (2012) удзельнічаў у конкурсе 
Міжнароднага кінафестывалю ў Карлавых Варах, Міжнародным кінафестывалі 
ў Сан-Себасцьяне, неаднаразова ўзнагароджваўся на больш чым 40 
кінафестывалях па ўсім свеце. Яе другі фільм «Вар’яцтва ў эфіры» (сурэжысёр, 
2018) удзельнічаў у шматлікіх кінафестывалях, прысвечаных правам чалавека. 
Пісала і здымала для тэлебачання ў Італіі і Уругваі. Яе праца раскрывае 
адносіны, якія яна падтрымлівае з светам. Тэмы – людзі, месцы і эмоцыі, якія 
ўзнікаюць у выніку гэтай размовы.

Родилась в 1982 году в городе Сальто, Уругвай. Режиссер-документалист. 
Ее первый полнометражный фильм «Белла Виста» (2012) участвовал в 
конкурсе Международного кинофестиваля в Карловых Варах, Международном 
кинофестивале в Сан-Себастьяне, неоднократно награждался на более чем 
40 кинофестивалях по всему миру. Ее второй фильм «Безумие в эфире» 
(сорежиссер, 2018) участвовал во многих кинофестивалях, посвященных 
правам человека. Писала и снимала для телевидения в Италии и Уругвае. Ее 
работа раскрывает отношения, которые она поддерживает с миром. Темы – 
люди, места и эмоции, которые возникают в результате этого разговора.

Salto, Uruguay, 1982. Documentary Filmmaker. Her first feature film «The Bella Vista» 
(2012) was in competition in Karlovy Vary IFF, San Sebastian IFF, among more than 40 
film festivals around the world, being awarded on several occasions. Her second film 
«Madness on air» (co-director, 2018) participated in many human rights film festivals. 
She has written and directed for television in Italy and Uruguay. Her work reveals 
the relation she sustains with the world. Her subjects are the people, places and the 
emotions that arise from this conversation.

Алісія Кано Менонi
Алисия Кано Менони
Alicia Cano Menoni
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Санёк – звычайны выхавальнік у школе для цяжкіх падлеткаў. У ёй 
вучацца дзеці, каму жыццё амаль не пакінула шанцаў. Іх бацькі – у 
большасці сваёй – наркаманы і алкаголікі. У свае 10-15 гадоў дзеці 
пабачылі шмат страшных рэчаў.
Змагаючыся з жорсткай бюракратычнай сістэмай, Санёк выбудоўвае 
з імі асаблівыя, даверныя адносіны. Настолькі блізкія, што часам 
здаецца, што ён адзін з іх. Лёсы падлеткаў складваюцца па-рознаму, 
але нават калі атрымліваецца выратаваць жыццё хоць бы аднаго з іх, 
Санёк лічыць, што пражыў жыццё нездарма.
Фільм прызёр кінафестывалю «Расія», 2020 – гран-пры
Артдокфэст, 2020, Расія – спецыяльны прыз журы
Міжнародны кінафестываль «Cinemaking International Film Festival, 2020 – 
спецыяльная згадка Журы

Санёк – обычный воспитатель в школе для трудных подростков. В 
ней учатся дети, кому жизнь почти не оставила шансов. Их родители – 
чаще всего наркоманы и алкоголики. В свои 10-15 лет дети повидали 
много страшных вещей.
Борясь с жесткой бюрократической системой, Санек выстраивает 
с ними особые, доверительные отношения. Настолько близкие, что 
иногда кажется, что он один из них. Судьбы ребят складываются по-
разному, но даже если удается спасти жизнь хотя бы одного из них, 
Санек считает, что прожил жизнь не зря.
Кинофестиваль «Россия, 2020 – гран-при
Ардокфест 2020, Россия – специальный приз жюри
Международный кинофестиваль Cinemaking International Film Festival, 2020 
– специальное упоминание жюри.

Sanyok is an ordinary teacher at a school for troubled teenagers. There are 
children whose lives have been left without a chance. Their parents are most 
often drug addicts and alcoholics. Children have seen a lot of terrible things 
in their 10-15.
Struggling with a rigid bureaucratic system, Sanyok builds up special, 
trusting relations with them. So close that sometimes it seems that he is one 
of them. The fates of the guys are formed in different ways, but even if it is 
possible to save the life of at least one of them, Sanyok believes that he did 
not live his life in vain.
Russia Film Festival, 2020 – Grand Prix
Artdokfest, 2020, Russia – Jury Prize
Cinemaking International Film Festival, 2020 – Special Мention of the Jury

Раciя 
Россия
Russia

2020
94’

DCP 

СПЯЦЫ
Спецы
The specials

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Ганна Дранiцына | Анна Драницына | 
Anna Dranitsyna

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Ганна Дранiцына | Анна Драницына | 
Anna Dranitsyna

Аператар | Оператор | DOP: 
Юрый Гаўцэль | Юрий Гауцель | Yuriy 
Gautsel

Музыка | Mузыка | Music:
Макс Праўдзін, Міхаіл Крылоў |  
Макс Правдин, Михаил Крылов |  
Max Pravdin, Mikhail Krylov

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Ганна Дранiцына | Анна Драницына | 
Anna Dranitsyna

Вытворчасць | Производство | 
Production:
«Залаты лiс» | «Золотой лис» | «The 
Golden Fox»

Правы | Права | Rights Holders: 
«Залаты лiс» | «Золотой лис» | «The 
Golden Fox»

[ спецы ]
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Нарадзілася ў 1975 годзе ў Ленінградзе.
Рэжысёр, сцэнарыст, пісьменніца, дацэнт Санкт-Пецярбургскага інстытута 
кіно і тэлебачання, член Гільдыі неігравога кіно. Скончыла Санкт-
Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт кіно і тэлебачання з адзнакай «выдатна» 
(спецыяльнасць – рэжысёр тэлебачання, 1996 год).

Родилась в 1975 году в городе Ленинграде.
Режиссёр, сценарист, писатель, доцент Санкт-Петербургского института кино и 
телевидения, член Гильдии неигрового кино. Закончила Санкт-Петербургский 
государственный университет кино и телевидения с отличием (специальность 
– режиссер телевидения, 1996 год).

Born on February 10, 1975, Leningrad.
Director, screenwriter, writer, associate professor of the St. Petersburg Institute of 
Cinema and TV, member of the Non-fiction Cinema Guild. Graduated from the St. 
Petersburg State University of Cinema and Television with honors (specialty – director 
of television, 1996).

Ганна Драніцына
Анна Драницына
Anna Dranitsyna
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Таня, вельмі шчодрая і спагадлівая настаўніца ў сваёй уласнай школе для 
глухіх дзяцей, захварэла. Яна вымушаная змяніць усё ў сваім жыцці. Яе 
дачка Каця неадкладна вырашае заняць месца сваёй маці. Каця кіравала 
школай і клапацілася пра сваю сястру-падлетка. Для дваццацігадовага 
чалавека, які не мае значнага вопыту, гэта вялікае жыццёвае выпрабаванне. 
Ці хопіць сілы сям’і і сяброўства, каб маці і дачка вытрымалі?
HBO Adria Award на Пітчынгу ZagrebDoxPro 2016
Сафійскі міжнародны кінафестываль 2021
Буйным планам: Эдынбургскі Дакументальны фестываль 2021 года
Idff Флаэрціяна 2021
Біяграфічны фільм Італія, 2021 год
Узнагароджаны за лепшы поўнаметражны дакументальны фільм на XIX-м
Міжнародным фестывалі фільмаў аб Чырвоным Крыжы і Здароўі
Паказаны на канале HBO для 23 еўрапейскіх тэрыторый

Таня, очень щедрая и отзывчивая учительница в своей собственной 
школе для глухих детей, заболевает. Она вынуждена изменить все в своей 
жизни. Ее дочь Катя немедленно решает занять место своей матери. 
Катя управляла школой и заботилась о своей сестре-подростке. Для 
двадцатилетнего человека, не имеющего значительного опыта, это большое 
жизненное испытание. Хватит ли силы семьи и дружбы, чтобы мать и дочь 
выдержали?
HBO Adria Award на Питчинге ZagrebDoxPro 2016
Софийский международный кинофестиваль 2021
Крупным планом: Эдинбургский Документальный фестиваль 2021 года
IDFF Флаэртиана 2021
Биографический фильм Италия, 2021 год
Награжден за лучший полнометражный документальный фильм на XIX-м
Международном фестивале фильмов о Красном Кресте и Здоровье
Показан на канале HBO для 23 европейских территорий

Tanya, a very generous and supportive teacher in her own school for deaf children, 
gets sick. She is forced to change everything in her life. Her daughter Kathy 
immediately decides to take her mother’s place. Kathy ran the school and took 
care of her teenage sister. For a twenty-year-old, without a significant experience, 
it is a big life test. Will the family and friendship’s power be enough for mother and 
daughter to withstand?
As a project received HBO Adria Award at ZagrebDoxPro Pitching 2016
As a rough cut received HBO Europe Award at Sarajevo session of Docu Rough Cut 
Boutique Festivals
Sofia International Film Festival 2021
Close:Up Edinburgh Docufest 2021
IDFF Flahertiana 2021
Biografilm Italy, 2021
Awarded for Best full length documentary at XIX-th
International Festival of Red Cross and Health Films
Screened on HBO for 23 European territories

Балгарыя
Болгария

Bulgaria

2021
61’

DCP 

ЦІХАЯ СПАДЧЫНА
Тихое наследство
Silent Legacy

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Пеця Накава | Петя Накова |  
Petya Nakova

Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriter:
Пеця Накава, Агнян Стацелаў |  
Петя Накава, Огнян Стателов |  
Petya Nakova, Ognyan Statelov

Аператар | Оператор | DOP: 
Дзімітр Костаў | Димитр Костов | 
Dimitar Kostov

Музыка | Mузыка | Music:
Георгій Стрэзаў | Георги Стрезов | 
George Strezov

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Каця Трычкова, Ханка Кастэліцава – 
супрадзюсер | Катя Тричкова, Ханка 
Кастелицова – копродюсер | Katya 
Trichkova, Khanka Kastelitsova – co-
producer

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Каця Трычкова, Кантарст Фiлмс |  
Катя Тричкова, Контарст Филмс |  
Katya Trichkova, Kontarst Films

Правы | Права | Rights Holders: 
Каця Трычкова, Кантарст Фiлмс |  
Катя Тричкова, Контарст Филмс |  
Katya Trichkova, Kontarst Films

[ тихо наследство ]



75

Скончыла Новы балгарскі ўніверсітэт па спецыяльнасці кінарэжысёр у 2010 
годзе. Працавала экспертам па рэкламе і кіно ў прадзюсарскай кампаніі. 
З’яўляецца аўтарам дзвюх кніг з дакументальнымі гісторыямі.

Окончила Новый болгарский университет по специальности кинорежиссер в 
2010 году. Работала экспертом по рекламе и кино в продюсерской компании. 
Является автором двух книг с документальными историями.

Graduated from New Bulgarian University as film director in 2010. She worked as 
an AD and film expert in a production company. She is an author of two books with 
documentary stories.

Пеця Накава
Петя Накова
Petya Nakova
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Тры галоўныя гераіні фільма «Страла» спяваюць у вясковым 
ансамблі. Адзін раз у год іх спевы маюць сакральны сэнс – на 
саракавы дзень пасля Вялікадня яны праводзяць даўні абрад 
«Страла», які абараняе жыхароў вёскі.

Три главные героини фильма «Стрела» поют в деревенском 
ансамбле. Один раз в год их пение имеет сакральный смысл – на 
сороковой день после Пасхи они проводят давний обряд «Стрела», 
который оберегает жителей деревни.

The three main heroines of the film «Arrow» sing in the village 
ensemble. Once a year, their singing has a sacred meaning – on the 
fortieth day after Easter, they perform the old «Arrow» ritual, which 
protects the villagers.

Беларусь
Беларусь

Belarus

2021
52’

DCP 

СТРАЛА
Стрела
Arrow

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Галіна Адамовіч | Галина Адамович | 
Galina Adamovich

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Галіна Адамовіч | Галина Адамович | 
Galina Adamovich

Аператар | Оператор | DOP: 
Юрый Дакучаеў | Юрий Докучаев | Yuri 
Dokuchaev

Музыка | Mузыка | Music:
Уладзімір Кур’ян | Владимир Курьян | 
Vladimir Kuryan

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Уладзімір Карачэўскі | Владимир 
Карачевский | Vladimir Karachevsky

Вытворчасць | Производство | 
Production:
УП «Нацыянальная кінастудыя 
«Беларусьфільм» | УП «Национальная 
киностудия «Беларусьфильм» | 
Unitary Enterprise «National Film Studio 
«Belarusfilm»

Правы | Права | Rights Holders: 
УП «Нацыянальная кінастудыя 
«Беларусьфільм» | УП «Национальная 
киностудия «Беларусьфильм» | 
Unitary Enterprise «National Film Studio 
«Belarusfilm»

[ страла ]
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Нарадзілася ў Мінску. У 1994 скончыла Беларускую дзяржаўную акадэмію 
мастацтваў па спецыяльнасці рэжысура дакументальнага кіно. З гэтага ж года 
пачала працаваць у штаце Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». Аўтар 
сцэнарыя і рэжысёр больш за 40 дакументальных фільмаў. Неаднаразовы 
ўдзельнік, прызёр і член журы розных міжнародных кінафестываляў. У 2007 
годзе яе фільм «Завядзёнка» названы лепшым нацыянальным фільмам у 
Рэспубліцы Беларусь. У 2012 годзе стала лаўрэатам Спецыяльнай Прэміі 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва за фільм 
«Інакіня». У 2013 названа «Мінчанкай года».

Родилась в Минске. В 1994 закончила Белорусскую государственную 
академию искусств по специальности режиссура документального кино. 
С этого же года начала работать в штате Национальной киностудии 
«Беларусьфильм».  Автор сценария и режиссёр более 40 документальных 
фильмов. Неоднократный участник, призер и член жюри различных 
международных кинофестивалей. В 2007 году её фильм «Заведенка» назван 
лучшим национальным фильмом в Республике Беларусь. В 2012 году стала 
лауреатом Специальной Премии Президента Республики Беларусь деятелям 
культуры и искусства за фильм «Инокиня». В 2013 названа «Минчанкой года».

She was born in Minsk. In 1994 she graduated from the Belarusian Academy of Arts 
with a degree in documentary filmmaking. From the same year she began working in 
the staff of the National Film Studio «Belarusfilm». Scriptwriter and director of over 
40 documentaries. Repeated participant, prize-winner and jury member of various 
international film festivals. In 2007, her film «Zavedenka» was named the best 
national film in the Republic of Belarus. In 2012 she became a laureate of the Special 
Prize of the President of the Republic of Belarus for cultural and art workers for the 
film «Inokinya». In 2013 she was named «Minsk Woman of the Year».

Галіна Адамовіч
Галина Адамович
Galina Adamovich
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Больш чым праз 50 гадоў пасля здымак у «Андрэі Рублёве» 
А.Таркоўскага, Мікалай Бурляеў вырашае вярнуцца ў вялікае кіно 
ў ролі рэжысёра. Адначасова працягваючы займацца галоўнай 
справай свайго жыцця – пошукам Святой Русі вакол і ўнутры 
сябе…

Спустя более, чем 50 лет после съемок в «Андрее Рублеве» 
А.Тарковского, Николай Бурляев решает вернуться в большое кино 
в роли режиссера. Одновременно продолжая заниматься главным 
делом своей жизни – поиском Святой Руси вокруг и внутри себя… 

More than 50 years after filming in «Andrei Rublev» by A. Tarkovsky, 
Nikolai Burlyaev decides to return to big-time cinema as a director. At 
the same time he continues to deal with the main business of his life - 
the search for Holy Russia around and within himself…

Расія
Россия
Russia

2021
45’42’’

DCP 

ІНШЫМ Я ЎЖО 
НЕ БУДУ
Другим я уже не буду
I will never be another person

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Антон Нікалаеў | Антон Николаев | 
Anton Nikolaev

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Антон Нікалаеў | Антон Николаев | 
Anton Nikolaev

Аператары | Операторы | DOP: 
Сяргей Скарыдаў, Дзмітрый Чарняцоў | 
Сергей Скоридов, Дмитрий Чернецов | 
Sergey Skoridov, Dmitry Chernetsov

Музыка | Mузыка | Music:
Іван Бурляеў | Иван Бурляев | Ivan 
Burlyaev

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Антон Нікалаеў | Антон Николаев | 
Anton Nikolaev

Вытворчасць | Производство | 
Production:
АНА «Залаты віцязь» |  
АНО «Золотой витязь» |  
ANO «Golden vityaz»

Правы | Права | Rights Holders: 
АНА «Залаты віцязь» |  
АНО «Золотой витязь» |  
ANO «Golden vityaz»

[ другим я уже не буду ]
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Нарадзіўся ў 1977 годзе ў горадзе Аляксандраў, Расія. Скончыў факультэт 
журналістыкі Расійскага дзяржаўнага сацыяльнага ўніверсітэта. Працаваў 
на розных расійскіх тэлеканалах. Цяпер – карэспандэнт службы інфармацыі 
тэлеканала «Расія-Культура». Фільм «Іншым я ўжо не буду» – дэбют у 
дакументальным кіно.

Родился в 1977 году в городе Александров, Россия. Окончил факультет 
журналистики Российского государственного социального университета. 
Работал на различных российских телеканалах. В настоящее время – 
корреспондент службы информации телеканала «Россия-Культура». Фильм 
«Другим я уже не буду» – дебют в документальном кино.

Was born in 1977 in the city of Alexandrov, Russia. Graduated from the Journalism 
Department of Russian State Social University. He worked on various Russian TV 
channels. At present he is a reporter for the information service of the Russia-Kultura 
TV channel. The film «I will never be another person» is his debut in documentary 
films.

Антон Нікалаеў
Антон Николаев
Anton Nikolaev
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КОНКУРС МАЛАДЗЁЖНАГА КІНО «КІНО МАЛАДЫХ»
КОНКУРС МОЛОДЕЖНОГО КИНО «КИНО МОЛОДЫХ» |  
YOUTH FILMS COMPETITION «CINEMA OF THE YOUNG»

ГІСТОРЫІ ДЖУ-ДЖУ
истории джу-джу | juju stories

ЦНАТЛІВА СІНІ
невинно синий | virgin blue

СІНЯЕ СЭРЦА
синее сердце | blue heart

ЛУЛУ 
лулу | louloute

МЯДОВАЯ ЦЫГАРА
медовая сигара | honey cigar

БЕЛЫ БУДЫНАК
белое здание | white building

СЫН
сын | son

ШТО МЫ БАЧЫМ, КАЛІ ГЛЯДЗІМ НА 
НЕБА?
что мы видим, когда смотрим на 
небо? | what do we see when we look at 
the sky?

ДЗЯЎЧЫНА І ПАВУК
девушка и паук | the girl and the spider

ПТУШЫНЫ АТЛАС
птичий атлас | bird atlas

БЕЛЫ ГЕТЭРАСЭКСУАЛЬНЫ 
МУЖЧЫНА
белый гетеросексуальный мужчина | 
white hetersexual male

#ЗДЫМІЦЕМАШУ
#снимитемашу | #shootmasha

СХАВАНЫ КОСМАС
скрытый космос | hidden space

АД ДЗВЯРЭЙ ДА ДЗВЯРЭЙ
от двери до двери | door to door 

ЖЫВАПІС ПА НУМАРАХ
живопись по номерам | painting by 
numbers

ПХЕНЦ 
пхенц | pkhents

ІЯ
ия | iya

МАЯКОЎСКІ
маяковский | mayakovsky

ТАТА, ДАРУЙ
папа, прости | dad, i’m sorry

ЦЯЖАР
обуза | burden

САРДЭЧНАЕ ДЫХАННЕ
сердечное дыхание | heartbreath

ДАРОГА
дорога | road
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A film by Alexandre Koberidze

What do we see when we look at the sky ?

M I R O S L A V
D O N U T I L

A L E N A
M I H U L O V Á

M A R T I N
P E C H L Á T

E L I Š K A
K Ř E N K O V Á

V O J T Ě C H
K O T E K

P A V L A
B E R E T O V Á

SCRIPTWRITERS: PETR PÝCHA, OLMO OMERZU  DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY: LUKÁŠ MILOTA  EDITOR: JANA VLČKOVÁ  PRODUCTION DESIGNER: ANTONÍN ŠILAR  COSTUME DESIGNER: ZUZANA FORMÁNKOVÁ
MAKE UP: MILAN VLČEK  MUSIC: MONIKA OMERZU MIDRIAKOVÁ  SOUND DESIGNERS: PAVEL REJHOLEC, VIKTOR EKRT  LINE PRODUCER: OLGA ŠTĚPÁNKOVÁ  HEAD OF POSTPRODUCTION: DAGMAR ŠPERLOVÁ
PRODUCER: JIŘÍ KONEČNÝ  CO-PRODUCERS: ROK BIČEK, IVAN OSTROCHOVSKÝ  CREATIVE PRODUCER CZECH TV: JAROSLAV SEDLÁČEK  ASSOCIATE PRODUCER: HÉLÈNE MITJAVILE

D I R E C T E D  B Y
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«Гісторыі Джу-Джу» – гэта тры гісторыі, якія апавядаюць пра 
амулет джуджу ў сучасным Лагосе. У «Зеллi кахання» Майкла 
Амануа незамужняя жанчына пры дапамозе джуджу хоча знайсці 
сабе ідэальнага партнёра. У «Яме» Аббы Т.Макамы пачынаюцца 
прыгоды, калі вулічны хлопец падбірае, здаецца б, выпадкова 
грошы з абочыны дарогі. У «Пакутах ведзьмы» Сі Джея «Фіеры» 
Абасі каханне і дружба ператвараюцца ў апантанасць, калі 
маладая студэнтка каледжа выклікае інтарэс свайго каханага.
Кінафестываль у Лакарна – прэмія Бакаліна Д’ора за лепшы фільм

«Истории Джу-Джу» – это три истории, которые повествуют об 
амулете джуджу в современном Лагосе. В «Любовном зелье» 
Майкла Омонуа незамужняя женщина соглашается использовать 
джуджу, чтобы найти себе идеального партнера. В «Яме» Аббы 
Т.Макамы начинаются приключения, когда уличный мальчишка 
подбирает, казалось бы, случайные деньги с обочины дороги. В 
«Страданиях ведьмы» Си Джея по мотивам»Фиери» Обаси любовь 
и дружба превращаются в одержимость, когда молодая студентка 
колледжа вызывает интерес своего возлюбленного.
Кинофестиваль в Локарно – премия Боккалино Д’Оро за лучший 
фильм

Juju Stories tackles juju in contemporary Lagos through three stories. 
In Love Potion, by Michael Omonua, an unmarried woman agrees to 
use juju to find herself an ideal mate. In Yam, by Abba T. Makama, 
consequences arise when a street urchin picks up seemingly random 
money from the roadside. In Suffer the Witch, by C.J. «Fiery» Obasi, 
love and friendship turns into obsession, when a young college woman 
attracts her crush’s interest. 
Locarno Film Festival  – Boccalino D’oro Award for Best Film

Нігерыя, Францыя
Нигерия, Франция

Nigeria, France

2021
84’

DCP

ГІСТОРЫІ ДЖУ-
ДЖУ
Истории Джу-Джу
Juju Stories

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Cі Джэй «Фіеры» Абасі, Абба Т. Макама, 
Майкл Амануа | Cи Джей «Фиери» 
Обаси, Абба Т. Макама, Майкл Омонуа 
| C.J. «Fiery» Obasi, Abba T. Makama, 
Michael Omonua

Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters:
Cі Джэй «Фіеры» Абасі, Абба Т. Макама, 
Майкл Амануа | Cи Джей «Фиери» 
Обаси, Абба Т. Макама, Майкл Омонуа |  
C.J. «Fiery» Obasi, Abba T. Makama, 
Michael Omonua 

Аператар | Оператор | DOP: 
Фэмі Аводжыд | Фэми Аводжид | Femi 
Awojide

Музыка | Mузыка | Music:
Піліп Разол | Филипп Разол | Philippe 
Razol

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Оге Абасі | Оге Обаси | Oge Obasi

Мастак | Художник | Production 
designer:
Cі Джэй «Фіеры» Абасі, Аба Т. Макама, 
Майкл Амануа | Си Джей «Фиери» 
Обаси, Абба Т. Макама, Майкл Омонуа |  
C.J. «Fiery» Obasi, Abba T. Makama, 
Michael Omonua
 
У ролях | В ролях | Cast:
Белінда Янга-Агеда, Пол Утомі, Дон 
Эквуазі, Элвіс Пока | Белинда Янга-
Агеда, Пол Утоми, Дон Эквуази, Элвис 
Поко | Belinda Yanga-Agedah, Paul Utomi, 
Don Ekwuazi, Elvis Poko

Вытворчасць | Производство | 
Production:
IFind Pictures, Fiery Film Company, 20 
Pounds Production

Правы | Права | Rights Holders: 
Fiery Film Company

[ juju stories ]
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Сі Джэй «Фіеры» Абасі вырас на фільмах жахаў «Хамер Хаўс» і раманах Стывена Кінга. У 
дзяцінстве ў яго развілася здольнасць маляваць коміксы, заснаваныя на ўсіх яго любімых 
фільмах і супергероях таго часу. Коміксы ахвотна раскуплялі аднагодкі.
Си Джей «Фиери» Обаси вырос на фильмах ужасов «Хаммер Хаус» и читая романы 
Стивена Кинга. В детстве у него развилась способность рисовать комиксы, основанные 
на всех его любимых фильмах и супергероях того времени. Комиксы охотно раскупали 
сверстники. 
C.J. «Fiery» Obasi grew up watching Hammer House horror films and reading Stephen King 
novels. As a child, he developed a knack for drawing comics based on all his favorite movies and 
superheroes at the time. Comics which he would sell to his peers much to their delight. 

Абба Г. Макама – мастак-визуалист і рэжысёр. Ён з’яўляецца заснавальнікам і крэатыўным 
дырэктарам OSIRIS FILM & ENTERTAINMENT, творчай групы, якая распрацоўвае ідэі і 
стратэгіі для лічбавых і традыцыйных медыя.
Абба Т.Макама – художник-визуалист и режиссер. Он является основателем и креативным 
директором OSIRIS FILM & ENTERTAINMENT, творческой группы, которая разрабатывает 
идеи и стратегии для цифровых и традиционных медиа.
Abba T. Makama is a visual artist & filmmaker . He is the founder and creative director of OSIRIS 
FILM & ENTERTAINMENT, a creative group that designs ideas and strategies for digital and 
traditional media. 

Майкл Амануа скончыў кінашколу UCLA ў Фарнхэме і з тых часоў зняў больш за дзесяць 
кароткаметражных і поўнаметражных фільмаў. Яго фільмы былі паказаны на многіх 
кінафестывалях, уключаючы IFFR, Лонданскі фестываль кароткаметражных фільмаў, 
Encounters і AFRIFF.
Майкл Омонуа окончил киношколу UCA в Фарнхэме и с тех пор снял более десяти 
короткометражных и полнометражных фильмов. Его фильмы были показаны на многих 
кинофестивалях, включая IFFR, Лондонский фестиваль короткометражных фильмов, 
Encounters и AFRIFF.
Michael Omonua graduated from the film school UCA, Farnham and has since gone on to 
complete over ten short films and a feature film. His films have screened in many film festivals 
including IFFR, London Short Film Festival, Encounters, and AFRIFF.

Cі Джэй «Фіеры» Абасі, Абба Т. Макама, Майкл Амануа |
Cи Джей «Фиери» Обаси, Абба Т. Макама, Майкл Омонуа |
C.J. «Fiery» Obasi, Abba T. Makama, Michael Omonua
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На летнія канікулы Езі вяртаецца дадому да бабулi, да сажалкі з 
каляровымі рыбкамі. Тут успаміны аб мінулым сціраюць межы 
паміж марамі і рэальнасцю.
Locarno Film Festival

На летние каникулы Ези возвращается домой к бабушке, к пруду 
с цветными рыбками. Здесь воспоминания о прошлом стирают 
границы между мечтами и реальностью.
Locarno Film Festival

Yezi returns back home by the Flower Fish Pond for summer vacation 
with her grandmother. Their memories of the past blur the boundaries 
between dreams and the reality.
Locarno Film Festival

Кітай
Китай
China

2021
100’
DCP

ЦНАТЛІВА СІНІ
Невинно синий
Virgin Blue

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Ню Сяоюй | Ню Сяоюй | Niu Xiaoyu

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Ню Сяоюй | Niu Xiaoyu | Ню Сяоюй

Аператар | Оператор | DOP: 
Дэн Сюй | Deng Xu | Дэн Сюй

Музыка | Mузыка | Music:
Рубі Ху | Руби Ху | Rubey Hu 

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Ван Цзыцзянь, Чжу Вэньхуэй |  
Ван Цзицзянь, Чжу Вэньхуэй | 
Wang Zijian, Zhu Wenhui 

Мастакі | Художники | Production 
designers:
Езi, Чжэн Шэнчжы | Ези, Чжэн 
Шэнчжи | Yezi, Zheng Shengzhi
 
У ролях | В ролях | Cast:
Лань Чжыцян | Лань Чжицян |  
Lan Zhiqiang

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Blackfin Production

Правы | Права | Rights Holders: 
Rediance, Кітай | Rediance, Китай | 
Rediance, China

[ bu yao zai jia a, yu hua tang ]
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Нарадзілася ў Хэфэі, правінцыя Аньхой, скончыла Пекінскую кінаакадэмію 
ў ступенi бакалаўра па накірунку «Анімацыя» і ступені магістра па накірунку 
«Эксперыментальнае кіно». Сяоюй самастойна спрадзюсіравала два 
кароткаметражныях фільмы, якія ўвайшлі ў шорт-ліст 10-га незалежнага 
кінафестывалю Кітая, 26-га фестывалю Côté Court і 12-га Міжнароднага 
кінафестывалю.

Родилась в Хэфэе, провинция Аньхой, окончила Пекинскую киноакадемию 
со степенью бакалавра по направлению «Анимация» и степенью магистра 
по направлению «Экспериментальное кино». Сяоюй самостоятельно 
спродюсировала два короткометражных фильма, которые вошли в шорт-лист 
10-го Китайского независимого кинофестиваля, 26-го фестиваля Côté Court и 
12-го Международного кинофестиваля.

Born in Hefei, Anhui province, and graduated from Beijing Film Academy with a 
Bachelor’s degree in Animation and Master’s in Experimental Film. Xiaoyu has 
independently produced two short films, which have been shortlisted in the 10th China 
Independent Film Festival, the 26th Festival Côté Court and the 12th International Film 
Festival.

Ню Сяоюй
Ню Сяоюй
Niu Xiaoyu
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Падзеі фільма адбываюцца ў альтэрнатыўнай рэальнасці, дзе ў 
лацінаамерыканскай краіне эксперымент па стварэнні штучнага 
чалавека пацярпеў крах. Адна з удзельніц эксперыменту 
прасочвае свой генетычны ланцужок і пачынае пошук сваіх 
каранёў, знаходзячы чалавечнасць і жывыя эмоцыі.

События фильма происходят в альтернативной реальности, 
где в латиноамериканской стране эксперимент по созданию 
искусственного человека потерпел крах. Одна из участниц 
эксперимента прослеживает свою генетическую цепочку и 
начинает поиск своих корней, обретая человечность и живые 
эмоции.

The events of the film take place in an alternate reality, where an 
experiment to create an artificial human failed in a Latin American 
country. One of the participants of the experiment traces her genetic 
chain and begins to search for her roots, gaining humanity and lively 
emotions.

Куба
Куба
Cuba

2021
104’
DCP

СІНЯЕ СЭРЦА
Синее сердце
Blue Heart

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Мігель Каюла Ніно | Мигель 
Койула Нино | Miguel Coyula Nino

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Мігель Каюла | Мигель Койула | 
Miguel Coyula

Аператар | Оператор | DOP: 
Мігель Каюла | Мигель Койула | 
Miguel Coyula

Музыка | Mузыка | Music:
Дзік Чартоф, Мігель Койула, Іван 
Лежардзі, Сiнфонiті, ППР |  
Дик Чартофф, Мигель Койула, 
Иван Лежарди, Синфонити, ППР |  
Dick Chartoff, Miguel Coyula, Ivan 
Lejardie, Sinfonity, PPR

Мастакі | Художники | Production 
designers:
Лін Круз, Карлас Гронльер, Гектар 
Ноас, Марыяна Алом | Линн Круз, 
Карлос Гронлиер, Гектор Ноас, 
Мариана Алом | Lynn Cruz, Carlos 
Gronlier, Hector Noás, Mariana Alom
 
У ролях | В ролях | Cast:
Мігель Каюла и Лін Круз |  
Мигель Койула и Линн Круз | 
Miguel Coyula & Lynn Cruz

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Producciones Piramide Miguel 
Coyula, Lynn Cruz La Habana, Cuba

Правы | Права | Rights Holders: 
Habanero Film Sales Rio de Janeiro, 
Бразілія | Habanero Film Sales Rio 
de Janeiro, Бразилия | Habanero 
Film Sales Rio de Janeiro, Brazil 

[ corazon azul ]
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У 1994 годзе зняў свой першы кароткаметражны фільм на старой відэакамеры 
VHS. Гэты кароткаметражны фільм дазволіў яму паступіць у Міжнародную 
кінашколу Сан-Антоніа-дэ-лос-Баньёс, Куба. У 2001 годзе атрымаў стыпендыю 
ў Тэатральным інстытуце Лі Страсберга ў Нью-Ёрку. На працягу многіх гадоў 
прадстаўляў свае працы і выступаў з дакладамі ў некалькіх амерыканскіх 
універсітэтах, уключаючы Ельскі, Прынстанскі, Тулейн, Эмерсан, Карнэльскі 
ўніверсітэт штата Вашынгтон, UM і Райс.

В 1994 году снял свой первый короткометражный фильм на старой 
видеокамере VHS. Этот короткометражный фильм позволил ему поступить 
в Международную киношколу Сан-Антонио-де-лос-Баньос, Куба. В 2001 году 
получил стипендию в Театральном институте Ли Страсберга в Нью-Йорке. На 
протяжении многих лет представлял свои работы и выступал с докладами в 
нескольких американских университетах, включая Йельский, Принстонский, 
Тулейн, Эмерсон, Корнельский университет штата Вашингтон, UM и Райс.

In 1994 he made his first short film on an old VHS camcorder. This short film earned 
him admission to the International Film School of San Antonio de los Banos, Cuba. In 
2001, he received a fellowship at the Lee Strasberg Theater Institute in New York. Over 
the years, he has presented his work and has spoken at several American universities, 
including Yale, Princeton, Tulane, Emerson, Cornell University of Washington, UM, and 
Rice.

Мигель Кайула Ніно 
Мигель Койула Нино
Miguel Coyula Nino
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Луіза вяртаецца ў дзяцінства, калі яе сям’я вырашае прадаць 
сваю ферму. 20 гадоў таму яна была Лулу, гарэзлівай і энергічнай 
маленькай дзяўчынкай, якая дапамагала свайму бацьку на 
ферме, білася з братамі і сёстрамі, за якую ўвесь час турбавалася 
маці... Пазыкі сям’і растуць, моманты бесклапотнага дзяцінства 
пераплятаюцца з суровай рэальнасцю дарослага жыцця, а 
звыклае сельскае жыццё знікае.

Луиза возвращается в детство, когда ее семья решает продать 
свою ферму. 20 лет назад она была Лулу, озорной и энергичной 
маленькой девочкой, которая помогала своему отцу на 
ферме, дралась с братьями и сестрами, за которую постоянно 
беспокоилась мать... Долги семьи растут, и моменты беззаботного 
детства переплетаются с суровой реальностью взрослой жизни и 
исчезающего сельского мира.

Louise revisits her childhood when her family decides to sell their farm. 
20 years ago, she was Louloute, a mischievous and exuberant little girl, 
helping her father with their farm, fighting with her siblings and worrying 
her mother... When the family’s debts accumulate and overwhelm them, 
tender childhood moments become intertwined with the harsh adult 
reality of a disappearing rural world.

Францыя
Франция

France

2020
86’

DCP

ЛУЛУ
Лулу
Louloute

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Юбер Віль | Юбер Виль | Hubert Viel

Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriters:
Юбер Віль, Джэральдзін Кейфлін |  
Юбер Виль, Джеральдин Кейфлин | 
Hubert Viel, Géraldine Keiflin

Аператар | Оператор | DOP: 
Эліс Дэспла | Элис Деспла |  
Alice Desplats

Музыка | Mузыка | Music:
Фрэдэрык Альварэс | Фредерик 
Альварес | Frederic Alvarez

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Нікаля Антамэ | Николя Антоме | 
Nicolas Anthomè

У ролях | В ролях | Cast:
Лор Каламі, Эліс Анры, Эрыка 
Сэнт, Бруна Клерфон | Лор 
Калами, Алиса Анри, Эрика Сент, 
Бруно Клерфон | Laure Calamy, 
Alice Henri, Erika Sainte, Bruno 
Clairefond 

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Bathysphere

Правы | Права | Rights Holders: 
Best friend forever SPRL

[ louloute ]
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Нарадзіўся ў Нармандыі ў сям’і канявода. Вывучаў кінематограф у ESRA, 
затым філасофію ў Сарбоне. У 2007 годзе зняў і спрадзюсаваў спачатку 
кароткаметражку «Avenue de l’Opéra», затым «Artémis, cœur d’artichaut», Гран-
пры фестывалю Brive у 2013 годзе. Сузаснавальнік кампаніі Artisans du film. 
«Лулу» – яго другі поўнаметражны фільм пасля выхаду «Les Filles au Moyen ge» 
у 2015 годзе.

Родился в Нормандии в семье коневода. Изучал кинематограф в ESRA, 
затем философию в Сорбонне. В 2007 году снял и спродюсировал сначала 
короткометражку «Avenue de l’Opéra», затем «Artémis, cœur d’artichaut», Гран-при 
фестиваля Brive в 2013 году. Соучредитель компании Artisans du film. «Лулу» 
– его второй полнометражный фильм после выхода «Les Filles au Moyen ge» в 
2015 году.

Born in a family of horse breeder in Normandy, Hubert Viel studied cinema in ESRA 
then philosophy in la Sorbonne. In 2007 he has made and produced himself a first 
short Avenue de l’Opéra, then Artémis, cœur d’artichaut, Grand Prix in Brive festival in 
2013. He is the co founder of the company Artisans du film. Louloute is his second 
feature film after Les Filles au MoyenÂge released in 2015.

Юбер Віль
Юбер Виль
Hubert Viel
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Парыж, 1993 год. 17-гадовая Сэльма жыве ў буржуазнай і свецкай 
берберскай сям’і. Калі яна сустракае Жульена, смелага маладога 
чалавека і адчувае да яго моцную цягу, яна ўпершыню ўсведамляе 
суровыя правілы яе патрыярхальнай сям’і і тое, як яны ўплываюць 
на яе блізкасць.
Па меры таго, як ісламізм захоплівае краіну яе паходжання і 
распадаецца яе сям’я, Сэльма выяўляе сілу свайго ўласнага 
жадання. Яна павінна супраціўляцца і змагацца. Дзякуючы сіле 
свайго народа яна набывае ўласную ўнутраную моц свабоднай 
жанчыны.

Париж, 1993 год. 17-летняя Сельма живет в буржуазной и светской 
берберской семье. Когда она встречает Жюльена, смелого 
молодого человека и испытывает к нему сильное влечение, 
впервые осознает суровые правила ее патриархальной семьи и то, 
как они влияют на ее близость.
По мере того, как исламизм захватывает страну ее происхождения 
Алжир, распадается ее семья, Сельма принимает решение не 
плыть по течению, а сопротивляться и бороться. Благодаря 
силе своего народа она обретает собственную внутреннюю силу 
свободной женщины.

Paris, 1993. Selma, 17, lives in a bourgeois and secular Berber family. 
When she meets and is strongly attracted to Julien, a dashing young 
man, she realizes for the first time the heavy rules of her patriarchal 
family and how they affect her intimacy. 
As Islamism takes over her country of origin and her family crumbles, 
Selma discovers the power of her own desire. She must resist and fight. 
Through the strength of her people, she starts walking down the path of 
what it means to become a free woman.

Францыя
Франция

France

2020
100’
DCP

МЯДОВАЯ 
ЦЫГАРА
Медовая сигара
Honey Cigar

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Камір Айнуз | Камир Айнуз | Kamir 
Aïnouz

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Камір Айнуз | Камир Айнуз | Kamir 
Aïnouz

Аператар | Оператор | DOP: 
Жанна Лапуары | Жанна Лапуари | 
Jeanne Lapoirie

Музыка | Mузыка | Music:
Жулі Руэ | Жюли Руэ | Julie Roué

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Крысціна Руксэль | Кристина 
Руксель | Christine Rouxel

У ролях | В ролях | Cast:
Зое Аджані, Аміра Касар, Ліес 
Салем | Зое Аджани, Амира Касар, 
Лис Салем | Zoé Adjani, Amira 
Casar, Lyès Salem

Мастак | Художник | Production 
designer:
Анджэла Зампаруці | Анджело 
Зампарутти | Angelo Zamparutti
 
Вытворчасць | Производство | 
Production:
Eliph Productions, Willow Films

Правы | Права | Rights Holders: 
Best friend forever SPRL

[ cigare au miel ]
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Нарадзілася ў Парыжы ў сям’і алжырцаў, пражыла сем гадоў у Лос-Анджэлесе, 
дзе вывучала кінематограф у Каліфарнійскім універсітэце і ўдзельнічала ў розных 
семінарах па кінавытворчасці ў Школе кінематаграфічных мастацтваў «USC». Сястра 
вядомага бразільска-алжырскага рэжысёра Карыма Айнўза, Камір распрацавала 
арыгінальны кантэнт, натхнёны алжырскай і французскай культурамі. Яна таксама 
працавала сцэнарыстам у кіно і на тэлебачанні, у прыватнасці, у «Lol USA» Лізы 
Асуелас. «Мядовая цыгара» – рэжысёрскі дэбют. Яе арыгінальны сцэнарый быў 
адабраны ў лабараторыі сцэнарыстаў Раві пры Інстытуце Сандэнс і ўдастоены 
гранта Fondation Beaumarchais-SACD.

Родилась в Париже в семье алжирцев, прожила семь лет в Лос-Анджелесе, где 
изучала кинематограф в Калифорнийском университете и участвовала в различных 
семинарах по кинопроизводству в Школе кинематографических искусств «USC». 
Сестра известного бразильско-алжирского режиссера Карима Айнуза, Камир 
разработала оригинальный контент, вдохновленный алжирской и французской 
культурамі. Она также работала сценаристом в кино и на телевидении, в частности, в 
«Lol USA» Лизы Асуелос. «Медовая сигара» – режиссерский дебют. Ее оригинальный 
сценарий был отобран в лаборатории сценаристов Рави при Институте Сандэнс и 
удостоен гранта Fondation Beaumarchais-SACD.

Born in Paris of Algerian parents, Kamir Aïnouz lived seven years in Los Angeles where 
she studied film writing at UCLA and participated in various filmmaking workshops at 
USCSchool of Cinematic Arts. Sister of renowned BrazilianAlgerian director Karim Aïnouz, 
Kamir has been developing original content inspired by her dual Algerian and French culture. 
She has also worked as a screenwriter for cinema and television, notably on «Lol USA» 
by Lisa Azuelos. «Honey Cigar» is her directorial debut. Her original script was selected 
at the Rawi Screenwriters Lab with the Sundance Institute and awarded the Fondation 
Beaumarchais-SACD cinema grant.

Камір Айнуз
Камир Айнуз
Kamir Aïnouz
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20-гадовы Самнанг і двое яго сяброў жывуць у Белым будынку, 
знакавым шматкватэрным доме ў Пнампені. У гэтым хутка 
зменлівым горадзе яны займаюцца танцамі, мараць аб конкурсах 
талентаў на тэлебачанні, а іх бацькі вядуць больш традыцыйны 
лад жыцця. Але Белы будынак плануюць знесці. Самнанг назірае, 
як яго бацька беспаспяхова спрабуе прымірыць суседзяў, што 
пасварыліся, і расказвае ім пра прапановы ўраду аб кампенсацыі 
расходаў жыхароў. А таксама ён даведаўся, што яго лепшы 
сябар ад’язджае з Камбоджы. Самнанг лічыць, што стабільнае 
асяроддзе, якое ён заўсёды называў домам, знаходзіцца ў хісткім 
становішчы.
Венецыянскі кінафестываль, верасень 2021 – праграма Арызонці  
(першы камбаджыйскі рэжысёр у афіцыйным адборы Венецыі) 
Найлепшы акцёр праграмы Арызонці 2021

20-летний Самнанг и двое его друзей живут в Белом здании, 
известном многоквартирном доме в Пномпене. В этом быстро 
меняющемся городе они занимаются танцами, мечтают о 
конкурсах талантов на телевидении, в то время как их родители 
ведут более традиционный образ жизни. Но Белое здание 
планируют снести. Самнанг наблюдает, как его отец безуспешно 
пытается примирить поссорившихся соседей, рассказывая 
про предложения правительства о компенсации за выселение 
жителей, также он узнает, что его лучший друг покидает Камбоджу. 
Самнанг понимает, что стабильное окружение, которое он всегда 
называл домом, находится в шатком положении.
Венецианский кинофестиваль, сентябрь 2021 – программа 
Ориззонти (первый камбоджийский режиссер в официальном 
отборе Венеции) 
Лучший актер в программе Ориззонти 2021

20-year-old Samnang and two of his friends live in the White Building, 
a landmark tenement in Phnom Penh. In this fast-changing city, the 
three boys practice their dance routine dreaming of television talent 
contests while their parents lead a more traditional lifestyle. But the 
White Building is to be demolished. Samnang observes his father 
unsuccessfully attempting to bring together his divided neighbors on 
the government’s compensation offers for residents to move out, and 
he must face his best friend’s departure from Cambodia. Samnang finds 
that the stable environment he has always called home is on shaky 
ground.
Venice, september 2021 – Orizzonti Competition (first cambodian director 
ever in venice official selection)
Best Actor Venice Orizzonti 2021

Камбоджа, Францыя, Кітай, Катар
Камбоджа, Франция, Китай, Катар 

Cambodia, France, China, Qatar 

2021
90’

DCP

БЕЛЫ 
БУДЫНАК
Белое здание 
White Building

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Кавіч Неанг | Кавич Неанг | Kavich 
Neang 

Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария 
| Scriptwriters:
Кавіч Неанг, Данiэль Мэтэс | Кавич 
Неанг, Даниэль Мэттес | Kavich 
Neang, Daniel Mattes 

Аператар | Оператор | DOP: 
Дуглас Сок | Дуглас Сок | Douglas 
Seok

Музыка | Mузыка | Music:
Жан-Шарль Бастыён | Жан-Шарль 
Бастион | Jean-Charles Bastion

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Дэві Чоу (Камбоджа), Марын Арыгі 
дэ Казанова (Францыя) |  
Дэви Чоу (Камбоджа), Марин 
Арриги де Казанова (Франция) |  
Davy Chou (Cambodia), Marine Arrighi 
de Casanova (France)

У ролях | В ролях | Cast:
Пісет Чхун, Сітхан Хут, Соха Ук, 
Чынаро Сом | Писет Чхун, Ситхан 
Хут, Соха Ук, Чиннаро Сом | Piseth 
Chhun, Sithan Hout, Sokha Uk, 
Chinnaro Soem

Мастак | Художник | Production 
designer:
Каніта Тит | Канита Тит | Kanitha Tith
 
Вытворчасць | Производство | 
Production:
Anti-Archive (Камбоджа), Apsara Films 
(Францыя), Xstream Pictures (Кітай), 
Kongchak Pictures (Камбоджа) | 
Anti-Archive (Камбоджа), Apsara Films 
(Франция), Xstream Pictures (Китай), 
Kongchak Pictures (Камбоджа) | 
Anti-Archive (Cambodia), Apsara Films 
(France), Xstream Pictures (China), 
Kongchak Pictures (Cambodia)

Правы | Права | Rights Holders: 
Les Films du Losange

[ បឌ%ងស ]
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Нарадзіўся ў 1987 годзе ў Пнампені, Камбоджа. З 2011 года зняў пяць 
кароткаметражных фільмаў. Спачатку вучыўся ў Рыцi Панха, а ў 2013 
годзе далучыўся да Азіяцкай кінаакадэміі ў Пусане. У 2014 годзе стаў 
сузаснавальнікам «Anti-Archive» разам з Дэйві Чоу і Стывам Чэн. У 2017-
2018 гадах далучыўся да фонду «Cannes Cinéfondation’s Residency». Яго 
дакументальны фільм «Мінулай ноччу я бачыў, як ты ўсміхаўся» (2019 год) 
атрымаў прэмію NETPAC на IFFR, спецыяльны прыз журы на Jeonju, лепшы 
вобраз на Janela de Cinema і дзве ўзнагароды на Tokyo FilmEx. «Белы будынак» 
– яго першы поўнаметражны фільм.

Родился в в 1987 году в Пномпене, Камбоджа. С 2011 года снял пять 
короткометражных фильмов. Сначала учился у Рити Панха, а в 2013 году 
присоединился к Азиатской киноакадемии в Пусане. В 2014 году стал 
соучредителем «Anti-Archive» вместе с Дэви Чоу и Стивом Ченом. В 2017-
2018 годах присоединился к фонду «Cannes Cinéfondation’s Residency». Его 
документальный фильм «Прошлой ночью я видел, как ты улыбался» (2019 год) 
получил премию NETPAC на IFFR, специальный Приз жюри на Jeonju, Лучший 
Образ на Janela de Cinema и две награды на Tokyo FilmEx. «Белое здание» – его 
первый полнометражный фильм.

Was born in Phnom Penh, Cambodia in 1987. He has directed five short films since 
2011. He first studied under Rithy Panh, and in 2013, he joined Busan’s Asian Film 
Academy. In 2014, he co-founded Anti-Archive alongside Davy Chou and Steve Chen. 
He joined Cannes Cinéfondation’s Residency in 2017-18. His 2019 documentary 
Last Night I Saw You Smiling won the NETPAC Award at IFFR, the Special Jury Prize 
at Jeonju, Best Image at Janela de Cinema and two awards at Tokyo FilmEx. White 
Building is his first feature film.

Кавіч Неанг
Кавич Неанг
Kavich Neang 
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Саракагадовага Фарыда гняце адзінота, якая выпала яму лёсам. 
Таму ён шануе зносіны з маці, нават нягледзячы на канфлікты. 
Смерць маці знішчае апошнюю абаронную сцяну. Спробы знайсці 
кантакты з людзьмі па-за домам церпяць крах. З кожным новым 
знаёмствам сітуацыя толькі пагаршаецца.
43-і Маскоўскі міжнародны кінафестываль, 2021, Масква, Расія – 
галоўны конкурс, лаўрэат прэміі за лепшую мужчынскую ролю

Сорокалетнего Фарида тяготит одиночество, которое выпало ему 
судьбой. Поэтому он ценит общение с матерью, даже несмотря 
на конфликты. Смерть матери разрушает последнюю защитную 
стену. Попытки найти контакты с людьми вне дома терпят крах. 
С каждым новым знакомством ситуация только усугубляется.
43-й Московский международный кинофестиваль, 2021, Москва,  
Россия – основной конкурс, лауреат премии за лучшую мужскую 
роль

Forty-year-old Farid is burdened by the loneliness that fate befell him. 
Therefore, he values communication with his mother, even despite 
conflicts. The death of the mother destroys the last protection. 
Attempts to reach out to people outside the home fail. With each new 
acquaintance, the situation only gets worse.
43rd Moscow International Film Festival, 2021, Moscow, Russia – Main 
Competition, winner of Best Actor Award

Іран
Иран

Iran

2021
80’

DCP

СЫН
Сын
Son

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Нушын Мераджы | Нушин 
Мераджи | Noushin Meraji

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Нушын Мераджы | Нушин 
Мераджи | Noushin Meraji

Аператар | Оператор | DOP: 
Алі Шурварзі | Али Шурвази | Ali 
Shourvarzi

Музыка | Mузыка | Music:
Арман Мераджы | Арман 
Мераджи | Arman Meraji

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Мехдзі Фард Гадэры | Мехди 
Фард Гадери | Mehdi Fard Ghaderi

У ролях | В ролях | Cast:
Сохейл Ганнадан, Нахід Хададзі, 
Доня Хейдары | Сохейл Ганнадан, 
Нахид Хаддади, Донья Хейдари | 
Soheil Ghannadan, Nahid Haddadi, 
Donya Heydari

Мастак | Художник | Production 
designer:
Мехдзі Фардгадэры | Мехди 
Фардгадери | Mehdi Fardghaderi
 
Вытворчасць | Производство | 
Production:
Fard Pictures

Правы | Права | Rights Holders: 
Persia Film Distribution

[ pesar ]
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Нарадзілася ў 1980 годзе ў Тонекабоне, Іран. Скончыла курс кінавытворчасці ў 
Іранскай асацыяцыі маладзёжнага кіно. Пачала здымаць кароткаметражныя 
фільмы ў 2004 годзе, некаторыя з якіх былі паказаны і адзначаны ўзнагародамі 
нацыянальных і міжнародных кінафестываляў. «Сын» – яе першы 
поўнаметражны фільм.

Родилась в 1980 году в Тонекабоне, Иран. Окончила курс кинопроизводства в 
Иранской ассоциации молодежного кино. Начала снимать короткометражные 
фильмы в 2004 году, некоторые из которых были показаны и отмечены 
наградами национальных и международных кинофестивалей. «Сын» – ее 
первый полнометражный фильм.

Born in 1980 in Tonekabon, Iran. Noushin Meraji took a filmmaking course at Iranian 
Youth Cinema Association. She started making short films in 2004, some shown and 
awarded in national and international film festivals. «The Son» is her first feature film. 

Нушын Мераджы
Нушин Мераджи
Noushin Meraji
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Рэальнасць у гэтым фільме густа замяшана з магіяй старога 
Кутаісі. Малады футбаліст закахаўся ў прыгожую дзяўчыну, з якой 
сутыкаецца на вуліцы. Яна адказвае яму ўзаемнасцю. Але, па 
чароўных абставінах, яны забываюцца на сваё мінулае. Яны не 
пазнаюць адно аднаго, але адначасова ўладкоўваюцца працаваць 
у тую кавярню, дзе аднойчы былі разам.
Берлінскі кінафестываль – прэмія ФІПРЭСІ

Реальность в этом фильме густо замешана с магией старого 
Кутаиси. Молодой футболист влюбляется в красивую девушку, 
с которой сталкивается на улице. Она отвечает ему взаимностью. 
Но, по волшебным обстоятельствам, они забывают свое прошлое. 
Они не узнают друг друга, но одновременно устраиваются 
работать в то кафе, где однажды были вместе.
Берлинский кинофестиваль – приз ФИПРЕССИ

The reality in this film is deeply mixed with the magic of old Kutaisi. 
A young soccer player falls in love with a pretty girl he runs into on the 
street. She reciprocates his feelings. But, by magical circumstances, 
they forget their past. They do not recognize each other, but at the same 
time they get a job in the cafe where they once were together.
Berlin Film Festival – FIPRESCI Award

Германія, Грузія 
Германия, Грузия 
Germany, Georgia

2021
150’
DCP

ШТО МЫ БАЧЫМ, КАЛІ 
ГЛЯДЗІМ НА НЕБА?
Что мы видим, когда смотрим на небо?
What Do We See When We Look At The Sky?

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Аляксандр Каберыдзэ | 
Александр Коберидзе | Alexandre 
Koberidze

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Аляксандр Каберыдзэ | 
Александр Коберидзе | Alexandre 
Koberidze

Аператар | Оператор | DOP: 
Фараз Фешаракі | Фараз 
Фешараки | Faraz Fesharaki 

Музыка | Mузыка | Music:
Нiно Зауташвілі | Нино 
Зауташвили | Nino Zautashvili

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Марыям Шатберашвілі |  
Мариам Шатберашвили |  
Mariam Shatberashvili

У ролях | В ролях | Cast:
Георгiй Бачарышвiлi, Анi 
Карсаладзэ, Алiко Барбакадзэ |  
Георгий Бочоришвили, Ани 
Карселадзе, Олико Барбакадзе | 
Giorgi Bochorishvili, Ani Karseladze, 
Oliko Barbakadze 

Мастак | Художник | Production 
designer:
Мака Джэбірашвілі | Мака 
Джебирашвили | Maka Jebirashvili
 
Вытворчасць | Производство | 
Production:
German Film- and Television 
Academy Berlin

Правы | Права | Rights Holders: 
Cercamon Sébastien Chesneau, 
Дубай | Cercamon Sébastien 
Chesneau, Дубай | Cercamon 
Sébastien Chesneau, Dubai

[ რას ვხედავთ, როდესაც ცას ვუყურებთ? ]
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Пасля вывучэння мікраэканомікі і кінавытворчасці ў Тбiлiсi Аляксандр 
Каберыдзэ пераехаў у Берлін і вывучаў рэжысуру ў Нямецкай акадэміі 
кіно і тэлебачання ў Берліне (DFFB). Падчас вучобы ён зняў некалькі 
паспяховых кароткаметражных фільмаў, пачынаючы з фільма «Калафон» 
(2015), які атрымаў ацэнку крытыкаў у Kurzfilmtage Oberhausen. Яго першы 
поўнаметражны фільм «Няхай лета ніколі не надыходзiць» (2017) атрымаў 
мноства ўзнагарод на фестывалях па ўсім свеце, у тым ліку Гран-пры на FID 
Marseille.

После изучения микроэкономики и кинопроизводства в Тбилиси Александр 
Коберидзе переехал в Берлин и учился режиссуре в Немецкой академии кино 
и телевидения в Берлине (DFFB). Во время учебы снял несколько успешных 
короткометражных фильмов, начиная с «Колофона» (2015), получившего 
одобрение критиков на Kurzfilmtage Oberhausen. Его первая полнометражная 
работа «Пусть лето никогда не наступит» (2017) завоевала множество наград 
на фестивалях по всему миру, в том числе Гран-при FID в Марселе.

After studying microeconomics and film production in Tiflis, Alexandre Koberidze 
moved to Berlin and studied directing at the German Film- and Television Academy 
Berlin (DFFB). During his studies, he directed several successful short films, starting 
with his short Colophon (2015) that gained critical plaudits at the Kurzfilmtage 
Oberhausen. His first feature «Let the summer never come again» (2017) won 
multiple awards at many festivals worldwide, including the Grand Prix at FID Marseille.

Аляксандр Каберыдзэ
Александр Коберидзе
Alexandre Koberidze
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Ліза з’язджае. Мара застаецца. Скрыні перамяшчаюцца, сцены 
фарбуюцца, будуюцца шафы і пачынае адкрывацца бездань, пакой 
напаўняе туга, і эмацыйныя амерыканскія горкі прыходзяць у рух. 
Трагікамічны фільм-катастрофа. Паэтычная балада пра змены 
і хуткаплыннасць. Браты-блізняты Рамон і Сільван Цюрхеры 
складаюць паэтычны паноптыкум формаў чалавечых адносін, 
які вагаецца паміж вывучэннем паўсядзённага жыцця, казкай 
і псіхалагічным партрэтам далікатнага свету. Пасля іх хіта на 
Берлінале «Дзіўнае кацяня» (2013 года) «Дзяўчына і павук» 
стала другой часткай трылогіі аб неабходнасці блізкасці і болю 
расстання.
Берлінале, 2021 – праграма «Сустрэчы», узнагарода за лепшую 
рэжысуру,  прэмія ФІПРЭСІ

Лиза уезжает. Мара остается. Ящики перемещаются, стены 
красятся, строятся шкафы и начинает открываться бездна, 
комнату наполняет тоска, и эмоциональные американские горки 
приходят в движение. Трагикомический фильм-катастрофа. 
Поэтическая баллада об изменениях и быстротечности. 
Братья-близнецы Рамон и Сильван Цюрхеры составляют 
поэтический паноптикум форм человеческих отношений, который 
колеблется между изучением повседневной жизни, сказкой и 
психологическим портретом хрупкого мира. После их хита на 
Берлинале «Странный котенок» (2013) «Девушка и паук» стала 
второй частью трилогии о необходимости близости и боли 
разлуки.
Берлинале, 2021 – секция «Встречи», награда за лучшую режиссуру,  
премия ФИПРЕССИ

Lisa is moving out. Mara is left behind. As boxes are shifted, walls 
painted and cupboards built, abysses begin to open up, yearnings fill 
the room and an emotional rollercoaster is set in motion. A tragicomic 
catastrophe film. A poetic ballad about change and transience. Twin 
brothers Ramon and Silvan Zürcher compose a poetic panopticon 
of forms of human relationships, that meanders between a study of 
everyday life, a fairy-tale and a psychological portrait of a brittle world. 
After their Berlinale-hit «The Strange Little Cat» (2013), «The Girl and 
the Spider» is the second instalment of a trilogy about the need for 
closeness and the pain of separation.
Best Director Award Encounters Berlinale 2021/ FIPRESCI Award Berlin 
Film Festival

Швейцарыя
Швейцария 
Switzerland 

2021
98’

DCP

ДЗЯЎЧЫНА І 
ПАВУК
Девушка и паук
The Girl and the Spider 

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Рамон і Сільван Цюрхеры | Рамон 
и Сильван Цюрхеры | Ramon & 
Silvan Zürcher

Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriter:
Рамон і Сільван Цюрхеры | Рамон 
и Сильван Цюрхеры | Ramon & 
Silvan Zürcher

Аператар | Оператор | DOP: 
Аляксандр Хаскерль | Александр 
Хаскерль | Alexander Hasskerl

Музыка | Mузыка | Music:
Філіп Мол | Филипп Молл | Philipp 
Moll 

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Алін Шмід і Адрыян Блазер | Алин 
Шмид и Адриан Блазер | Aline 
Schmid & Adrian Blaser 

У ролях | В ролях | Cast:
Генрыэта Канфурыус, Ліліян 
Амуат, Урсіна Ларді, Флюрын 
Гігер | Генриетта Конфуриус, 
Лилиан Амуат, Урсина Ларди, 
Флурин Гигер | Henriette Confurius, 
Liliane Amuat, Ursina Lardi, Flurin 
Giger

Мастакі | Художники | Production 
designers:
Сабіна Вінклер, Морцімер Чэн | 
Сабина Винклер, Мортимер Чен | 
Sabina Winkler, Mortimer Chen
 
Вытворчасць | Производство | 
Production:
Beauvoir Films

Правы | Права | Rights Holders: 
Cercamon

[ das mädchen und die spinne ]
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Рамон Цюрхер (1982 г.) пасля заканчэння сярэдняй школы паступіў на 
падрыхтоўчыя курсы ў Школу дызайну Біля / Б’енна (Швейцарыя). З 2006 
года вывучаў рэжысуру кіно ў Нямецкай акадэміі кіно і тэлебачання ў Берліне 
(DFFB). У 2013 годзе скончыў навучанне сваім першым поўнаметражным 
ігравым фільмам «Дзіўнае кацяня». Спецыяльны прыз за лепшы дэбют на 
МКФ «Лістапад», Мiнск.
Сільван Цюрхер з 2002 па 2008 год вывучаў філасофію, кіназнаўства і 
германістыку ва ўніверсітэтах Берна і Цюрыха. З 2009 па 2014 год вывучаў 
кінавытворчасць ў Нямецкай акадэміі кіно і тэлебачання ў Берліне (DFFB).

Рамон Цюрхер (1982 г.р.) после окончания средней школы поступил на 
подготовительные курсы в Школу дизайна Биля / Бьенна (Швейцария). С 2006 
года обучался режиссуре кино в Немецкой академии кино и телевидения в 
Берлине (DFFB). В 2013 году завершил учебу своим первым полнометражным 
игровым фильмом «Странный котенок». Специальный приз жюри за лучший 
дебют на МКФ «Лістапад», Минск. 
Сильван Цюрхер с 2002 по 2008 год изучал философию, киноведение и 
германистику в университетах Берна и Цюриха. С 2009 по 2014 год изучал 
кинопроизводство в Немецкой академии кино и телевидения в Берлине 
(DFFB).

Ramon Zürcher (born 1982) after high school enrols in a preliminary design course at 
the Biel/Bienne School of Design (Switzerland). From 2006 he studies Film Directing 
at the German Film and TV Academy Berlin (DFFB). 2013 he completes his degree 
with his first feature-length fiction film «The strange little cat». The Special Jury Award 
for Best First Film at the IFF Listapad Minsk.
Silvan Zürcher (born 1982) from 2002 to 2008, he studies philosophy, film studies and 
German studies at the Universities of Bern and Zurich. From 2009 to 2014 he studies 
film production at the German Film and TV Academy Berlin (DFFB).

Рамон і Сільван 
Цюрхеры
Рамон и Сильван 
Цюрхеры 
Ramon & Silvan Zürcher
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Крадзеж велізарных грошай у шматмільённай кампаніі стварае 
эфект даміно падазронасці паміж членамі сям’і, якія кіруюць 
бізнесам. Іва Рона, генеральны дырэктар, які даўно займае 
гэтую пасаду, і яго сям’я шукаюць вінаватага, калі Мары, адна 
з яго самых давераных супрацоўніц, знікае без вестак. План 
помсты, карпаратыўны сабатаж або добра разыгранае інтэрнэт-
махлярства? Адно можна сказаць дакладна: камусьці з іх нельга 
давяраць.
Кінафестываль у Карлавых Варах

Хищение огромных денег в многомиллионной компании создает 
эффект домино подозрительности между членами семьи, которые 
управляют бизнесом. Иво Рона, генеральный директор, давно 
занимающий эту должность, и его семья ищут виноватого, когда 
Мари, одна из его самых доверенных сотрудниц, пропадает 
без вести. План мести, корпоративный саботаж или хорошо 
разыгранное интернет-мошенничество? Одно можно сказать 
наверняка: кому-то из них нельзя доверять.
Кинофестиваль в Карловых Варах

A huge money embezzlement in a multi-million company creates a 
domino effect of suspicion between the members of the family who 
run the business. Ivo Rona, a long-time CEO, and his family look for the 
one to blame, when Marie, one of his most trusted employees, goes 
missing. A revenge plan, a corporate sabotage or a well-played internet 
fraud? One thing is certain: someone among them cannot be trusted.
Karlovy Vary Film Festival

Чэхія 
Чехия
Czech

2021
92’

DCP

ПТУШЫНЫ 
АТЛАС
Птичий атлас 
Bird Atlas 

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Олма Амерзу | Олмо Омерзу | 
Olmo Omerzu 

Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriters:
Пётр Пыча, Олма Амерзу | Петр 
Пыча, Олмо Омерзу | Petr Pycha, 
Olmo Omerzu

Аператар | Оператор | DOP: 
Лукаш Мілота | Лукаш Милота | 
Lukash Milota

Музыка | Mузыка | Music:
Моніка Омерзу Мідрыякава | 
Моника Омерзу Мидриакова | 
Monika Omerzu Midriakova 

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Іржы Канечны | Иржи Конечный | 
Jirzy Konechny

У ролях | В ролях | Cast:
Міраслаў Дануцiл, Алена 
Міхулава, Марцін Пехлат | 
Мирослав Донутил, Алена 
Михулова, Мартин Печлат | 
Miroslav Donutil, Alena Mihulova, 
Martin Pechla

Мастак | Художник | Production 
designer:
Антанін Шылар | Антонин Шилар | 
Antonín Shilar
 
Вытворчасць | Производство | 
Production:
Еndorfilm

Правы | Права | Rights Holders: 
Cercamon

[ atlas ptáků ]
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Олма Омерзу атрымаў дыплом рэжысёра на факультэце кіно і тэлебачання 
Акадэміі выканальніцкіх мастацтваў у Празе. Яго дэбютны фільм «Prílis mladá 
noc» адразу быў запрошаны на Берлінале.

Олмо Омерзу получил диплом режиссера на факультете кино и телевидения 
Академии исполнительских искусств в Праге. Его дебютный фильм «Prílis 
mladá noc» сразу был приглашен на Берлинале.

Olmo Omerzu received a diploma of director at the Film and Television Department 
of the Academy of Performing Arts in Prague. His debut film «Prílis mladá noc» was 
immediately invited to the Berlinale.

Олма Амерзу
Олмо Омерзу
Olmo Omerzu 
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Рэжысёр «старой гвардыі» – Канстанцін, прыязджае на 
кінастудыю абмеркаваць здымкі свайго фільма. Каманда 
разнамасных прадзюсараў, навязаных цэнзурным камітэтам, 
атакуе фільм з усіх бакоў. Гісторыя пра простых хлопцаў і 
традыцыйныя каштоўнасці не адпавядае павестцы дня, у 
выніку чаго Косця аказваецца на перакрыжаванні талерантных 
пажаданняў і гендэрных заўваг прадзюсараў. Паступова 
Канстанцін страчвае цярпенне, і тады ён выходзіць з сябе ў 
прамым і пераносным сэнсе слова...

Режиссер из «старой гвардии» – Константин, приезжает 
на киностудию обсудить съёмки своего фильма. Команда 
разношерстных продюсеров, навязанных цензурным комитетом, 
атакует фильм со всех сторон. История про простых парней и 
традиционные ценности не отвечает повестке дня, вследствие 
чего Костя оказывается в перекрестном огне толерантных 
пожеланий и гендерных замечаний от продюсеров. Постепенно 
терпению Константина приходит конец, и тогда он выходит из себя 
в прямом и переносном смысле слова…

An «old school» film director – Konstantin, comes to the production 
company to discuss his film. A team of motley producers imposed by 
the censorship committee picks the film to pieces. The story about 
ordinary guys and traditional values does not correspond to the agenda, 
as a result Kostya finds himself in the crossfire of tolerant wishes 
and gender remarks from the producers. Gradually, Constantine is 
growing impatient and he ends up in losing his temper both literally and 
figuratively…

Расія
Россия
Russia

2021
15’

DСР

БЕЛЫ  
ГЕТЭРАСЭКСУАЛЬНЫ 
МУЖЧЫНА
Белый гетеросексуальный мужчина
White Hetersexual Male 

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Глеб Рос | Глеб Росс | Gleb Ross

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Глеб Рос | Глеб Росс | Gleb Ross

Аператар | Оператор | DOP: 
Андрэй Лунінскі | Андрей 
Лунинский | Andrew Luninsky

Музыка | Mузыка | Music:
Дзмітрый Мазураў, Максім 
Пакроўскі | Дмитрий Мазуров, 
Максим Покровский | Dmitry 
Mazurov, Maxim Pokrovsky

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Аляксандр Безкроўны, Аляксандр 
Малінкович, Глеб Рос, Дзмітрый 
Карміліцын, Дзмітрый Бушуеў |  
Александр Безкровный, 
Александр Малинкович, Глеб 
Росс, Дмитрий Кормилицин, 
Дмитрий Бушуев | Alexander 
Bezkrovny, Alexander Malinkovich, 
Gleb Ross, Dmitry Kormilitsin, Dmitry 
Bushuev

У ролях | В ролях | Cast:
Андрэй Мярзлікін, Роза Хайруліна, 
Арман Хачатран, Дар’я Екамасава |  
Андрей Мерзликин, Роза 
Хайруллина, Арман Хачатрян, 
Дарья Екамасова | Andrey Merzlikin, 
Roza Khairullina, Arman Khachatryan, 
Daria Ekamasova

Мастак | Художник | Production 
designer:
Лізавета Міхайлава | Елизавета 
Михайлова | Elizaveta Mikhailova
 
Вытворчасць | Производство | 
Production:
Рос Глеб Вячаслававіч, г. Масква | 
Росс Глеб Вячеславович, г. Москва | 
Gleb Ross , Moscow

Правы | Права | Rights Holders: 
Рос Глеб Вячаслававіч, г. Масква | 
Росс Глеб Вячеславович, г. Москва | 
Gleb Ross , Moscow

[ белый гетеросексуальный мужчина ]
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Сібірак, фанат Дастаеўскага, лічыць, што кіно – гэта рэлігія.
Любімая справа – рэжысура. Другая любімая справа – пісаць сцэнарыі (працуе 
рэжысёрам мантажу больш за 12 гадоў).
Нарадзіўся ў Новасібірску ў 1988. У 2014 пераехаў у Маскву, дзе працаваў на 
здымачнай пляцоўцы аператарам плэйбэка, затым рэжысёрам мантажу ў кіно 
і на тэлебачанні. Вучыўся на рэжысёрскіх курсах УДIК, скончыў рэжысёрскія 
курсы ў НДУ-ВШЭ (У.А. Фенчанка, М.Р. Хамерыкі). Зараз жыве ў Санкт-
Пецярбургу.

Сибиряк, фанат Достоевского, считает, что кино – это религия. 
Любимое дело – режиссура. Второе любимое дело – писать сценарии 
(работает как режиссер монтажа более 12-ти лет).
Родился в Новосибирске в 1988. В 2014 переехал в Москву, где работал на 
съемочной площадке оператором плейбека, затем как режиссер монтажа в 
кино и на телевидении. Учился на режиссерских курсах во ВГИКе, закончил 
режиссёрские курсы в НИУ-ВШЭ (В.А. Фенченко, Н.Р. Хомерики). Сейчас живёт 
в Санкт-Петербурге.

The Siberian, a Dostoevsky fan, believes that cinema is a religion.
Work of love is film directing, as well as writing scripts. The editing director with work 
experience over 12 years.
Born in Novosibirsk in 1988, he moved to Moscow in 2014, where he worked as a 
playback operator, then as a film and television editing director. Studied directing 
courses at Russian State University of Cinematography, completed his directing 
courses at NRU-HSE (V. Fenchenko, N/ Khomeriki). Now he lives in St. Petersburg.

Глеб Рос
Глеб Росс
Gleb Ross
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Маша – няўдалая сямейная актрыса, якая дзеля працы і поспеху 
згаджацца на самыя ідыёцкія творчыя задачы рэжысёра-
самадура, і не толькі яна.
Прэм’ера

Маша – незадачливая семейная актриса, ради работы и успеха 
готова идти на самые идиотские творческие задачи режиссёра-
самодура. И она такая не одна... 
Премьера

Masha is an unlucky family actress, for the sake of work and success 
she is ready to undertake the most idiotic creative tasks of a tyrant 
director, and not just her.
давяраць.
Premiere

Расія
Россия
Russia

2021
23’

DCP

#ЗДЫМІЦЕМАШУ
#снимитемашу
#shootmasha

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Крысціна Барэйка | Кристина 
Борейко | Christina Boreiko

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Крысціна Барэйка | Кристина 
Борейко | Christina Boreiko

Аператар | Оператор | DOP: 
Барыс Кірысенка | Борис 
Кирисенко | Boris Kiricenko

Музыка | Mузыка | Music:
Група «The Hatters» | Группа «The 
Hatters» | The group «The Hatters»

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Яніна Мелехава, Крысціна 
Барэйка | Янина Мелехова, 
Кристина Борейко | Yanina 
Melekhova, Kristina Boreiko

У ролях | В ролях | Cast:
Яніна Мелехава, Дзмітрый 
Блахін, Іна Херынгхаўс | Янина 
Мелехова, Дмитрий Блохин, Инна 
Херингхаус |Yanina Melekhova, 
Dmitry Blokhin, Inna Heringhaus

Мастак | Художник | Production 
designer:
Яніна Мелехава | Янина Мелехова | 
Yanina Melekhova
 
Вытворчасць | Производство | 
Production:
Крысціна Барэйка, Яніна 
Мелехава | Кристина Борейко, 
Янина Мелехова | Christina Boreiko, 
Yanina Melekhova 

Правы | Права | Rights Holders: 
Крысціна Барэйка, Яніна 
Мелехава | Кристина Борейко, 
Янина Мелехова | Christina Boreiko, 
Yanina Melekhova 

[ #снимитемашу ]
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Вучылася ў звычайнай школе, пасля чаго зразумела, што хоча паступаць у 
тэатральны. У 2015 годзе скончыла акцёрскі факультэт у Маскоўскім Інстытуце 
культуры. Пяць гадоў працавала ў Тэатры-майстэрні Н.Л. Скорыка. Вядомая па 
ролях у серыялах «Ростов», «Адвокат Ардашев», «Екатерина. Взлет», «Сельский 
учитель» і г.д. Паралельна пачала пісаць сцэнарыі і здымаць сваё кіно.

Училась в обычной школе, после чего поняла, что хочет поступать в 
театральный. В 2015 году закончила актерский факультет в Московском 
Институте культуры. Пять лет проработала в Театре-мастерской Н.Л. Скорика. 
Известна по ролям в сериалах «Ростов», «Адвокат Ардашев», «Екатерина. 
Взлет», «Сельский учитель» и т.д. Параллельно начала писать сценарии и 
снимать свое кино.

Studied in an ordinary school, then decided to enter the theater university and 
graduated from a cadet school. Since she believed that it was there that she would 
acquire additional knowledge and discipline. In 2015 she graduated from the acting 
department at the Moscow Institute of Culture. For five years she worked at the N. 
Skorik Workshop Theater. She is known for her roles in such TV series as «Ростов», 
«Адвокат Ардашев», «Екатерина. Взлет», «Сельский учитель», etc. At the same 
time, she began writing scripts and making her own films.

Крысціна Барэйка
Кристина Борейко
Christina Boreiko
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Жыццё самотнага бізнэсмэна сярэдніх гадоў напоўнена дзіцячымі 
марамі пра космас. Адзіная магчымасць для яго адправіцца да 
зорак — МРТ-апарат, толькі ў ім герой адчувае сябе ў бязважкасці. 
У спробах знайсці не менш эфектыўны сродак для сваіх «палётаў» 
мужчына заходзіць у тупік.
Кінатаўр 2021 – удзельнік конкурсу

Жизнь одинокого бизнесмена средних лет наполнена детскими 
мечтами о космосе. Единственная возможность для него 
отправиться к звёздам — МРТ-аппарат, только в нем герой 
чувствует себя в невесомости. В попытках найти не менее 
эффективное средство для своих «полетов» мужчина заходит в 
тупик.
Кинотавр 2021 – участник конкурса

The life of a lonely middle-aged businessman is full of childhood 
dreams of space. The only way for him to go to the stars is an MRI 
machine, the only thing the hero feels weightless in. Trying to find an 
equally effective means for his « flights», the man comes to a dead end.
Kinotavr 2021 – participant of the Film Festival competition 

Расія
Россия
Russia

2021
17’

DCP

СХАВАНЫ 
КОСМАС
Скрытый Космос 
Hidden Space

Рэжысёры | Режиссеры | 
Directors: 
Дзяніс Віленкін, Антон Фомачкін | 
Денис Виленкин, Антон Фомочкин | 
Denis Vilenkin, Anton Fomochkin

Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriters:
Дзяніс Віленкін, Антон Фомачкін | 
Денис Виленкин, Антон Фомочкин | 
Denis Vilenkin, Anton Fomochkin

Аператар | Оператор | DOP: 
Аляксандр Дзмітрыеў | 
Александр Дмитриев | Alexander 
Dmitriev

Музыка | Mузыка | Music:
Ігнат Кварта | Игнат Кварта | Ignat 
Kvarta

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Барыс Хобад, Аркадзь Цэйтлін, 
Алена Яцура | Борис Хобод, 
Аркадий Цейтлин, Елена Яцура | 
Boris Khobod, Arkady Tseitlin, Elena 
Yatsura

У ролях | В ролях | Cast:
Дзмiтрый Яндальцаў, Ганна 
Чыпоўская, Iван І. Твярдоўскi |  
Дмитрий Ендальцев, Анна 
Чиповская, Иван И. Твердовский | 
Dmitry Endaltsev, Anna Chipovskaya, 
Ivan I. Tverdovsky

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Дзяніс Віленкін, Антон Фомачкін | 
Денис Виленкин, Антон Фомочкин | 
Denis Vilenkin, Anton Fomochkin

Правы | Права | Rights Holders: 
Хобад Барыс Міхайлавіч, 
Расійская Федэрацыя | Хобод 
Борис Михайлович, Российская 
Федерация | Boris Hobod, Russian 
Federation

[ скрытый космос ]
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Рэжысёр, кінакрытык. Член Гільдыі кіназнаўцаў і кінакрытыкаў Расіі. Нарадзіўся 
ў 1995 годзе ў Маскве. З дзевяцігадовага ўзросту працаваў акцёрам дубляжу, 
агучыў больш за сто роляў у замежных і расійскіх фільмах. Вучыўся на сцэнарна-
кіназнаўчым факультэце УДІКа (майстар Т.У. Якаўлева), затым у Маскоўскай школе 
новага кіно (майстэрня А. Арыстакісяна). З 2014 года працуе ў кінакрытыцы, 
публікуецца ў «Афішы», «SRSLY», «Forbes» і інш. 
Режиссер, кинокритик. Член гильдии киноведов и кинокритиков России. Родился в 
1995 году в Москве. С девятилетнего возраста работал актером дубляжа, озвучил 
более ста ролей в иностранных и российских фильмах. Учился на сценарно-
киноведческом факультете ВГИКа (мастер Т.В. Яковлева), затем в Московской школе 
нового кино (мастерская А. Аристакисяна). С 2014 года работает в кинокритике, 
публикуется в «Афише», «SRSLY», «Forbes» и др. 
Director, film critic. Member of the Film Critics Guild in Russia. Born in 1995 in Moscow. 
From the age of nine he worked as a dubbing actor, voiced more than a hundred roles in 
foreign and Russian films. Studied at the screenwriting and Film Studies Faculty of All 
Russian State Institute of Cinematography (master T. Yakovlev), then at the Moscow School 
of New Cinema (workshop of A. Aristakisyan). Since 2014, he has been working in film 
criticism, published in Afisha, SRSLY, Forbes, etc. 

Скончыў сцэнарна-кіназнаўчы факультэт УДІКа. З 2014 года працуе кінакрытыкам. 
Публікаваўся ў выданнях «Мастацтва кіно», «SRSLY», «Кіно ТВ», «Афіша», «Кінарэпарцёр» і 
іншых. Працаваў куратарам асобых праектаў у «Дзяржфільмафондзе Расіі».
Закончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. С 2014 года работает в 
кинокритике. Публиковался в изданиях «Искусство кино», «SRSLY», «Кино ТВ», 
«Афиша», «Кинорепортер» и других. Работал куратором специальных проектов в 
«Госфильмофонде России».
Graduated from the screenwriting and film studies Faculty of All-Russian State Institute of 
Cinematography . Since 2014, he has been working in film criticism. He was published in the 
publications «Art of Cinema», «SRSLY», «Cinema TV», «Afisha», «Film Reporter» and others. He 
worked as a curator of special projects at the All-Union State Film Fund of Russia.

Дзяніс Віленкін
Денис Виленкин
Denis Vilenkin

Антон Фомачкін
Антон Фомочкин
Anton Fomochkin
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Ад дзвярэй да дзвярэй – гэта чалавечая гісторыя пра 
перасяленне, прытулак, мары, рэальнасць, поспех, няўдачы, 
стойкасць, праблемы, супадзенне і досвед, які змяняе 
жыццё. Дар-Бадар – гэтае слова на фарсі і ўрду, якое таксама 
выкарыстоўваецца на хіндзі. Літаральна азначае «ад дзвярэй 
да дзвярэй» і выкарыстоўваецца для абазначэння таго, у каго 
няма Дома, таго, хто блукае з аднаго месца ў другое ў надзеі на 
Прытулак. Гэта гісторыя пра двух незнаёмцаў, якія сустракаюцца ў 
чужым горадзе, дзе ніхто не жыве.

От двери до двери – это человеческая история о переселении, 
убежище, мечтах, реальности, успехе, неудачах, стойкости, 
проблемах, совпадениях и опыте, изменяющем жизнь. Дар-Бадар 
– это слово на фарси и урду, которое также используется на 
хинди. Буквально означает «от двери до двери» и используется 
для обозначения того, у кого нет Дома, того, кто бродит из одного 
места в другое в надежде на Прибежище. Это история о двух 
незнакомцах, которые встречаются в чужом городе, где никто не 
живет. 

Door to Door is a human story of displacement, refuge, dreams, reality, 
success, failure, resilience, challenges, co-incidences and life altering 
experiences. Dar-Badar is a Farsi and Urdu word also used in Hindi. It 
literally means from «Door to Door» and used to signify someone who 
has no Home, one who is roaming one place to another, hoping for a 
Refuge. In simple words – Homeless or Displaced. It’s a story of two 
strangers displaced from home, who meet in a foreign city which is 
nobody’s home.

Індыя, Афганістан
Индия, Афганистан 

India, Afghanistan 

2021
46’

DCP

АД ДЗВЯРЭЙ  
ДА ДЗВЯРЭЙ
От двери до двери
Door to Door

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Рохіт Хайтан | Рохит Хайтан | Rohit 
Khaitan 

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Чандан Рой Саньял | Чандан Рой 
Саньял | Chandan Roy Sanyal

Аператар | Оператор | DOP: 
Удай Сінгх Мохітэ | Удай Сингх 
Мохите | Uday Singh Mohite 

Музыка | Mузыка | Music:
Аляксандр Вартанаў, Алі Баба Хан | 
Александр Вартанов, Али Баба Хан | 
Alexander Vartanov, Ali Baba Khan

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Рохіт Хайтан і Уманг Кайтан | 
Рохит Хайтан и Уманг Кайтан | 
Rohit Khaitan & Umang Khaitan 

У ролях | В ролях | Cast:
Чандан Рой Саньял, Шоайб 
Лодзін, Мадур Бхандаркар | 
Чандан Рой Саньял, Шоайб 
Лодин, Мадур Бхандаркар | 
Chandan Roy Sanyal, Shoaib Lodin, 
Madhur Bhandarkar

Мастак | Художник | Production 
designer:
Арджун Ратхор | Arjun Rathore | 
Арджун Ратхор
 
Вытворчасць | Производство | 
Production:
Glamourstruck Productions

Правы | Права | Rights Holders: 
Glamourstruck Productions

[ dar-badar ]
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«Дар-Бадар» – дэбютны фільм рэжысэра Рохіта Хайтана. Хаця Рохіт Хайтан прадзюсаваў 
і распаўсюджваў фільмы, якія былі афіцыйна адабраны на розныя міжнародныя 
кінафестывалі, такія як Канскі фестываль, Венецыя, TIFF і іншыя. Незалежны 
кароткаметражны фільм «Lehenga», зняты Рохітам, натхнёны рэальнай гісторыяй 
гандскай сям’і рэжысёра Рышы Шрываставы, быў абраны ў раздзел «суд-метраж» на 
Канскім фестывалі-2012, Міжнародным кінафестывалі ў Нью-Джерсі. Яго фільм «Прага», 
быў ухвалены крытыкамі. Фільм, які ён канцэптуалізаваў і спрадзюсаваў, быў афіцыйна 
выбраны ў секцыях конкурсу на 12-м фестывалі Osian’s Cinefan, Ташкентскім міжнародным 
кінафестывалі (арганізаваным урадам Узбекистана), фестывалі Jagran Film у фінале, 
Берлінскім і пражскім кінафестывалі Indi.

«Дар-Бадар» – дебютный фильм режиссера Рохита Хайтана. Хотя Рохит Хайтан 
продюсировал и распространял фильмы, которые были официально отобраны на 
различные международные кинофестивали, такие как Festival De Cannes, Venice, 
TIFF и другие. Независимый короткометражный фильм «Lehenga» собственного 
производства Рохита, вдохновленный реальной историей гандианской семьи режиссера 
Риши Шриваставы, был выбран в раздел «суд-метраж» на Каннском фестивале-2012, 
Международном кинофестивале в Нью-Джерси. Его фильм «Прага», который он 
концептуализировал и спродюсировал, был официально выбран в секции конкурса 
на 12-м фестивале Osian’s Cinefan, Ташкентском международном кинофестивале 
(организованном правительством Узбекистана), фестивале Jagran Film в финале, 
Берлинском и Пражском кинофестивале Indi.

Dar-Badar is a debut film by Rohit Khaitan as a director. Although Rohit Khaitan has produced 
and distributed films which have been in official selections at various A grade international 
film festivals like Festival De Cannes, Venice, TIFF and others. Rohit’s own home production 
independent short «Lehenga» inspired by true story of a Gandhian family directed by Richa 
Srivastava was selected in «court-mètrage» section at Festival De Cannes-2012, New Jersey 
International Film Festival and his Critically acclaimed feature film «Prague» which he 
conceptualized and produced was officially selected in competition section at 12th Osian’s 
Cinefan, Tashkent International Film Festival (Organized by the Govt. of Uzbekistan), Jagran Film 
Festival in Finals competition, Berlin and Prague Indi Film Festival.

Рохіт Хайтан
Рохит Хайтан
Rohit Khaitan
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Сустрэча дзіцяці з класічнымі шэдэўрамі выклікае нечаканае 
прасвятленне.
30 узнагарод з усяго свету, 170 намінацый міжнародных 
кінафестываляў

Встреча ребенка с классическими шедеврами вызывает 
неожиданное прозрение.
30 наград со всего мира, 170 номинаций международных 
кинофестивалей 

A child’s encounter with classic masterpieces triggers a confronting 
epiphany
30 awards from around the world, 170 Official Selections

Аўстралія
Австралия

Australia

2021
4’

DCP

ЖЫВАПІС ПА 
НУМАРАХ
Живопись по номерам
Painting By Numbers

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Радхея Джэгацева | Радхея 
Джегатева | Radheya Jegatheva

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Радхея Джэгацева | Радхея 
Джегатева | Radheya Jegatheva

Аператар | Оператор | DOP: 
Радхея Джэгацева | Радхея 
Джегатева | Radheya Jegatheva

Музыка | Mузыка | Music:
Steeve Body & Радхея Джэгацева | 
Steeve Body & Радхея Джегатева | 
Steeve Body & Radheya Jegatheva

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Мэт Хірн і Джэй Джэй 
Джегатесан | Мэтт Хирн и Джей 
Джей Джегатесан | Matt Hearn & 
Jay Jay Jegathesan

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Радхея Джэгацева, Аўстралія | 
Радхея Джегатева, Австралия | 
Radheya Jegatheva, Australia

Правы | Права | Rights Holders: 
Радхея Джэгацева, Аўстралія | 
Радхея Джегатева, Австралия | 
Radheya Jegatheva, Australia

[ painting by numbers ]
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Нарадзіўся ў 1999 годзе ў Джахоры, Малайзія, у бацькоў паўночнакарэйскага, японскага, 
індыйскага і малайзійскага паходжання. Кінарэжысёр, ганараваны прэміяй «Оскар» і 
намінаваны на прэмію AACTA ў Пертэ, Аўстралія. Выпускнік Універсітэта Керціны (2021 г.) 
у Заходняй Аўстраліі, мае ступень бакалаўра па спецыяльнасціі «камерцыя і мастацтва». 
Фільмы Радхея былі адабраны на 26 фестывалі, на прэмію Оскар. Яго фільм 2019 года 
«Цiшыня» атрымаў прэмію «Оскар», а фільм «Іронія» 2017 года быў намінаваны на прэмію 
Аўстралійскай акадэміі кіно і тэлевізійных мастацтваў (AACTA). Ў сукупнасці мае больш 
за 1000 афіцыйных адбораў і 400 узнагарод па ўсім свеце, фільмы былі паказаны на ўсіх 7 
кантынентах свету, у тым ліку ў Антарктыдзе, на даследчыцкай станцыі Дэвіса.

Родился в 1999 году в Джохоре, Малайзия, у родителей южнокорейского, японского, 
индийского и малайзийского происхождения. Кинорежиссер, удостоенный премии 
«Оскар» и номинированный на премию AACTA в Перте, Австралия. Выпускник 
Университета Кертина (2021) в Западной Австралии, имеет степень бакалавра по 
направлению «коммерция и искусство». Фильмы Радхея были отобраны на 26 
фестивалей, на премию Оскар. Его фильм 2019 года «Тишина» был удостоен премии 
«Оскар», а фильм «Ирония» 2017 года номинирован на премию Австралийской академии 
кино и телевизионных искусств (AACTA). В совокупности имеет более 1000 официальных 
отборов и 400 наград по всему миру, фильмы были показаны на всех 7 континентах мира, 
включая Антарктиду, на исследовательской станции Дэвиса.
 
Born on 1999 in Johor, Malaysia to parents of South Korean, Japanese, Indian and Malaysian 
ancestry. Radheya Jegatheva is an Oscar qualified and AACTA nominated filmmaker based in 
Perth, Australia. He is a Bachelor of Commerce and Arts graduate from Curtin University (2021) in 
Western Australia. Radheya’s films have been selected to 26 Academy Award Qualifying Festivals. 
His 2019 film, The Quiet was Oscar qualified, and his 2017 film iRony was nominated for an 
Australian Academy of Cinema & TV Arts (AACTA) Award. Radheya’s films which collectively have 
more than 1,000 official selections and 400 awards worldwide have been played in all the worlds 7 
continents including Antarctica at the Davis Research Station. 

Радхея Джэгацева
Радхея Джегатева
Radheya Jegatheva
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У ціхае жыццё самотнага гарбуна Андрэя Казіміравіча ўмешваецца 
юная суседка па камунальнай кватэры Вераніка. Спрабуючы даць 
рады дзяўчыне, якая дакучае сваёй сімпатыяй, Андрэй Казіміравіч 
адкрывае нешта яшчэ больш таямнічае, чым яго пазазямная 
сутнасць.
Фестываль УДІК, 2021 – спецыяльны дыплом журы
Мара, 2021 – лепшая мужчынская роля
KONIK, 2021 – лепшая мужчынская роля, лепшае мастацкае рашэнне 

В тихую жизнь одинокого горбуна Андрея Казимировича 
вмешивается юная соседка по коммунальной квартире Вероника. 
В попытке совладать с навязчивой симпатией девушки, Андрей 
Казимирович открывает нечто еще более таинственное, чем его 
внеземная сущность.
Фестиваль ВГИК, 2021 – специальный диплом жюри
Мечта, 2021 – лучшая мужская роль
KONIK, 2021 – лучшая мужская роль, лучшее художественное 
решение

A young neighbor in a communal apartment Veronika intervenes in 
the quiet life of a lonely hunchback Andrei Kazimirovich. In an attempt 
to cope with the obsessive sympathy of the girl, Andrey Kazimirovich 
discovers something even more mysterious than his extraterrestrial 
essence.
VGIK Festival, 2021 – Special Jury Diploma
Dream, 2021 – Best Actor
KONIK, 2021 – Best Actor, Best artistic solution 

Расія
Россия
Russia

2020
21’

DCP

ПХЕНЦ
Пхенц
Pkhents

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Павел Пальшын | Павел Пальшин 
| Pavel Palshyn

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Павел Пальшын (паводле 
аднайменнага апавядання 
А.Д. Сіняўскага) | Павел Пальшин 
(по мотивам одноименного 
рассказа А.Д. Синявского) | Pavel 
Palshin (based on the same-titled 
story by A.D. Sinyavsky)

Аператар | Оператор | DOP: 
Арцём Ісаеў | Артем Исаев | Artiom 
Isayev

Музыка | Mузыка | Music:
Роберт Зіганшын | Роберт 
Зиганшин | Robert Ziganshin

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Анастасія Багданава | Анастасия 
Богданова | Anastasiya Bogdanova

У ролях | В ролях | Cast:
Цімафей Трыбунцаў, Анастасія 
Дзячук | Тимофей Трибунцев, 
Анастасия Дьячук | Timofey 
Tribuntsev, Anastasia Dyachuk

Мастак | Художник | Production 
designer:
Анастасія Філіпава | Анастасия 
Филипова | Anastasia Filipova
 
Вытворчасць | Производство | 
Production:
*часткова* Вучэбная кінастудыя 
УДІК | *частично* Учебная 
Киностудия ВГИК | *partially* VGIK 
Educational Film Studio

Правы | Права | Rights Holders: 
Пальшын Павел Андрэевіч | 
Пальшин Павел Андреевич |  
Pavel Palshin 

[ пхенц ]
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У 2021 годзе скончыў Усерасiйскi дзяржаўны інстытут кінематаграфіі ў 
майстэрні А.А. Эшпая і В.А. Фенчанка.

В 2021 году закончил ВГИК в мастерской А.А. Эшпая и В.А. Фенченко.

In 2021 graduated from All Russian State Insitute of Cinematography in the workshop 
of A.Eshpai and V. Fenchenko.

Павел Пальшын
Павел Пальшин
Pavel Palshin
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Гісторыя пятнаццацігадовай дзяўчыны Іі разгортваецца адным 
вераснёўскім днём у вёсцы на фоне вяселля старэйшай сястры 
гераіні. Свята адначасова хвалюе і непакоіць дзяўчыну, бо яна 
не бачыць у жаніху і нявесце аплоту кахання і ўзаемаразумення. 
Ія становіцца аб’ектам заляцанняў аднаго з гасцей вяселля, і ёй 
трэба будзе даведацца, ці ёсць месца каханню ў свеце, у якім ёй 
прыйшлося апынуцца.

История пятнадцатилетней девушки Ии разворачивается 
одним сентябрьским днем в деревне на фоне свадьбы старшей 
сестры героини. Праздник одновременно волнует и беспокоит 
девушку, ведь она не видит в женихе и невесте оплот любви и 
взаимопонимания. Ия становится объектом ухаживаний одного 
из гостей свадьбы, и ей предстоит узнать, есть ли место любви в 
мире, в котором ей пришлось оказаться.

The story is dedicated to a fifteen-year-old girl, Iya and unfolds one 
September day in a provincial village against the backdrop of the 
wedding of the heroine’s older sister. The holiday at the same time 
excites and takes the girl by surprise, because she does not see in the 
bride and groom a stronghold of love and mutual understanding. Iya 
becomes the object of courtship of one of the wedding guests, and she 
has to find out if there is love in the world where she had to find herself.

Расія
Россия
Russia

2021
25’

DCP

ІЯ
Ия
Iya

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Ілля Міхееў | Илья Михеев | Ilya 
Mikheev

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Ілля Міхееў | Илья Михеев | Ilya 
Mikheev

Аператар | Оператор | DOP: 
Дзмітрый Сільніцкі | Дмитрий 
Сильницкий | Dmitriy Silnitskiy

Музыка | Mузыка | Music:
Іван Гіндзін | Иван Гиндин | Ivan 
Gindin

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Іліна Вахітава | Илина Вахитова | 
Ilina Vakhitova

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны 
інстытут кіно і тэлебачання 
(СПбДІКіТ) | Санкт-Петербургский 
государственный институт кино 
и телевидения (СПбГИКиТ) | Saint 
Petersburg State Institute of Film and 
Television

Правы | Права | Rights Holders: 
Міхееў Ілля Сяргеевіч | Михеев 
Илья Сергеевич | Ilya Mikheev

[ ия ]
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Нарадзіўся ў невялікім сібірскім горадзе Кемерава. У 9 гадоў пераехаў 
з сям’ёй у Санкт-Пецярбург. У 2021 годзе скончыў СПбДІКіТ (майстэрня 
К.С. Лапушанскага па спецыяльнасці рэжысура ігравога кіно). З дэбютным 
дакументальным фільмам «Тэма», які апавядае пра прыёмную сям’ю, стаў 
лаўрэатам розных айчынных кінафестываляў.

Родился в небольшом сибирском городе Кемерово. В 9 лет переехал с 
семьей в Санкт-Петербург. В 2021 году окончил СПбГИКиТ (мастерская 
К.С. Лопушанского по специальности режиссура игрового кино). С дебютным 
документальным фильмом «Тема», повествующим о приемной семье, стал 
лауреатом различных отечественных кинофестивалей. 

Born in the small Siberian city of Kemerovo. At the age of 9 he moved with his family 
to St. Petersburg. In 2021 he graduated from Saint Petersburg State Institute of Film 
and Television. His documentary debut is the film «Thema» that relates a foster 
family. Mikheev became a laureate of various domestic film festivals. 

Ілля Міхееў
Илья Михеев
Ilya Mikheev
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Фільм, які падзяліў жыццё рэжысёра на «да» і «пасля» паводле 
верша В.У. Маякоўскага «Лиличке! Вместо письма», адрасаваным 
Ліліі Брык. Аб патаемных перажываннях паэта, тузе, роспачы і 
пяшчоце.

Фильм, разделивший жизнь режиссёра на «до» и «после» по 
стихотворению В.В. Маяковского «Лиличке! Вместо письма», 
адресованном Лилии Брик. О сокровенных переживаниях поэта, 
тоске, отчаянии и нежности.

A film that divided the director’s life into «before» and «after» based on 
the poem by V. Mayakovsky «Лиличке! Вместо письма»addressed to 
Lilia Brik. About the poet’s innermost experiences, sorrow, despair and 
tenderness.

Расія
Россия
Russia

2020
3’

DCP

МАЯКОЎСКІ
Маяковский
Mayakovsky

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Віка Лірыка | Вика Лирика | Vika 
Lirika

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Віка Лірыка | Вика Лирика | Vika 
Lirika

Аператар | Оператор | DOP: 
Віка Лірыка | Вика Лирика | Vika 
Lirika

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Віка Лірыка | Вика Лирика | Vika 
Lirika

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Віка Лірыка | Вика Лирика | Vika 
Lirika

Правы | Права | Rights Holders: 
Віка Лірыка | Вика Лирика | Vika 
Lirika

[ маяковский ]
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Вядомы фатограф. Вырашыла паспрабаваць свае сілы ў кіно. «Маякоўскі» стаў 
вяршыняй і пачаткам новага этапу ў яе творчасці.

Известный фотограф. Решила попробовать свои силы в кино. «Маяковский» 
стал вершиной и началом нового этапа в ее творчестве. 

Famous photographer. She decided to try her hand at cinema. «Mayakovsky» became 
her peak and the new stage in her work.

Віка Лірыка
Вика Лирика 
Vika Lirika
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Камедыя аб жыцці вялікай в’етнамскай сям’і, дзе ўсё высвятляюць 
адносіны, часта сварацца, але калі узнікае сур’ёзная праблема, 
становяцца згуртаванай, маналітнай групай.

Комедия о жизни большой вьетнамской семьи, где все выясняют 
отношения, часто ссорятся, но перед возникшей серьезной 
проблемой становятся сплоченной, монолитной группой.

A comedy about a large Vietnamese family, where everyone sort out the 
relationship, argue, but when a serious problem arises, they become a 
close-knit, monolithic group.

В’етнам
Вьетнам
Vietnam

2021
128’
DCP

ТАТА, ДАРУЙ
Папа, прости
Dad, I’m sorry

Рэжысёры | Режиссеры | 
Directors: 
Тран Тхань, Ву Нгок Данг | Тран 
Тхань, Ву Нгок Данг | Tran Thanh, 
Vu Ngoc Dang

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Тран Тхань | Тран Тхань | Tran 
Thanh

Аператар | Оператор | DOP: 
Д’еп Вінь | Дьеп Винь | Diep The 
Vinh

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Тао Нгуен | Thao Nguyen | Тао Нгуен

У ролях | В ролях | Cast:
Тран Тхань, Туан Чан, Нган Чы, Ле 
Джан | Тран Тхань, Туан Чан, Нган 
Чы, Ле Джан | Tran Thanh, Tuan 
Tran, Ngan Chi, Le Giang

Мастак | Художник | Production 
designer:
Трынь Хоан | Тринь Хоан | Trinh 
Hoan

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Тран Тхань, Ганконгскі фільм, 
Хашымін, студыя Galaxy 
у Хашиміне | Тран Тхань, 
Гонконгский фильм, Хошимин, 
студия Galaxy в Хошимине | Tran 
Thanh Town, HK Film, Ho Chi Minh 
city, Galaxy Studio Ho Chi Minh city 

Правы | Права | Rights Holders: 
HK Film, Ho Chi Minh city

[ bố già ]
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Тран Тхань
Тран Тхань
Tran Thanh

Ву Нгок Данг
Ву Нгок Данг
Vu Ngoc Dang

Тран Тхань – рознабакова адораны артыст, які нарадзіўся і вырас у горадзе Хашымін, 
В’етнам. За сваю кар’еру напісаў шмат камедыйных п’ес, але «Тата, даруй» – гэта 
першы праект, у якім ён выступае ў якасці сцэнарыста, прадзюсара і рэжысёра. 
Фільм дзіўным чынам стварыў цуд для в’етнамскай кінематаграфічнай індустрыі, 
калі абышоў «Мсціўцы: Фінал», стаўшы касавым фільмам № 1 усіх часоў у В’етнаме.
Тран Тхань – разносторонне одаренный артист, родившийся и выросший в городе 
Хошимин, Вьетнам. За свою карьеру написал много комедийных пьес, но «Папа, 
прости» – это первый проект, в котором он выступает в качестве сценариста, 
продюсера и режиссера. Фильм удивительным образом сотворил чудо для 
вьетнамской кинематографической индустрии, когда обошел «Мстители: Финал», 
став кассовым фильмом № 1 всех времен во Вьетнаме.
Tran Than is a multi-talented artist, born & grown up in Ho Chi Minh City, Vietnam. During his 
career, he has written many comedies plays but Dad, I’m sorry is the first project that he acts 
as a movie writer, producer, and director. The film had astonishingly made a miracle for the 
Vietnam Cinematic industry as it ran over Avengers: Endgame to become the No.1 Box office 
movie of all time in Vietnam. 

Ву Нгок Данг (1974) – вядомы, таленавіты рэжысёр, сцэнарыст і прадзюсар з 
В’етнама, які ў цяперашні час жыве ў горадзе Хашымін. Валодае выбітным талентам 
распавядаць гісторыі, здольныя данесці значныя пасланні з рэальнага жыцця да 
шырокай аўдыторыі пры дапамозе кінематографа. 
Ву Нгок Данг (1974) – известный, талантливый режиссер, сценарист и продюсер из 
Вьетнама. Живет в городе Хошимин. Обладает выдающимся талантом рассказывать 
истории, способные донести значимые послания из реальной жизни до широкой 
аудитории посредством кинематографа. 
Vu Ngoc Dang (1974) is a well-known, talented male director, writer and producer in Vietnam 
who currently lives in Ho Chi Minh city, Vietnam but born in Thai Binh province. He has an 
outstanding way of telling story with the strength to bring meaningful messages in real life to 
widescreen in a cinematic way. 
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Кіроўца на старой «Волзе» наняты для перавозкі грузу. Разам 
з грузам ён вязе жанчыну з немаўлём у дом яе маці. Але маці 
жанчыны не пускае дачку ў хату.
Фестываль «Кыргызстан – краіна кароткаметражных фільмаў», 
Кыргызстан, Бішкек – лепшы фільм 
Фестываль «JAIYQ Film Fest 2021», Казахстан, Уральск – лепшы 
фільм, лепшая жаночая роля
XIII Ташкенцкі міжнародны кінафестываль «Жамчужына Шаўковага 
шляху», Узбекістан, Ташкент – лепшы фільм, лепшая мужчынская 
роля 

Водитель на старой «Волге» нанят для перевозки груза. Вместе с 
грузом он везет женщину с младенцем в дом ее матери. Но мать 
женщины не пускает дочь в дом.
Фестиваль «Кыргызстан – страна короткометражных фильмов» 
Кыргызстан, Бишкек – лучший фильм 
Фестиваль «JAIYQ Film Fest 2021», Казахстан, Уральск– лучший 
фильм, лучшая женская роль 
XIII Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина 
Шелкового пути», Узбекистан, Ташкент – лучший фильм, лучшая 
мужская роль

An old Volga driver was hired to carry the cargo. With the cargo, he 
takes the woman with a baby to her mother’s house. The woman’s 
mother does not let her daughter into the house.
«Kyrgyzstan – Country of Short Films» Festival, Kyrgyzstan, Bishkek – 
Best Film 
«JAIYQ Film Fest 2021» Festival, Kazakhstan, Uralsk – Best film, Best 
female role
XIII Tashkent International Film Festival «Pearl of the Silk Road», 
Uzbekistan, Tashkent – Best Film, Best Male Role 

Таджыкістан
Таджикистан

Tajikistan

2021
22’

DCP

ЦЯЖАР
Обуза
Burden

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Манзаралі Шэралі | Манзарали 
Шерали | Manzarali Sherali

Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriters:
Манзаралі Шэралі, Некруз 
Джаліліён | Манзарали Шерали, 
Некруз Джалилиён | Manzarali 
Sherali, Nekruz Jaliliyon

Аператар | Оператор | DOP: 
Абдуракім Урокаў | Абдукарим 
Уроков | Abdukarim Urokov

Музыка | Mузыка | Music:
Далер Султонов | Daler Sultonov | 
Далер Султонов

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Абдукарым Машраб | Абдукарим 
Машраб | Abdukarim Mashrab

У ролях | В ролях | Cast:
Абдукарым Машраб, Саадат 
Сафарава, Махпайкар Ёрава |  
Абдукарим Машраб, Саодат 
Сафарова, Мохпайкар Ёрова |  
Abdukarim Mashrab, Saodat 
Safarova, Mokhpaykar Yorova

Мастак | Художник | Production 
designer:
Тахір Назар | Тохир Назар | Tohir 
Nazar

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Студыя «SimurgH cinema», 
Таджыкістан | Студия «SimurgH 
cinema», Таджикистан | «SimurgH 
cinema» Studio, Tajikistan

Правы | Права | Rights Holders: 
Студыя «SimurgH cinema», 
Таджыкістан | Студия «SimurgH 
cinema», Таджикистан | «SimurgH 
cinema» Studio, Tajikistan

[ сарбор ]
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Нарадзіўся ў лістападзе 1989 года ў горадзе Вахдат, Рэспубліка Таджыкістан. 
Пасля заканчэння сярэдняй школы ў 2007 годзе паступіў у Інстытут культуры і 
мастацтваў ім. М. Турсунзадэ, аддзяленне «акцёр драмы і кіно», які скончыў у 
2012 годзе. У 2012 годзе пачаў кар’еру акцёра ў Эксперыментальным тэатры 
юных гледачоў ім. М. Косімава. З 2014-га Манзаралі пачаў сваю кар’еру ў 
дзяржаўнай установе «Таджыкфільм» як другі рэжысёр. Працаваў у многіх 
фільмах. Кароткаметражны фільм «Цяжар» з’яўляецца дэбютным фільмам 
Манзаралі Шэралі ў якасці рэжысёра-пастаноўшчыка.

Родился в ноябре 1989 года в городе Вахдат, Республика Таджикистан. 
После окончания средней школы в 2007 году поступил в Институт культуры и 
искусств им. М. Турсунзаде, отделение «актёр драмы и кино», которое окончил 
в 2012 году. В 2012 году начал карьеру актера в Экспериментальном театре 
юных зрителей им. М. Косимова. С 2014-го Манзарали начал свою карьеру в 
государственном учреждении «Таджикфильм» как второй режиссер и работал 
во многих фильмах. Короткометражный фильм «Обуза» является дебютным 
фильмом Манзарали Шерали в качестве режиссера – постановщика. 

Born in November 1989 in the city of Vahdat, Republic of Tajikistan. After graduating 
from high school in 2007, he entered the Institute of Culture and Arts named after M. 
Tursunzade, Department of Drama and Cinema. In 2012, after graduating he began 
his career as an actor in the «Experimental Theater for Young Spectators named after 
M. Kosimov». Since 2014, Manzarali began his career at the Tajikfilm state institution 
as a second director and worked in many films. The short film «Burden» is Manzarali 
Sherali’s debut film as a director.

Манзаралі Шэралі
Манзарали Шерали
Manzarali Sherali
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Гісторыя жанчыны, якая нясе на сабе груз адказнасці і трывогі за 
блізкіх, за свет вакол нас.

История женщины, которая несет на себе груз ответственности и 
тревоги за близких, за мир, который нас окружает.

The story of a woman who bears the burden of responsibility and 
anxiety for loved ones, for the world that surrounds us.

Азербайджан
Азербайджан

Azerbaijan

2021
15’

DCP

САРДЭЧНАЕ 
ДЫХАННЕ
Сердечное дыхание
Heartbreath

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Азер Гуліеў | Азер Гулиев | Azer 
Guliev

Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriters:
Азер Гуліеў, Ніджат Мухтараў | Азер 
Гулиев, Ниджат Мухтаров | Azer 
Guliyev, Nijat Mukhtarov

Аператар | Оператор | DOP: 
Актай Намазаў | Актай Намазов | 
Aktai Namazov

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Мехман Фатулаеў, Абульфаз 
Іскандэраў | Мехман Фатуллаев, 
Абульфаз Искандеров | Mehman 
Fatullayev, Abulfaz Iskanderov

У ролях | В ролях | Cast:
Шахла Алiгiзi, Юсiф Алахвердыеў, 
Азер Айдэмiраў | Шахла Алигизи, 
Юсиф Аллахвердиев, Азер 
Айдемиров | Shahla Aliqizi, Yusif 
Allahverdiyev, Azer Aydemiroff

Мастак | Художник | Production 
designer:
Руфат Балакiшыяў | Руфат 
Балакишиев | Rufat Balakishiev

Вытворчасць | Производство | 
Production:
DEBUTFILMS Bakı

Правы | Права | Rights Holders: 
Азер Гуліеў DEBUTFILMS | Азер 
Гулиев DEBUTFILMS | Azer Guliev 
DEBUTFILMS

[ təngnəfəs ]
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Нарадзіўся ў 1997 годзе ў Баку, Азербайджан. У яго вялікая і светлая будучыня. 
Яго праца адразу зацікавіла міжнародныя фестывалі аўтарскага кіно.

Родился в 1997 в Баку, Азербайджан. У него большое и светлое будущее. Его 
работа сразу заинтересовала многие международные фестивали авторского 
кино.

Born on 1997 in Baku, Azerbaijan. He has a great and bright future. His work 
immediately attracted the interest of many international festivals of auteur cinema.

Азер Алік аглы Гуліеў
Азер Алик оглы Гулиев
Azer Alik oglu Guliyev



«КІНО МАЛАДЫХ» | «КИНО МОЛОДЫХ» | «CINEMA OF THE YOUNG»

124

Самае галоўнае ў жыцці – людзі і адносіны паміж імі. Фільм менавіта аб 
гэтым. Не мае значэння, калі гэта гісторыя адбылася і дзе, важныя толькі 
людзі і тое, які сэнс кожны ў глядзельнай зале адкрывае для сябе.
Camera zizanio, Грэцыя – 2 месца
Güzel ordu short film, Турцыя – лепшы фільм
Kinoduel, Расія – лепшы фільм-дэбют
Moscow shorts ISFF, Расія – лепшы студэнцкі фільм
Rolling ideas, Румынія – лепшы фільм
Short film factory, Румынія – лепшы фільм
Short to the point, Бухарэст – лепшы студэнцкі фільм
UWPG, Канада – лепшы міжнародны фільм
Zilant, Казань – фіналіст
Міжнародны кінафестываль УДIК, Расія – асабіста згаданы
Synopsis, 2021 – лепшы фільм, лепшая аператарская праца, лепшы мантаж, 
лепшы сцэнарый

Самое главное в жизни – люди и взаимоотношения между ними. Фильм 
именно об этом. Не имеет значения, когда эта история происходила и где, 
важны лишь люди и то, какой смысл каждый в зрительном зале откроет 
для себя.
Camera zizanio, Греция – 2 место 
Güzel ordu short film, Турция – лучший фильм
Kinoduel, Россия – лучший фильм-дебют
Moscow shorts ISFF, Россия – лучший студенческий фильм
Rolling ideas, Румыния – лучший фильм
Short film factory, Румыния – лучший фильм
Short to the point, Бухарест – лучший студенческий фильм
UWPG, Канада – лучший международный фильм
Zilant, Казань – финалист
Международный кинофестиваль ВГИК, Россия – специальное упоминание
Synopsis, 2021 – лучший фильм, лучшая операторская работа, лучший монтаж, 
лучший сценарий

The most important thing in life is people and the relationships between them. 
This film is about that. It does not matter when this story took place and where, 
only people are important and what meaning everyone in the auditorium will 
discover.
Camera Zizanio, Greece – 2 Place
Güzel Ordu Short Film, Turkey – Best Film
Kinoduel, Russia – Best Debut Film
Moscow Shorts ISFF, Russia – Best Student Film
Rolling Ideas, Romania – Best Film
Short Film Factory, Romania – Best Film
Short To The Point, Bucharest – Best Student Film
Uwpg, Canada – Best International Film
Zilant, Kazan – Finalist
International Film Festival VGIK, Russia – Special Mention
Synopsis, 2021 – Best Film, Best Cinematography, Best Editing, Best Screenplay

Беларусь
Беларусь

Belarus

2020
8’

DCP

ДАРОГА
Дорога 
Road

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Кірыл Халецкі | Кирилл Халецкий | 
Kirill Khaletsky

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Кірыл Халецкі | Кирилл Халецкий | 
Kirill Khaletsky

Аператар | Оператор | DOP: 
Мікалай Аляшкевіч | Николай 
Алешкевич | Nikolay Aleshkevich

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Уладзімір Халецкі | Владимир 
Халецкий | Vladimir Khaletsky

У ролях | В ролях | Cast:
Багдан Хмяльніцкі, Паліна 
Арцюкоўская, Арсень Бушмакін |  
Богдан Хмельницкий, Полина 
Артюковская, Арсений Бушмакин |  
Bogdan Khmelnitsky, Polina 
Artyukovskaya, Arseny Bushmakin

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Халецкі Кірыл Уладзіміравіч, 
Рэспубліка Беларусь | Халецкий 
Кирилл Владимирович, 
Республика Беларусь | Khaletsky 
Kirill Vladimirovich, Republic of 
Belarus

Правы | Права | Rights Holders: 
Халецкі Кірыл Уладзіміравіч, 
Рэспубліка Беларусь | Халецкий 
Кирилл Владимирович, 
Республика Беларусь | Khaletsky 
Kirill Vladimirovich, Republic of 
Belarus

[ дорога ]
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«Дарога» – дэбютны кароткаметражны ігравы фільм, да гэтага здымаў 
навуковыя і курсавыя работы.

«Дорога» – дебютный короткометражный игровой фильм, до этого снимал 
учебные и курсовые работы. 

«The Road» is his debut short feature film, before that he shot films for his 
educational and term papers.

Кірыл Халецкі
Кирилл Халецкий
Kirill Khaletsky
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КОНКУРС ФІЛЬМАЎ ДЛЯ ДЗІЦЯЧАЙ І ЮНАЦКАЙ АЎДЫТОРІІ «ЛIСТАПАДЗIК»
КОНКУРС ФИЛЬМОВ ДЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ АУДИТОРИИ «ЛIСТАПАДЗIК» |  
CHILDREN AND YOUTH FILMS COMPETITION «LISTAPADZIK»

Фільм адкрыцця |
Фильм открытия | Opening Film

ЗОРКІ СЁМАГА НЕБА
звёзды седьмого неба | stars of the seventh sky
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На некалі шчаслівай планеце здарылася бяда: людзі перасталі 
бачыць зоркі і зрабіліся эгаістычнымі і жорсткімі. Толькі дзеці 
не пакідаюць надзею змяніць свет да лепшага. Хлопчык Саша 
і яго адважныя сябры, кот Мурмат і лялька Эля, адпраўляюцца 
ў чароўнае падарожжа да Сёмага неба, каб выратаваць фей 
і данесці да іх чароўны падсвечнік. Феі могуць стварыць цуд, 
але дабрацца да іх пад сілу толькі тым, хто добры, адважны і 
не развучыўся марыць, бо на шляху да іх летуценнікаў чакаюць 
небяспечныя ворагі-спакусы: Гультайства, Лянота, Зазнайства, 
Прагнасць, Нахабства і Баязлівасць…

На некогда счастливой планете случилась беда: люди перестали 
видеть звезды и сделались эгоистичными и жестокими. 
Только дети не оставляют надежду изменить мир к лучшему. 
Мальчик Саша и его отважные друзья, кот Мурмот и кукла Эля, 
отправляются в волшебное путешествие к Седьмому небу, чтобы 
спасти фей и донести до них волшебный подсвечник. Феи могут 
сотворить чудо, но добраться до них под силу лишь тем, кто добр, 
отважен и не разучился мечтать, ведь на пути к ним мечтателей 
поджидают опасные враги-соблазны: Безделье, Лень, Зазнайство, 
Жадность, Наглость и Трусость…

A misfortune came all of a sudden to a happy planet. People ceased 
to see the stars and became selfish and cruel. Only children hoped 
to change the world for the better. Boy Sasha and his brave friends, 
Cat Murmot and Doll Ellya, went to a magical journey to the Seventh 
Heaven to save the fairies and bring them the magical candlestick. The 
fairies can work wonders, but only those who are kind, courageous and 
can dream will be able to reach them, because dangerous enemies, 
temptations, await the dreamers on their way: Idleness, Laziness, 
Conceit, Greed, Impudence and Cowardice.

Беларусь
Беларусь

Belarus

2020
73’

MP4

ЗОРКІ СЁМАГА 
НЕБА
Звёзды седьмого неба
Stars of the seventh sky

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Алена Турава | Елена Турова | 
Elena Turova

Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriters:
Генадзь Давыдзька, Алена Турава |  
Геннадий Давыдько, Елена 
Турова | Gennady Davydko, Elena 
Turova

Мастак | Художник | Production 
designer:
Святлана Кавалеўская | 
Светлана Ковалевская | Svetlana 
Kovalevskaya

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Уладзімір Карачэўскі | Владимир 
Карачевский | Vladimir Karachevsky

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Нацыянальная кінастудыя 
«Беларусьфільм» | Национальная 
киностудия «Беларусьфильм» | 
«National Film Studio «Belarusfilm»

Правы | Права | Rights Holders: 
Нацыянальная кінастудыя 
«Беларусьфільм» | Национальная 
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio «Belarusfilm» 

[ звезды седьмого неба ]
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Рэжысёр, сцэнарыст, паэтка, выкладчык. Нарадзілася ў сям’і вядомага беларускага 
рэжысёра Віктара Турава і актрысы Святланы Туравай у Магілёве. Працуе рэжысёрам 
анімацыйнага кіно на кінастудыі «Беларусьфильм» з 1989 года, куды прыйшла пасля 
навучання ў Беларускім дзяржаўным універсітэце ў 1988 годзе (філолаг). Рэжысёр і 
аўтар сцэнарыяў больш як 20 анімацыйных і ігравых праектаў, якія атрымалі шэраг 
фестывальных узнагарод. Напісала некалькі сотняў тэкстаў песень для спектакляў, 
кінафільмаў, анімацыйных фільмаў, эстрады. Рэалізавала на «Беларусьфільме» пастаноўку 
трох складанапастановачных мастацкіх фільмаў для дзяцей. У апошнія гады ажыццяўляе 
выкладчыцкую дзейнасць у якасці кіраўніка курса рэжысёраў анімацыйнага кіно 
(Беларуская акадэмія мастацтваў, выпуск 2018) і выкладчыка сцэнарнага майстэрства 
(«Школа тэлевізійнага майстэрства і журналістыкі «Новы горад»).

Режиссер, сценарист, поэтесса, преподаватель. Родилась в семье известного 
белорусского режиссера Виктора Турова и актрисы Светланы Туровой в Могилёве. 
Работает режиссером анимационного кино на киностудии «Беларусьфильм» с 1989 года, 
куда пришла по окончании обучения в Белорусском государственном университете в 1988 
году (филолог). Режиссер и автор сценарев более 20 анимационных и игровых проектов, 
которые отмечены рядом фестивальных наград. Написала несколько сотен текстов 
песен для спектаклей, кинофильмов, анимационных фильмов, эстрады. Реализовала на 
«Беларусьфильме» постановку трех сложнопостановочных художественных фильмов 
для детей. В последние годы осуществляет преподавательскую деятельность в качестве 
руководителя курса режиссеров анимационного кино (Белорусская академия іскусств, 
выпуск 2018) и преподавателя сценарного мастерства («Школа телевизионного 
мастерства и журналистики «Новый город»).

Director, screenwriter, poet, teacher.  Was born in the family of the famous Belarusian director 
Viktor Turov and actress Svetlana Turova in Mogilev. She has been working as an animation 
film director at the Belarusfilm film studio since 1989, where she joined after graduating from 
the Belarusian State University in 1988 (philologist). Director and screenwriter of more than 20 
animation and game projects, which have been awarded a number of festival awards. She has 
written several hundred lyrics for plays, movies, animated films, pop music. She realized the 
production of three complex-staged feature films for children at Belarusfilm. In recent years, she 
has been teaching as the head of the course of animated film directors (Belarusian Academy of 
Arts, class of 2018) and a teacher of screenwriting («School of Television Skills and Journalism 
«Novy Gorod»).

Алена Турава
Елена Турова 
Elena Turova
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РЫБА І ЛУЖЫНА
рыба и лужа | fish and puddle

НОВЕНЬКІ
новенький | newcomer

БЕЛАЯ ЗМЯЯ 2: ЗЯЛЁНАЯ ЗМЯЯ
белая змея 2: зеленая змея |  
white snake 2: green snake

ПОЎНЫ РОТ ВАДЫ
полный рот воды | mouthful of water

ПРЭЛЮДЫЯ І ФУГА
прелюдия и фуга | prelude and fugue

Я ТАЙНУ Ў ГЛЫБIНI ДУШЫ ХАВАЮ
я тайну в глубине души прячу |  
i hide a secret deep inside my soul

ТОМІ І ІЛЬВЯНЯ
томми и львенок | tommy and the lion

БУ!
бу! | boo!

МАЛЕНЬКІЯ ЧАРАЎНІЦЫ
маленькие волшебницы |  
four enchanted sisters

НАВАТ МЫШЫ ТРАПЛЯЮЦЬ У РАЙ
даже мыши попадают в рай | even 
mice belong in heaven

ТАТА ВЯЛІКІ, Я – МАЛЕНЬКАЯ
папа большой, я – маленькая | papa is 
big, i am small

ВЕЧНАЕ ПОЛЫМЯ
вечное пламя | eternal flame

СІПСІК
сипсик | sipsik

КОНКУРС ФІЛЬМАЎ ДЛЯ ДЗІЦЯЧАЙ І ЮНАЦКАЙ АЎДЫТОРІІ «ЛIСТАПАДЗIК»
КОНКУРС ФИЛЬМОВ ДЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ АУДИТОРИИ «ЛIСТАПАДЗIК» |  
CHILDREN AND YOUTH FILMS COMPETITION «LISTAPADZIK»
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Дванаццацігадовы Алі Яздані – геній і непаслухмяны, цяжкі 
падлетак, які быў народжаны ў беднай сям’і. Праз яго шматлікія 
парушэнні школьнага парадку і свавольствы Алі выгналі з лепшай 
школы ў горадзе. Пасля паступлення ў новую школу яго выхадкі 
набылі іншы размах.

Двенадцатилетний Али Яздани – гений и непослушный, трудный 
подросток, рожденный в бедной семье. Из-за многочисленных 
нарушений школьного порядка и шалостей Али исключили из 
лучшей школы в городе. После поступления в новую школу его 
выходки приобрели другой размах. 

Ali Yazdani, a 12-year-old teenager, a genius, and at the same time a 
naughty boy, born in a poor family.
Due to his many michiefs and violations of school order, he was 
expelled from the best school in the city. By entering the new school, he 
came upon another enormities.

Іран
Иран

Iran 

2021
76’

MP4

РЫБА І ЛУЖЫНА
Рыба и лужа
Fish And Puddle

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Алі Бараці | Али Барати | Ali Barati

Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriters:
Мехді Намджу, Мохамад Садег 
Багері, Алі Бараці | Мехди Намджу, 
Мохаммад Садег Багери, Али 
Барати | Mehdi Namjoo, Mohammad 
Sadegh Bagheri, Ali Barati

Музыка | Mузыка | Music:
Бехзад Абдзі | Бехзад Абди | 
Behzad Abdi

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Хадзі Анбардар | Хади Анбардар | 
Hadi Anbardar

У ролях | В ролях | Cast:
Саід Агахані, Бехназ Джафары, 
Базэт Рэзаі, Махса Хашэмі, 
Алірэза Астадзі, Амір Рэза 
Фарамарзі, Мір Тахер Мазлумі, 
Сагар Кіянрасці | Саид Агахани, 
Бехназ Джафари, Басет Резаи, 
Махса Хашеми, Алиреза Остади, 
Амир Реза Фарамарзи, Мир Тахер 
Мазлуми, Сагар Киянрасти | Saeed 
Aghakhani, Behnaz Jafari, Baset 
Rezaee, Mahsa Hashemi, Alireza 
Ostadi, Amir Reza Faramarzi, Mir 
Taher Mazloumi, Saghar Kiyanrasti

Вытворчасць | Производство | 
Production:
FILMCHI SHAHAB FARAJOLLAHI

Правы | Права | Rights Holders: 
FILMCHI SHAHAB FARAJOLLAHI

[ mahi va berkeh ]
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Гэта адбылося ў 1987 годзе, калі хлопчык у маленькім мястэчку пад назвай Эглід са 
слязамі адсвяткаваў пачатак свайго свету. З самага пачатку ясна, што ён ведаў, у які 
жорсткі, горкі, небяспечны, але цудоўны свет ён трапіў. Ён еў, рос, бачыў, чуў, дакранаўся, 
адчуваў, вучыўся і рос, як і іншыя істоты, у прыватнасці чалавек. Ён, як і ўсе астатнія, 
атрымаў дыплом аб сярэдняй адукацыі, дыплом бакалаўра, дыплом магістра. Але 
з той розніцай, што за гэты час ён абраў, вывучыў і кінуў розныя галіны адукацыі і 
спецыяльнасці, якія не маюць дачынення да справы, а затым перайшоў у наступную. 
Астраномія, хімія, камп’ютары, фізіка і нават тэалагічныя і рэлігійныя навукі.... Нарэшце 
ён зразумеў, што адзінае месца, дзе ён можа ўсё паспрабаваць, – гэта, мабыць, кінатэатр... 
Цяпер ён займаецца напісаннем і рэжысурай фільмаў…

Это произошло в 1987 году, когда мальчик в маленьком городке под названием Эглид 
со слезами отпраздновал начало своего мира. С самого начала ясно, что он знал, в 
какой жестокий, горький, опасный, но прекрасный мир попал. Он ел, рос, видел, слышал, 
прикасался, испытывал, учился и рос, как и другие существа, в частности человек. 
Он, как и все остальные, получил диплом о среднем образовании, диплом бакалавра, 
диплом магистра. Но с той разницей, что за это время он выбрал, изучил и бросил 
разные и не имеющие отношения к делу области образования и специальности, а затем 
перешел в следующую. Астрономия, химия, компьютеры, физика и даже теологические 
и религиозные науки.... Наконец он понял, что единственное место, где он может 
все попробовать, – это, наверное, кинотеатр... Сейчас он занимается написанием и 
режиссурой фильмов…

It was in 1987, when a boy in a small town called Eglid celebrated the beginning of his world 
with tears. From the very beginning, it is clear that he knew what a cruel, bitter, dangerous, but 
wonderful world he had fallen into. He ate, grew, saw, heard, touched, experienced, learned 
and grew, just like other creatures, in particular the human species. He received a high school 
diploma, a bachelor’s degree, a master’s degree, like everyone else who receives them. But with 
the difference that during this time he chose, studied and left different and irrelevant fields of 
education and specialty, and then moved on to the next one. Astronomy, chemistry, computers, 
physics, and even theological and religious sciences.... Finally, he realized that the only place 
where he could take a shot on everything was probably a movie theater... Now he is busy writing 
and directing films…

Алі Бараці
Али Барати
Ali Barati
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Ён лепшы вучань у сваім класе – моцны і разумны. Ён проста 
лідар. Але аднойчы з’яўляецца новенькі, якому усё гэта абыякава.
Конкурс «КінаМалыШок», 2021 – прыз Дзіцячага Журы за лепшы 
фільм

Он лучший ученик в своем классе – сильный и умный. Он просто 
лидер. Но однажды появляется новенький, которому на это 
наплевать.
Конкурс «КиноМалыШок», 2021 – приз Детского Жюри за лучший 
фильм

He is the best student in his class – strong and smart. He’s just a leader. 
But one day there is a new guy who doesn’t care about it.
«KinoMalyShock», 2021 – Prize of the Children’s Jury  for the best film

Расія
Россия
Russia

2021
104’
DCP

НОВЕНЬКІ
Новенький
Newcomer

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Аляксандр Кулямін | Александр 
Кулямин | Alexander Kuliamin

Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriters:
Фелікс Габозаў пры ўдзеле 
Аляксандра Куляміна | Феликс 
Гобозов при участии Александра 
Кулямина | Felix Gobozov with 
Alexander Kuliamin

Аператар | Оператор | DOP: 
Аляксандар Шубін | Александр 
Шубин | Alexander Shubin

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Юрый Кузняцоў-Таёжны |  
Юрий Кузнецов-Таёжный |  
Yuriy Kuznetsov-Tayozny

У ролях | В ролях | Cast:
Алена Ксенафонтава, Дзмітрый 
Ульянаў, Архіп Лебедзеў, Вераніка 
Усцімава, Раман Гарэлаў, Андрэй 
Янайт | Елена Ксенофонтова, 
Дмитрий Ульянов, Архипп 
Лебедев, Вероника Устимова, 
Роман Горелов, Анастасия 
Дмитриева, Андрей Янайт | Elena 
Ksenofontova, Dmitry Ulyanov, 
Archipp Lebedev, Veronika Ustimova, 
Roman Gorelov, Anastasia Dmitrieva, 
Andrey Yanait

Вытворчасць | Производство | 
Production:
КПС

Правы | Права | Rights Holders: 
КПС

[ новенький ]
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Нарадзіўся ў 1964 годзе ў Маскве. Скончыў: УДІК у 1985 годзе (акцёрскі 
факультэт), ГІТІС у 1993 годзе (рэжысёрскі факультэт)

Родился в 1964 году в Москве. Окончил: ВГИК в 1985 году (актерский 
факультет), ГИТИС в 1993 году (режиссерский факультет).

Born on 1964 in Moscow. Graduated from the All-Russian State Institute of 
Cinematography, 1985 (acting department), The Russian University of Theatre Arts, 
1993 (directing department).

Аляксандар Кулямін
Александр Кулямин
Alexander Kuliamin
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Канец Паўднёвай Песні, Белая Змяя змагаецца з Фахаем, каб 
выратаваць Сюй Сянь, але церпіць паражэнне. Цзіньшань 
затапіла, і Белая Змяя была запячатаная пад вежай Лейфэн. 
Зялёная Змея таксама была пераможаная Фахаем і выгнаная 
ў фантастычны свет Асуравіль. Прачнуўшыся, яна апынулася 
ў таямнічым апакаліптычным горадзе, дзе б’юцца бандыты і 
забіваюць дзеля багаццяў. Зялёная Змяя была выратаваная 
маладым чалавекам у масцы. Зялёная Змяя, апантаная жаданнем 
выратаваць Белую Змею, прайшла праз катастрофы і цяжкасці 
разам з чалавекам у масцы, спрабуючы збегчы з горада 
Асуравіль…
Конкурс «Залаты певень» – адабраны на ўдзел

Конец Южной Песни, Белая Змея сражается с Фахаем, чтобы 
спасти Сюй Сянь, но претерпевает поражение. Цзиньшань 
затопило, и Белая Змея была запечатана под башней Лейфэн. 
Зеленая Змея также была побеждена Фахаем и изгнана в 
фантастический мир Асуравиль. Проснувшись, она оказалась в 
таинственном апокалиптическом городе, где дерутся бандиты 
и убивают ради богатств. Зеленая Змея была спасена молодым 
человеком в маске. Зеленая Змея, одержимая желанием спасти 
Белую Змею, прошла через катастрофы и трудности вместе с 
человеком в маске, пытаясь сбежать из города Асуравиль…
Конкурс «Золотой петух» – выдвинут на участие

Late South Song, White Snake fought against Fahai to save Xu Xian 
but was defeated. Jinshan flooded and White Snake was sealed under 
Tower Leifeng. Green Snake was also defeated by Fahai and was 
expelled to a fantasy world Asuraville. Waking up, she found herself 
in a mysterious apocalyptic city, with gangs fighting and killing for 
resources. Green Snake was saved by a young man in a mask during a 
series of crises. With her obsession to rescue White Snake, Green Snake 
endured catastrophes and difficulties, together with the man-in-mask, 
trying to escape from this Asuraville City….
«Golden Rooster» competition – Nominated for participation

Кітай
Китай
China

2021
131’
DCP

БЕЛАЯ ЗМЯЯ 2: 
ЗЯЛЁНАЯ ЗМЯЯ
Белая змея 2: Зеленая змея
White Snake 2: Green Snake

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Амп Вонг | Амп Вонг  | Amp Wong

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Дамао | Дамао | Damao

Аператар | Оператор | DOP: 
Вей Ёнліян | Вей Йонлиан | Wei 
Yongliang

Кампазітар | Композитор | 
Composer:
Гуо Хаовей | Гуо Хуавей | Guo 
Haowei

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Light Chaser Animation, Мастацкая 
база One D | Light Chaser Animation, 
Художественная база One D | Light 
Chaser Animation, Art Base One D

Правы | Права | Rights Holders: 
Light Chaser Animation, Мастацкая 
база One D | Light Chaser Animation, 
Художественная база One D | Light 
Chaser Animation, Art Base One D

[ 白蛇2：青蛇劫起 ]
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Кітайскі рэжысёр анімацыйных фільмаў. Больш за дваццаць гадоў працуе 
ў галіне кіравання анімацыяй і вытворчасці 3D-анімацыі. Вонг зняў 
поўнаметражны анімацыйны фільм «Белая змяя», які атрымаў прэмію 
32 China Film «Залаты певень» у намінацыі «лепшая анімацыйная карціна» 
і атрымаў прэмію 16 China Animation «Залаты цмок» за лепшы анімацыйны 
поўнаметражны фільм «Сярэбраная ўзнагарода» ў 2019 годзе. «Белая змяя» 
таксама была намінавана на Міжнародны фестываль анімацыйных фільмаў у 
Ансі (2019).

Китайский режиссер анимационных фильмов. Более двадцати лет работает 
в области управления анимацией и производства 3D-анимации. Вонг снял 
полнометражный анимационный фильм «Белая змея», который получил 
премию 32 China Film «Золотой петух» в номинации «Лучшая анимационная 
картина» и получил премию 16 China Animation «Золотой дракон» за лучший 
анимационный полнометражный фильм «Серебряная награда» в 2019 году. 
«Белая змея» также была номинирована на Международный фестиваль 
анимационных фильмов в Анси (2019).

Chinese animated film director. He has more than twenty years’ experience in 
animation supervising and 3D animation production. Wong has directed the animated 
feature film White Snake, which earned the 32nd China Film Golden Rooster Awards 
for Best Animated Picture nomination and won the 16th China Animation Golden 
Dragon Awards for Best Animated Feature Film Silver Award in 2019. White Snake 
was also nominated for the Annecy International Animated Film Festival (2019).

Амп Вонг
Амп Вонг
Amp Wong
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Звычайны ранішні рытуал перарываецца надзвычайным 
здарэннем.
Кінафестываль Rakvere Gümnaasiumi, Эстонія – лепшы студэнцкі 
фільм

Обычный утренний ритуал прерывается чрезвычайным 
происшествием.
Кинофестиваль Rakvere Gümnaasiumi, Эстония – лучший 
студенческий фильм

Regular morning ritual gets interrupted by a stampede.
Rakvere Gümnaasiumi filmifestival, 2021, Estonia – Best student film

Эстонія
Эстония

Estonia

2020
4‘ 37’’

DCP

ПОЎНЫ РОТ 
ВАДЫ
Полный рот воды
Mouthful of Water

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Сіім Рауд | Сиим Рауд | Siim Raud

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Сіім Рауд | Сиим Рауд | Siim Raud

Кампазітар | Композитор | 
Composer:
Бернхард Пустрём | Бернхард 
Пустрём | Bernard Puström

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Мары Ківі | Мари Киви | Mari Kivi

Вытворчасць | Производство | 
Production:
На базе кафедры анімацыі 
Эстонскай акадэміі мастацтваў 
пад кіраўніцтвам Прыіта Пярна, 
выканаў Сіім Рауд | На базе 
кафедры анимации Эстонской 
академии художеств под 
руководством Приита Пярна, 
выполнил Сиим Рауд | On the basis 
of the Animation Department of the 
Estonian Academy of Arts under the 
direction of Priit Pärn, performed by 
Siim Raud.

Правы | Права | Rights Holders: 
Eesti Kunstiakadeemia

[ suutäis vett ]
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Аніматар і мастак, які жыве, вучыцца і працуе ў Таліне, Эстонія. Ён атрымлівае 
ступень бакалаўра анімацыі ў Эстонскай акадэміі мастацтваў. Сіім Рауд 
факусуецца на стварэнні ўражання кантраляванага хаосу, выкарыстоўваючы 
кінематаграфічную мову ў спалучэнні з вар’яцкім стылем малявання.

Аниматор и художник, который живет, учится и работает в Таллине, Эстония. 
Он получает степень бакалавра анимации в Эстонской академии искусств. 
Сийм Рауд фокусируется на создании впечатления контролируемого хаоса, 
используя кинематографический язык в сочетании с сумасшедшим стилем 
рисования. 

Animator and artist who lives, studies and works in Tallinn, Estonia. He obtains a BA 
degree in animation from Estonian Academy of Arts. Siim Raud focuses on creating 
the impression of controlled chaos using cinematic language in conjuncion of crazy 
drawing style.

Сіім Рауд
Сиим Рауд
Siim Raud
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Дзеянне фільма ахоплівае 50-90-ыя гады мінулага стагоддзя. 
Аўтар звяртаецца ў сваіх ўспамінах да дзяцінства. На гэтай 
аснове праз праламленне рэальных гістарычных падзей 
вырастае гісторыя-разважанне аб пакаленні, якое жыло ў СССР, 
аб фарміраванні творчай асобы.

Действие фильма охватывает 50-90-ые годы прошлого века. 
Автор обращается к своим воспоминаниям детства. На этой 
основе через преломление реальных исторических событий 
вырастает история-размышление о поколении, жившем в СССР, 
о формировании творческой личности.

The film covers the 1950s and 1990s. The author refers to his own 
childhood memories. On this basis, through the refraction of real 
historical events, grows a story reflecting on the generation that lived 
in the USSR, on the formation of the creative personality.

Беларусь
Беларусь

Belarus

2021
13’

DCP

ПРЭЛЮДЫЯ І 
ФУГА
Прелюдия и фуга
Prelude and Fugue

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Ігар Волчак | Игорь Волчек | Igor 
Volchek

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Ігар Волчак | Игорь Волчек | Igor 
Volchek

Мастак | Художник | Production 
designer:
Алена Туманава | Елена Туманова | 
Elena Tumanova

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Уладзімір Карачэўскі | Владимир 
Карачевский | Vladimir Karachevsky

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Нацыянальная кінастудыя 
«Беларусьфільм» | «Национальная 
киностудия «Беларусьфильм» | 
«National Film Studio «Belarusfilm» 

Правы | Права | Rights Holders: 
Нацыянальная кінастудыя 
«Беларусьфільм» | «Национальная 
киностудия «Беларусьфильм» | 
«National Film Studio «Belarusfilm»

[ прелюдия и фуга ]
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Нарадзіўся 18 мая 1946 года ў Мінску. У 1970 годзе скончыў Беларускую дзяржаўную 
кансерваторыю, клас фартэпіяна. З 1968 года працуе на Нацыянальнай кінастудыі 
«Беларусьфільм», спачатку ў якасці памочніка рэжысёра і асістэнта мастака. З 1979 па 
1981 год вучыўся на вышэйшых рэжысёрскіх курсах пры Дзяржкіно СССР (майстэрня 
Юрыя Нарштэйна). Пасля заканчэння курсаў працуе рэжысёрам-мультыплікатарам на 
кінастудыі «Беларусьфільм». У 1992-1997 гадах – дацэнт кафедры кіно і тэлебачання, 
кіраўнік курса рэжысёраў-аніматараў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. 
Кампазітар, напісаў музыку больш чым да 40 фільмаў (дакументальныя, ігравыя, 
мультыплікацыйныя). Лаўрэат міжнародных і рэспубліканскіх кінафестываляў. Прафесар, 
заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі.

Родился 18 мая 1946 года в Минске. В 1970 году окончил Белорусскую государственную 
консерваторию, класс фортепиано. С 1968 года работает на Национальной киностудии 
«Беларусьфильм», сначала в качестве помощника режиссера и ассистента художника. 
С 1979 по 1981 год учился на Высших режиссёрских курсах при Госкино СССР (мастерская 
Юрия Норштейна). После окончания курсов работает режиссером-мультипликатором на 
киностудии «Беларусьфильм». В 1992-1997 годах — доцент кафедры кино и телевидения, 
руководитель курса режиссёров-аниматоров Белорусской государственной академии 
искусств. Композитор, написал музыку более чем к 40 фильмам (документальные, 
игровые, мультипликационные). Лауреат международных и республиканских 
кинофестивалей. Профессор, заслуженный деятель искусств Беларуси.

Born on May 18, 1946 in Minsk. In 1970 he graduated from the Belarusian State Conservatory, 
piano class. Since 1968, he has been working at the Belarusfilm National Film Studio, first as 
an assistant director and artist’s assistant, from 1979 to 1981 he studied at the Higher Directing 
Courses at the USSR State Cinema (workshop of Yuri Norstein). After the courses, he works as 
a director-animator at the Belarusfilm film studio. In 1992-1997 – Associate Professor of the 
Department of Cinema and Television, head of the course of animation directors of the Belarusian 
State Academy of Arts. Composer, wrote music for more than 40 films (documentaries, feature 
films, animated films). Laureate of international and national film festivals. Professor, Honored 
Artist of Belarus.

Ігар Волчак
Игорь Волчек
Igor Volchek 
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За кароткае жыццё Максіма Багдановіча быў выдадзены ўсяго адзін 
зборнік вершаў «Вянок», але менавіта ў гэтай кнізе Багдановіч даказаў, 
што беларуская мова – гэта мова, якой падуладныя ўсе вершаваныя 
формы, і што беларусам варта ганарыцца і гаварыць на роднай мове, 
каб захаваць сваю асаблівасць як нацыі. Дзеянне фільма пачынаецца 
з апошняга ад’езду Максіма Багдановіча з Мінска ў Ялту. Па шляху 
Максім нібы пражывае жыццё з самага пачатку, а ўжо ў Ялце, калі 
хвароба зусім зваліла яго з ног, ён успамінае самыя яркія моманты 
жыцця. Ва ўспамінах узнікае вобраз маці, якая рана памерла, жыццё 
ў Гродне, знаёмства з беларускай культурай праз песні, казкі і паданні, 
расказаныя бацькам і пачутыя на адпачынку ў вёсцы, першыя крокі 
ў літаратуры, перажыванні такога пачуцця як каханне, вобразы роднай 
зямлі – усё, што адбілася ў творчасці паэта.

За короткую жизнь Максима Богдановича был издан всего один 
сборник стихотворений «Вянок», но именно в этой книге Богданович 
доказал, что белорусский язык – это язык, которому подвластны все 
стихотворные формы, и что белорусам стоит гордиться и говорить на 
«роднай мове», чтобы сохранить свою особенность как нации. 
Действие фильма начинается с последнего отъезда Максима 
Богдановича из Минска в Ялту. По пути Максим словно проживает 
жизнь с самого начала, а уже в Ялте, когда болезнь совсем свалила его 
с ног, он вспоминает самые яркие моменты жизни. В воспоминаниях 
возникает образ рано ушедшей матери, жизнь в Гродно, знакомство с 
белорусской культурой через песни, сказки и предания, рассказанные 
отцом и услышанные на отдыхе в деревне, первые шаги в литературе, 
переживания такого чувства как любовь, образы родной земли – все, 
что отразилось в творчестве поэта. 

During Maxim Bogdanovich’s short life, only one collection of poems 
«Vyanok» was published, but it was in this book that Bogdanovich proved 
that the Belarusian language is a language that all poetic forms are subject 
to, and that Belarusians should be proud and speak native language in order 
to preserve their peculiarity as a nation. The action of the film begins with 
the last departure of Maxim Bogdanovich from Minsk to Yalta. Along the 
way, Maxim seems to be living life from the very beginning, and already in 
Yalta, when the disease completely knocked him off his feet, he remembers 
the brightest moments of life. The image of a mother who passed early 
away, life in Grodno, acquaintance with Belarusian culture through songs, 
fairy tales and legends told by her father and heard on vacation in the village, 
the first steps in literature, experiences of such feelings as love, images of 
her native land – all that was reflected in the poet’s work.

Беларусь
Беларусь

Belarus

2020
13’ 45’’

DCP

Я ТАЙНУ У ГЛЫБIНI 
ДУШЫ ХАВАЮ
Я тайну в глубине души прячу
I hide a secret deep inside my soul

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Алена Пяткевіч | Алена Петкевич | 
Alena Petkevich

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Маргарыта Шаграй | Маргарита 
Шаграй | Margaret Shagray

Кампазітар | Композитор | 
Composer:
Сафія Пяткевіч | София Петкевич | 
Sofiya Petkevich

Мастак | Художник | Production 
designer:
Алена Туманава | Елена Туманова | 
Elena Tumanova

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Уладзімір Карачэўскі | Владимир 
Карачевский | Vladimir Karachevsky

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Нацыянальная кінастудыя 
«Беларусьфільм» | Национальная 
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio «Belarusfilm» 

Правы | Права | Rights Holders: 
Нацыянальная кінастудыя 
«Беларусьфільм» | Национальная 
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio «Belarusfilm»

[ я тайну у глыбiнi душы хаваю ]
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Рэжысёр анімацыйных фільмаў, сцэнарыст, мастак-пастаноўшчык, аніматар. 
Нарадзілася 19 ліпеня 1951 г. у г. Арол, Расія. У 1974 годзе скончыла Брэсцкі 
інжынерна-будаўнічы інстытут (архітэктурны факультэт). З 1982 па 1984 год 
вучылася на вышэйшых курсах сцэнарыстаў і рэжысёраў пры Дзяржкіно СССР 
(майстэрня Ф.С. Хітрука і Ю.Б. Нарштэйна). У 1986 годзе скончыла Вышэйшыя 
рэжысёрскія курсы. З 1979 года працуе рэжысёрам-аніматарам на кінастудыі 
«Беларусьфільм». З 2011 года член Нацыянальнай акадэміі кінематаграфічных 
мастацтваў і навук РФ.

Режиссер анимационных фильмов, сценарист, художник-постановщик, 
аниматор. Родилась 19 июля 1951 г. в г. Орел, Россия. В 1974 году закончила 
Брестский инженерно-строительный институт (архитектурный факультет). 
С 1982 по 1984 год училась на Высших курсах сценаристов и режиссеров 
при Госкино СССР (мастерская Ф.С. Хитрука и Ю.Б. Норштейна). В 1986 году 
закончила Высшие режиссерские курсы. С 1979 года работает режиссером-
аниматором на киностудии «Беларусьфильм». С 2011 года член Национальной 
академии кинематографических искусств и наук РФ.

Director of animated films, screenwriter, production designer, animator. Born on 
July 19, 1951 in Orel, Russia. In 1974 she graduated from the Brest Institute of Civil 
Engineering (Architecture Department). From 1982 to 1984, she studied at the Higher 
Courses of Screenwriters and Directors at the USSR State Cinema (workshop of 
F. Khitruk and Y. Norstein). In 1986 she graduated from the Higher Directing Courses. 
Since 1979, she has been working as an animation director at the Belarusfilm film 
studio. Since 2011, member of the National Academy of Cinematographic Arts and 
Sciences of the Russian Federation.

Алена Пяткевіч
Алена Петкевич
Alena Petkevich
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Томі баіцца цемры. Ён збягае, калі бачыць сабаку. Як такі нясмелы 
маленькі хлопчык можа стаць пілотам? Толькі ільвяня можа 
дапамагчы Томі адолець яго страх. Але потым ільвяня знікае…

Томми боится темноты. Он убегает, когда видит собаку. Как может 
такой робкий маленький мальчик когда-нибудь стать пилотом? 
Только львенок может помочь Томми победить свои страхи. Но 
потом львенок исчезает…

Tommy is frightened of the dark. When he sees a dog he just runs away. 
How can such a timid little boy ever become a pilot? Only the lion can 
help Tommy to conquer his fears. But then the lion disappears…

Венгрыя
Венгрия
Hungary

2020
11’

DCP

ТОМІ І ІЛЬВЯНЯ
Томми и львенок
Tommy and the Lion

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Жольт Пальфі | Жолт Пальфи | 
Zsolt Pálfi

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Вераніка Марэк | Вероника Марек | 
Veronika Marék

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Cinemon Entertainment

Правы | Права | Rights Holders: 
Cinemon Entertainment

[ laci és az oroszlán ]
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Жолт Пальфі нарадзіўся ў 1972 годзе ў Будапешце. Пачаў сваю кар’еру ў 
анімацыйнай студыі на кінастудыі Pannonia ў 1991 годзе. У якасці аніматара 
і кінарэжысёра працаваў у пастаноўках некалькіх студый, у тым ліку Бабара, 
Петтсана і Фіндуса. У 2009-2012 гадах выкладаў на факультэце анімацыі ў 
Інстытуце тэатральнага і кінамастацтва ў Будапешце. У цяперашні час працуе ў 
студыі Cinemon Entertainment.

Жолт Пальфи родился в 1972 году в Будапеште. Он начал свою карьеру 
в анимационной студии на киностудии Pannonia в 1991 году. В качестве 
аниматора и кинорежиссера работал в постановках нескольких студий, в 
том числе Бабара, Петтсона и Финдуса. В 2009-2012 годах преподавал на 
факультете анимации в Институте театрального и киноискусства в Будапеште. 
В настоящее время работает в студии Cinemon Entertainment.

Zsolt Palfi was born in 1972 in Budapest. He started his career in Animation Studio 
at the Pannonia Film Studio in 1991. As an animator and film director, he worked in 
productions of several studios, such as Babar, Pettson and Findus. In 2009-2012, 
he taught at the Animation Department at the Institute of Theater and Film Arts in 
Budapest. He currently works at Cinemon Entertainment Studios.

Жольт Пальфі
Жолт Пальфи
Zsolt Pálfi
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Гісторыя аб тым, як можна палепшыць свае здольнасці, маючы 
падтрымку родных. А яшчэ аб лямпачках, пад’ездах без ліфтаў і 
своечасовай змене лямпачак у такіх пад’ездах.

История о том, как быстро можно улучшить свои навыки 
благодаря поддержке близких. Еще о лампочках, подъездах без 
лифта и своевременной замене лампочек в таких подъездах.

A story about how quickly you can improve your skills due to the 
support of the loved ones. As well as about light bulbs, entrances 
without an elevator and timely replacement of light bulbs in such 
entrances.

Расія
Россия
Russia

2021
2’ 16’’

MP4

БУ!
Бу!
Boo!

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Рэгіна Сабрэкава | Регина 
Сабрекова | Regina Sabrekova

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Рэгіна Сабрэкава | Регина 
Сабрекова | Regina Sabrekova

Кампазітар | Композитор | 
Composer:
Луі Зонг | Луи Зонг | Louie Zong

Мастак | Художник | Production 
designer:
Рэгіна Сабрэкава | Регина 
Сабрекова | Regina Sabrekova

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Ганна Астальская | Анна 
Остальская | Anna Ostalskaia

Вытворчасць | Производство | 
Production:
НДУ ВШЭ школа Дызайну | НИУ 
ВШЭ школа Дизайна | NRU HSE 
School of Design 

Правы | Права | Rights Holders: 
Рэгіна Сабрэкава | Регина 
Сабрекова | Regina Sabrekova

[ бу! ]
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Нарадзілася ў Іжэўску ў 2001 годзе. Пасля заканчэння мясцовага ліцэя 
паступіла ў Школу дызайну НДУ ВШЭ. Вучыцца на трэцім курсе па 
спецыяльнасці «2D анімацыя», захапляецца стварэннем ілюстрацый да 
дзіцячых кніг. Мультфільмы, у тым ліку «Бу!», траплялі на Вялікі фестываль 
мультфільмаў і Chicago International Children’s Film Festival (CICFF38).

Родилась в Ижевске в 2001 году. После окончания лицея поступила в Школу 
Дизайна НИУ ВШЭ. Учится на третьем курсе по специальности «2D анимация», 
увлекается созданием иллюстраций к детским книгам. Мультфильмы, включая 
«Бу!», попадали на Большой фестиваль мультфильмов и Chicago International 
Children’s Film Festival (CICFF38).

Born in Izhevsk in 2001, after graduating from the local lyceum, she entered the HSE 
School of Design. She is studying in the third year in the specialty «2D animation», 
She is fond of creating illustrations for children’s books. Cartoons, including «Boo!», 
got into the Big Cartoon Festival and Chicago International Children’s Film Festival 
(CICFF38).

Рэгіна Сабрэкава
Регина Сабрекова
Regina Sabrekova
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Чатыры сястры – Флэйм, Флора, Марына і Скай жывуць з бацькамі 
ў маляўнічым фамільным замку. На першы погляд гэта самыя 
звычайныя дзяўчынкі-школьніцы. Яны наведваюць гурткі і секцыі, 
выдатна спяваюць, мараць праславіцца і рыхтуюцца да ўдзелу ў 
музычным шоу для маладых талентаў. Навакольныя і не падазраюць 
аб тым, што гераіні валодаюць асаблівым дарам, які дастаўся ім ад 
продкаў, і яны старанна яго ўтойваюць. Тры старэйшыя сястры ўжо 
авалодалі ўменнем загадваць стыхіямі агню, вады і зямлі. У свой 
дзявяты дзень нараджэння ў малодшай з сясцёр таксама з’яўляецца 
чароўны талент – кіраваць паветрам. Цяпер сёстрам трэба будзе 
спусціцца ў склеп замка, дзе схавана Ружа вятроў, каб разгадаць яе 
таямніцу. Тым часам злая чараўніца Гленда імкнецца захапіць уладу 
над светам і таксама шукае чароўную ружу. Ці змогуць маленькія 
чараўніцы выратаваць свет ад злой вядзьмаркі і абараніць свой дом?

Четыре сестры – Флейм, Флора, Марина и Скай живут с родителями 
в живописном фамильном замке. На первый взгляд это самые 
обычные девочки-школьницы. Они ходят в кружки и секции, отлично 
поют, мечтают прославиться и готовятся к участию в музыкальном 
шоу для молодых талантов. Окружающие и не подозревают о том, 
что героини обладают особым даром, унаследованным от предков, 
который тщательно скрывают. Три старшие сестры уже овладели 
умением повелевать стихиями огня, воды и земли. В свой девятый 
день рождения у младшей из сестёр тоже появляется волшебный 
талант – управлять воздухом. Теперь сестрам предстоит спуститься 
в подвал замка, где спрятана Роза ветров, чтобы разгадать ее тайну. 
Тем временем злая волшебница Гленда стремится захватить власть 
над миром и тоже ищет волшебную Розу. Смогут ли маленькие 
волшебницы спасти мир от злой колдуньи и защитить свой дом?

Four sisters Flame, Flora, Marina and Sky live with their parents in a 
picturesque family castle. At first glance, these are the most ordinary 
schoolgirls, they go to clubs and sections, sing great, dream of becoming 
famous and are preparing to participate in a musical show for young talents. 
Others do not even suspect that the heroines have a special gift inherited 
from their ancestors, which they carefully hide. The three elder sisters have 
already mastered the ability to command the elements of fire, water and 
earth. On her ninth birthday, the youngest of the sisters also gains a magical 
talent – to control the air. Now the sisters have to go down to the basement 
of the castle, where the Wind Rose is hidden, to unravel its mystery. 
Meanwhile, the evil sorceress Glenda seeks to take over the world and is 
also looking for the magic Rose. Will the little fairies be able to save the 
world from the evil witch and protect their home?

Германія
Германия

Germany

2020
97’

DCP

МАЛЕНЬКІЯ 
ЧАРАЎНІЦЫ
Маленькие волшебницы
Four Enchanted Sisters

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Свен Унтарвальд малодшы | Свен 
Унтервальдт мл. | Sven Unterwaldt Jr.

Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters:
Вульріх Ортанс, Джэрыт Херманс, 
Шэрыдан Уін | Улльрих Ортенс, Джеррит 
Херманс, Шеридан Уинн | Ullrich Ortens, 
Gerrit Hermans, Sheridan Wynn

Аператар | Оператор | DOP: 
Маркус Кантэр | Маркус Кантер | Marcus 
Kanter

Кампазітар | Композитор | Composer:
Анна Катрын Дэрн | Анна Катрин Дерн | 
Anna Catherine Dern

У ролях | В ролях | Cast:
Лайла Падотцке, Хэда Эрлебах, Ліліт Юлія 
Джона, Леанорэ фон Берг, Каця Рыман, 
Юстус фон Даньяні, Ганна Тальбах, Грэгар 
Блаеб, Дорыс Шрэцмаер, Юлс Сергер, 
Трыксі Янсан, Стыліян Келі, Франка 
Маскон, Марка Бар’ера, Цім Дэдоббелер | 
Лайла Падотцке, Хедда Эрлебах, Лилит 
Юлия Джона, Леоноре фон Берг, Катя 
Риман, Юстус фон Доньяни, Анна Тальбах, 
Грегор Блоеб, Дорис Шретцмайер, Юлс 
Сергер, Трикси Янсон, Стилиан Кели, 
Франко Москон, Марко Борьеро, Тим 
Дедоббелер | Layla Padotzke, Hedda 
Erlebach, Lilith Julia Jonah, Leonore von Berg, 
Katya Riemann, Justus von Dognani, Anna 
Talbach, Gregor Bloeb, Doris Schrettzmeier, 
Yuls Serger, Trixie Janson, Stylian Keli, Franco 
Moscon, Marco Boriero, Tim Dedobbeler

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Петэр дэ Маегд, Том Хамееў, Дані Краўс, 
Корын Менер, Сабрына Крыстафарыдыс, 
Андрэас Пешэль-Менер, Петэр 
Трэнкавальдэр, Роджэр Кроці, Каралін 
Дассель, Маркус Голисано | Петер де 
Маегд, Том Хамеев, Данни Краус, Коринна 
Менер, Сабрина Кристофоридис, Андреас 
Пешель-Менер, Петер Тренквальдер, 
Роджер Кротти, Каролин Дассель, Маркус 
Голисано | Peter de Maegd, Tom Khameev, 
Danny Kraus, Corinna Mener, Sabrina 
Christoforidis, Andreas Peschel-Mener, Peter 
Trenkwalder, Roger Crotty, Caroline Dassel, 
Marcus Golisano

Вытворчасць | Производство | Production:
Dor Film Produktionsgesellschaft, 
Filmvergnuegen, Пацёмкіна, Міжнароднае 
кінавытворчасць Буэна Вістой, Pixomondo, 
Story House Productions, Мастацкая 
літаратура «Блакітныя вочы» | Dor Film 
Produktionsgesellschaft, Filmvergnuegen, 
Потемкино, Международное 
кинопроизводство Буэна Виста, 
Pixomondo, Story House Productions, 
Художественная литература «Голубые 
глаза» | Dor Film Produktionsgesellschaft, 
FilmVergnuegen, Potemkino, Buena Vista 
International Film Production, Pixomondo, 
Story House Productions, Blue Eyes Fiction

Правы | Права | Rights Holders: 
Кіналагістыка Дыстрыб’юшан | 
Кинологистика Дистрибьюшн | 
Kinologistika Distribution CIS

[ vier zauberhafte schwestern ]
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Нарадзіўся ў 1965 годзе ў Любеку. У 1994 і 1995 гадах працаваў пазаштатным рэжысёрам шоу 
«Till & Obel Show» і «RTL Saturday Night». За гэтым рушылі ўслед фільмы для ZDF, якія атрымалі 
ўзнагароду «Залатая камера», рэжысёрская праца для Switch, тэлевізійны фільм «Request from 
Exand» і калядны гала-канцэрт «Thank you Anke». Далейшая рэжысёрская праца ўключала 24 
эпізоды камедыйнага серыяла «Anke» з Анке Энгельке, серыялы «Berlin, Berlin» і «Alles Atze» з 
Аце Шродэрам. Дэбютаваў як рэжысёр поўнаметражнага мастацкага фільма ў 2001 годзе з 
экранізацыяй рамана Ральфа Кеніга «Wie die Rabickel». Разам са сваім сябрам Ота Ваалкесам 
ён напісаў сцэнарый «7 Dwarves-Men Alone In the Woods» і таксама выступіў рэжысёрам фільма. 
Наступнай яго працай стаў фільм «7 Zwerge-the forest is not enough». 7 кастрычніка 2008 года 
Унтэрвальдт адсвяткаваў сусветную прэм’еру свайго новага камедыйнага фільма «U-900» (з Аце 
Шродэрам і Івон Каттэрфельд сярод іншых) у Эсэне. У 2010 годзе ў кіно выйшла яго парадыйная 
камедыя «Ottos’s Eleven».

Родился в 1965 году в Любеке. В 1994 и 1995 годах работал внештатным режиссером шоу «Till & 
Obel Show» и «RTL Saturday Night». За этим последовали фильмы для ZDF, получившие награду 
«Золотая камера», режиссерская работа для Switch, телевизионный фильм «Request from Exand» и 
рождественский гала-концерт «Thank you Anke». Дальнейшая режиссерская работа включала 24 
эпизода комедийного сериала «Anke» с Анке Энгельке, сериалы «Berlin, Berlin» и «Alles Atze» с Аце 
Шредером. Дебютировал как режиссер полнометражного художественного фильма в 2001 году с 
экранизацией романа Ральфа Кенига «Wie die Rabickel». Вместе со своим другом Отто Ваалкесом 
написал сценарий «7 Dwarves – Men Alone In the Woods» и также выступил режиссером фильма. 
Следующей его работой стал фильм «7 Zwerge – The forest is not enough». 7 октября 2008 года 
Унтервальдт отпраздновал мировую премьеру своего нового комедийного фильма «U-900» 
(с Аце Шредером и Ивонн Каттерфельд среди других) в Эссене. В 2010 году в кино вышла его 
пародийная комедия «Ottos’s Eleven».

Born on 1965 in Lubeck. In 1994 and 1995 he worked as a freelance director of the «Till & Obel Show» 
and «RTL Saturday Night». This was followed by films for ZDF, which received the Golden Camera award, 
directorial work for Switch, the TV movie «Request from Exand» and the Christmas gala concert «Thank you 
Anke». Further directorial work included 24 episodes of the comedy series «Anke» with Anke Engelke, the 
series «Berlin, Berlin» and «Alles Atze» with Atse Schroeder. He made his debut as a director of a full-length 
feature film in 2001 with the film adaptation of Ralph Koenig’s novel «Wie die Rabickel». Together with his 
friend Otto Waalkes, he wrote the script for «7 Dwarves – Men Alone In the Woods» and also directed the 
film. His next work was the film «7 Zwerge – The forest is not enough». On October 7, 2008, Unterwaldt 
celebrated the world premiere of his new comedy film «U-900» (with Atse Schroeder and Yvonne Katterfeld 
among others) in Essen. In 2010, his parody comedy «Ottos’s Eleven» was released in the cinema.

Свен Унтарвальд мал.
Свен Унтервальдт мл.
Sven Unterwaldt Jr.
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Фільм пра двух смяротных ворагаў – Мышаня і Ліса, якія 
пасля няшчаснага выпадку сустракаюцца ў жывёльным раі. 
Яны губляюць натуральныя інстынкты і становяцца лепшымі 
сябрамі. Іх жаданне застацца разам пасля вяртання на зямлю 
спраўджваецца, але яны перараджаюцца ў процілеглых ролях. 
Дзякуючы сіле сяброўства яны могуць пераадолець нават тое, што 
здаецца немагчымым.
Шанхайскі міжнародны кінафестываль 2021– Залаты Кубак за 
лепшы анімацыйны фільм

Фильм о двух смертельных врагах – Мышонке и Лисе, которые 
после несчастного случая встречаются в животном раю. Они 
теряют свои естественные инстинкты и становятся лучшими 
друзьями. Их желание остаться вместе после возвращения на 
землю сбывается, но они перерождаются в противоположных 
ролях. Благодаря силе дружбы они могут преодолеть даже то, что 
кажется невозможным.
Шанхайский международный фестиваль 2021 – Золотой кубок за 
лучший анимационный фильм

A film about two mortal enemies – Little Mouse and Fox, who after an 
unfortunate accident meet in animal heaven. They lose their natural 
instincts and become best friends. Their wish to stay together after 
they return to earth comes true, but they are reborn into opposite roles. 
Thanks to the power of friendship they can overcome even what seems 
to be impossible.
Shanghai International Film Festival 2021– Golden Goblet: Best Animation 
Film

Чэхія, Францыя, Славакія, 
Польшча

Чехия, Франция, Словакия, 
Польша 

Czech, France, Slovakia, 
Poland

2021
80’

DCP

НАВАТ МЫШЫ 
ТРАПЛЯЮЦЬ У РАЙ
Даже мыши попадают в рай
Even mice belong in heaven

Рэжысёры | Режиссеры | 
Directors: 
Ян Бубенічак, Дэніза Грыммава |  
Ян Бубеничек, Дениза Гриммова |  
Jan Bubenicek, Denisa Grimmova

Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriters:
Джэфры Хілтан (сцэнар), Рычард 
Малацінскі (уклад), Эліс Неллис 
(сцэнар) | Джеффри Хилтон 
(сценарий), Ричард Малатинский 
(вклад), Элис Неллис (сценарий) |  
Jeffrey Hylton(screenplay), Richard 
Malatinský(contribution), Alice Nellis 
(screenplay)

Агучка | Озвучивание | Voice: 
Андрэй Ветчы, Марта Изова, 
Міраслаў Эцлер | Андрей Ветчы, 
Марта Иззова, Мирослав Этцлер 
| Ondrej Vetchy, Martha Issova, 
Miroslav Etzler

Музыка | Mузыка | Music:
Дамініка Адамайціце, Віктар Экрт, 
Віктар Прасіл, Дэвід Ціцера |  
Доминика Адомайтите, Виктор 
Экрт, Виктор Прасил, Дэвид 
Титера | Dominyka Adomaityte,Viktor 
Ekrt, Viktor Prasil, David Titera

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Аляксандар Шарле, Томаш Янісек, 
Марэк Енічак, Уладзімір Лхотак, 
Пётр Шчэпановіч, Пётр Ціхі, 
Гжэгаж Вацлавэк | Александр 
Шарле, Томаш Янисек, Марек 
Еничек, Владимир Лхотак, Петр 
Щепанович, Петр Тихий, Гжегож 
Вацлавек | Alexander Charle, Tomas 
Janisek, Marek Jenichek, Vladimir 
Lhotak, Piotr Szczepanovich, Piotr 
Tychy, Grzegorz Vaclavek

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Les Films du Cygne, Animoon, 
CinemArt SK

Правы | Права | Rights Holders: 
ТАА Капелла Фільм | ООО Капелла 
Фильм | Capella Film LLC

[ i mysi patrí do nebe ]



151

Ян Бубенічак нарадзіўся ў 1976 годзе ў Празе, Чэхія. Вядомы па сваіх работах 
над «Нават мышы трапляюць у рай» (2021), а таксама па «Smrtelné history» 
(2016) і «TKKG und die rätselhafte Mind-Machine» (2006).

Ян Бубеничек родился в 1976 году в Праге, Чехия. Он известен своими 
работами над «Даже мыши попадают в рай» (2021), «Smrtelné historky» (2016) и 
«TKKG und die rätselhafte Mind-Machine» (2006).

Jan Bubenicek was born on 1976 in Prague, Czech. He is known for his work on «I 
mysi patrí do nebe» (2021), «Smrtelné historky» (2016) and «TKKG und die rätselhafte 
Mind-Machine» (2006).

Дэніза Грыммава нарадзілася ў 1976 годзе. Рэжысёр і сцэнарыст, вядомая 
па фільмах «Нават мышы трапляюць у рай» (2021), «Забійечка!» (2001), і «Капі 
фільм» (2003).

Дениса Гриммова родилась в 1976 году. Она режиссер и сценарист, известная 
по фильмам «Даже мыши попадают в рай» (2021), «Забийечка» (2001) и «Капи 
фильм» (2003).

Denisa Grimmova was born in 1976. She is a director and writer, known for «I mysi 
patrí do nebe» (2021), «Zabíjecka» (2001) and «Capí film» (2003).

Ян Бубенічак
Ян Бубеничек
Jan Bubenichek

Дэніза Грыммава
Дениза Гриммова
Denisa Grimmova



«ЛIСТАПАДЗIК» | «ЛIСТАПАДЗIК» | «LISTAPADZIK»

152

Кароткая і пяшчотная гісторыя аб маленькай дзяўчынцы, якая 
праводзіць свайго бацьку-марака ў далёкае падарожжа. Яе 
дзіцячае ўяўленне аблегчыць доўгае чаканне.

Короткая и нежная история о маленькой девочке, которая 
провожает своего отца-моряка в далекое путешествие. Ее детское 
воображение скрасит долгое ожидание.

A short and tender story about little girl who sees off her sailor father 
in a far away journey. Her childish imagination will brighten up the long 
wait.

Італія, Расія
Италия, Россия

Italy, Russia

2021
3’

MP4

ТАТА ВЯЛІКІ,  
Я – МАЛЕНЬКАЯ
Папа большой, я – маленькая
Papa is big, I am small

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Аня Ру (Ганна Ермалінская) | Аня 
Ру (Анна Ермолинская) | Anya Ru 
(Anna Ermolinskaya)

Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriters:
Аня Ру, Марыя Румянцава | Аня Ру, 
Мария Румянцева | Anya Ru, Masha 
Rumyantseva

Кампазітар | Композитор | 
Composer:
Максім Папоў | Максим Попов | 
Maxim Popov

[ papa is big, i am small ]
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Нарадзілася ў Санкт-Пецярбургу, Расія. У 2013 годзе пераехала ў Лондан, 
дзе пачала сваю прафесійную кар’еру графічнага дызайнера. У 2015 годзе 
пераехала ў Італію, працуючы таксама з некаторымі кінафестывалямі ў якасці 
дызайнера і дыстрыб’ютара фільмаў. З таго часу працавала ў індустрыі кіно 
і анімацыі, пасля чаго выпусціла свой першы студэнцкі анімацыйны фільм ў 
2021 годзе.

Родилась в Санкт-Петербурге, Россия. В 2013 году переехала в Лондон, где 
начала свою профессиональную карьеру графического дизайнера. В 2015 
году переехала в Италию, работая также с некоторыми кинофестивалями 
в качестве дизайнера и дистрибьютора фильмов. С тех пор работала в 
индустрии кино и анимации, после чего выпустила свой первый студенческий 
анимационный фильм в 2021 году.

Born in St. Petersburg, Russia. In 2013 she moved to London where she started her 
professional graphic design career. In 2015 she moved to Italy, working as well with 
some film festivals as designer and film distributor. Since then she worked closely in 
the film and animation industry, as a result she made her first animation student film 
in 2021.

Аня Ру  
(Ганна Ермалінская)
Аня Ру  
(Анна Ермолинская)
Anya Ru  
(Anna Ermolinskaya)
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Натхнёны вернасцю венцаносных жураўлёў, фільм прадстаўляе 
кранальную гісторыю пра каханне паміж птушкамі і любоў 
чалавека да прыроды. Калі муж-журавель трапіў у бяду, жонка 
была так засмучана і расчаравана, што хацела памерці. Але любоў 
і клопат маленькага хлопчыка запалілі ў яе сэрцы полымя надзеі, 
моцную веру ў жыццё і вяртанне каханага.

Вдохновленный верностью венценосных журавлей, фильм 
повествует трогательную историю о любви между птицами и 
любовью человека к природе. Когда супруг-журавль попал в беду, 
супруга была так опечалена и разочарована, что хотела умереть. 
Но любовь и преданная забота маленького мальчика зажгли в 
ее сердце пламя надежды, сильную веру в жизнь и возвращение 
любимого.

Inspired by the faithfullness of the red-crowned crane, the script tells 
a touching story about the love between birds and human`s love to 
nature. When the husband crane was in trouble the wife crane was so 
sad and disappointed that she wanted to die. But the love and dedicated 
care of a little boy ignited in the heart of the wife crane a flame of hope, 
a strong belif in life, and the return of the husband crane.

В`етнам
Вьетнам
Vietnam

2020
10’

MP4

ВЕЧНАЕ ПОЛЫМЯ
Вечное пламя
Eternal flame

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Ву Дуй Канх | Ву Дуй Канх | Vu Duy 
Khanh

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Пам Ці Тан Ха | Пам Ти Тан Ха | 
Pham Thi Thanh Ha

Кампазітар | Композитор | 
Composer:
Нго Хонг Куанг | Нго Хонг Куанг | 
Ngo Hong Quang

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Акцыянернае таварыства Vietnam 
Animation Joint Stock Company | 
Акционерное общество Vietnam 
Animation Joint Stock Company |  
Joint-stock company Vietnam 
Animation Joint Stock Company

Правы | Права | Rights Holders: 
Міністэрства культуры, спорту 
і турызму, дэпартамент 
кінематографа, Акцыянернае 
таварыства Vietnam Animation 
Joint Stock Company | 
Министерство культуры, 
спорта и туризма, департамент 
кинематографа, Акционерное 
общество Vietnam Animation 
Joint Stock Company | Ministry of 
culture, Sports and Tourism; Cinema 
Department; Vietnam Animation 
Joint Stock Company

[ ngon lu`a vinh cu`u ]
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Малады рэжысёр, які працуе ў індустрыі анімацыі ужо 17 гадоў. У тым 
ліку 7 гадоў мастаком 2D-анімацыі. З 2012 года удзельнічаў у стварэнні 
шматлікіх анімацыйных фільмаў у якасці рэжысёра, галоўнага мастака і 
мастака-аніматара. Атрымаў вялікую колькасць узнагарод Вьетнамскага 
кінафестывалю.

Молодой режиссер, работающий в индустрии анимации уже 17 лет, в том 
числе 7 лет художником 2D-анимации. С 2012 года участвовал в создании 
многих анимационных фильмов в качестве режиссера, главного художника 
и художника-аниматора. Получил множество наград Вьетнамского 
кинофестиваля.

Young director, working in the animation industry for 17 years. Including 7 years 
working as a 2D-animation artist. From 2012 up to now, he has participated in making 
many animated films, as a director, main artist and animation artist. He has won many 
Vietnam Film Festival Awards.

Ву Дуй Канх
Ву Дуй Канх
Vu Duy Khanh
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Ану хутка споўніцца шэсць гадоў, і яна вельмі задаволеная тым, 
як уладкавана яе жыццё. Але аднойчы высвятляецца, што яе 
старэйшы брат Март павінен пайсці ў школу, а значыць, ім з Ану 
прыйдзецца расстацца. Ану вельмі сумуе і каб суцешыць сястру 
Март шые для яе ляльку. Сіпсік аказваецца не проста лялькай: 
ён ажывае і паступова становіцца галоўным таварышам Ану ва 
ўсіх яе гульнях, на якія Март цяпер глядзіць пагардліва. Разам 
Ану і Сiпсiку трэба будзе перажыць мноства займальных прыгод, 
а брату Марту каб вярнуць давер сястры аднойчы прыйдзецца 
ўспомніць сваю дзіцячую веру ў цуды.

Ану скоро исполнится шесть лет, и она очень довольна тем, как 
устроена ее жизнь. Но однажды выясняется, что ее старший 
брат Март должен пойти в школу, а значит им с Ану придется 
расстаться. Это очень печалит Ану и чтобы утешить сестру 
Март делает для нее тряпичную куклу. Сипсик оказывается не 
простой куклой: он оживает и постепенно становится главным 
товарищем Ану во всех ее играх, на которые Март теперь смотрит 
свысока. Вместе Ану и Сипсику предстоит пережить множество 
увлекательных приключений, а брату Марту чтобы вернуть 
доверие сестры однажды придется вспомнить свою детскую веру 
в чудеса.

Anu will soon turn six years old, and she is very happy with the way her 
life is arranged. But one day it appears that her older brother Mart has to 
go to school, so he and Anu will have to part. This makes Ana very sad 
and Mart makes a rag doll to comfort her sister. Sipsik turns out to be 
not a simple doll: he comes to life and gradually becomes Anu’s main 
companion in all his games, which Mart now looks down on. Together, 
Anu and Sipsik will have to go through many exciting adventures, and 
brother Mart, in order to regain his sister’s trust, will one day have to 
remember his childhood faith in miracles.

Эстонія, Данія
Эстония, Дания

Estonia, Denmark

2020
75’

DCP

СІПСІК
Сипсик
Sipsik

Рэжысёры | Режиссеры | 
Directors: 
Меліс Арулеп, Карстан Кілерых | 
Мелис Арулепп, Карстен Килерих | 
Melis Arulepp, Karsten Kilerich

Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriters:
Меліс Арулеп, Карстан Кілерых | 
Мелис Арулепп, Карстен Килерих | 
Melis Arulepp, Karsten Kilerich

Кампазітары | Композиторы | 
Composers:
Лійна Сумер, Эверт Сундйа | Лиина 
Сумера, Эверт Сундйа | Liina Sumer, 
Evert Sundya

У ролях | В ролях | Cast:
От Сеп, Эла-Мірт Оя, Хуга 
Мальмстэн (II), Хіле Мурэль, 
Ага Андэрсан, Хелене Ванары, 
Пірэт Крум, Мерле Пальмістэ, 
Элізе Моол, Тобіяс Турк, Мікалай 
Бентслер, Ян Ууспыльд | Отт Сепп, 
Эло-Мирт Ойа, Хуго Мальмстен 
(II), Хиле Мурель, Аго Андерсон, 
Хелене Ваннари, Пирет Крумм, 
Мерле Пальмисте, Элизе Моол, 
Тобиас Турк, Николай Бентслер, 
Ян Ууспильд | Ott Sepp, Elo-Mirt 
Oya, Hugo Malmsten (II), Hile Murel, 
Ago Anderson, Helene Vannari, Piret 
Krumm, Merle Palmiste, Elise Mool, 
Tobias Turk, Nikolai Bentsler, Jan 
Uuspild

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Андэрс Мастрап, Крыстэл Толдсеп 
| Андерс Мастрап, Кристел 
Толдсепп | Anders Mastrap, Kristel 
Toldsep

Вытворчасць | Производство | 
Production:
A Film Eesti, A.Film A/S, A Film 
Production 

Правы | Права | Rights Holders: 
Кіналагістыка Дыстрыб`юшан | 
Кинологистика Дистрибьюшн | 
Kinologistika Distribution CIS

[ raggie ]
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Меліс Арулеп скончыў Тартускі мастацкі каледж (Эстонія) у 1984 годзе. Меліс працаваў аніматарам ў 
розных анімацыйных студыях з 1987 года, ён пачаў працаваць у A. Film Denmark з 1990 года, а ў 1994 
годзе стаў сузаснавальнікам студыі ў Таліне – A Film Эстонія. З тых часоў Меліс працуе крэатыўным 
кіраўніком студыі. Фільмаграфія Меліса ўключае больш 30 мастацкіх фільмаў, у якіх ён быў рэжысёрам-
аніматарам, дызайнерам, раскадроўшчыкам або супервайзерам. Мелис быў сурэжысёрам 8 
кароткаметражных фільмаў і больш 300 рэкламных ролікаў. Ён таксама добра вядомы кніжны 
ілюстратар і карыкатурыст.
Мелис Арулепп окончил Тартуский художественный колледж (Эстония) в 1984 году. Сразу после того, 
как он начал работать в разных анимационных студиях. Мелис работал аниматором в различных 
анимационных студиях с 1987 года, он начал работать в A.Film Denmark с 1990 года, а в 1994 году 
он стал соучредителем студии в Таллине – A Film Эстония. С тех пор Мелис работает креативным 
руководителем студии. Фильмография Мелиса включает более 30 художественных фильмов, в 
которых он был режиссером-аниматором, дизайнером, раскадровщиком или супервайзером. Мелис 
был сорежиссером 8 короткометражных фильмов и более 300 рекламных роликов. Он также хорошо 
известный книжный иллюстратор и карикатурист.
Meelis Arulepp graduated from Tartu Art College (Estonia) in 1984. Meelis has worked as an animator in various 
animation studios since 1987, he started working in A.Film Denmark since 1990, and in 1994 he co-founded 
a studio in Tallinn – A Film Estonia. Since then, Meelis has been working as a creative director of the studio. 
Melissa’s filmography includes more than 30 feature films in which he was an animator, designer, storyboard 
designer or supervisor. Meelis has co-directed 8 short films and over 300 commercials. He is also a well-known 
book illustrator and cartoonist.

Карстан Кілерых (21 студзеня 1955, Слагельсе) – дацкіі тэлевізійны рэжысёр, сцэнарыст і аніматар. 
Ён з’яўляецца сузаснавальнікам дацкай анімацыйнай студыі А. Film Production, у якой да гэтага часу 
актыўна працуе. Кілерых зняў больш за 20 мастацкіх і кароткаметражных фільмаў. Кароткаметражны 
анімацыйны фільм Кілерыха «Калі жыццё сыходзіць» (1997) быў намінаваны на некалькі ўзнагарод, у 
тым ліку на прэмію Оскар як лепшы анімацыйны кароткаметражны фільм .
Карстен Килерих (21 января 1955, Слагельсе ) – датский кино- и телевизионный режиссер, сценарист 
и аниматор. Он является соучредителем датской анимационной студии A. Film Production, в которой 
до сих пор активно работает. Килерих снял более 20 художественных и короткометражных фильмов. 
Короткометражный анимационный фильм Килериха «Когда жизнь уходит» (1997) был номинирован на 
несколько наград, в том числе на премию Оскар как лучший анимационный короткометражный фильм.
Karsten Kiilerich (January 21, 1955, Slagelse) is a Danish film and television director, screenwriter and animator. 
He is the co-founder of the Danish animation studio A. Film Production, in which he still actively works. Kiilerich 
has directed more than 20 feature films and short films. Kiilerich’s animated short film «When Life Goes Away» 
(1997) was nominated for several awards, including the Academy Award for Best Animated Short Film.

Меліс Арулеп
Мелис Арулепп
Meelis Arulepp

Карстан Кілерых
Карстен Килерих
Karsten Kiilerich
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ПАЗАКОНКУРСНАЕ КІНО
ВНЕКОНКУРСНОЕ КИНО | NON-COMPETITIVE FILMS

ГЭТА ВАРТА ЎБАЧЫЦЬ
Это стоит увидеть | It’s worth seeing 

ХАЛАДЗЕЦ
холодец | meat jelly

СОНЯ ЛЮБІЦЬ, СОНЯ НЕ ЛЮБІЦЬ
соня любит, соня не любит | sonia loves, sonia doesn’t

ЧОРНАЯ СКРЫНЯ
черный ящик | black case

ВАР’ЯЦКАЕ КІНО ДЛЯ ДАРОСЛЫХ
безумное кино для взрослых | bad luck banging or loony porn

ЗАЛАТЫЯ СУСЕДЗІ
золотые соседи | the golden neighbours

ШЧАСЛІЎЧЫК
везунчик | lucky guy

ЧАКАЮ ЦЯБЕ
жду тебя | waiting for you

ВЫВАРАТ
изнанка | on the inside

ПА ГРЫБЫ
по грибы | mushrooming

Я – НЕ ТЭРАРЫСТ
я – не террорист | i’m not terrorist 
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Камедыя пра тое, як падарунак на Дзень нараджэння можа 
аказацца не тым, за каго сябе выдае…
Міжнародны камедыйны кінафестываль «Гелас», 2021, Расія, 
Масква
Маскоўскі Міжнародны кінафестываль, 2021, Расія, Масква
Адкрыты фестываль студэнцкіх і дэбютных фільмаў «Святая Ганна», 
2021, Расія, Масква
Міжнародны фестываль аўтарскага кіно MosFilmFest, 2021, Расія, 
Масква
Міжнародны кінафестываль «Заходняя брама», 2021, Расія, Пскоў
Фестываль жывога кіно «Кіналес», 2021, Расія, Санкт-Пецярбург

Комедия о том, как подарок на День рождения может оказаться 
не тем, за кого себя выдает…
Международный комедийный кинофестиваль «Гелос», 2021, Россия, 
Москва
Московский Международный кинофестиваль 2021, Россия, Москва
Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая 
Анна», 2021, Россия, Москва
Международный фестиваль авторского кино MosFilmFest, 2021, 
Россия, Москва
Международный кинофестиваль «Западные ворота», 2021, Россия, 
Псков
Фестиваль живого кино «Кинолес», 2021, Россия, Санкт-Петербург

A comedy about a birthday present that might not be who it claims to 
be...
International Comedy Film Festival «Gelos», 2021, Russia, Moscow
Moscow International Film Festival, 2021, Russia, Moscow
Open festival of student and debut films «Saint Anna», 2021, Russia, 
Moscow
MosFilmFest International Film Festival, 2021, Russia, Moscow
International Film Festival «Western Gate», 2021, Russia, Pskov
Festival of live cinema «Kinoles», 2021, Russia, St. Petersburg

Расія
Россия
Russia

2020
13’

МР4

ХАЛАДЗЕЦ
Холодец
Meat jelly

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Аляксей Марусаў | Алексей 
Марусов | Alexey Marusov

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Аляксей Марусаў | Алексей 
Марусов | Alexey Marusov

Аператар | Оператор | DOP: 
Анастасія Фігурына | Анастасия 
Фигурина | Anastasiya Figurina

Кампазітар | Композитор | 
Composer:
Цімур Кітоў | Тимур Китов |Timur 
Kitov

Гукааператар | Звукооператор | 
Sound engineer:
Дзмітрый Пыркоў | Дмитрий 
Пырков | Dmitry Pyrkov

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Сяргей Веташкін | Сергей 
Ветошкин | Sergey Vetoshkin

Вытворчасць | Производство | 
Production:
KAMORA+

Правы | Права | Rights Holders: 
KAMORA+

[ холодец ]
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Нарадзіўся ў 1976 годзе ў горадзе Архангельску. У 2018 скончыў Вышэйшую 
школу кіно «Арка». Цяпер працуе сцэнарыстам. Здымаецца ў кіно.

Родился в 1976 году в городе Архангельске. В 2018 закончил Высшую школу 
кино «Арка». В настоящее время работает сценаристом. Снимается в кино.

Born on 1976 in the city of Arkhangelsk. In 2018 he graduated from the Higher School 
of Cinema «Arka». He is currently working as a screenwriter and an actor. 

Аляксей Марусаў
Алексей Марусов 
Alexey Marusov
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У чаканні свайго 6-га дня нараджэння дзяўчынка выбірае 
падарункі. Але не для сябе, а для любімай лялькі Соні, якая чакае 
яе ў краме.
Кінафестываль «Пустая прастора», студзень 2021, Пуна, Махараштра, 
Індыя – ганаровае ўпамiнанне
Фестываль кароткаметражных фільмаў IE, красавік 2021, Мадрыд, 
Іспанія – ганаровае ўпамiнанне
Лонданскі фестываль сезонных кароткаметражных фільмаў, 
красавік 2021 – Сярэбны медаль | European Short
Аб’яднаны кінафестываль «Лаўцы сноў», кастрычнік 2021, Рыверв’ю, 
Фларыда, ЗША – ганаровае ўпамiнанне

В ожидании своего 6-го дня рождения, девочка выбирает подарки. 
Но не для себя, а для любимой куклы Сони, которая ждёт её в 
магазине.
Кинофестиваль «Пустое пространство», 2021, Пуна, Махараштра, 
Индия – почетное упоминание
Фестиваль короткометражных фильмов IE, апрель 2021, Мадрид, 
Испания – почетное упоминание
Лондонский фестиваль сезонных короткометражных фильмов, 
апрель 2021 – Серебряная медаль | European Short
Объединенный кинофестиваль «Ловцы снов», октябрь 2021, 
Ривервью, Флорида, США  – почетное упоминание

In anticipation of her 6th birthday, the girl chooses gifts. But not for 
herself, but for her beloved Sonya doll, who is waiting for her in the 
store.
The Empty Space Film Festival, January 2021, Pune, Maharashtra, India – 
honorable mention 
IE Short Film Festival, Madrid, Spain, April 2021 – honorable mention 
London Seasonal Short Film Festival, April 2021 – Silver Medal | European 
Short 
Dream Catchers United Film Festival, Riverview, Florida, USA, October 
2021 – honorable mention

Расія, Славакія
Россия, Словакия

Russia, Slovakia

2020
15’

MP4

СОНЯ ЛЮБІЦЬ, 
СОНЯ НЕ ЛЮБІЦЬ
Соня любит, Соня не любит
Sonia Loves, Sonia Doesn’t

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Наталля Бяляева | Наталья 
Беляева | Natalia Belyaeva

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Ганна Ястрыж | Анна Ястриж | 
Anna Yastrizh 

Дыялогі | Диалоги | Dialogues: 
Ганна Нарошкіна | Анна 
Нарошкина | Anna Naroshkina

Аператар | Оператор | DOP: 
Канстанцін Іваноў | Константин 
Иванов | Konstantin Ivanov

Кампазітар | Композитор | 
Composer:
Васіль Грышын | Василий Гришин | 
Vasily Grishin

Гукарэжысёр | Звукорежиссер | 
Sound engineer:
Васіль Грышын | Василий Гришин | 
Vasily Grishin

Гукааператар | Звукооператор | 
Sound engineer:
Жана Хавалыг | Жанна Ховалыг | 
Zhanna Khovalyg

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Наталля Бяляева | Наталья 
Беляева | Natalia Belyaeva

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Бяляева Наталля Дзмітрыеўна | 
Беляева Наталья Дмитриевна | 
Belyaeva Natalia Dmitrievna

Правы | Права | Rights Holders: 
Бяляева Наталля Дзмітрыеўна | 
Беляева Наталья Дмитриевна | 
Belyaeva Natalia Dmitrievna

[ soňa má rada, soňa nemá rada ]
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Нарадзілася ў 1984 годзе ў Маскве. Адукацыя:  Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны 
ўніверсітэт кіно і тэлебачання, рэжысёр ігравога кіно ў 2009 годзе, майстэрня 
Л.І. Менакера, Вышэйшая школа кінематаграфічнага майстэрства, куратар 
курса К.С. Лапушанскі, выпуск 2013 года. Досвід работы ў кароткаметражным 
кіно: сцэнарыст, рэжысёр, мантажор, прадзюсар.

Родилась в 1984 году в Москве. Образование: Санкт-Петербургский 
государственный университет кино и телевидения, режиссёр игрового кино в 
2009 году, мастерская Л.И. Менакера, Высшая школа кинематографического 
мастерства, куратор курса К.С. Лопушанский, выпуск 2013 года. По опыту 
работы в короткометражном кино: сценарист, режиссер, монтажер, продюсер.

Born in 1984 in Moscow. Education: St. Petersburg State University of Cinema and 
TV, director of feature films in 2009, workshop of L. I. Menaker, Higher School of 
Cinematic Arts, course curator K.S. Lopushansky, 2013. Experience in short films: 
screenwriter, director, editor, producer.

Наталля Бяляева
Наталья Беляева
Natalia Belyaeva
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Мацье кіруе расследаваннем авіякатастрофы найноўшага 
лайнера. Аднак без тлумачэнняў улады загадваюць яго спыніць. 
Насуперак распараджэнню, ён з усім запалам працягвае пошук 
доказаў і ўсё больш пагружаецца ў небяспечнае расследаванне. 
Але раптам усё, што адбываецца – мудрагелістыя гульні яго 
розуму?

Матье руководит расследованием авиакатастрофы новейшего 
лайнера. Однако без объяснений власти приказывают его 
остановить. Вопреки распоряжению, он со всем пылом 
продолжает поиск улик и все больше погружается в опасное 
расследование. Но вдруг все происходящее – изощренные игры 
его разума?

Mathieu is leading the investigation into the crash of the newest airliner. 
However, without any explanation, the authorities order him to be 
stopped. Contrary to the order, he continues to search for clues with all 
his fervor and plunges more and more into a dangerous investigation. 
But what if everything that is happening is a sophisticated game of his 
mind?

Францыя, Бельгія
Франция, Бельгия

France, Belgium

2021
129’
DCP

ЧОРНАЯ СКРЫНЯ
Черный ящик
Black case

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Ян Гозлан | Ян Гозлан | Jan Gozlan

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Нікаля Буве, Ян Гозлан, Жэрэмі 
Гез, Сымон Мутайру | Николя 
Буве, Ян Гозлан, Жереми Гез, 
Симон Мутайру | Nicolas Bouvet, 
Jan Gozlan, Jeremy Guez, Simon 
Moutairou

Музыка | Mузыка | Music:
Філіп Ромбі | Филипп Ромби | Philip 
Rombi

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Васім Бэджы, Тібо Гаст, Маціяс 
Вэбер, Гаэтан Дэвід, Андрэ Логі, 
Філіп Логі, Мэйлін Мантэйру | 
Вассим Беджи, Тибо Гаст, Матиас 
Вебер, Гаэтан Дэвид, Андре Логи, 
Филипп Логи, Мэйлин Монтейру |  
Vassim Beji, Thibaut Gost, Mathias 
Weber, Gaetan David, Andre Logie, 
Philippe Logue, Malin Monteiro

Вытворчасць | Производство | 
Production:
2425 Films, BE TV, Canal+ [fr], 
Cinémage 14, Cofinova 16, 
Compagnie Cinématographique, 
La France 2 Cinéma, France 
Télévision, Indéfilms 8, OCS, Panache 
Productions, Procirep, Proximus, 
Sacem, SG Image 2018, Studio Canal, 
VOO, Wy Productions

Правы | Права | Rights Holders: 
ТАА «СІНЕМАТЫКА» |  
ООО «СИНЕМАТИКА» |  
«CINEMATIKA» LLC

[ boite noire ]
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44-гадовы сцэнарыст родам з Абервільі, Францыя. Пачатак кар’еры прыпадае 
на 1991 год, з таго часу Ян Гозлан прыняў удзел у 10 кінакарцінах.

44-летний сценарист родом из Обервилье, Франция. Начало карьеры 
приходится на 1991 год, с тех пор Ян Гозлан принял участие в 10 кинокартинах.

44-year-old screenwriter originally from Aubervilliers, France. His career began in 
1991, since then Jan Gozlan has participated in 10 films.

Ян Гозлан
Ян Гозлан 
Jan Gozlan
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Эмі — школьная настаўніца, чыя кар’ера і рэпутацыя аказваюцца 
пад пагрозай, калі ў iнтэрнэт трапляе інтымнае відэа з яе ўдзелам. 
Абураныя да глыбіні душы бацькі патрабуюць яе неадкладнага 
звальнення. Але Эмі не збіраецца так лёгка здавацца.
Берлінскі кінафестываль, 2021 – «Залаты Мядзведзь»
Сан-Себасцьян, 2021 – прэмія Сабалтеги-Табакалера

Эми — школьная учительница, чья карьера и репутация 
оказываются под угрозой, когда в интернет попадает интимное 
видео с ее участием. Возмущенные до глубины души родители 
требуют ее немедленного увольнения. Но Эми не собирается так 
легко сдаваться.
Берлинский кинофестиваль, 2021 – «Золотой Медведь»
Сан-Себастьян, 2021 – премия Сабалтеги-Табакалера

Amy is a schoolteacher whose career and reputation are threatened 
when an intimate video with her participation gets on the Internet. 
Outraged to the depths of her soul, her parents demand her immediate 
dismissal. But Amy is not going to give up so easily.
Berlin Film Festival, 2021 – Golden Bear
San Sebastian, 2021 – Sabaltega-Tabakalera Award

Румынія, Люксембург, Чэхія, Харватыя, 
Швейцарыя, Вялікабрытанія

Румыния, Люксембург, Чехия, 
Хорватия, Швейцария, Великобритания

Romania, Luxembourg, Czech Republic, 
Croatia, Switzerland, United Kingdom

2021
106’
DCP

ВАР’ЯЦКАЕ КІНО 
ДЛЯ ДАРОСЛЫХ
Безумное кино для взрослых
Bad Luck Banging Or Loony Porn

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Раду Жудэ | Раду Жуде | Radu Jude

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Раду Жудэ | Раду Жуде | Radu 
Jude

Аператар | Оператор | DOP: 
Марыус Пандуру | Мариус 
Пандуру | Marius Panduru

Музыка | Mузыка | Music:
Юра Ферына, Павао Міхолевіч | 
Юра Ферина, Павао Михольевич | 
Yura Ferina, Pavao Miholevich

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Ада Саламон, Адрыен Чэф, Карла 
Фоця | Ада Соломон, Адриен Чеф, 
Карла Фотя | Ada Solomon, Adrien 
Chef, Carla Fotya

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Аква Карпаціка, Міжнароднае 
АртэКіно, Борд Кадравыя Фільмы
Ковалакт, Харвацкі 
аўдыёвізуальны цэнтр, Чэшскі 
фонд кіно, Эндорфільм | Аква 
Карпатика, Международное 
АртеКино, Борд Кадровые 
Фильмы, Ковалакт, Хорватский 
аудиовизуальный центр, Чешский 
фонд кино, Эндорфильм | Aqua 
Carpatica, ArteKino International, 
Bord Cadre Films, Covalact, Croatian 
Audiovisual Centre, Czech Film Fund, 
Endorfilm

Правы | Права | Rights Holders: 
Capella Film

[ Babardeală cu bucluc sau porno balamuc ]
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Румынскі рэжысёр, сцэнарыст. Нарадзіўся ў 1977 годзе ў Бухарэсце (Румынія). 
У 2003 годзе скончыў факультэт рэжысуры Ўніверсітэта медыя ў Бухарэсце, затым 
працаваў асістэнтам у рэжысёраў Коста-Гаўраса і Крысці Пую. Яго кароткія метры 
«Тэлевізар у капелюшы» (2006) і «Аляксандра» (2006) былі адзначаны ўзнагародамі на 
шматлікіх міжнародных фестывалях і цёпла прынятыя крытыкамі. Поўнаметражным 
дэбютам стаў фільм «Самая шчаслівая дзяўчына на свеце» (2009), які заваяваў прыз 
Еўрапейскай канфедэрацыі мастацкага кіно Берлінскага кінафестывалю. У 2014 годзе 
кароткаметражка «Яно можа прайсці скрозь сцяну» атрымала спецыяльную узнагароду 
Канскага фестывалю. Адзін з самых вядомых фільмаў рэжысёра – каларытны этна-
вестэрн «Брава!», адзначаны «Сярэбраным мядзведзем» за лепшую рэжысуру.

Румынский режиссер, сценарист. Родился в 1977 году в Бухаресте (Румыния). 
В 2003 году окончил факультет режиссуры Университета медиа в Бухаресте, затем 
работал ассистентом у режиссёров Коста-Гавраса и Кристи Пую. Его короткие метры 
«Телевизор в шляпе» (2006) и «Александра» (2006) были отмечены наградами на многих 
международных фестивалях и тепло приняты критиками. Полнометражным дебютом стал 
фильм «Самая счастливая девушка на свете» (2009), который завоевал приз Европейской 
конфедерации художественного кино Берлинского кинофестиваля. В 2014 году 
короткометражка «Оно может пройти сквозь стену» удостоилась специальной награды 
Каннского фестиваля. Один из самых знаменитых фильмов режиссера – колоритный 
этно-вестерн «Браво!», отмеченный «Серебряным медведем» за лучшую режиссуру.

Romanian director, screenwriter. Born in 1977 in Bucharest (Romania). In 2003, he graduated from 
the Faculty of Directing at the University of Media in Bucharest, then worked as an assistant to 
directors Costa-Gavras and Christie Puyu. His short films «TV in a Hat» (2006) and «Alexandra» 
(2006) were awarded at many international festivals and warmly received by critics. The feature-
length debut was the film «The Happiest Girl in the World» (2009), which won the prize of the 
European Confederation of Feature Films at the Berlin Film Festival. In 2014, the short film «It can 
Pass through the Wall» was awarded a special award at the Cannes Film Festival. One of the most 
famous films of the director is the colorful ethno-western «Bravo!», awarded the «Silver Bear» for 
best director.

Раду Жудэ
Раду Жуде
Radu Jude
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Дзеянне камедыі «Залатыя суседзі» разгортваецца ў піцерскай 
камуналцы, суседзі якой вымушаны ўжывацца са звычкамі і 
марамі адзін аднаго. І толькі калі яны атрымаліваюць магчымасць 
раз’ехацца, героі разумеюць, наколькі яны дарагія адзін аднаму.

Действие комедии «Золотые соседи» разворачивается в 
питерской коммуналке, соседи по которой вынуждены уживаться 
с привычками и мечтами друг друга. И только когда им 
предоставляется шанс разъехаться, герои понимают, насколько 
они дороги друг другу.

The action comedy «The Golden Neighbours» takes place in a 
Petersburg communal apartment, where neighbours have to get along 
with each other’s habits and dreams. It is only when they are lucky 
enough to be apart that they realize how precious they are to each other.

ЗАЛАТЫЯ 
СУСЕДЗІ
Золотые соседи
The Golden Neighbours

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Станіслаў Марэеў | Станислав 
Мареев | Stanislav Mareev

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Станіслаў Марэеў, Аляксандр 
Яжэўскі | Станислав Мареев, 
Александр Ежевский | Stanislav 
Mareev, Aleksandr Ezhevskii

Аператар | Оператор | DOP: 
Георгі Ягораў | Георгий Егоров | 
Georgii Egorov

Мастак | Художник | Production 
designer:
Дзмітрый Маліч | Дмитрий Малич | 
Dmitrii Malich

Кампазітар | Композитор | Composer:
Канстанцін Шустараў, Сяргей 
Шнураў | Константин Шустарев, 
Сергей Шнуров | Konstantin 
Shustarev, Sergei Shnurov

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Аляксей Арол | Алексей Орел | 
Aleksei Orel

У ролях | В ролях | Cast:
Лія Ахеджакава, Святлана 
Немаляева, Сямён Стругачоў, 
Анастасія Мельнікава, Вольга 
Хохлава, Міхаіл Баярскі, Сяргей 
Шнураў, Іван Ахлабысцін і інш. |  
Лия Ахеджакова, Светлана 
Немоляева, Семён Стругачёв, 
Анастасия Мельникова, Ольга 
Хохлова, Михаил Боярский, 
Сергей Шнуров, Иван Охлобыстин 
и др. | Liia Akhedzhakova, Svetlana 
Nemoliaeva, Semen Strugachev, 
Anastasiia Melnikova, Olga Khokhlova, 
Mikhail Boiarskii, Sergei Shnurov, Ivan 
Okhlobystin, and others.

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Ленфільм | Ленфильм | Lenfilm 
Studios 

Правы | Права | Rights Holders: 
ТАА «СИНЕМАТИКА» | ООО 
«СИНЕМАТИКА» | «CINEMATICA» LLC

[ золотые соседи ] Расія
Россия
Russia

2021
92’

DCP
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Скончыў факультэт мастацтваў Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта культуры і мастацтваў у 1998 годзе. Пасля заканчэння ўніверсітэта 
працаваў у якасці мантажора серыяла «Імперыя пад ударам» і прымаў удзел 
у здымках экшн-сцэн серыяла «Спецназ». З 2002 па 2004 год працаваў 
начальнікам кінавытворчасці ў кампаніі «Сварог» у Санкт-Пецярбургу, дзе 
і дэбютаваў як рэжысёр з серыялам «Рускі спецназ».

Окончил факультет искусств Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств в 1998 году. После окончания университета 
работал монтажером на сериале «Империя под ударом» и принимал участие 
в съемках экшн-сцен сериала «Спецназ». С 2002 по 2004 год работал 
начальником кинопроизводства в компании «Сварог» в Санкт-Петербурге, где 
и дебютировал как режиссер с сериалом «Русский спецназ».

Graduated the Faculty of Arts at St. Petersburg State University of Culture and Arts 
in 1998. After graduation he worked as a film editor on the series «Empire Under 
Attack» and took part in the filming of the action scenes of the series «Spetsnaz». 
From 2002 to 2004 he worked as film production manager at the «Svarog» company 
in St. Petersburg. Where he made his debut as a director, with the series «Russian 
Spetsnaz».

Станіслаў Марэеў
Станислав Мареев
Stanislav Mareev
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Калі чалавеку даць выбар, чаму ён аддасць перавагу? Поспеху? 
Сіле? Мудрасці? А можа, усё гэта паасобку больш шкодзіць, чым 
дапамагае?
Да чалавека, які апусціў рукі і сваё жыццё, прыходзіць Бог 
Мудрасці і абяцае выканаць любое жаданне, звязанае з мудрасцю. 
Але ў нябеснай канцылярыі нешта наблыталі (не без удзелу Бога 
Весялосці) і да чалавека замест аднаго прыходзяць яшчэ і Бог 
Поспехаў, Бог Весялосці і Бог Вайны. Які зрабіць выбар? А можа 
не выбраць нікога і прыняць прапанову яшчэ аднаго госця, якога 
ўжо сапраўды ніхто не чакаў? І ці гатовы чалавек да наступстваў 
свайго выбару? 

Если человеку предоставить выбор, что он предпочтет в первую 
очередь? Удачу? Силу? Мудрость? А может быть, все это по 
отдельности больше вредит, чем помогает?
К человеку, опустившему руки и свою жизнь, приходит Бог 
Мудрости и обещает выполнить любое желание, связанное с 
мудростью. Но в небесной канцелярии что-то напутали (не без 
участия Бога Веселья) и к человеку вместо одного приходят еще 
и Бог Удачи, Бог Веселья и Бог Войны. Какой сделать выбор? А 
может не выбрать никого и принять предложение еще одного 
гостя, которого уж точно никто не ждал? И готов ли человек к 
последствиям своего выбора?

If a person is given a choice, what will he prefer in the first place? Luck? 
Power? Wisdom? Or maybe all this individually does more harm than it 
helps?
The God of Wisdom comes to a person who has given up his hands 
and his life and promises to fulfill any desire related to wisdom. But, 
in the heavenly office, something was messed up (not without the 
participation of the God of Fun) and instead of one person, the God of 
Luck, the God of Fun and the God of War also come to the person. What 
choice should a person make? Or maybe not choose anyone and accept 
the offer of another guest, who certainly no one was waiting for? And is 
a person ready for the consequences of his choice?

ШЧАСЛІЎЧЫК
Везунчик
Lucky Guy

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Ліка Крылаева | Лика Крылаева | 
Lika Krylaeva

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Андрэй Старавойтаў | Андрей 
Старовойтов | Andrey Starovoitov

Аператар | Оператор | DOP: 
Ігар Мінакоў | Игорь Минаков | 
Igor Minakov

Мастак | Художник | Production 
designer:
Уладзімір Наместнікаў | 
Владимир Наместников | Vladimir 
Namestnikov

Гукааператар | Звукооператор | 
Sound engineer:
Дзяніс Цуканаў | Денис Цуканов | 
Denis Tsukanov

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Андрэй Старавойтаў, Уладзімір 
Намеснікаў | Андрей Старовойтов, 
Владимир Наместников | Andrey 
Starovoitov, Vladimir Namestnikov

Вытворчасць | Производство | 
Production:
ТАА «Медыя Тэхналогіі» | ООО 
«Медиа Технологии» | Media 
Technologies LLC

Правы | Права | Rights Holders: 
ТАА «Медыя Тэхналогіі» | ООО 
«Медиа Технологии» | Media 
Technologies LLC

[ везунчик ] Расія
Россия
Russia

2021
15’

MP4 /HD
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Нарадзілася ў 1989 годзе ў горадзе Ленінск-Кузнецкі, Кемераўская вобласць, Расія.
Адукацыя: 2011 г. – Новасібірскі дзяржаўны тэатральны інстытут, факультэт: 
акцёрска-рэжысёрскі. З 2019 г. i па сучасны момант – Los Angeles Film School, 
факультэт: Digital Filmmaking.

Родилась в 1989 году в городе Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, Россия.
Образование: 2011 г. – Новосибирский государственный театральный 
институт, актёрско-режиссерский факультет. С 2019 г. и по настоящий момент 
– Los Angeles Film School. Факультет: Digital Filmmaking.

Born on 1989 in Leninsk – Kuznetsky city, Kemerovo region, Russia. Education: 2011 
– Novosibirsk State Theatre Institute, faculty: Acting and Directing. 2019 – to the 
present – Los Angeles Film School, faculty: Digital Filmmaking.

Ліка Крылаева
Лика Крылаева 
Lika Krylaeva
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Больш за 60 гадоў, кожны год у адзін і той жа дзень Марта прыходзіць у 
крэпасць Санта-Барбара, каб сустрэцца са сваім даўно страчаным падчас 
Грамадзянскай вайны ў Іспаніі братам.
XII Міжнародны кінафестываль «Усход & Захад. Класіка і Авангард» – гран-пры
«КРОК», 2019 – конкурсная праграма кароткаметражных фільмаў
Міжнародны кінафестываль «Новы ўраджай», 2019, конкурс дэбютаў – 1 месца
IV Міжнародны кінафестываль Cine Volna, 2018, Іспанія – пераможца I 
Кінакампуса «Moviestart»
Кінафестываль «Карацей», 2019 – адабраны ў пазаконкурсную праграму 
Кінафестываль «Святы Уладзімір», 2019, Севастопаль – дыплом за 
інтэрнацыяналізм і пашырэнне межаў творчага супрацоўніцтва
XXIV Міжнародны кінафестываль «Раданеж», 2019 – дыплом
XV Міжнародныа кінафестываль «Сустрэча», 2019 – дыплом
Міжнародны кінафестываль «Святло Свету», 2019, Яраслаўль – лаўрэат трэцяй 
ступені
Fresco international film festival, 2020
Міжнародны фестываль фільмаў для дзяцей і юнацтва «Герой», 2020

Более 60 лет, каждый год в один и тот же день Марта приходит в крепость 
Санта-Барбара, чтобы встретиться со своим давно потерянным во время 
гражданской войны в Испании братом.
XII Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» – 
гран-при 
«ШАГ», 2019 – конкурсная программа короткометражных фильмов
Международный кинофестиваль «Новый урожай», 2019, конкурс дебютов 
– 1 место
IV Международный кинофестиваль Cine Volna, 2018, Испания – победитель I 
Кинокампуса «Moviestart»
кинофестиваль «Короче», 2019 – отобран во внеконкурсную программу 
кинофестиваль «Святой Владимир», Севастополь, 2019 – диплом за 
интернационализм и расширение границ творческого сотрудничества
XXIV Международного кинофестиваля «Радонеж», 2019 – диплом
XV Международного кинофестиваля «Встреча», 2019 – диплом
Международного кинофестиваля «Свет Миру», 2019, Ярославль – лауреат 
третьей степени 
Fresco international film festival, 2020
Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой», 2020

For more than 60 years, every year on the same day, Marta comes to Santa Barbara 
Fortress to meet her long-lost brother during the Spanish Civil War.
XII International Film Festival «East&West. Classics and Avant-garde» – Grand Prix
«STEP» 2019 – the competition program of short films
International Film Festival «New Harvest», 2019, debut competition – 1st place
IV Cine Volna International Film Festival, 2018, Spain – Winner of the First Moviestart 
Film Prize at the
«Shorter» Film Festival, 2019 – Selected for the out-of-competition program of the
St. Vladimir Film Festival, Sevastopol, 2019 – Diploma for Internationalism and 
expanding the boundaries of creative cooperation, 
XXIV International Film Festival «Radonezh», 2019 – Diploma
XV International Film Festival «Meeting», 2019 – Diploma
International Film Festival «Light to the World», 2019, Yaroslavl – winner of the third 
degree
Fresco international film festival, 2020
International Film Festival for Children and Youth «Hero», 2020

ЧАКАЮ ЦЯБЕ
Жду тебя
Waiting for you

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Яўгенiя Юстус | Евгения Юстус | 
Eugenia Justus

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Яўгенiя Юстус | Евгения Юстус | 
Eugenia Justus

Аператар | Оператор | DOP: 
Максім Ложкін | Максим Ложкин | 
Maxim Lozhkin

Музыка | Mузыка | Music:
Аляксандра Беланенка | 
Александра Белоненко | Alexandra 
Belonenko

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Яўгенiя Юстус, Дзмітрый Якунін | 
Евгения Юстус, Дмитрий Якунин | 
Evgenia Justus, Dmitry Yakunin

Мастак | Художник | Production 
designer:
Яўгенiя Юстус | Евгения Юстус | 
Eugenia Justus

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Яўгенiя Валінурава | Евгения 
Валинурова | Evgenia Valinurov

Правы | Права | Rights Holders: 
Яўгенiя Валінурава | Евгения 
Валинурова | Evgenia Valinurov

[ жду тебя ] Расія, Іспанія
Россия, Испания

Russia, Spain

2019
12’

DCP
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Кінарэжысёр, сцэнарыст, прадзюсар. Выпускніца рэжысёрскага курса Мікалая 
Лебедзева (Вышэйшая школа кіно «Арка». 2019 г.). Шматдзетная маці. Аўтар кнігі 
«Першыя крокі ў сямейную адукацыю». Прадзюсар кiнакампусаў «MovieStart», 
2019 года (Іспанія, Алікантэ, Расія, Есентукі). PR-спецыяліст і актрыса (адукацыя: 
Новасібірскі дзяржаўны універсітэт эканомікі і кіравання (2007 г.), Новасібірскае 
дзяржаўнае тэатральнае вучылішча (2002 г.).

Кинорежиссер, сценарист, продюсер. Выпускница режиссерского курса Николая 
Лебедева (Высшая школа кино «Арка». 2019 г.). Многодетная мама. Автор книги 
«Первые шаги в семейное образование». Продюсер кинокампусов «MovieStart», 2019 г. 
(Испания, Аликанте, Россия, Ессентуки). PR-специалист и актриса (образование: 
Новосибирский государственный университет экономики и управления (2007 г.), 
Новосибирское государственное театральное училище (2002 г.). 

Film director, screenwriter, producer. Graduate of the director’s course of Nikolai Lebedev 
(Higher School of Cinema «Arka». 2019). A mother with many children. Author of the 
book «First steps in family education». producer of Moviestart film camps, 2019. (Spain 
– Alicante, Russia – Essentuki). PR specialist and actress (education: Novosibirsk State 
University University of Economics and Management (2007), Novosibirsk State Theater 
School (2002).

Яўгенiя Юстус
Евгения Юстус
Eugenia Justus
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Чапляючыся любымі спосабамі за магчымасць жыць і працаваць 
у вялікім горадзе, маладая прадстаўніца бульварнай прэсы, якая 
прыехала з правінцыі, па заданні рэдакцыі «Жыццё Кропка Ру», 
знішчае патокам хлусні і бруду «аб’ект» свайго першага рэпартажу.
«ВокOff», кароткаметражны, 2020

Цепляясь любыми способами за возможность жить и работать в 
большом городе, молодая представительница бульварной прессы, 
приехавшая из провинции, по заданию редакции «Жизнь Точка Ру»,   
уничтожает потоком вранья и грязи «объект» своего первого 
репортажа.
«ГлазOff», короткометражный, 2020

Clinging by any means to the opportunity to live and work in a big city, a 
young representative of the tabloid press, who came from the provinces, 
on the instructions of the editorial board of Zhizn Tochka Ru, destroys the 
«object» of her first reportage with a stream of lies and dirt.
«GlazOff», short, 2020

ВЫВАРАТ
Изнанка
On the inside

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Юлія Кудаяр | Юлия Кудояр | Julia 
Kudoyar

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Юлія Кудаяр | Юлия Кудояр | Julia 
Kudoyar

Аператар | Оператор | DOP: 
Валерый Шарапаў | Валерий 
Шарапов | Valery Sharapov

Мастак | Художник | Production 
designer:
Уладзімір Дзятленка | Владимир 
Дятленко | Vladimir Dyatlenko

Кампазітар | Композитор | 
Composer:
Максім Кашавараў | Максим 
Кошеваров | Maxim Koshevarov

Гукааператар | Звукооператор | 
Sound engineer:
Аляксандр Паноў | Александр 
Панов | Alexander Panov

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Кудаяр Юлія Пятроўна | Кудояр 
Юлия Петровна | Kudoyar Yulia 
Petrovna

Правы | Права | Rights Holders: 
Кудаяр Юлія Пятроўна | Кудояр 
Юлия Петровна | Kudoyar Yulia 
Petrovna

[ изнанка ] Расія
Россия
Russia

2021
14’

DCP
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Юлія Кудаяр нарадзілася ў 1989 годзе ў Ленінградзе.
У 14 гадоў пачала здымацца ў маладзёжных серыялах, у 2012 годзе скончыла 
Расійскій інстытут тэтральнага мастацтва, майстэрня Т.В. Ахрамковай, па 
спецыяльнасці «акцёрскае мастацтва». У 2020 годзе паступіла на Вышэйшыя курсы 
сцэнарыстаў і рэжісёраў у майстэрню рэжысуры ігравога кіно пад кіраўніцтвам 
П.С. Лунгіна, І.Л. Волкавай.

Юлия Кудояр родилась в 1989 году в Ленинграде. 
В 14 лет начала сниматься в молодёжных сериалах, в 2012 году окончила 
Российский институт театрального искусства, мастерская Т.В. Ахрамковой, 
по специальности «актёрское искусство». В 2020 году поступила на Высшие 
курсы сценаристов и режиссеров в мастерскую режиссуры игрового кино под 
руководством П.С. Лунгина, И.Л. Волковой.

Julia Kudoyar was born on 1989 in Leningrad.
At the age of 14, she began acting in youth TV series, in 2012 she graduated from GITIS, 
workshop of T.V. Akhramkova, majoring in «Acting Art». In 2020 she entered the VKSR in the 
workshop of directing feature films under the direction of P.S. Lungina, I.L. Volkova.

Юлія Кудаяр
Юлия Кудояр
Yulia Kudoyar
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Сёння Сяргея могуць забіць. Выратаваць яго можа толькі шчырае 
прызнанне, але ці павераць яму?

Сегодня Сергея могут убить. Спасти его может только искреннее 
признание, но поверят ли ему?

Sergei could be killed today. Only a sincere confession can save him, but 
will they believe him?

ПА ГРЫБЫ
По грибы
Mushrooming 

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Раман Арцем’еў | Роман 
Артемьев | Roman Artemyev

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Раман Арцем’еў | Роман 
Артемьев | Roman Artemyev

Аператар | Оператор | DOP: 
Сяргей Кулішэнка | Сергей 
Кулишенко | Sergey Kulishenko

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Станіслаў Булоў, Раман Арцем’еў | 
Станислав Булов, Роман Артемьев | 
Stanislav Bulov, Roman Artemyev

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Васьмёрка прадакшн | Восьмёрка 
продакшн | Eight production

Правы | Права | Rights Holders: 
ТАА «Васьмёрка прадакшн» | ООО 
«Восьмёрка продакшн» | «Eight 
production» LLC

[ по грибы ] Расія
Россия
Russia

2021
8’ 33’’

DCP
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Нарадзіўся ў 1980 ў горадзе Глазаў, Расія. Скончыў Усерасiйскi дзяржаўны інстытут 
кінематаграфіі (акцёрская майстэрня А.У. Баталава). Здымаўся ў фільмах «Яр» 
(М. Разбежкіна), «Апостал» (Г. Сідараў), «Іван Грозны», «Дзеці Арбата» (рэж. А. Эшпай).  
Вучыўся рэжысуры ў У.І. Хаціненкі і У.А. Фенчанкі. Як рэжысёр зняў кароткаметражныя 
фільмы «Тася», «Выратавальнік», поўнаметражны фільм «Чалавек з будучыні».

Родился в 1980 году в городе Глазов, Россия. Закончил ВГИК (актерская мастерская  
А.В. Баталова). Снимался в фильмах «Яр» (М. Разбежкина), «Апостол» (Г. Сидорова), 
«Иван Грозный», «Дети Арбата» (реж. А. Эшпай). Учился режиссуре у  
В.И. Хотиненко и В.А. Фенченко. Как режиссер снял короткометражные фильмы 
«Тася», «Спаситель», полнометражный фильм «Человек из будущего».

Born in 1980 in Glazov, Russia. Graduated from All-Russian State Institute of 
Cinematography (acting workshop of A.V. Batalov). He starred in the films «Yar» by 
M.Razbezhkin, «The Apostle» by G. Sidorov, «Ivan the Terrible», «Children of the Arbat» 
directed by A. Eshpay. He studied directing with V.I. Khotinenko and V.A. Fenchenko. As a 
director, he has directed short films «Tasia», «The Savior», the full-length film «A Man from 
the Future».

Раман Арцем’еў 
Роман Артемьев 
Roman Artemyev
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Стужка знятая ў жанры вострасюжэтнай ваеннай драмы і 
заснаваная на рэальных падзеях. У ёй распавядаецца пра сумны лёс 
тых, хто далучыўся да тэрарыстычных груповак. Персанажы фільма 
адчуваюць пакуты сумлення, яны хочуць павярнуць час назад, але, 
на жаль, гэта ўжо немагчыма.

Лента снята в жанре остросюжетной военной драмы и основана на 
реальных событиях. В ней рассказывается о печальной судьбе тех, 
кто присоединился к террористическим группировкам. Персонажи 
фильма испытывают муки совести, они хотят повернуть время 
вспять, но увы, это не уже невозможно.

The film was shot in the genre of an action-packed military drama and is 
based on real events. It tells about the sad fate of those who joined terrorist 
groups. The characters of the film are experiencing pangs of conscience, 
they want to turn back time, but alas, this is no longer impossible.

Я – НЕ ТЭРАРЫСТ
Я – не террорист
I’m not terrorist 

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Мухамад Алі Іскандарый | 
Мухаммад Али Искандарий | 
Muhammad Ali Iskandari

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Мухамад Алі Іскандарый | 
Мухаммад Али Искандарий | 
Muhammad Ali Iskandari

Музыка | Mузыка | Music:
Жасур Бадалбаеў | Жасур 
Бадалбаев | Zhasur Badalbayev

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Фірдавс Абдухалікаў | 
Фирдавс Абдухаликов | Firdavs 
Abdukhalikov

Аператар | Оператор | DOP: 
Хусан Атабаеў | Хусан Атабаев | 
Husan Atabayev

У ролях | В ролях | Cast: 
Аліхан, Садрыдзін Амрыдынаў, 
Сулім Селіханаў, Давід Абрамян | 
Алихан, Садриддин Амриддинов, 
Сулим Селиханов, Давид 
Абрамян | Alikhan, Sadriddin 
Amriddinov, Sulim Selikhanov, David 
Abrahamyan

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Агенцтва кінематаграфіі 
Узбекістана і ТАА «ISKANDAROV 
VISUAL» | Агентство 
Кинемотографии Узбекистана и
OOO «ISKANDAROV VISUAL» |  
Kinemotography Agency of 
Uzbekistan and LLC «ISKANDAROV 
VISUAL»

Правы | Права | Rights Holders: 
Агенцтва кінематаграфіі 
Узбекістана і ТАА «ISKANDAROV 
VISUAL» | Агентство 
Кинемотографии Узбекистана и
OOO «ISKANDAROV VISUAL» |  
Kinemotography Agency of 
Uzbekistan and LLC «ISKANDAROV 
VISUAL»

[ men terrorchi emasman ] Узбекістан
Узбекистан
Uzbekistan

2021
70’

DCP
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Нарадзіўся ў Ташкенце ў 1983 годзе. У 2008 годзе паступіў у Дзяржаўны 
інстытут мастацтваў і культуры Узбекістана. Зняў больш за 70 музычных кліпаў, 
рэкламных ролікаў для айчынных і замежных выканаўцаў. Мухамад Алі ў 
якасці акцёра дэбютаваў у кіно ў 2010 годзе ў фільме «Гульня ў гульні». У 2014 
годзе быў узнагароджаны прэміяй «Найлепшы кліп года» ў M&TVA. У цяперашні 
час выступіў з рэжысёрскім дэбютам у фільме «Я – не тэрарыст». Таксама ён 
з’яўляецца аўтарам ідэі і сцэнарыстам гэтай ваеннай драмы.

Родился в Ташкенте в 1983 году. В 2008 году поступил в Государственный 
институт искусств и культуры Узбекистана. Снял более 70 музыкальных 
клипов, рекламных роликов для отечественных и зарубежных исполнителей̆. 
Мухаммад Али в качестве актера дебютировал в кино в 2010 году в фильме 
«Игра в игре». В 2014 году был награжден премией̆ «Лучший̆ клип года» в 
M&TVA. В настоящее время выступил с режиссерским дебютом в фильме «Я 
– не террорист». Также он является автором идеи и сценаристом этой̆ военной̆ 
драмы.

He was born in Tashkent in 1983. In 2008, he entered the State Institute of Arts and 
Culture of Uzbekistan. He has shot more than 70 music videos, commercials for 
domestic and foreign artists. Muhammad Ali made his film debut as an actor in 2010 
in the film «The Game in the Game». In 2014, he was awarded the «Best Clip of the 
Year» award at M&TVA. Currently, he has made his directorial debut in the film «I am 
not a terrorist». He is also the author of the idea and the screenwriter of this military 
drama.

Мухамад Алі 
Іскандарый
Мухаммад Али 
Искандарий
Muhammad Ali Iskandari
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ПАЗАКОНКУРСНАЯ ПРАГРАМА
ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА | NON-COMPETITIVE PROGRAM

КІНО СЯБРОЎ
Кино друзей | Cinema of friends

АРХІПЕЛАГ
архипелаг | archipelago

ВЫЙСЦІ З ГРУПЫ
выйти из группы | leave community 

ТАМIРЫС
томирис | tomiris

КАХЕЦІНСКІ ЦЯГНІК
кахетинский поезд | kakhetian train

БУРАН
буран | storm driven

АМРЭ
амре | amre

QAZAQ. ГІСТОРЫЯ ЗАЛАТОГА ЧАЛАВЕКА
qazaq. история золотого человека | qazaq. history of the golden man

ДОБРЫ ДЗЕНЬ, ДЗЯДУЛЯ МАРОЗ!
здравствуй, дедушка мороз! | hi, santa!
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Гэта карціна пра подзвіг, які па неймавернай прычыне быў забыты, а 
магчыма, сцёрты з нашай гісторыі. Гэта аповед пра людзей, простых 
расійскіх навукоўцаў. Коштам уласных жыццяў яны праславілі 
расійскую навуку.
XII Міжнароднага кінафестывалю імя Валянціны Лявонцьевай «Ад 
усёй душы», 2021, Расія – гран-пры
XLIII ММКФ, 2021, Расія, Масква – прэм’ерны паказ
IV адкрыты фестываль папулярных кінажанраў «Хрустальная 
крыніца», 2021, Есентукі – лепшая карціна на думку аргкамітэта
XIV Міжнародны кінафестываль «Усход&Захад. Класіка і авангард», 
Расія, Арэнбург – прыз афіцыйнага спонсара клубнага комплексу 
«ЯР» Залатая Чаша 

Это картина о подвиге, который по немыслимой причине был забыт, 
а возможно, стерт из нашей истории. Это рассказ о людях, простых 
российских ученых. Ценой собственных жизней они прославили 
российскую науку.
XII Международного кинофестиваля имени Валентины Леонтьевой 
«От всей души», 2021, Россия – гран-при
XLIII ММККФ, 2021, Россия, Москва – премьерный показ 
IV Открытый фестиваль популярных киножанров «Хрустальный 
ИсточникЪ», 2021, Ессентуки – лучшая картина по мнению Оргкомитета
XIV Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика 
и авангард», Россия, Оренбург – приз официального спонсора 
Клубного комплекса «ЯР» Золотая Чаша

This is a picture of a feat that, for an unthinkable reason, was forgotten, 
and perhaps erased from our history. This is a story about people, ordinary 
Russian scientists. At the cost of their own lives, they glorified Russian 
science.
XII International Film Festival named after Valentina Leontieva «From the 
bottom of my heart», 2021, Russia – Grand Prix
XLIII MIFF, 2021, Russia, Moscow – Premiere screening
IV Open Festival of Popular film genres «Crystal Spring», 2021, Essentuki 
– The best picture according to the Organizing Committee
XIV International Film Festival «Vostok&West. Classics and avant-garde», 
Russia, Orenburg – The prize of the official sponsor of the Club complex 
«YAR» Golden Bowl

АРХІПЕЛАГ
Архипелаг
Archipelago

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Аляксей Цяльноў, Міхаіл Малахаў 
(мал.) | Алексей Тельнов, Михаил 
Малахов (мл.) | Alexey Telnov, 
Mikhail Malakhov (Jr.)

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Святлана Салікава, Міхаіл 
Малахаў (мал.) | Светлана 
Саликова, Михаил Малахов 
(мл.) | Svetlana Salikova, Mikhail 
Malakhov (Jr.)

Аператар | Оператор | DOP: 
Іван Макараў | Иван Макаров | 
Ivan Makarov

Музыка | Mузыка | Music:
Віктар Салагуб, Аляксей Карпаў | 
Виктор Сологуб, Алексей Карпов | 
Viktor Sologub, Alexey Karpov

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Аляксей Цяльноў | Алексей 
Тельнов | Alexey Telnov

Вытворчасць | Производство | 
Production:
АТ «ТВА «Санкт-Пецярбургская 
студыя дакументальных фільмаў» 
| АО «ТПО «Санкт-Петербургская 
студия документальных 
фильмов» | JSC «TPO «St. 
Petersburg Documentary Film 
Studio»

Правы | Права | Rights Holders: 
АТ «ТВА «Санкт-Пецярбургская 
студыя дакументальных фільмаў» |  
АО «ТПО «Санкт-Петербургская 
студия документальных 
фильмов» | JSC «TPO «St. 
Petersburg Documentary Film 
Studio»

[ архипелаг ] Расія
Россия
Russia

2020
104’
DCP
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Аляксей Цяльноў. Скончыў СПбГУКІ (бібліятэчна-інфармацыйны факультэт) ў 1996 годзе. У гэтым жа годзе пачаў 
працаваць на студыі «Ленфільм» як дырэктар карцін і адміністратар. З 2004 года ўзначальваў прадакшн-студыю 
«Кінафабрыка» пры студыі дакументальных фільмаў, асноўным напрамкам якой была здымка рэкламных ролікаў, 
кліпаў, прэзентацыйных і карпаратыўных фільмаў. З 2007 года з’яўляецца генеральным дырэктарам «Санкт-
Пецярбургскай студыі дакументальных фільмаў». З 2009 года Цяльноў з’яўляецца членам Саюза кінематаграфістаў 
Расіі, а з 2010 года ўваходзіць у склад праўлення Саюза кінематаграфістаў Расіі. 
Алексей Тельнов. Закончил СПбГУКИ (библиотечно-информационный факультет) в 1996 году. В этом же году начал 
работать на студии «Ленфильм» как директор картин и администратор. С 2004 года возглавлял продакшн-студию 
«Кинофабрика» при студии документальных фильмов, основным направлением которой была съемка рекламных 
роликов, клипов, презентационных и корпоративных фильмов. С 2007 года является генеральным директором 
«Санкт-Петербургской студии документальных фильмов». С 2009 года -- членом Союза кинематографистов России, 
а с 2010 года входит в состав правления Союза кинематографистов России. 
Alexey Telnov. Graduated from SPbGUKI (Library and Information Faculty) in 1996. In the same year, he began working at the 
Lenfilm studio as a director of paintings and an administrator. Since 2004, he headed the production studio «Kinofabrika» at 
the Documentary Film Studio, the main focus of which was shooting commercials, clips, presentation and corporate films. 
Since 2007, he has been the General Director of the St. Petersburg Documentary Film Studio. Since 2009, Telnov has been 
a member of the Union of Cinematographers of Russia, and since 2010 he has been a member of the Board of the Union of 
Cinematographers of Russia. 

Міхаіл Малахаў. Адукацыя: Усерасійскі дзяржаўны інстытут кінематаграфіі ім. С.А. Герасімава (УДІК), кінарэжысура 
(майстэрня В.Б. Ахадова). Галоўны рэжысёр студыі INNOKO FILMS (г. Разань). З 2009 па 2015 год удзельнік сямі 
экспедыцый Рускага геаграфічнага таварыства (Аляска, Алеўцкіх выспы, Паўночная Амерыка). Аўтар цыклаў 
перадач для Разанскага тэлебачання (праграмы аб падарожжах «Компас», «Зазірнуць за гарызонт»). У 2014 годзе 
быў удзельнікам праекта Рускага геаграфічнага таварыства «Рускія вяршыні Шпіцбергена». У сучасны момант 
заканчваецца праца над стварэннем дакументальнага фільма па выніках экспедыцыі на Шпіцберген.
Михаил Малахов. Образование: Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова 
(ВГИК), кинорежиссура (мастерская В.Б. Ахадова). Главный режиссер студии INNOKO FILMS (г.Рязань). С 2009 по 2015 
год участник семи экспедиций Русского географического общества (Аляска, Алеутские острова, Северная Америка). 
Автор циклов передач для Рязанского телевидения (программы о путешествиях «Компас», «Заглянуть за горизонт»). 
В 2014 году был участником проекта Русского географического общества «Русские вершины Шпицбергена». В 
настоящий момент заканчивается работа над созданием документального фильма по результатам экспедиции на 
Шпицберген.
Education: All-Russian State Institute of Cinematography named after S.A. Gerasimov (VGIK), film direction (workshop of V.B. 
Akhadov). The main director of INNOKO FILMS studio (Ryazan). From 2009 to 2015, he participated in seven expeditions of the 
Russian Geographical Society (Alaska, the Aleutian Islands, North America). Author of series of programs for Ryazan television 
(travel programs «Compass», «Look beyond the horizon»). Russian Russian Peaks of Svalbard was a participant of the Russian 
Geographical Society’s project in 2014. At the moment, work is being completed on the creation of a documentary film based 
on the results of the expedition to Svalbard.

Аляксей Цяльноў
Алексей Тельнов
Alexey Telnov

Міхаіл Малахаў (мал.)
Михаил Малахов (мл.)
Mikhail Malakhov (jr)
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Замкнёны падлетак у пошуках свайго месца ў свеце ў сацыяльных 
сетках знаёміцца з хлопцамі, якія вядуць набор у загадкавае 
братэрства. Скрозь шэраг выпрабаванняў, аж да забойства, падлеткі 
павінны даказаць сваю асабістасць. Адумаўшыся, галоўны герой 
павінен выратавацца ад учорашніх сяброў і выкрыць злачынцаў.
Кінафестываль «Амурская восень» – лепшы сцэнарый

Замкнутый подросток в поисках своего места в мире в социальных 
сетях знакомится с ребятами, которые ведут набор в загадочное 
братство. Через серию испытаний, вплоть до убийства, подростки 
должны доказать, что они особенные. Одумавшись, главный герой 
должен спастись от вчерашних друзей и разоблачить преступников.
Кинофестиваль «Амурская осень» – лучший сценарий

A reserved teenager seeking his own place in the world on social media 
meets guys who are recruiting for a cryptic brotherhood. Through a set of 
challenges, including murder, the teens have to prove their specialness. 
Having second thoughts, the protagonist must save himself from 
yesterday’s friends and expose the criminals.
Amur Autumn film festival – Best Screenplay Award

ВЫЙСЦІ З ГРУПЫ
Выйти из группы
Leave community 

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Марыя Тумава | Мария Тумова | 
Mariia Tumova

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Марыя Тумава, Аляксей Пятрухін 
| Мария Тумова, Алексей 
Петрухин | Mariia Tumova, Aleksei 
Petrukhin

Аператар | Оператор | DOP: 
Ілля Бойка | Илья Бойко | Ilia 
Boiko

Мастак | Художник | Production 
designer:
Ганна Чарнова | Анна Чернова | 
Anna Chernova

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Аляксей Пятрухін, Алена Шонерт, 
Вячаслаў Чарняўскі, Марына 
Платава (II), Айсель Назарлі | 
Алексей Петрухин, Елена Шонерт, 
Вячеслав Чернявский, Марина 
Платова (II), Айсель Назарли | 
Aleksei Petrukhin, Elena Shonert, 
Viacheslav Chernyavskiy, Marina 
Platova (II), Aisel Nazarli

Правы | Права | Rights Holders: 
Студыя «МОСТ», «Наша творчае 
Аб’яднанне» | «Студия «МОСТ», 
«Наше творческое Объединение» |  
«MOST» Studio, «Our Creative 
Association»

[ выйти из группы ] Расія
Россия
Russia

2021
100’
DCP
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Нарадзілася ў Маскве. Па першай адукацыі інжынер, але з дзяцінства пісала 
апавяданні, складала гісторыі. Так нарадзілася мара пра кіно. У 2012 годзе 
Марыя скончыла свае першыя курсы драматургіі і рэжысуры, прайшла 
некалькі сцэнарных лабараторый. Доўгі час працавала другім рэжысёрам, а 
пасля здымала ўжо ў якасці рэжысёра рэкламу, навучальнае, карпаратыўнае 
відэа. Удзельнічала ў пітчынгах і конкурсах. У 2017 годзе заняла другое 
месца на Маскоўскім пітчынгу дэбютантаў з праектам будучага фільма 
«Выйсці з групы». Менавіта на гэтым пітчынгу адбылося знаёмства з будучым 
прадзюсарам фільма.

Родилась в Москве. По первому образованию инженер, но с детства писала 
рассказы, сочиняла истории. Так родилась мечта о кино. В 2012 году Мария 
закончила свои первые курсы драматургии и режиссуры, прошла несколько 
сценарных лабораторий. Долгое время работала вторым режиссером, а после 
снимала уже в качестве режиссера рекламу, обучающее, корпоративное 
видео. Участвовала в питчингах и конкурсах. В 2017 году заняла второе место 
на Московском питчинге дебютантов с проектом будущего фильма «Выйти 
из группы». Именно на этом питчинге произошло знакомство с будущим 
продюсером фильма.

Was born in Moscow. She was an engineer by first degree, but since childhood she 
has been writing and making up stories. Thus a film dream leaped in her mind. In 
2012, Maria completed her first drama and directing studies, followed by several 
screenwriting workshops. For a long time she worked as a co-director, and then 
she shot commercials, educational and corporate videos as a director. She has 
participated in pitching and competitions. In 2017 she came second at the Moscow 
Debutantes Pitching with her project of the future film «Leave community», it was at 
this pitching that she met the future producer of the film.

Марыя Тумава
Мария Тумова
Mariia Tumova
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Гэта гісторыя жыцця вялікай царыцы стэпу – легендарнай Тамiрыс. 
З маленькай дзяўчынкі ёй наканавана стаць майстэрскім ваяром, 
перажыць страту блізкіх людзей, адпомсціць здраднікам і аб’яднаць 
сакскія плямёны пад сваёй уладай. Ёй трэба будзе пазмагацца дзеля 
сваёй любові і свабоды свайго народа ў самай жорсткай бітве тых 
часоў з самім Кірам, які прыйшоў з велізарнай арміяй паставіць 
стэпавыя плямёны пад уладу магутнай Персідскай імперыі.

Это история жизни великой царицы степи – легендарной Томирис. 
Из маленькой девочки ей суждено стать искусным воином, пережить 
потерю близких людей, отомстить предателям и объединить сакские 
племена под своей властью. Ей предстоит сразиться ради своей 
любви и свободы своего народа в самой жестокой битве тех времён 
с самим Киром, пришедшим с огромной армией поставить степные 
племена под власть могущественной Персидской империи.

This is the life story of the great queen of the steppe – the legendary 
Tomiris. From a little girl, she is destined to become a skilled warrior, 
survive the loss of loved ones, take revenge on traitors and unite the Saka 
tribes under her rule. She will have to fight for the sake of her love and the 
freedom of her people in the most brutal battle of those times with Cyrus 
himself, who came with a huge army to put the steppe tribes under the rule 
of the powerful Persian Empire.

ТАМIРЫС
Томирис
Tomiris

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Акан Сатаеў | Акан Сатаев | Akan 
Sataev

Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriters:
Алія Назарбаева, Цімур 
Жаксылыкаў | Алия Назарбаева, 
Тимур Жаксылыков | Aliya 
Nazarbayeva, Timur Zhaksylykov

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Алія Назарбаева, Ганна Чакіртава, 
Святлана Нам | Алия Назарбаева, 
Анна Чакиртова, Светлана Нам | 
Aliya Nazarbayeva, Anna Chakirtova, 
Svetlana Nam

Вытворчасць | Производство | 
Production:
АТ «Казахфільм» ім. Ш. Айманава 
сумесна з кінакампаніяй 
«Сатайфільм» | АО «Казахфильм» 
им. Ш. Айманова совместно с 
кинокомпанией «Сатайфильм» |  
Kazakhfilm JSC named after Sh. 
Aimanov together with the Satayfilm 
film company

Правы | Права | Rights Holders: 
АТ «Казахфільм» ім. Ш. Айманава | 
АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова |  
Kazakhfilm JSC named after Sh. 
Aimanov

[ томирис ] Казахстан
Казахстан

Kazakhstan

2019
155’
DCP
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Рэжысёр, прадзюсар, Заслужаны дзеяч Казахстана, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі РК. 
Прэзідэнт АТ «Казахфільм» ім. Шакена Айманава. Нарадзіўся ў 1971 годзе ў Карагандзе. 
У 1994 годзе скончыў факультэт кіно і тэлебачання казахскай Нацыянальнай акадэміі 
мастацтваў імя Т. Жургенова. У 2003 годзе заснаваў студыю Sataifilm, а ў 2007 годзе зняў 
свой першы мастацкі фільм «Рэкецір». Апошняя гучная праца рэжысёра -- гістарычны 
блокбастар «Тамірыс» – стала адным з лідараў казахстанскага пракату і зараз рыхтуецца 
да выхаду на міжнародную кінаарэну. Фільмаграфія: «Рэкеціры» (2007), «Браты» (2009), «Які 
заблукаў» (2009), «Ліквідатар» (2011), «Войска Мын Балю» (2012), «Баўыржан Момышулы» 
(2013), «Хакер» (2014), «Рэкеціры 2» (2015), «Раёны» (2016), «Дарога да маці» (2016), «Яна» 
(2017), «Шлях Лідара. Астана» (2018), «Бізнесмены» (2018), «Тамiрыс» (2019), «Баксёр» (2020).

Режиссер, продюсер, Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии 
РК. Президент АО «Казахфильм» им. Шакена Айманова. Родился в 1971 году в Караганде.В 
1994 году окончил факультет кино и телевидения Казахской национальной академии 
искусств имени Т. Жургенова. В 2003 году основал студию Sataifilm, а в 2007 году снял 
свой первый художественный фильм «Рэкетир». Последняя громкая работа режиссера – 
исторический блокбастер «Томирис» – стала одним из лидеров казахстанского проката 
и сейчас готовится к выходу на международную киноарену. Фильмография: «Рэкетир» 
(2007), «Братья» (2009), «Заблудившийся» (2009), «Ликвидатор» (2011), «Войско Мын Бала» 
(2012), «Бауыржан Момышулы» (2013), «Хакер» (2014), «Рэкетир 2» (2015), «Районы» (2016), 
«Дорога к матери» (2016), «Она» (2017), «Путь Лидера. Астана» (2018), «Бизнесмены» (2018), 
«Томирис» (2019), «Боксер» (2020). 

Director, producer, Honored Worker of Kazakhstan, laureate of the State Prize of the Republic 
of Kazakhstan. President of Kazakhfilm JSC named after Shaken Aimanov. Born on 1971 in 
Karaganda. In 1994 he graduated from the Faculty of Cinema and Television of the Kazakh 
National Academy of Arts named after T. Zhurgenov. In 2003, he founded the studio Sataifilm, and 
in 2007 he shot his first feature film «Racketeer». The last high-profile work of the director – the 
historical blockbuster «Tomiris» – has become one of the leaders of the Kazakh rental and is 
now preparing to enter the international film arena. Filmography: «Racketeer» (2007), «Brothers» 
(2009), «Lost» (2009), «Liquidator» (2011), «Army of My Ball» (2012), «Bauyrzhan Momyshuly» 
(2013), «Hacker» (2014), «Racketeer 2» (2015), «Districts» (2016), «The Road to Mother» (2016), 
«She» (2017), «The Way of the Leader. Astana» (2018), «Businessmen» (2018), «Tomiris» (2019), 
«Boxer» (2020).

Акан Сатаеў
Акан Сатаев 
Akan Sataev
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Фільм распавядае гісторыю Мішы, які ў паўсядзённай мітусні жыцця 
страціў момант, калі яго сын становіцца мужчынам, і зараз ён для 
яго невядомы чалавек. Вельмі позна Міша разумее, што злачыннае 
жыццё яго сына толькі яго віна – сын мёртвы. Гэта разбурае яго 
жыццё і асобу, ён больш не можа знайсці сабе месца ў жыцці.
Але аднойчы Міша знаходзіць карціну Ніколы Пірасмані. Гэты 
момант дапамагае яму змірыцца з самім сабой.
Міжнародны кінафестываль, 2021, Мэстыя,  – лепшая роль

Фильм рассказывает историю Миши, который в повседневной суете 
жизни потерял момент, когда его сын становится мужчиной, и теперь 
он для него неизвестный человек. Очень поздно Миша понимает, что 
преступная жизнь сына только его вина -- сын мертв. Это разрушает 
его жизнь, личность, он больше не может найти себе места в жизни. 
Но однажды Миша находит картину Никола Пиросмани. И этот 
момент помогает ему смириться с самим собой.
Международный кинофестиваль, 2021,  Местия  – лучшая роль

The film tells the story of the father – Misha, who in the daily bustle of life 
lost the moment when his son becomes a man, and now he is the unknown 
person for him. Very late Misha realizes that his son’s criminal life is only 
his fault, but it’s already very late now – his son is dead. This ruins his life 
and personality, he can’t find a place in life anymore.
One day Misha finds a painting of Nikala Pirosmani, this moment helps him 
come to terms with himself.
International Film Festival, 2021, Mestia – Best Role Prize

КАХЕЦІНСКІ 
ЦЯГНІК
Кахетинский поезд
Kakhetian Train

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Лалі Кікнавялідзэ | Лали 
Кикнавелидзе | Lali Kiknavelidze

Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriters:
Лалі Кікнавялідзэ, Міха 
Масулішвілі, Арчыл Кікодзэ |  
Лали Кикнавелидзе, Михо 
Мосулишвили, Арчил Кикодзе |  
Lali Kiknavelidze, Mikho 
Mosulishvili, Archil Kikodze

Аператар | Оператор | DOP: 
Гела Чынчаладзэ | Гела 
Чинчаладзе | Gela Chinchaladze

Музыка | Mузыка | Music:
Звіяда Мгебрышвілі | Звиада 
Мгебришвили | Zviad Mgebrishvili

Песня | Песня | Song:
Ваджы Азарашвілі | Ваджи 
Азарашвили | Vaja Azarashvili

Сааўтары | Соавторы | Co-Writers 
Арчыл Кікодзэ, Міха Масулішвілі |  
Арчил Кикодзе, Михо 
Мосулишвили | Archil Kikodze, 
Mikho Mosulishvili

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Лалі Кікнавялідзэ, Дато 
Кікнавялідзэ, cтудыя Ліра 
Прадакшн | Лали Кикнавелидзе, 
Дато Кикнавелидзе, Студия Лира 
Продакшн | Lali Kiknavelidze, Dato 
Kiknavelidze, Lira Production Studios

Правы | Права | Rights Holders: 
Студыя Ліра Прадакшн | Студия 
Лира Продакшн | Lira Production 
Studio

[ kakhetis matarebeli ] Грузія
Грузия

Georgia

2020
45’

DCP
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Пісьменнік, рэжысёр і прадзюсар з Грузіі. Яна заснавальнік / прадзюсар Lira Production Studios, кінакампаніі, якая 
базуецца ў г.Тбілісі, Грузія, і займаецца вытворчасцю высакаякаснай фантастыкі, анімацыі і дакументальных 
фільмаў. У 1991 годзе скончыла Тбіліскі  дзяржаўны ўніверсітэт, факультэт філалогіі і сцэнарыя. А ў 2003 
годзе скончыла Дзяржаўны ўніверсітэт тэатра і кіно імя Шота Руставелі ў якасці кінарэжысёра / прадзюсара 
і прыступіла да працы на кінафакультэце таго ж універсітэта. Была рэжысёрам і прадзюсарам анімацыі, 
мастацкай літаратуры і дакументальных фільмаў, афіцыйна адабраных на шэрагу міжнародных кінафестываляў. 
У 2008 годзе заснавала прадзюсарскую кампанію Lira Production Studios. Яна першы грузінскі прадзюсар, чый 
праект быў абраны і прадстаўлены на Міжнародным форуме мультфільмаў (Бардо, Францыя). У 2017 годзе 
была ўдзельніцай праграмы Cartoon Connection Asia-EU, якая праходзіла ў Карэі, на востраве Чэджу. З’яўляецца 
прадзюсарам адзначанага ўзнагародамі анімацыйнага фільма «Гено» (рэжысёр Дато Кікнавялідзэ), прэм’ера 
якога адбылася на Міжнародным фестывалі анімацыйных фільмаў у Ансі 2017, дзе ён быў прызнаны лепшым 
анімацыйным фільмам на CMS Дзіцячым кінафестывалі, Міжнародным фестывалі анімацыі ў Палм-Спрынгс, 
SWIFF South West London Міжнародным кінафестывалі, Міжнародным фестывалі экалагічнага кіно Green Vision і 
іншых. Лалі Кікнавялідзэ шматразовая пераможца конкурсаў Нацыянальнага кінацэнтра Грузіі па вытворчасці 
і развіццю мастацкіх і анімацыйных фільмаў. Яна з’яўляецца сузаснавальнікам Тбіліскага міжнароднага 
анімацыйнага фестывалю і дырэктарам фестывалю TIAF з 2018 года.

Писатель, режиссер и продюсер из Грузии. Она основатель / продюсер Lira Production Studios, кинокомпании, 
базирующейся в г. Тбилиси, Грузия, и занимающейся производством высококачественной фантастики, 
анимации и документальных фильмов. В 1991 году окончила Тбилисский государственный университет, 
факультет филологии и сценария. А в 2003 году окончилa Государственный университет театра и кино имени 
Шота Руставели в качестве кинорежиссера / продюсера и приступила к работе на кинофакультете того же 
университета. Была режиссером и продюсером анимации, художественной литературы и документальных 
фильмов, официально отобранных на ряд международных кинофестивалей. В 2008 году основала 
продюсерскую компанию Lira Production Studios. Она первый грузинский продюсер, чей проект был выбран 
и представлен на Международном форуме мультфильмов (Бордо, Франция). В 2017 году была участницей 
программы Cartoon Connection Asia-EU, которая проходила в Корее, на острове Чеджу. Она является 
продюсером отмеченного наградами анимационного фильма «Гено» (режиссер Дато Кикнавелидзе), премьера 
которого состоялась на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси 2017, где он был признан 
лучшим анимационным фильмом на CMS Детском кинофестивале, Международном фестивале анимации 
в Палм-Спрингс, SWIFF South West London Международном кинофестивале, Международном фестивале 
экологического кино Green Vision и др. Она многократная победитель конкурсов Национального киноцентра 
Грузии по производству и развитию художественных и анимационных фильмов. Является соучредителем 
Тбилисского международного анимационного фестиваля и директором фестиваля TIAF с 2018 года.

Lali Kiknavelidze is a writer /director and producer from Georgia. She is Founder/Producer of Lira Production Studios, 
a film Production Company, based in Tbilisi, Georgia, dedicated to the production of high-quality fiction, animation and 
documentary films. In 1991 she graduated from Tbilisi State University, faculty of philology and scriptwriting. In 2003 
she graduated from Sh. Rustaveli Theatre and Film State University as a film director/producer and started to work at 
the Film Department of the same University. She had directed and produced animation, fiction, and documentary films, 
officially selected for a number of international film festivals. In 2008, she founded a film production company Lira 
Production Studios. She is the first Georgian producer, whose project was selected and presented at the Cartoon Movie 
International Forum (Bordeaux, France). In 2017 she participated in the Cartoon Connection Asia-EU Program, which was 
held in Korea, Jeju Island. She is а producer of Award-Winning animation film Geno (Director Dato Kiknavelidze), which 
was premiered at the Annecy International Animation Film Festival 2017 and was awarded as Best Animation Film at the 
CMS Children’s Film Festival, Palm Springs International Animation Festival, SWIFF South West London International Film 
Festival, Green Vision International Environmental Film Festival and others. She is multiple winner of Georgian National 
Film Center’s competitions for production and development of fiction and animation films. She is co-founder of the Tbilisi 
International Animation Festival and TIAF Festival Director Since 2018.

Лалі Кікнавелідзэ
Лали Кикнавелидзе
Lali Kiknavelidze
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Зорка хакейнага клуба Максім Кавалёў, сын загінуўшага мільярдэра 
і ўладальніка каманды, не прывык стрымліваць эмоцый. Ні на 
хакейным матчы, ні калі даішнік спыняе яго па дарозе на важную 
гульню і жадае аформіць усе «па правілах»... Просты канфлікт 
абарочваецца для яго фатальнай сітуацыяй, якая ў корані мяняе 
жыццё. Ён можа трапіць у турму. Ці ўдасца Максіму выжыць? Ці 
зможа зазораны хакеіст выправіцца? І хто яму ў гэтым дапаможа? 
Бо на дарозе апынуліся разам дальнабойнік, супрацоўнік Следчага 
камітэта, даішнікі, аўтааматары, якія захраслі ў снежным палоне.

Звезда хоккейного клуба Максим Ковалев, сын погибшего 
миллиардера и владельца команды, не привык сдерживать эмоций. 
Ни на хоккейном матче, ни когда гаишник тормозит его по дороге 
на важную игру и хочет оформить всё «по правилам»… Простой 
конфликт оборачивается для него роковой ситуацией, которая в 
корне меняет жизнь. Ему светит срок. Удастся ли Максиму выжить? 
Сможет ли зазвездившийся хоккеист исправиться? И кто ему в этом 
поможет? Ведь на дороге оказались вместе водитель-дальнобойщик, 
сотрудник Следственного комитета, гаишники, автолюбители, 
застрявшие из-за снежного катаклизма.

Hockey star Maxim Kovalev, son of a dead billionaire and team owner, is 
not used to controlling his temper. Neither at a hockey game, nor when 
a traffic cop stops him on the way to a big game and wants to formalise 
things «by the book»... A simple conflict turns into a fatal situation for him, 
radically changing his life. He is looking at jail time. Will Maxim succeed 
in surviving? Can the glorified hockey player make amends? And who will 
help him in this? After all, a truck driver, an employee of the investigating 
committee, traffic cops and car enthusiasts stranded in a snowy cataclysm 
all happen to be on the road together.

БУРАН
Буран
Storm Driven

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Айнур Аскараў | Айнур Аскаров | 
Ainur Askarov

Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriters:
Айнур Аскараў, Рада Дземент, 
Айдар Акманаў | Айнур Аскаров, 
Рада Демент, Айдар Акманов | 
Ainur Askarov, Rada Dement, Aidar 
Akmanov

Аператар | Оператор | DOP: 
Уладзімір Ягораў, Віктар Камільчу | 
Владимир Егоров, Виктор 
Камильчу | Vladimir Egorov, Viktor 
Kamilchu

Музыка | Mузыка | Music:
Аляксей Чынцоў | Алексей 
Чинцов | Aleksei Chintsov

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Міхаіл Чурбанаў, Таццяна 
Траццякова, Уладзіслаў Галаўкоў, 
Алена Флягiна, Аляксей А. 
Пятрухiн | Михаил Чурбанов, 
Татьяна Третьякова, Владислав 
Головков, Елена Флягина, 
Алексей А. Петрухин | Mikhail 
CHurbanov, Tatiana Tretiakova, 
Vladislav Golovkov, Elena Fliagina, 
Aleksey A. Petrukhin

Мастакі | Художники | Artists | :
Міхаіл Волчак, Аляксей Дудараў, 
Вадзім Будасаў | Михаил Волчек, 
Алексей Дударев, Вадим Будасов |  
Mikhail Volchek, Aleksei Dudarev, 
Vadim Budasov

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Свярдлоўская кінастудыя | 
Свердловская киностудия | 
Sverdlov film studio

Правы | Права | Rights Holders: 
РФГ Дыстрыбуцыя | РФГ 
Дистрибуция | RFG Distribution

[ буран ] Расія
Россия
Russia 

2021
90’
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Нарадзіўся ў 1987 годзе ў Рэспубліцы Башкартастан. У 2008 годзе скончыў Сібайскі 
каледж мастацтваў па спецыяльнасці акцёр тэатра, кіраўнік творчага калектыву. У 
2013 годзе атрымаў дыплом Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта кіно і 
тэлебачання (майстэрня неігравога кіно Ў.Б. Вінаградава). З 2010 года супрацоўнічае 
з кінастудыяй «Башкартастан» у якасці рэжысёра-пастаноўшчыка. З 2014 года член 
Саюза кінематаграфістаў РФ. З 2016 па 2018 г. кіраўнік Маладежнага цэнтра Саюза 
кінематаграфістаў Рэспублікі Башкартастан. У 2017-2018 навучаўся і атрымаў дыплом 
прадзюсара ў Акадэміі кінематаграфічнага і тэатральнага мастацтва М.С. Міхалкова, 
майстэрня Л.Э. Верашчагіна. Лаўрэат дзяржаўнай маладзёжнай прэміі урада 
Санкт-Пецярбурга за дасягненні ў галіне кіно. Лаўрэат дзяржаўнай рэспубліканскай 
маладзёжнай прэміі ім. Ш. Бабіча.

Родился в 1987 году в Республике Башкортостан. В 2008 году окончил Сибайский колледж 
искусств по специальности актер театра, руководитель творческого коллектива. В 2013 
году получил диплом Санкт-Петербургского государственного университета кино и 
телевидения (мастерская неигрового кино В.Б. Виноградова). С 2010 года сотрудничает 
с киностудией «Башкортостан» в качестве режиссера-постановщика.С 2014 года член 
Союза кинематографистов РФ. С 2016 по 2018 г. руководитель Молодежного центра 
Союза кинематографистов Республики Башкортостан. В 2017-2018 обучался и получил 
диплом продюсера в академии кинематографического и театрального искусства 
Н.С. Михалкова, мастерская Л.Э. Верещагина. Лауреат государственной молодежной 
премии правительства Санкт-Петербурга за достижения в области кино. Лауреат 
государственной республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича.

Born in 1987 in the Republic of Bashkortostan. In 2008 graduated from Sibai College of Arts 
specialising in theatre acting, running an art group.In 2013 received a degree from St. Petersburg 
State University of Cinematography and Broadcasting (workshop of non-fiction films of V.B. 
Vinogradov). Since 2010 he has been working as a producer with Bashkortostan Film Studio.Since 
2014 member of the Filmmaker’s Union of the Russian Federation. From 2016 to 2018 Head of 
the Youth Centre of the Union of Cinematographers of the Republic of Bashkortostan. In 2017-
2018 studied and graduated as a producer at the N.S. Mikhalkov Academy of Cinematographic 
and Theatre Arts, L.E. Vereshchagin’s workshop. Laureate of the state youth award of the 
St. Petersburg government for achievements in the field of cinema. Laureate of the Sh. Babich 
State Republican Youth Award.

Аскараў Айнур
Аскаров Айнур
Askarov Ainur
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Фільм распавядае пра яскравае, але кароткае і таямніча абарванае жыццё казахскага 
самародка – драматычнага тэнара Амрэ Кашаубаева (1888-1934 гг.). Менавіта 
ён першым у свеце прадставіў еўрапейскай публіцы вакальна-выканальніцкае 
мастацтва казахаў і нацыянальны інструмент – дамбру на сусветным музычным 
конкурсе ў рамках Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes 
ў Парыжы ў 1925 г. Там 36-гадовы Амре, як артыст дэлегацыі СССР, выклiкаў фурор, 
заваяваў II месца і сярэбраны медаль. Фільм таксама распавядае пра фатальную 
сустрэчу Амры і Мустафы Шокая, пра знаёмства Амры з джазавым геніем Джорджам 
Гершвіным і пра выпрабаванні, якія чакалі Кашаубаева на радзіме пасля вяртання. 
Кінапраект «Амрэ» рэалізаваны ў рамках ко-прадукцыі Казахстан – ЗША.
Hollywood Film Festival, 2018 – Silver Screen Prize, Global Grand Jury Prize
Manchester International Film Festival, 2019 – Best Production Designer
Richmond International Film and Music Festival, 2019 – Best Narrative Film, Best Actor
WorldFest REMI, 2019 – Platinum Award

Фильм рассказывает о яркой, но короткой и таинственно оборвавшейся жизни 
казахского самородка – драматического тенора Амре Кашаубаева (1888-
1934 гг.). Именно он первым в мире представил европейской публике вокально-
исполнительское искусство казахов и национальный инструмент – домбру на 
Всемирном музыкальном конкурсе в рамках Exposition Internationale des Arts 
Décoratifs et Industriels Modernes в Париже в 1925 г. Там 36-летний Амре, как артист 
делегации СССР, произвел фурор, завоевал II место и серебряную медаль. Фильм 
также рассказывает о роковой встрече Амре и Мустафы Шокая, о знакомстве 
Амре с джазовым гением Джорджем Гершвиным и об испытаниях, которые ждали 
Кашаубаева на родине после возвращения. 
Кинопроект «Амре» реализован в рамках ко-продукции Казахстан – США. 
Hollywood Film Festival, 2018 – Silver Screen Prize, Global Grand Jury Prize
Manchester International Film Festival, 2019 – Best Production Designer
Richmond International Film and Music Festival, 2019 – Best Narrative Film, Best Actor
WorldFest REMI, 2019 – Platinum Award

The film tells about the bright, but short and mysteriously ended life of the Kazakh nugget – 
dramatic tenor Amre Kashaubayev (1888-1934). It was he who was the first in the world to 
present to the European public the vocal and performing art of the Kazakhs and the national 
instrument – dombra at the World Music Competition within the Exposition Internationale 
des Arts Décoratifs et Industriels Modernes in Paris in 1925. There, 36–year-old Amre, as an 
artist of the USSR delegation, made a splash, won II place and a silver medal. The film also 
tells about the fateful meeting of Amre and Mustafa Shokai, about Amre’s acquaintance with 
the jazz genius George Gershwin and about the trials that awaited Kashaubayev at home 
after his return. 
The film project «Amre» was implemented within the framework of the Kazakhstan – USA 
co-production.
Hollywood Film Festival, 2018 – Silver Screen Prize, Global Grand Jury Prize
Manchester International Film Festival, 2019 – Best Production Designer
Richmond International Film and Music Festival, 2019 – Best Narrative Film, Best Actor
WorldFest REMI, 2019 – Platinum Award

АМРЭ
Амре
Amre

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Джэф Веспа | Джефф Веспа | Jeff 
Vespa

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Бенжамін А. Вандэр Він | 
Бенжамин А Вандер Вин | 
Benjamin A Vander Veen

Аператар | Оператор | DOP: 
Максім Асадчы | Максим Осадчий | 
Maxim Osadchy

Музыка | Mузыка | Music:
Дэйв Холден | Дэйв Холден | Dave 
Holden

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Алiдар Утэмуратаў | Алидар 
Утемуратов | Alidar Utemuratov

Вытворчасць | Производство | 
Production:
АТ «Казахфільм» ім. Ш. Айманава, 
сумесна з кампаніяй «DAR Play» 
па замове Міністэрства культуры 
і спорту РК | АО «Казахфильм» 
им. Ш.Айманова, совместно с 
компанией «DAR Play» по заказу 
Министерства культуры и спорта 
РК | JSC «Kazakhfilm» named 
after Sh.Aimanov, together with the 
company «DAR Play» by order of the 
Ministry of Culture and Sports of the 
Republic of Kazakhstan

[ амре ] Казахстан
Казахстан

Kazakhstan

2017
90’
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Амерыканскі фатограф, вядомы як сузаснавальнік WireImage і галоўны рэдактар LIFE.com.
Веспа вучыўся ў аспірантуры Амерыканскага інстытута кіно па прадзюсаванні ў 1993 
годзе. У 1998 годзе ён прадзюсаваў тэлевізійны фільм «Рытуалы жыцця», у якім зняліся 
Ісая Вашынгтон і Рэджина Кінг. Зусім нядаўна ён спрадзюсаваў, напісаў і зняў 10-хвілінны 
кароткаметражны фільм «Крывацёк з носу» з Дэвідам Аркетам у галоўнай ролі, які можна 
было ўбачыць на IFC і 3 канале ў Францыі. Прэм’ера фільма адбылася на кінафестывалі 
South By Southwest (SXSW) у сакавіку 2008 года, была паказана на Канскім кінафестывалі 
2008 года ў рамках «Semaine de la Critique section». У 2017 годзе Веспа зняў свой першы 
поўнаметражны фільм з Эбі Корніш і Санжарам Мадыевым у галоўных ролях. Фільм 
выйшаў у пракат у 2018 годзе.

Американский фотограф, известный как соучредитель WireImage и главный редактор LIFE.
com. Веспа учился в аспирантуре Американского института кино по продюсированию в 
1993 году. В 1998 году продюсировал телевизионный фильм «Ритуалы жизни», в котором 
снялись Исайя Вашингтон и Реджина Кинг. Совсем недавно спродюсировал, написал 
и снял 10-минутный короткометражный фильм «Кровотечение из носа» с Дэвидом 
Аркеттом в главной роли, который можно было увидеть на IFC и 3 канале во Франции. 
Премьера фильма состоялась на кинофестивале South By Southwest (SXSW) в марте 2008 
года, а затем была показана на Каннском кинофестивале 2008 года в рамках «Semaine de 
la Critique section». В 2017 году Веспа снял свой первый полнометражный фильм с Эбби 
Корниш и Санжаром Мадиевым в главных ролях. Фильм вышел в прокат в 2018 году.

Is an American photographer, known as a co-founder of WireImage and the editor-at-large of LIFE.
com. Vespa attended the American Film Institute Graduate Program for Producing in 1993. He 
produced the Lifetime Television movie Rituals in 1998, which starred Isaiah Washington and 
Regina King. More recently he produced, wrote and directed the 10-minute short film «Nosebleed», 
starring David Arquette, which could be seen on IFC and Channel 3 in France. The film had its 
premiere at the South By Southwest Film Festival (SXSW) in March 2008 and then screened at the 
2008 Cannes Film Festival as a part of the Semaine de la Critique section. In 2017 Vespa directed 
his first feature Amre starring Abbie Cornish and Sanzhar Madiyev. The film was released in 2018.

Джэф Веспа
Джефф Веспа
Jeff Vespa
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Забыты народ. Заходні свет на гэта не зважаў на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў. 
Ён саступіў і перажыў расійскае панаванне і савецкі прыгнёт. Тым не менш, захаваў 
сваю надзею і праклаў свой шлях па сваёй пуцяводнай зорцы і даказаў усяму свету, 
што адзін чалавек можа змяніць нацыю, як гэта адбылося ў Казахстане. QAZAQ — 
адзіны ў сваім родзе дакументальны фільм, які раскрывае гісторыю Прэзідэнта 
Назарбаева, першага лідэра Рэспублікі Казахстан, даследуе праблемы, памылкі і 
цяжкасці, звязаныя з тым, каб быць апошняй з савецкіх рэспублік, якія абвясцілі 
незалежнасць, а таксама перашкоды, з якімі прыйшлося сутыкнуцца пры узнаўленні 
з нуля нацыі, якая усё яшчэ пакутуе ад савецкага прыгнёту ў XX стагоддзі. Як усяліць 
у народ надзею? Як аб’яднаць краіну? Як стварыць сярэдні клас? Як пераадолець 
міжнацыянальнае суперніцтва? Як перайсці ад таталітарызму да свабоды? Як 
персанаж захоўвае неад’емную частку сваіх асноўных каштоўнасцяў, калі сутыкаецца 
з самай вялікай праблемай — аднаўленнем нацыі? Пасля 30 гадоў знаходжання 
на пасадзе прэзідэнта Рэспублікі Казахстан Нурсултан Назарбаеў адкрывае сваю 
краіну і сваё сэрца нашаму карэспандэнту Оліверу Стоўну. Яго ўнікальныя гісторыі 
аб цяжкасцях, звязаных з лідэрствам у Казахстане, ураўнаважваюцца глыбокім 
вывучэннем дынамікі сям’і Назарбаева і яго мэты ў жыцці.

Забытый народ. Западный мир на это не обращал внимания в течение нескольких 
десятилетий. Он уступил и пережил российское господство и советский гнет. Тем не 
менее, сохранил свою надежду и проложил свой путь по своей путеводной звезде 
и доказал всему миру, что один человек может изменить нацию, как это произошло 
в Казахстане. QAZAQ — единственный в своем роде документальный фильм, 
который раскрывает историю Президента Назарбаева, первого лидера Республики 
Казахстан, исследует проблемы, заблуждения и трудности, связанные с тем, 
чтобы быть последней из советских республик, провозгласивших независимость, 
а также препятствия, с которыми пришлось столкнуться при воссоздании нации 
с нуля, все еще страдающей от советского гнета в XX веке.Как вселить в народ 
надежду? Как объединить страну? Как создать зарождающийся средний класс? 
Как преодолеть межнациональное соперничество? Как перейти от тоталитаризма к 
свободе? Как персонаж сохраняет неотъемлемую часть своих основных ценностей, 
когда сталкивается с самой большой проблемой, когда-либо существовавшей — 
восстановлением нации? После 30 лет пребывания на посту президента Республики 
Казахстан Нурсултан Назарбаев открывает свою страну и свое сердце нашему 
корреспонденту Оливеру Стоуну. Его уникальные истории о трудностях, связанных с 
лидерством в Казахстане, уравновешиваются глубоким изучением динамики семьи 
Назарбаева и его цели в жизни.

A nation that had been forgotten. That was disregarded by the Western world for several 
decades. That succumbed and survived Russian domination and Soviet oppression. Yet 
kept its hope, and tailored its path following their guiding star, and proved to the world that 
one man can change a nation, as it was done in Kazakhstan. QAZAQ is a one of a kind 
documentary that unravels the history and story of President Nazarbayev, the first leader 
of the Republic of Kazakhstan, exploring the challenges, misconceptions, and difficulties 
in being the last of the Soviet republics to declare independence, as well as the obstacles 
faced in reconstructing a nation from scratch, still suffering from the Soviet traumas of the 
20th century. How to tempt a population with hope? How to unite a country? How to create 
an emerging middle class? How to overcome interethnic rivalry? How to transition from 
totalitarianism to freedom? How does one’s character maintain intrinsic to its core values 
when faced with the biggest challenge ever -rebuild a nation?After 30 years as President of 
the Republic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev opens his country and his heart to our 
interviewer, Oliver Stone. His unique, never heard of stories regarding the challenges of being 
Kazakhstan leader is balanced with a deep exploration of Nazarbayev’s family dynamic and 
his purpose in life.

QAZAQ. ГІСТОРЫЯ 
ЗАЛАТОГА ЧАЛАВЕКА
Qazaq. История Золотого человека
Qazaq. History of the Golden Man

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Ігар Лапатонак | Игорь 
Лопатонок | Igor Lopatonok

Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriters:
Вадзім Гасанаў, Ігар Лапатонак | 
Вадим Гасанов, Игорь Лопатонок | 
Vadim Gasanov, Igor Lopatonok

Аператар | Оператор | DOP: 
Брус Герштэйн, Артур Губін | Брюс 
Герштейн, Артур Губин | Bruce 
Gershtein, Artur Gubin

Музыка | Mузыка | Music:
Карла Сіліота | Карло Силиотто | 
Carlo Siliotto

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Нікалаз Бежуашвілі, Ігар Кобзеў, 
Ігар Лапатонак, Стывен Пайнс, 
Олівер Стоўн, Вера Тамілава, Роб 
Уілсан, Аляксандр Жукаў | Николоз 
Бежуашвили, Игорь Кобзев, 
Игорь Лопатонок, Стивен Пайнс, 
Оливер Стоун, Вера Томилова, 
Роб Уилсон, Александр Жуков | 
Nikoloz Bezhuashvili, Igor Kobzev, 
Igor Lopatonok, Steven Pines, Oliver 
Stone, Vera Tomilova, Rob Wilson, 
Alexandr Zhukov

У ролях | В ролях | Cast: 
Ігар Лапатонак, Нурсултан 
Назарбаеў, Дарыга Назарбаева, 
Олівер Стоўн | Игорь Лопатонок, 
Нурсултан Назарбаев, Дарига 
Назарбаева, Оливер Стоун | Igor 
Lopatonok, Nursultan Nazarbayev, 
Dariga Nazarbayeva, Oliver Stone

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Global Tree Pictures

Правы | Права | Rights Holders: 
Global Tree Pictures

[ qazaq. history of the golden man ] ЗША, Казахстан
США, Казахстан
USA, Kazakhstan
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Прадзюсар і рэжысёр, член Гільдыі рэжысёраў Амерыкі. Амерыканскі прадзюсар украінскага 
паходжання зарэкамендаваў сябе ў краінах былога Савецкага Саюза, выканаўшы рэстаўрацыю 
і каларызацыю больш за 16 вельмі папулярных савецкіх фільмаў. Прадзюсаваў наступныя 
фільмы: «Краіна забыцця» (2011 г., М. Баганім, В. Курыленка), «Шчаўкунок» у 3D (2012 г., рэж. 
А. Канчалоўскі), «Сноўдэн» (2016, рэж. Олівер Стоўн). Яго фільмы «Шчаўкунок» у 3D і «Апошні 
прынц Атлантыды» ў 3D былі зняты ў супрацоўніцтве з Нікам Бруксам (уладальнік прэміі «Оскар» 
за фільм «Калі мараць») і Чакам Каміскі (за фільм «Аватар») адпаведна. Ігар Лапатонак як 
дакументаліст зняў фільм «Украіна ў агні» (2016, выканаўчы прадзюсар Олівер Стоўн), і фільм быў 
неаднаразова адзначаны ўзнагародамі міжнародных кінафестываляў, а таксама Міжнароднага 
кінафестывалю ў Таарміне (Італія, 2016). Спрадзюсаваў і зняў дакументальны фільм «Revealing 
Ukraine» разам з Оліверам Стоўнам і адразу пасля яго дакументальны фільм «QAZAQ. The History 
of Golden Man» пра першага Прэзідэнта Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Продюсер и режиссёр, член Гильдии режиссеров Америки. Американский продюсер с 
украинскими корнями зарекомендовал себя в странах бывшего Советского Союза, выполнив 
реставрацию и колоризацию более 16 очень популярных советских фильмов. Продюсировал 
следующие фильмы: «Страна забвения» (2011 г., М. Боганим, О. Куриленко), «Щелкунчик в 3D» 
(2012 г., реж. А. Кончаловский), «Сноуден» (2016, реж. Оливер Стоун). Его фильмы «Щелкунчик» 
в 3D и «Последний принц Атлантиды» в 3D были сняты в сотрудничестве с Ником Бруксом 
(обладатель премии «Оскар» за фильм «Когда мечтают») и Чаком Комиски (за фильм «Аватар») 
соответственно. Игорь Лопатонок как документалист снял фильм «Украина в огне» (2016, 
исполнительный продюсер Оливер Стоун), и фильм был неоднократно отмечен наградами 
международных кинофестивалей, а также Международного кинофестиваля в Таормино (Италия, 
2016). Спродюсировал и снял документальный фильм «Revealing Ukraine» вместе с Оливером 
Стоуном и сразу после него документальный фильм «QAZAQ. The History of Golden Man» о первом 
Президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве.

Producer and director, member of the Directors Guild of America. The American producer with Ukrainian 
roots has established himself in the countries of the former Soviet Union, having performed the 
restoration and colorization of more than 16 very popular Soviet films. Produced the following films: 
«The Land of Oblivion» (2011, Michal Boganim, Olga Kurylenko), «The Nutcracker in 3D» (2012, directed 
by A. Konchalovsky), «Snowden» (2016, directed by Oliver Stone). His films «The Nutcracker» in 3D and 
«The Last Prince of Atlantis»’ in 3D were produced in collaboration with Nick Brooks (Academy Award 
winner for «When They Dream») and Chuck Comiski (for «Avatar»), respectively. Igor Lopatenok, as a 
documentary filmmaker, directed the film «Ukraine on Fire» (2016, executive producer Oliver Stone), and 
the film has won numerous awards at international film festivals, as well as the Taormino International 
Film Festival (Italy, 2016). Produced and filmed the documentary «Revealing Ukraine» with Oliver Stone 
and immediately after him the documentary «QAZAQ. The History of Golden Man» about the first 
president of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev.

Ігар Лапатонак
Игорь Лопатонок
Igor Lopatonok
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Хлопчык Сашка верыць у Дзеда Мароза. У навагоднюю ноч ён 
просіць, каб яго тата хутчэй вярнуўся дадому. Сашка не ведае, 
што яго тата сядзіць у турме па абвінавачванні, сфабрыкаваным 
мэрам горада. У гэты ж час у Гарадок Сашкі прыязджае журналіст 
з Масквы – Дзмітрый – рабіць рэпартаж пра тое, як працуюць 
аніматары Дзяды Марозы. Ён знаёміцца з Сашкам, даведваецца 
аб несправядлівасці і вырашае дапамагчы. Дзед Мароз і Сашка, 
пераапрануўся Снягурчыкам, аб’ядноўваюць свае намаганні. 
Сашка верыць, што Дзед Мароз учыніць цуд і выратуе яго бацьку. 
Але Зміцер ведае, што ён несапраўдны Дзед Мароз. Ці ўдасца 
ім перамагчы мэра гарадка? І што прыйдзецца зрабіць для 
выратавання бацькі самому Сашку, каб цуд стаў рэальнасцю?

Мальчик Сашка верит в Деда Мороза. В новогоднюю ночь он просит, 
чтобы его папа поскорее вернулся домой. Сашка не знает, что его 
папа сидит в тюрьме по обвинению, сфабрикованному мэром города. 
В это же время в городок Сашки приезжает журналист из Москвы 
– Дмитрий –делать репортаж о том, как работают аниматоры Деды 
Морозы. Он знакомится с Сашкой, узнает о несправедливости и 
решает помочь. Дед Мороз и Сашка, переодевшийся Снегурчиком, 
объединяют свои усилия. Сашка верит, что Дед Мороз сотворит чудо 
и спасет его отца. Но Дмитрий знает, что он ненастоящий Дед Мороз. 
Удастся ли им победить мэра городка? И что придется предпринять 
для спасения отца самому Сашке, чтобы чудо стало реальностью? 

The boy Sasha believes in Santa Claus. On New Year’s Eve, he asks his dad 
to come home as soon as possible. Sasha does not know that his dad is in 
prison on charges fabricated by the mayor of the city.  At the same time, a 
journalist from Moscow, Dmitry, comes to the town of Sashka to do a report 
on how the animators of Santa Claus work. He meets Sasha, learns about 
the injustice and decides to help. Santa Claus and Sasha, disguised as a 
Snowman, join forces. Sasha believes that Santa Claus will work a miracle 
and save his father. But Dmitry knows that he is not a real Santa Claus. Will 
they be able to defeat the mayor of the town? And what will Sasha have to 
do to save his father himself so that the miracle becomes a reality?

ДОБРЫ ДЗЕНЬ, 
ДЗЯДУЛЯ МАРОЗ!
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Hi, Santa!

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Наташа Каленава-Ахметава | Наташа 
Каленова-Ахметова | Natasha Kalenova-
Akhmetova

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Ірына Томская | Ирина Томская | Irina 
Tomskaya

Аператар | Оператор | DOP: 
Раман Курачкін | Роман Курочкин | 
Roman Kurochkin

Музыка | Mузыка | Music:
Аляксей Карпаў | Алексей Карпов | 
Alexey Karpov

Прадзюсары | Продюсеры | Producers:
Наташа Каленава-Ахметава, Тарас 
Чарнаштан, Яўген Субачаў | Наташа 
Калёнова-Ахметова, Тарас Черноштан, 
Евгений Субочев | Natasha Kalenova-
Akhmetova, Taras Chernoshtan, Evgeniy 
Subochev

У ролях | В ролях | Cast: 
Віктар Логінаў, Раман Пятроў, Дар’я 
Румянцава, Святлана-Смірнова-
Марцінкевіч, Юрый Гальцаў, Аляксандр 
Цютрумаў, Сяргей Колас, Вольга 
Кірсанава-Мірапольская, Паліна 
Ястрабава, Таццяна Якавенка, 
Аляксандр Алексін | Виктор Логинов, 
Роман Петров, Дарья Румянцева, 
Светлана-Смирнова-Марцинкевич, 
Юрий Гальцев, Александр Тютрюмов, 
Сергей Колос, Ольга Кирсанова-
Миропольская, Полина Ястребова, 
Татьяна Яковенко, Александр Алексин 
| Viktor Loginov, Roman Petrov, Daria 
Rumyantseva, Svetlana-Smirnova-
Marcinkevich, Yuri Galtsev, Alexander 
Tyutryumov, Sergey Kolos, Olga Kirsanova-
Miropolskaya, Polina Yastrebova, Tatiana 
Yakovenko, Alexander Aleksin

Вытворчасць | Производство | 
Production:
ТАА «Алімп-Інвест «(кінастудыя 
«Алімп») | ООО «Олимп-Инвест» 
(Киностудия «ОЛИМП») | Olymp-Invest 
LLC (OLYMP Film Studio)

Правы | Права | Rights:
ТАА «Алімп-Інвест «(кінастудыя 
«Алімп») | ООО «Олимп-Инвест» 
(Киностудия «ОЛИМП») | Olymp-Invest 
LLC (OLYMP Film Studio)

[ здравствуй, дедушка мороз! ] асія
Россия 
Russia

2021
83

DCP
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Нарадзілася ў Ленінградзе. Па першай вышэйшай адукацыі – мастацтвазнаўца, 
затым журналіст і менеджар (GMU), у 2018 годзе скончыла майстэрню 
ВКСР У.І. Хаціненкі. 15 гадоў вопыту работы ў кіно, цалкам ведае працэс 
кінавытворчасці – прайшла ўвесь шлях ад адміністратара, актрысы, рэжысёра 
карціны да крэатыўнага прадзюсара і, нарэшце, рэжысёра.

Родилась в Ленинграде. По первому высшему образованию – искусствовед, 
далее журналист и менеджер (ГМУ), в 2018 году закончила ВКСР 
мастерская В.И. Хотиненко. 15 лет стажа в кино, полностью знает процесс 
кинопроизводства – прошла весь путь от администратора, актрисы, директора 
картины до креативного продюсера и наконец режиссёра.

Was born in Leningrad. According to the first higher education – an art critic, then a 
journalist and management (GMU), in 2018 she graduated from the VKSR workshop 
of V. Khotinenko. 15 years of experience in cinema, fully knows the process of 
filmmaking – she went all the way from an administrator, an actress, a director of a 
picture to a creative producer and finally a director.

Наташа Каленава-
Ахметава
Наташа Каленова-
Ахметова
Natasha Kalenova-
Akhmetova



ДЗЕНЬ КІТАЙСКАГА КІНО | ДЕНЬ КИТАЙСКОГО КИНО | CHINESE CINEMA DAY

198

ПАЗАКОНКУРСНАЯ ПРАГРАМА
ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА | NON-COMPETITIVE PROGRAM

ДЗЕНЬ КІТАЙСКАГА КІНО
День китайского кино | Chinese Cinema Day

ЛЕПШЫЯ ДНІ
лучшие дни | better days

БЕЛАЯ ЗМЯЯ
белая змея | white snake

КІТАЙСКІЯ ЛЕКАРЫ
китайские доктора | chinese doctors
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Фільм распавядае гісторыю пра тое, як два падлеткі, якіх змяніў 
інцыдэнт ва ўніверсітэцкім гарадку напярэдадні ўступных іспытаў 
у каледж, абараняюць адзін аднаго і становяцца па-сапраўднаму 
дарослымі, якімі яны так жадаюць стаць.
93-я цырымонія ўручэння ўзнагарод прэміі «Оскар», 2021 – 
намінацыя ў катэгорыі Лепшы замежны мастацкі фільм 
33-я цырымонія ўручэння прэміі «Залаты певень», 2020 – лепшая 
жаночая роля, лепшы мантаж

Фильм рассказывает историю о том, как два подростка, которых 
изменил инцидент в университетском городке накануне 
вступительных экзаменов в колледж, защищают друг друга и 
становятся по-настоящему взрослыми, которыми они так хотят 
стать.
93-я церемонии вручения наград премии «Оскар», 2021 – номинация 
в категории Лучший иностранный художественный фильм
33-я церемония вручения премии «Золотой петух», 2020 – лучшая 
женская роль, лучший монтаж

The film is going on about two teenagers who were changed by an incident 
on campus ahead of their college entrance exams. They protect each other 
and become the adults they want to be.
93rd Academy Awards, 2021 – nominated for Best Foreign Feature Film 
33rd Golden Rooster Awards, 2020 – Best Actress, Best Editing

ЛЕПШЫЯ ДНІ
Лучшие дни
Better Days

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Дэрэк Цанг | Дерек Цанг | Derek 
Tsang

У ролях | В ролях | Cast: 
Чжоў Дун’юй, І Ян Цяньсі, Інь Фан, 
Чжоў Е, У Юэ | Чжоу Дунъюй, И Ян 
Цяньси, Инь Фан, Чжоу Е, У Юэ |  
Zhou Dongyu, Yi Yang Qianxi, Yin 
Fang, Zhou E, Wu Yue 

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Алiдар Утэмуратаў | Алидар 
Утемуратов | Alidar Utemuratov

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Henan Film & TV Production Group
We Pictures Limited etc.

Дыстрыб’ютары | 
Дистрибьюторы | Distributors: 
Lian Rui (Шанхай) Pictures, Мы 
Дыстрыбьюшн Лiмiтед. і г.д.| 
Lian Rui (Шанхай) Pictures, Мы 
Дистрибьюшн Лимитед. и т.п.| 
Lian Rui (Shanghai) Pictures, We 
Distribution Limited. etc.

Кітай
Китай
China

2019
135’
DCP

[ 少年的你 ]
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Нарадзіўся ў 1979 годзе ў Ганконгу, Кітай, скончыў Універсітэт Таронта. Пачынаючы з 2010 года, Цанг 
рэжысіруе ўласныя фільмы і разам з Джымі Ванам быў рэжысёрам яго дэбютнага фільма «Бяседа 
каханка». Быў намінаваны ў 15-й секцыі новых плыняў BIFF і спаборнічаў за званне лепшага новага 
рэжысёра на 47-й цырымоніі ўручэння ўзнагароды «Залаты конь». Быў узнагароджаны Гран-пры (прыз 
за лепшы фільм) 6-га Азіяцкага кінафестывалю ў Осацы. Дэбют Цанга ў якасці адзінага рэжысёра 
фільма «Роднасная душа» (2016) быў ухвалены крытыкамі і прынёс яму ўзнагароду за лепшую 
рэжысуру на Гільдыі кінарэжысёраў Ганконга 2017 года. А таксама намінацыю на лепшую рэжысуру 
на 53-й цырымоніі ўручэння ўзнагароды «Залаты конь», дзе «Роднасная душа» (2016) атрымала 
беспрэцэдэнтны дуэт Лепшых. Узнагароджаны за лепшую жаночую ролю ў гісторыі прэміі «Залаты 
конь». Фільм «Роднасная душа» таксама атрымаў прэмію ABC на 12-м азіяцкім кінафестывалі ў Осацы 
за лепшую жаночую ролю (Чжоу Дун’юй), за заслугі перад кінематаграфіяй на 23-й прэміі Ганконгскага 
грамадства кінакрытыкаў і за лепшы арыгінальны фільм на 36-й Ганконгскай кінапрэміі.

Родился в 1979 году в Гонконге, Китай, окончил Университет Торонто. Начиная с 2010 года, Цанг 
режиссирует собственные фильмы и вместе с Джимми Ваном был режиссером его дебютного фильма 
«Беседа любовника». Был номинирован в 15-й секции новых течений BIFF и соревновался за звание 
лучшего нового режиссера на 47-й церемонии вручения награды «Золотая лошадь Тайбэя». Награжден 
Гран-при (приз за лучший фильм) 6-го Азиатского кинофестиваля в Осаке. Дебют Цанга в качестве 
единственного режиссера фильма «Родственная душа» (2016) был одобрен критиками, и принес 
ему награду за лучшую режиссуру на Гильдии кинорежиссеров Гонконга 2017 года и номинацию 
на лучшую режиссуру на 53-й церемонии вручения награды «Золотой конь», где «Родственная 
душа» (2016) получила беспрецедентный дуэт Лучших. Награды за лучшую женскую роль в истории 
премии «Золотой конь». Фильм «Родственная душа» также получил премию ABC на 12-м Азиатском 
кинофестивале в Осаке, за лучшую женскую роль (Чжоу Дунъюй) и за заслуги перед кинематографией 
на 23-й премии Гонконгского общества кинокритиков и за лучший оригинальный фильм на 36-й 
гонконгской кинопремии. 

Born in Hong Kong, China on 1979 and graduated from University of Toronto. Starting from 2010, Tsang went 
on directing his own films and co-directed with Jimmy Wan for his directorial debut Lover’s Discourse and was 
nominated in 15th BIFF New Currents section and competed for the Best New Director award in 47th Taipei 
Golden Horse Awards and awarded for Grand Prix (Best Picture Award) in 6th Osaka Asian Film Festival. 
Tsang’s debut as sole director, Soul Mate(2016) was critically acclaimed and earned him the Best Director 
Award at 2017 Hong Kong Film Directors’ Guild and Best Director nomination at 53rd Golden Horse Awards, 
where Soul Mate(2016) received the unprecedented duo Best Leading Actress awards in Golden Horse Awards 
history. Soul Mate (2016) has also received the ABC Award at 12th Osaka Asian Film Festival, the Best Actress 
(Zhou Dongyu) and Film of Merit at 23rd Hong Kong Film Critics Society Awards, and Best Original Film Score at 
36th Hong Kong Film Awards.

Дэрэк Цанг
Дерек Цанг
Derek Tsang
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Аднойчы змеялоў Сюань ля сваёй вёскі знаходзіць прыгожую 
дзяўчыну, якая не памятае, хто яна і адкуль. Разам яны 
адпраўляюцца ў дзіўную вандроўку, крок за крокам спрабуючы 
раскрыць падрабязнасці яе мінулага.

Однажды змеелов по имени Сюань в окрестностях своей деревни 
находит красивую девушку, которая не помнит, кто она и откуда. 
Вместе они отправляются в удивительное путешествие, шаг за шагом 
пытаясь раскрыть подробности ее прошлого.

One day a snake catcher named Xuan finds a beautiful girl in the vicinity 
of his villagу who does not remember who she is and where she is from. 
Together they embark on an amazing journey, step by step trying to uncover 
the details of her past. 
.

БЕЛАЯ ЗМЯЯ
Белая змея
White Snake

Рэжысёры | Режиссеры | 
Directors: 
Амп Вонг, Чжао Цзі | Амп Вонг, 
Чжао Цзи | Amp Wong, Zhao Ji

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Дамао | Дамао | Damao

У ролях | В ролях | Cast: 
Чжан Чжэ, Ян Цяньсян | Чжан 
Чжэ, Ян Тяньсян | Zhang Zhe, Yang 
Tianxiang

Адпавядае | Рассказывает | 
Narrated by:
Чэн Інь | Чэн Инь | Cheng Yin

Музыка | Музыка | Music by:
Го Хаовэя | Го Хаоуэя | Guo Haowei

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Light Chaser Animation Studios, 
Warner Bros. Далёкі Усход | Light 
Chaser Animation Studios, Warner 
Bros. Дальний Восток | Light Chaser 
Animation Studios, Warner Bros. Far 
East

Распаўсюджваецца | 
Распространяется | Distributed by:
Beijing Joy Pictures etc., Warner Bros.

Кітай
Китай
China

2019
99’

DCP

[ 白蛇：缘起 ]
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Мае больш чым 17-гадовы вопыт вытворчасці 3D-анімацыі і кіраўніцтва.

Обладает более чем 17-летним опытом производства 3D-анимации и 
руководства. 

Has More than 17 years of 3D animation production and guidance management 
experience.

Вучыўся ва Ўніверсітэце камунікацыі Кітая і Каліфарнійскім універсітэце ў Лос-
Анджэлесе. 
Мае дзевяцігадовы досвед працы ў галіне кінавытворчасці, ўдзельнічаў у 
мантажы шэрагу фільмаў у краіне і за мяжой. 

Учился в Коммуникационном университете Китая и Калифорнийском 
университете в Лос-Анджелесе.
Имеет девятилетний опыт работы в области кинопроизводства, участвовал в 
монтаже ряда фильмов в стране и за рубежом. 

Has studied at the Communication University of China and UCLA.
He has nine years of working experience in the field of filmmaking and has 
participated in the editing of a number of films home and abroad.

Амп Вонг
Амп Вонг
Amp Wong

Джао Лі
Джао Ли
Zhao Ji
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Фільм заснаваны на рэальных падзеях і апісвае барацьбу Кітая з 
эпідэміяй пнеўманіі, выкліканай новым тыпам каранавіруса. Людзі ў 
белых касцюмах бясстрашна выступілі ў барацьбе супраць пандэміі. 
Знаходзячыся на першай лініі бітвы ва Ўхані, шануючы кожную 
хвіліну і секунду, яны ратавалі чалавечыя жыцці, нягледзячы на 
ўласную небяспеку.

Фильм основан на реальных событиях и описывает борьбу Китая 
с эпидемией пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. 
Люди в белых костюмах бесстрашно выступили в борьбе против 
пандемии. Находясь на первой линии сражения в Ухане, дорожа 
каждой минутой и секундой, они спасали человеческие жизни, 
невзирая на собственную безопасность.

The film is based on real events and describes China’s struggle with an 
epidemic of pneumonia caused by a new type of coronavirus. People in 
white suits fearlessly took part in the fight against the pandemic. Being 
on the first line of battle in Wuhan, valuing every minute and second, they 
saved human lives, regardless of their own safety.

КІТАЙСКІЯ ЛЕКАРЫ
Китайские доктора
Chinese Doctors

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Эндру Лау Вэйкун | Эндрю Лау 
Вэйкун | Andrew Lau Wai-Keung

У ролях | В ролях | Cast: 
Чжан Ханьюй, Юань Цюань, Чжу 
Вэнь, Лі Чэнь, Ян Цяньсі | Чжан 
Ханьюй, Юань Цюань, Чжу Явэнь, 
Ли Чэнь, Ян Цяньси | Zhang Hanyu, 
Yuan Quan, Zhu Wen, Li Chen, Yang 
Qianxi

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Юй Дун, Эндру Лау | Юй Дун, 
Эндрю Лау | Yu Dong, Andrew Lau

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Bona Film Group Limited, 
Чжуцзянская кінагрупа і інш. | 
Bona Film Group Limited,
Чжуцзянская киногруппа и др. | 
Bona Film Group Limited, Zhujiang 
Film Group etc.

Дыстрыб’ютары | 
Дистрибьюторы | Distributors:
Bona Film Group Limited і інш. | Bona 
Film Group Limited и т.д. | Bona Film 
Group Limited etc.

Кітай
Китай
China

2021
129’
DCP

[ 中国医生 ]
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Нарадзіўся ў Ганконгу ў 1960 годзе і ў дзяцінстве захапляўся фатаграфіяй. 
Далучыўся да Shaw Brothers (HK) Ltd. пасля заканчэння сярэдняй школы. Яго 
аўтарытэт рос на працягу многіх гадоў дзякуючы такім фільмам, як «Горад у 
агні», «Дзе афіцэр Туба?», «Як цякуць слёзы», «Кары і перац», «Лі Рок» і  «Лі Рок II». 
Праца ў якасці кінематаграфіста таксама прынесла яму некалькі намінацый на 
кінапрэмію Ганконга. Пазней Лау атрымаў прызнанне за свой свабодны стыль у 
здымках натуральнага святла і дынамічных рухаў камеры. Лау таксама зрабіў сабе 
імя, спалучаючы баявое майстэрства са спецэфектамі кампутарнай анімацыі на 
кінаэкране ў такіх вядомых фільмах, як «Коннікі буры» і «Чалавек па імені герой».

Родился в Гонконге в 1960 году и в детстве увлекался фотографией. 
Присоединился к компании Shaw Brothers (HK) Ltd. после окончания средней 
школы. Его профессионализм рос на протяжении многих лет благодаря таким 
фильмам, как «Город в огне», «Где офицер Туба?», «Как текут слезы», «Карри 
и перец», «Ли Рок» и «Ли Рок II». Работа в качестве кинематографиста также 
принесла ему несколько номинаций на кинопремию Гонконга. Позже Лау получил 
признание за свой свободный стиль в съемке естественного света и динамичных 
движений камеры. Лау также сделал себе имя, сочетая боевые искусства со 
спецэффектами компьютерной анимации на киноэкране в таких известных 
фильмах, как «Всадники бури» и «Человек по имени герой». 

Was born in Hong Kong in 1960, and was fond of photography as a child. He joined Shaw 
Brothers (HK) Ltd. after secondary school graduation. His position rose throughout the 
years with films such as «City on Fire», «Where’s Officer Tuba?», «As Tears Go By», «Curry 
and Pepper», «Lee Rock» and «Lee Rock II». His work as a cinematographer has also 
garnered him several nominations at the Hong Kong Film Awards. Lau had later gotten 
recognition for his loose style in capturing natural light and dynamic camera movements. 
Lau has also made a name for himself for combining martial arts with computer-animated 
special effects on the movie screen in such acclaimed films as The Storm Riders and A 
Man Called Hero.

Эндру Лау Вэйкун
Эндрю Лау Вейкун
Andrew Lau Wai-Keung
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ПАЗАКОНКУРСНАЯ ПРАГРАМА
ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА | NON-COMPETITIVE PROGRAM

РАСІЙСКІЯ КАРОТКАМЕТРАЖНЫЯ ФЕСТЫВАЛЬНЫЯ ХІТЫ
Российские короткометражные фестивальные хиты | 
Russian short film festival hits

ПЕРААТЭСТАЦЫЯ 
переаттестация | recertification

АПОШНЯЯ ІЛЮЗІЯ
последняя иллюзия | the last illusion

УЦЁКІ
побег | escape

ХАЧУ ДАДОМУ
хочу домой | i want to go home

ПРАЗ ПОЛЕ
через поле | through the field
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Ціхая, разумная, здавалася б, прыемная сям’я пражыла сваё жыццё ні добра, 
ні дрэнна. Калі яны памерлі, іх адправілі ў Чысцiлiшча – прамежкавы стан душ. 
Тут яны асуджаныя на бясконцае чаяванне за гутаркай і занятак гаспадарчымі 
справамі канторы Пекла. Сям’я складаецца з бацькі, маці, бабулі, дачкі і сына. 
Кожны са сваім характарам і сваімі ўяўленнямі пра Дабро і Зло.
Каб прайсці пераатэстацыю і вызначыць душу ў рай ці пекла, сям’і трэба будзе 
выканаць заданне больш чым хітрага Люцыфера: калі да іх сталі «выпадкова» 
трапяць справы з неразмеркаванымі душамі, як павядзе сябе кожны з іх? 
Асуджаць? Дараваць? Ці, можа, вярнуць паперы, якія яму не належаць?
New Harvest Film Festival, 2020, Расія, Масква – лепшая работа мастака-
пастаноўшчыка
KIN International Women’s Film Festival, 2020, Арменія, Ерэван
Маскоўскі Міжнародны кінафестываль, 2020, Расія, Масква
Almaty Indie Film Festival, 2020, Казахстан, Алматы
Міжнародны фестываль кароткаметражных фільмаў «Кінасмена», 2021, 
Беларусь, Мінск

Тихое, интеллигентное, с виду приятное семейство прожило свою жизнь 
ни хорошо, ни плохо. После смерти они были отправлены в Чистилище — 
промежуточное состояние душ. Здесь они обречены на бесконечное чаепитие 
за светской беседой и решением хозяйственных дел канцелярии Ада. Семья 
состоит из отца, матери, бабушки, дочки и сына. Каждый со своим характером 
и своими представлениями о добре и зле.
Чтобы пройти переаттестацию и определить свои души в Рай или в Ад, 
семье придется выполнить задание более чем хитрого Люцифера. Когда за 
их стол «случайно» попадут дела нераспределенных душ, как проявит себя 
каждый из них? Осудит? Помилует? А, может, вернет бумаги, которые ему не 
принадлежат?
New Harvest Film Festival, 2020, Россия, Москва – лучшая работа художника-
постановщика
KIN International Women’s Film Festival, 2020, Армения, Ереван
Московский Международный кинофестиваль, 2020, Россия, Москва
Almaty Indie Film Festival, 2020, Казахстан, Алматы
Международный фестиваль короткометражных фильмов «Киносмена», 2021, 
Беларусь, Минск

The quiet, intelligent, seemingly pleasant family lived their lives neither well nor badly. 
When they died, they were sent to Purgatory, the intermediate state of souls. Here they 
are condemned to endless tea partying over small talk and dealing with the economic 
affairs of the office of Hell. The family consists of father, mother, grandmother, 
daughter, and son. Each with their own character and their own ideas of right and 
wrong.
To be re-certified and determine their souls to Heaven or Hell, the family will have to 
perform the task of the unduly cunning Lucifer: when the cases of unallocated souls 
«accidentally» come to their table, how will each of them behave? Condemn? Pardon? 
Or, perhaps, return papers that do not belong to him?
New Harvest Film Festival, 2020, Russia, Moscow – Best Art Direction
KIN International Women’s Film Festival, 2020, Yerevan, ArmeniaMoscow 
International Film Festival, 2020, Russia, Moscow 
Almaty Indie Film Festival, 2020, Kazakhstan, Almaty 
Kinosmena International Short Film Festival, 2021, Belarus, Minsk

ПЕРААТЭСТАЦЫЯ 
Переаттестация 
Recertification

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Ганна Кузьміных | Анна 
Кузьминых | Anna Kuzminykh

Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriters:
Ганна Кузьміных, Марыя 
Канстанцінава, Яна Станавава |  
Анна Кузьминых, Мария 
Константинова, Яна Становова |  
Anna Kuzminykh, Maria 
Konstantinova, Yana Stanovova

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Аляксандр Браварэц | Александр 
Броварец | Alexander Brovarets

Аператар | Оператор | DOP: 
Алена Болгава | Елена Болгова | 
Elena Bolgova

Гукарэжысёр | Звукорежиссер | 
Sound engineer:
Дзмітрый Маркін | Дмитрий 
Маркин | Dmitry Markin

Мантаж | Монтаж | Editing:
Аляксей Усцінаў | Алексей 
Устинов | Alexey Ustinov

Мастак-пастаноўшчык | 
Художник-постановщик | 
Рroduction designer:
Марыя Старасціна | Мария 
Старостина | Maria Starostina

Вытворчасць | Производство | 
Production:
ТАА «ТАКТ» | ООО «ТАКТ» | LLC 
«TAKT»

Правы | Права | Rights Holders: 
АА «ТАКТ» | ООО «ТАКТ» | LLC «TAKT»

[ переаттестация ] Расія
Россия
Russia

2020
18’ 41’’

DCP
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Нарадзілася ў 1994 годзе ў Ніжнім Ноўгарадзе. У 2017 скончыла УДІК 
(майстэрня Н.Б. Разанцавой).
Фільмаграфія:
2019 – «Пераатэстацыя», кароткаметражны фільм / дэбют
2018 – «Чырвоная птушка», кароткаметражны студэнцкі фільм
2016 – «Чай», кароткаметражны студэнцкі фільм 

Родилась в 1994 году в Нижнем Новгороде. В 2017 окончила ВГИК (мастерская 
Н.Б. Рязанцевой).
Фильмография:
2019 – «Переаттестация», короткометражный фильм / дебют
2018 – «Красная птица», короткометражный студенческий фильм
2016 – «Чай», короткометражный студенческий фильм 

Was born on 1994 in Nizhny Novgorod. In 2017 she graduated from All-Russian State 
Institute of Cinematography (workshop of N. Ryazantseva).
Filmography:
2019 – «Re-certification», short film / debut
2018 – «Red Bird» student short film
2016 – «Tea», student short film 

Ганна Кузьміных
Анна Кузьминых
Anna Kuzminykh
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Расія. 1910 год. Некалі вядомы фокуснік Арсенiй Вільскі страціў 
сваю папулярнасць і цягне вартае жалю існаванне вандроўнага 
цыркача. Сабраўшы сілы, якія засталіся, ён рыхтуецца да выступу, да 
выканання сваёй апошняй ілюзіі… 
Міжнародны фестываль кароткаметражных фільмаў «Нябачанае 
кіно», 2021, Эстонія, Маарду і Талін
Deep Fried Film Festival, 2021, Вялікабрытанія, Котбрыдж
KONIK Film Festival, 2021, Расія, Масква
FERFILM International Film Festival, 2021, Косава, Урашавац
Fano International Film Festival, спецыяльная згадка, 2021, Італія, Фано
Гарадзецкі кінафестываль ім. Аляксандра Неўскага, 2021, Расія, 
Гарадзец

Россия. 1910 год. Некогда известный фокусник Арсений Вильский 
утратил свою популярность и влачит жалкое существование 
бродячего циркача. Собрав оставшиеся силы, он готовится к 
выступлению, к исполнению своей последней иллюзии…
Международный фестиваль короткометражных фильмов 
«Невиданное кино», 2021, Эстония, Маарду и Таллин
Deep Fried Film Festival, 2021, Великобритания, Котбридж
KONIK Film Festival, 2021, Россия, Москва
FERFILM International Film Festival, 2021, Косово, Урошевац
Fano International Film Festival, специальное упоминание, 2021, 
Италия, Фано
Городецкий кинофестиваль им. Св. Александра Невского, 2021, 
Россия, Городец

Russia. 1910 year. The once famous magician Arseny Vilsky has lost 
his popularity and drags out the miserable existence of a wandering 
circus performer. Gathering the remaining strength, he prepares for the 
performance, for the fulfillment of his last illusion…
International Short Film Festival «Unseen Cinema», 2021, Estonia, Maardu 
and Tallinn
Deep Fried Film Festival, 2021, UK, Cotebridge
KONIK Film Festival, 2021, Russia, Moscow
FERFILM International Film Festival, 2021, Kosovo, Urosevac
Fano International Film Festival, Special Mention, 2021, Italy, Fano
Gorodets Film Festival. St. Alexander Nevsky, 2021, Russia, Gorodets

АПОШНЯЯ ІЛЮЗІЯ 
Последняя иллюзия
The last illusion

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Уладзімір Фякленка | Владимир 
Фекленко | Vladimir Feklenko

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Уладзімір Фякленка | Владимир 
Фекленко | Vladimir Feklenko

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers:
Уладзімір Фякленка, Кацярына 
Сямёнава | Владимир Фекленко, 
Екатерина Семенова | Vladimir 
Feklenko, Ekaterina Semenova

Аператар | Оператор | DOP: 
Пётр Духаўскi | Пётр Духовской | 
Pyotr Dukhovskoy

Кампазітар | Композитор | 
Composer:
Антон Сілаеў | Антон Силаев | 
Anton Silaev

Гукарэжысёр | Звукорежиссер | 
Sound engineer:
Алег Шлос | Олег Шлосс | Oleg 
Shloss

Мантаж | Монтаж | Editing:
Сона Асланян | Сона Асланян | 
Sona Aslanyan

Мастак-пастаноўшчык | 
Художник-постановщик | 
Рroduction designer:
Вольга Цыба | Ольга Цыба | Olga 
Tsyba

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Уладзімір Фякленка | Владимир 
Фекленко | Vladimir Feklenko

Правы | Права | Rights Holders: 
Уладзімір Фякленка | Владимир 
Фекленко | Vladimir Feklenko

[ последняя иллюзия ] Расія
Россия
Russia

2020
15’ 57’’

DCP
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Нарадзіўся ў 1985 годзе ў Маскве. У 2005 годзе скончыў ВТІ ім Б.В. Шчукіна 
(курс М.Б. Барысава). Акцёр тэатра і кіно. Больш за 50 акцёрскіх работ, самыя 
вядомыя з якіх – серыялы «Глушэц», «Гульня», «Універ. Новы інтэрнат», 
«Лепшае лета нашага жыцця», «Кураж». У цяперашні час студэнт Вышэйшых 
курсаў сцэнарыстаў і рэжысёраў (майстэрня У.І. Хаціненкі,  У.А. Фенчанкі, 
П.К. Фіна).
Фільмаграфія: 2020 – «Апошняя ілюзія», кароткаметражны студэнцкі фільм / 
дыплом, 2019 – «Клоун», кароткаметражны студэнцкі фільм / дэбют 

Родился в 1985 году в Москве. В 2005 году окончил ВТИ им Б.В. Щукина 
(курс М.Б. Борисова). Актёр театра и кино. Более 50 актерских работ, самые 
известные из которых – сериалы «Глухарь», «Игра», «Универ. Новая общага», 
«Лучшее лето нашей жизни», «Кураж». В настоящее время студент Высших 
курсов сценаристов и режиссеров (мастерская В.И. Хотиненко, В.А. Фенченко, 
П.К. Финна).
Фильмография: 2020 – «Последняя иллюзия», короткометражный 
студенческий фильм / диплом, 2019 – «Клоун», короткометражный 
студенческий фильм / дебют

Was born on 1985 in Moscow. In 2005 he graduated from the All-Russian thermal 
engineer Institute named after B. Shchukin (course of M.B. Borisov). Theater and 
film actor. More than 50 acting works, the most famous of which are the series 
«Capercaillie», «Game», «Univer. New hostel», «The best summer of our life», 
«Courage». Currently a student of the Higher Courses for Scriptwriters and Directors 
(workshop of V. Khotinenko, V. Fenchenko, P. Finn).
Filmography: 2020 – «The Last Illusion» Student Short Film / Diploma, 2019 – «The 
Clown» student short film / debut

Уладзімір Фякленка
Владимир Фекленко
Vladimir Feklenko
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Паспяховы прадпрымальнік Вадзім вяртаецца з камандзіроўкі ў свой 
загарадны дом, дзе яго чакаюць кахаючыя жонка Ксенія і дачка Іра. Іх жыццё 
выглядае ідэальным: яны кахаюць адзін аднаго, жывуць у дастатку і поўнай 
гармоніі. Але аднойчы іх ідылія разбураецца, і героі больш ніколі не змогуць 
быць разам. Не ў сілах змірыцца з непазбежным, адзін з іх губляецца ў сваіх 
шчаслівых успамінах, аддаючы перавагу іх суровай рэальнасці.
ClujShorts International Short Film Festival, 2021, Румынія, Клуж-Напока
Сусветны фестываль вулічнага кіно, 2021, гарады Расіі і свету
Unknown Film Festival, 2021, Расія, Екацярынбург
Міжнародны кінафестываль «Усход&Захад. Класіка і авангард», 2021, Расія, 
Арэнбург
Pune Short Film Festival, 2021, Індыя, Пуна
Moscow Shorts International Short Film Festival, 2021, Расія, Масква
Ennesimo Film Festival, 2021, Італія, Мадэна
FERFILM International Film Festival, 2021, Косава, Урошавац
Фестываль маладога кіно «Новы ўраджай», 2021, Расія, Масква

Успешный предприниматель Вадим возвращается из командировки в свой 
загородный дом, где его ждут любящие жена Ксения и дочь Ира. Их жизнь 
выглядит идеальной: они любят друг друга, живут в достатке и полной 
гармонии. Но однажды их идиллия рушится, и герои больше никогда не смогут 
быть вместе. Не в силах смириться с неизбежным, один из супругов теряется в 
своих счастливых воспоминаниях, предпочитая их суровой реальности.
ClujShorts International Short Film Festival, 2021, Румыния, Клуж-Напока
Всемирный фестиваль уличного кино, 2021, города России и мира
Unknown Film Festival, 2021, Россия, Екатеринбург
Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард», 2021, 
Россия, Оренбург
Pune Short Film Festival, 2021, Индия, Пуна
Moscow Shorts International Short Film Festival, 2021, Россия, Москва
Ennesimo Film Festival, 2021, Италия, Модена
FERFILM International Film Festival, 2021, Косово, Урошевац
Фестиваль молодого кино «Новый урожай», 2021, Россия, Москва

The successful entrepreneur Vadim returns from a business trip to his country house, 
where his loving wife Ksenia and daughter Ira are waiting for him. Their life looks 
perfect: they love each other, live in abundance and complete harmony. But one day 
their idyll collapses, and the heroes can never be together again. Unable to come to 
terms with the inevitable, one of the spouses is lost in his happy memories, preferring 
them to harsh reality.
ClujShorts International Short Film Festival, 2021, Romania, Cluj-Napoca
World Street Cinema Festival, 2021, cities of Russia and the world
Unknown Film Festival, 2021, Russia, Yekaterinburg
International Film Festival «East & West. Classics and avant-garde», 2021, Russia, 
Orenburg
Pune Short Film Festival, 2021, India, Pune
Moscow Shorts International Short Film Festival, 2021, Russia, Moscow
Ennesimo Film Festival, 2021, Italy, Modena
FERFILM International Film Festival, 2021, Kosovo, Urosevac
Festival of Young Cinema «New Harvest», 2021, Russia, Moscow

УЦЁКІ
Побег
Escape

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Аляксандр Гаўрылаў | Александр 
Гаврилов | Alexander Gavrilov

Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriters:
Ілля Багданаў, Аляксандр 
Гаўрылаў | Илья Богданов, 
Александр Гаврилов | Ilya 
Bogdanov, Alexander Gavrilov

Прадзюсар | Продюсер | Producer:
Аляксандр Гаўрылаў | Александр 
Гаврилов | Alexander Gavrilov

Аператар | Оператор | DOP: 
Антон Логінаў | Антон Логинов | 
Anton Loginov

Кампазітар | Композитор | 
Composer:
Цімафей Зяленскі | Тимофей 
Зеленский | Timofey Zelensky

Гукарэжысёр | Звукорежиссер | 
Sound engineer:
Яўген Цатуран | Евгений Цатурян | 
Evgeny Tsaturyan

Мантаж | Монтаж | Editing:
Аляксандр Гаўрылаў | Александр 
Гаврилов | Alexander Gavrilov

Мастак-пастаноўшчык | 
Художник-постановщик | 
Рroduction designer:
Кацярына Каблукава | Екатерина 
Каблукова | Ekaterina Kablukova

У ролях | В ролях | Cast: 
Крысціна Асмус, Ягор Карашкоў, 
Марыя Абрамава | Кристина 
Асмус, Егор Корешков, Мария 
Абрамова | Kristina Asmus, Egor 
Koreshkov, Maria Abramova

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Аляксандр Гаўрылаў | Александр 
Гаврилов | Alexander Gavrilov

Правы | Права | Rights Holders: 
Аляксандр Гаўрылаў | Александр 
Гаврилов | Alexander Gavrilov

[ escape ] Расія
Россия
Russia

2020
14’ 51’’

DCP
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Нарадзіўся ў 1988 годзе ў Маскве. У 2011 годзе скончыў РДСУ па спецыяльнасці 
«культуралогія» і Кінашколу пры Факультэце гісторыі мастацтва РДГУ.  У 
цяперашні час працуе ў якасці рэжысёра-пастаноўшчыка і рэжысёра мантажу.
Фільмаграфія:
2020 – «Escape», кароткаметражны фільм
2017 – «Трэйлер: Гісторыя аднаго кінамана», кароткаметражны фільм
2016 – «Яшчэ адзін кубак кавы», кароткаметражны фільм
2013 – «Цяжкі дзень», кароткаметражны фільм

Родился в 1988 году в Москве. В 2011 году окончил РГСУ по специальности 
«культурология» и Киношколу при Факультете истории искусства РГГУ. В 
настоящее время работает в качестве режиссера-постановщика и режиссера 
монтажа.
Фильмография:
2020 – «Escape», короткометражный фильм
2017 – «Трейлер: История одного киномана», короткометражный фильм
2016 – «Ещё одна чашка кофе», короткометражный фильм
2013 – «Тяжёлый день», короткометражный фильм

Was born on1988 in Moscow. In 2011 he graduated from the Russian State University 
for the Humanities with a degree in Culturology and the Film School at the Faculty of 
Art History of the Russian State University for the Humanities. He currently works as a 
production and editing director.
Filmography:
2020 – «Escape» short film
2017 – «Trailer: The Story of a Movie Fan», short film
2016 – «Another Cup of Coffee», short film
2013 – «Hard Day», short film

Аляксандр Гаўрылаў
Александр Гаврилов
Alexander Gavrilov
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Ён так хацеў дадому, што паўстаў з магілы і проста пайшоў. Але 
аказалася, што дома яго месца ўжо занята.
Міжнародны фестываль кароткаметражных фільмаў «Кінасмена», 
2021, Беларусь, Мінск
Edera Film Festival, 2021, Італія, Трэвіза
Міжнародны фестываль аўтарскага кіно «Кіналікбез», 2021, Расія, 
Санкт-Пецярбург
Deep Fried Film Festival, 2021, Вялікабрытанія, Котбрыдж
Усерасійскі Шукшынскі кінафестываль – дыплом «За дакладнасць 
густу ў выразе жанру», 2021, Расія, Барнаул
International Film Festival of Lanzarote, 2021, Іспанія, Лансаратэ

Он настолько хотел домой, что восстал из могилы и просто пошёл. 
Но оказалось,что дома его место уже занято.
Международный фестиваль короткометражных фильмов 
«Киносмена», 2021, Беларусь, Минск
Edera Film Festival, 2021, Италия, Тревизо
Международный фестиваль авторского кино «Киноликбез», 2021, 
Россия, Санкт-Петербург
Deep Fried Film Festival, 2021, Великобритания, Котбридж
Всероссийский Шукшинский кинофестиваль – диплом «За точность 
вкуса в выражении жанра», 2021, Россия, Барнаул
International Film Festival of Lanzarote, 2021, Испания, Лансароте

He wanted to go home so much that he rose from the grave and just went. 
But it turned out that his place was already taken at home.
International festival of short films «Kinosmena», 2021, Belarus, Minsk.
Edera Film Festival, 2021, Italy, Treviso
International festival of auteur cinema «Kinolikbez», 2021, Russia, St. 
Petersburg
Deep Fried Film Festival, 2021, UK, Cotebridge
All-Russian Shukshin Film Festival – Diploma «For the accuracy of taste in 
the expression of genre», 2021, Russia, Barnaul
International Film Festival of Lanzarote, 2021, Spain, Lanzarote

ХАЧУ ДАДОМУ
Хочу домой
I want to go home

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Таццяна Ляліна | Татьяна Лялина | 
Tatiana Lyalina

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Таццяна Ляліна | Татьяна Лялина | 
Tatiana Lyalina

Аператар | Оператор | DOP: 
Ірына Сінгур, Аляксандра 
Аўдоніна | Ирина Сингур, 
Александра Авдонина | Irina 
Singur, Alexandra Avdonina

Кампазітар | Композитор | 
Composer:
Васіль Міхайлаў | Василий 
Михайлов | Vasily Mikhailov

Гукарэжысёр | Звукорежиссер | 
Sound engineer:
Аляксандр Рублеўскі | Александр 
Рублевский | Alexander Rublevsky

Мантаж | Монтаж | Editing:
Данііл Дзямідаў | Даниил 
Демидов | Daniil Demidov

Мастак-пастаноўшчык | 
Художник-постановщик | 
Рroduction designer:
Юлія Арлова | Юлия Орлова | Yulia 
Orlova

У ролях | В ролях | Cast: 
Аляксандр Сірыскін, Аляксандр 
Фяклістаў, Іна Сухарэцкая, Павел 
Арцем’еў | Александр Сирискин, 
Александр Феклистов, Инна 
Сухорецкая, Павел Артемьев |  
Alexander Siriskin, Alexander 
Feklistov, Inna Sukhoretskaya, Pavel 
Artemiev

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Гарэнштэйн Філіп Аляксандравіч |  
Горенштейн Филипп 
Александрович | Gorenstein Philip 
Alexandrovich

Правы | Права | Rights Holders: 
Гарэнштэйн Філіп Аляксандравіч |  
Горенштейн Филипп 
Александрович | Gorenstein Philip 
Alexandrovich

[ хочу домой ] Расія
Россия
Russia

2020
14’ 05’’

DCP
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Актрыса тэатра і тэлебачання, нарадзілася ў 1994 годзе ў горадзе Днепр, 
Украіна. У 2015 годзе скончыла Кіеўскі нацыянальны ўніверсітэт тэатра, 
кіно і тэлебачання ім. І.К. Карпенкі-Карага (майстэрня М.М. Рушкоўскага). У 
цяперашні час працуе актрысай у Маскоўскім тэатры «Сучаснік».
2020 – «Хачу дадому», кароткаметражны фільм / дэбют.

Актриса театра и телевидения, родилась в 1994 году в городе Днепр, Украина. 
В 2015 году закончила Киевский национальный университет театра, кино 
и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого (мастерская Н.Н. Рушковского). В 
настоящее время работает актрисой в Московском театре «Современник».
2020 – «Хочу домой», короткометражный фильм / дебют.

Theater and television actress, was born on 1994 in Ukraine, in the city of Dnipro. In 
2015 she graduated from the Kiev National University of Theater, Film and Television. 
I.K. Karpenko-Kary (workshop of N.N. Rushkovsky). She is currently working as an 
actress at the Moscow Sovremennik Theater.
2020 – «I Want to Home», short film / debut.

Таццяна Ляліна
Татьяна Лялина
Tatiana Lyalina
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Аня і Алег нарэшце разам пераехалі ва ўласную кватэру. Жылплошча 
дасталася Алегу ад памерлых сваякоў. Для яго здабыццё ўласнага 
дома – хай і не ўтульнага, трухлявага – дасягненне, адчуванне сваёй 
крэпасці, у якой павінна шчасліва зажыць маладая сям’я. Ані ж у 
гэтай кватэры некамфортна і страшна. Да таго ж, яна стала вельмі 
дрэнна спаць – яе ўвесь час мучаць кашмары. Ірацыянальныя 
паводзіны Ані раз’юшваюць Алега. А Аню Алег усё больш палохае – 
менавіта ён пераследуе яе ў снах.
Міжнародны фестываль кароткаметражных фільмаў «Чалавечнае 
кіно», 2021, Расія, Чэлябінск – дыплом «За лепшую рэжысуру»
Маскоўскі Міжнародны кінафестываль, 2021, Расія, Масква
Адкрыты фестываль студэнцкіх і дэбютных фільмаў «Святая Ганна», 
2021, Расія, Масква
Deep Fried Film Festival, 2021, Вялікабрытанія, Котбрыдж

Аня и Олег наконец вместе переехали в собственную квартиру. 
Жилплощадь досталась Олегу от умерших родственников. Для 
него обретение собственного дома — пусть и не уютного, ветхого — 
достижение, ощущение своей крепости, в которой должна счастливо 
зажить молодая семья. Ане же в этой квартире некомфортно и 
страшно. К тому же, она стала очень плохо спать — ее постоянно 
мучают кошмары. Иррациональное поведение Ани бесит Олега. А 
Аню Олег все больше пугает — именно он преследует ее во снах.
Международный фестиваль короткометражных фильмов 
«Человечное кино» – диплом «За лучшую режиссуру», 2021, Россия, 
Челябинск
Московский Международный кинофестиваль, 2021, Россия, Москва
Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая 
Анна», 2021, Россия, Москва
Deep Fried Film Festival, 2021, Великобритания, Котбридж

Anya and Oleg finally moved into their own apartment together. Oleg got 
the living space from his deceased relatives. For him, finding his own home 
– albeit not a cozy, dilapidated one – is an achievement, a feeling of his 
fortress, in which a young family should happily live. Anya is uncomfortable 
and scared in this apartment. In addition, she began to sleep very badly 
– she is constantly tormented by nightmares. Ani’s irrational behavior 
enrages Oleg. And Anya Oleg frightens more and more – it is he who 
haunts her in her dreams.
International Festival of Short Films «Human Cinema», Diploma «For Best 
Director», 2021, Russia, Chelyabinsk
Moscow International Film Festival, 2021, Russia, Moscow
Open festival of student and debut films «Saint Anna», 2021, Russia, 
Moscow
Deep Fried Film Festival, 2021, UK, Cotebridge

ПРАЗ ПОЛЕ
Через поле
Through the field

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Крысціна Сідарава | Кристина 
Сидорова | Kristina Sidorova

Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriters:
Георгій Меньшыкаў, Крысціна 
Сідарава | Георгий Меньшиков, 
Кристина Сидорова | Georgy 
Menshikov, Kristina Sidorova

Прадзюсар | Продюсер | Producer: 
Кірыл Калмакоў | Кирилл 
Колмаков | Kirill Kolmakov

Аператар | Оператор | DOP: 
Аліса Зімнова | Алиса Зимнова | 
Alisa Zimnova

Кампазітар | Композитор | 
Composer:
Рустам Медаў | Рустам Медов | 
Rustam Medov

Гукарэжысёр | Звукорежиссер | 
Sound engineer:
Рустам Медаў | Рустам Медов | 
Rustam Medov

Мантаж | Монтаж | Editing:
Крысціна Сідарава | Кристина 
Сидорова | Kristina Sidorova

Мастак-пастаноўшчык | 
Художник-постановщик | 
Рroduction designer:
Марыя Семчанка | Мария 
Семченко | Maria Semchenko

У ролях | В ролях | Cast: 
Дар’я Захара, Яраслаў Рахманін, 
Вольга Савалайнен | Дарья 
Захаро, Ярослав Рахманин, 
Ольга Саволайнен | Daria 
Zakharo, Yaroslav Rakhmanin, Olga 
Savolainen

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Крысціна Сідарава | Кристина 
Сидорова | Christina Sidorova

Правы | Права | Rights Holders: 
Крысціна Сідарава | Кристина 
Сидорова | Christina Sidorova

[ через поле ] Расія
Россия
Russia

2020
30’ 18’’

DCP
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Крысціна Сідарава нарадзілася ў 1994 годзе ў Самары. У 2018 годзе скончыла 
СПбДІКіТ. У цяперашні час займаецца колеракарэкцыяй відэа і працягвае 
займацца кінематографам (як сваімі праектамі, так і іншымі).
Фільмаграфія:
2020 – «Праз поле», кароткаметражны студэнцкі фільм / дыплом
2019 – «На трубах», кароткаметражны фільм
2016 – «Паслухмянасць», кароткаметражны фільм 

Кристина Сидорова родилась в 1994 году в Самаре. В 2018 году окончила 
СПбГИКиТ. В настоящее время занимается цветокоррекцией видео и 
продолжает заниматься кинематографом (как своими проектами, так и 
сторонними).
Фильмография:
2020 – «Через поле», короткометражный студенческий фильм / диплом
2019 – «На трубах», короткометражный фильм
2016 – «Послушание», короткометражный фильм

Was born on 1994 in Samara. Graduated from SPbGIKiT in 2018. Currently, he is 
engaged in video color correction and continues to engage in cinematography (both 
his own and third-party projects).
Filmography:
2020 – «Across the Field», student short film / diploma
2019 – «On the Trumpets», short film
2016 – «Obedience», short film

Крысціна Сідарава
Кристина Сидорова
Christina Sidorova
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ПАЗАКОНКУРСНАЯ ПРАГРАМА
ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА | NON-COMPETITIVE PROGRAM

КІНАКЛАСІКА
Киноклассика | Film classics

ПЕСНЯ ПРА СЯБРОЎСТВА
песнь о дружбе | a song about friendship

ПРАЗ МОГІЛКІ
через кладбище | through the cemetery
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Федзя Яцэвіч збіраецца ў дом адпачынку, яго жонка Лара 
– у камандзіроўку ў Зарайск на ўсё лета. Іх вялікая кватэра 
застаецца пустой. У той жа час з Зарайска на Алімпіяду мастацкай 
самадзейнасці ў горад пасылаюць сяброўку Ларысы, Алесю, якую 
Лара ўгаварыла жыць у іх кватэры. Федзя сустракае старога сябра 
Рыгора Шэмета і таксама дазваляе яму пажыць у сваім пакоі, 
не ведаючы пра тое, што Лара, зрабіла тое ж самае з сяброўкай. 
Жывучы пад адным дахам, Алеся і Рыгор пачынаюць адчуваць 
сімпатыю адзін да аднаго. Чым скончылася гэтая гісторыя і 
распавядае фільм.

Федя Яцевич собирается в дом отдыха, его жена Лара — 
в командировку в Зарайск на всё лето. Их большая квартира 
остаётся пустой. В это же время из Зарайска на олимпиаду 
художественной самодеятельности в город посылают подругу 
Ларисы, Алесю, которую Лара уговорила жить в их квартире. Федя 
встречает старого друга Рыгора Шемета и тоже разрешает ему 
пожить в своей комнате, не зная о том, что Лара сделала то же самое 
с подругой. Проживая под одной крышей, Алеся и Рыгор начинают 
испытывать симпатию друг к другу. Чем закончилась эта история и 
рассказывает фильм.

Fedya Yatsevich is going to a holiday home, his wife Lara is going on a 
business trip to Zaraysk, for the whole summer. Their large apartment 
remains empty. At the same time, Larisa’s friend Alesya, whom Lara 
persuaded to live in their apartment, is sent to the city from Zaraysk for the 
Amateur Art Olympiad. Fedya meets an old friend Ryhor Shemet and also 
allows him to live in his room, not knowing that Lara did the same with her 
friend. Living under the same roof, Alesya and Ryhor begin to feel sympathy 
for each other. What ended this story and tells the film.

ПЕСНЯ ПРА 
СЯБРОЎСТВА
Песнь о дружбе
A song about friendship

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Сяргей Сплашноў, Іосіф Шапіра | 
Сергей Сплошнов, Иосиф Шапиро 
| Sergey Sploshnov, Joseph Shapiro

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Ілля Бражнін | Илья Бражнин | Ilya 
Brazhnin

Музыка | Музыка | Music by:
Самуіл Палонскі | Самуил 
Полонский | Samuel Polonsky 

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Беларуская кінастудыя мастацкіх 
фільмаў «Савецкая Беларусь» |  
Белорусская киностудия 
художественных фильмов 
«Советская Беларусь» | Belarusian 
film Studio of feature films «Soviet 
Belarus»

Правы | Права | Rights Holders: 
З’яўляецца грамадскім здабыткам |  
Является общественным 
достоянием | Is in the public domain

[ песнь о дружбе ] СССР
СССР
USSR

1941
38’

Full HD
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Савецкі акцёр, рэжысёр і сцэнарыст, заслужаны дзеяч мастацтваў БССР (1970).
З 1928 па 1929 год працаваў на кінастудыі «Міжрабпомфільм» на пасадзе памочніка 
рэжысёра, а з 1929 па 1933 годы працаваў асістэнтам рэжысёра на кінастудыі 
«Ленфільм». У 1933 годзе пераехаў у БССР і быў прыняты ў склад кінастудыі 
«Белдзяржкіно», дзе і працаваў аж да пачатку Вялікай Айчыннай вайны. У 1941 годзе 
сышоў добраахвотнікам на фронт, у 1944 годзе быў дэмабілізаваны, вярнуўся на 
кінастудыю «Беларусьфільм».
Советский актёр, режиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств БССР (1970).
С 1928 по 1929 годы работал на киностудии «Межрабпомфильм» в должности 
помощника режиссёра, а с 1929 по 1933 год ассистентом режиссёра на киностудии 
«Ленфильм». В 1933 году переехал в БССР и был принят в состав киностудии 
«Белгоскино», где и работал вплоть до Великой Отечественной войны. В 1941 
году ушёл добровольцем на фронт, в 1944 году был демобилизован, вернулся на 
киностудию «Беларусьфильм».
Soviet actor, director and screenwriter, Honored Artist of the BSSR (1970). From 1928 to 
1929 he worked at the Mezhrabpomfilm film studio as an assistant director, and from 1929 
to 1933 he worked as an assistant director at the Lenfilm film studio. In 1933, he moved 
to the BSSR and was accepted into the Belgoskino film Studio, where he worked until the 
beginning of the Great Patriotic War. In 1941, at the beginning of the war, he volunteered for 
the front, in 1944 he was demobilized, returned to the Belarusfilm film studio.

Савецкі кінарэжысёр і сцэнарыст. Заслужаны дзеяч мастацтваў РСФСР (1978). 
З 1930 года — рэжысёр кінастудыі «Белдзяржкіно». У 1941 годзе сумесна з Сяргеем 
Сплашновым ставіць на кінастудыі «Савецкая Беларусь» (Ленінград) карціну «Песня 
пра сяброўства». Пасля вайны пераходзіць на працу ў кінастудыю «Ленфільм». 
З 1956 года — штатны рэжысёр-пастаноўшчык гэтай студыі. Член Саюза 
кінематаграфістаў СССР (Свярдлоўскае аддзяленне).
Советский кинорежиссёр и сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1978).
С 1930 года — режиссёр киностудии «Белгоскино». В 1941 году совместно с Сергеем 
Сплошновым ставит на киностудии «Советская Беларусь» (Ленинград) картину 
«Песнь о дружбе». После войны переходит на работу в киностудию «Ленфильм». 
С 1956 года — штатный режиссёр-постановщик этой студии. Член Союза 
кинематографистов СССР (Свердловское отделение).
Soviet film director and screenwriter. Honored Artist of the RSFSR (1978). Since 1930 — 
director of the Belgoskino film studio. In 1941, together with Sergei Tsvetnov, he put on the 
film studio «Soviet Belarus» (Leningrad) the picture «Song of Friendship». After the war, he 
went to work at the Lenfilm film studio. Since 1956 — he has been a full-time director of this 
studio. Member of the Union of Cinematographers of the USSR (Sverdlovsk branch).

Сяргей Іванавіч 
Сплашноў
Сергей Иванович 
Сплошнов
Sergey Ivanovich 
Sploshnov

Іосіф Саламонавіч 
Шапіра
Иосиф Соломонович 
Шапиро
Joseph Solomonovich 
Shapiro
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Восенню 1942 года, калі нямецкія войскі падыходзілі да Сталінграду, 
група беларускіх партызан узяла на сябе задачу па падрыву ў 
тыле нямецкіх ваенных эшалонаў. Апынуўшыся без снарадаў, 
партызаны пасылаюць маладога Міхася да механіка Бугрэева. 
Суправаджаючым ідзе Сазон Іванавіч, які па заданні партызан 
супрацоўнічае з немцамі. Яны прыходзяць у вартоўню, дзе схаваныя 
снарады, разводзяць агонь і пачынаюць вытапліваць выбухоўку. 
Нечаканае з’яўленне немцаў парушае план герояў…
У 1994 годзе па рашэнні ЮНЕСКА фільм увайшоў у спіс 100 найбольш 
значных фільмаў свету пра вайну

Осенью 1942 года, когда немецкие войска подходили к Сталинграду, 
группа белорусских партизан взяла на себя задачу по подрыву в тылу 
немецких военных эшелонов. Оказавшиеся без снарядов, партизаны 
посылают молодого Михася к механику Бугрееву. Сопровождающим 
идет Сазон Иванович, по заданию партизан сотрудничающий с 
немцами. Они приходят в сторожку, где спрятаны снаряды, разводят 
огонь и начинают вытапливать взрывчатку. Неожиданное появление 
немцев нарушает план героев…
В 1994 году по решению ЮНЕСКО фильм вошёл в список 100 
наиболее значимых фильмов мира о войне

In the autumn of 1942, when German troops were approaching Stalingrad, 
a group of Belarusian partisans took on the task of undermining German 
military echelons in the rear. Having found themselves without shells, the 
partisans send a young Mikhail to the mechanic Bugreev. The escort is 
Sazon Ivanovich, who is cooperating with the Germans on the instructions 
of the partisans. They come to the gatehouse where the shells are hidden, 
light a fire and begin to melt the explosives. The unexpected appearance of 
the Germans disrupts the heroes’ plan…
In 1994, by UNESCO ‘s decision, the film was included in the list of the 100 
most significant films of the world about the war

ПРАЗ МОГІЛКІ
Через кладбище
Through the cemetery

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Віктар Тураў | Виктор Туров | Victor 
Turov

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Павел Нілін | Павел Нилин | Pavel 
Nilin

Аператар | Оператор | DOP: 
Анатоль Забалоцкі | Анатолий 
Заболоцкий | Anatoly Zabolotsky

Музыка | Музыка | Music by:
Андрэй Валконскi | Андрей 
Волконский | Andrey Volkonsky

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Беларусьфільм | Беларусьфильм | 
Belarusfilm

Правы | Права | Rights Holders: 
Беларусьфільм | Беларусьфильм | 
Belarusfilm

[ через кладбище ] СССР
СССР
USSR

1964
82’
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Савецкі, беларускі кінарэжысёр, сцэнарыст, педагог. Народны артыст СССР 
(1986).
Віктар Тураў нарадзіўся 25 кастрычніка 1936 года ў Магілёве.
З 1959 года — рэжысёр кінастудыі «Беларусьфільм». Аўтар шэрагу 
дакументальных фільмаў і сюжэтаў у кіначасопісе «Савецкая Беларусь».
Скончыў рэжысёрскі факультэт УДІК (1961, майстэрня А.П. Даўжэнкі і  
М.Э. Чыаурэлі). Аднакурснікамі яго былі Ларыса Шэпіцька, Георгій Шэнгелая, 
Атар Іаселіяні, Баадур Цуладзэ, Ірына Повалоцкая.
У 1989-1996 гадах вёў рэжысёрскую майстэрню ў Беларускай акадэміі 
мастацтваў (прафесар).
У 1976-1981 гадах – Першы сакратар Саюза кінематаграфістаў Беларускай ССР. 
Акадэмік Сусветнай акадэміі Славянскага мастацтва.

Советский, белорусский кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народный артист 
СССР (1986).
Виктор Туров родился 25 октября 1936 года в Могилёве.
С 1959 года — режиссёр киностудии «Беларусьфильм». Автор ряда 
документальных фильмов и сюжетов в киножурнале «Советская Беларусь».
Закончил режиссёрский факультет ВГИК (1961, мастерская А.П. Довженко и 
М.Э. Чиаурели). Сокурсниками были Лариса Шепитько, Георгий Шенгелая, Отар 
Иоселиани, Баадур Цуладзе, Ирина Поволоцкая.
В 1989-1996 годах вел режиссерскую мастерскую в Белорусской академии 
искусств (профессор).
В 1976-1981 годах — Первый секретарь Союза кинематографистов Белорусской 
ССР. Академик Всемирной академии славянского искусства.

Soviet, Belarusian film director, screenwriter, teacher. People’s Artist of the USSR 
(1986).
Viktor Turov was born on October 25, 1936 in Mogilev.
Since 1959 – director of the Belarusfilm film studio (Minsk). Author of a number of 
documentaries and stories in the newsreel «Soviet Belarus».
Graduated from the directing faculty of the VGIK (1961, workshop of A. P. Dovzhenko 
and M. E. Chiaureli). Fellow students were Larisa Shepitko, Georgy Shengelaya, Otar 
Ioseliani, Baadur Tsuladze, Irina Povolotskaya.
In 1989-1996, he led a directing workshop at the Belarusian Academy of Arts 
(professor).
In 1976-1981 — First Secretary of the Union of Cinematographers of the Belarusian 
SSR. Academician of the World Academy of Slavic Art.

Віктар Цімафеевіч 
Тураў
Виктор Тимофеевич 
Туров
Viktor Timofeevich Turov
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ПАЗАКОНКУРСНАЯ ПРАГРАМА
ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА | NON-COMPETITIVE PROGRAM

БЕЛАРУСКАЯ АНІМАЦЫЯ XXI СТАГОДДЗЯ
Белорусская анимация XXI века |  
Belarussian animation of the XXI century 

ЛЕГЕНДА АБ ЛЭДЗІ ГАДЗІВЕ 
легенда о леди годиве | the legend of lady godiva

БЕЛАРУСКІЯ ПРЫМАЎКІ
белорусские пословицы | belarusian sayings

ЛЫЖКА ДЛЯ САЛДАТА
ложка для солдата | a spoon for a soldier

ЦАЦКА
игрушка | toy

ДЗЕД
дед | grandfather

ПАДАННЕ ПРА ГУСЛI 
легенда о гуслях | the legend of the gusli

ЛАГОДНЫ ВОЎК
добродушный волк | the genial wolf
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Фільм па матывах старадаўняй ангельскай легенды, які апавядае 
пра мужны ўчынак лэдзі Гадзівы. Выконваючы зневажальныя 
ўмовы мужа, старшынствуючага ў парламенце горада Ковентры, 
яна праехала па горадзе аголенай і тым самым вымусіла парламент 
адмяніць указ аб новых падатках, якія пагражалі простым людзям 
збядненнем.

Фильм по мотивам старинной английской легенды, повествующий 
о мужественном поступке леди Годивы. Выполняя унизительные 
условия мужа, председательствующего в парламенте города 
Ковентри, она проехала по городу обнаженной и тем самым 
вынудила парламент отменить указ о новых податях, грозивших 
простым людям обнищанием.

A film based on an old English legend, telling about the courageous act 
of Lady Godiva. Fulfilling the humiliating conditions of her husband, who 
chairs the parliament of the city of Coventry, she drove around the city 
naked and thereby forced parliament to cancel the decree on new taxes 
that threatened ordinary people with impoverishment.

ЛЕГЕНДА АБ 
ЛЭДЗІ ГАДЗІВЕ
Легенда о леди Годиве
The Legend of Lady Godiva

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Ірына Кадзюкова | Ирина 
Кодюкова | Irina Kodyukova

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Ірына Кадзюкова | Ирина 
Кодюкова | Irina Kodyukova

Мастак-пастаноўшчык | 
Художник-постановщик | 
Рroduction designer:
Дзмітрый Сурыновіч | Дмитрий 
Суринович | Dmitry Surenovich

Музыка | Музыка | Music by:
Алена Фралова | Елена Фролова | 
Elena Frolova

Песня | Песня | Song:
Алена Фралова | Елена Фролова | 
Elena Frolova

Тэкст чытаюць | Текст читают | 
The text is read: 
Барыс Плотнікаў | Борис 
Плотников | Boris Plotnikov

Правы | Права | Rights Holders: 
Нацыянальная кінастудыя 
«Беларусьфільм» | Национальная 
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio «Belarusfilm»

Ірына Кадзюкова
Ирина Кодюкова
Irina Kodyukova 

[ легенда о леди годиве ] Беларусь
Беларусь

Belarus 

2004
13’
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Серыя мікраметражных фільмаў на тэмы беларускіх прыказак і 
прымавак – жамчужын народнай мудрасці, узораў арыгінальнага 
беларускага гумару, тонкай назіральнасці, трапных народных 
выслоўяў.

Серия микрометражных фильмов на темы белорусских пословиц и 
поговорок – жемчужин народной мудрости, образцов оригинального 
белорусского юмора, тонкой наблюдательности, метких народных 
изречений.

A series of micrometre films on the themes of Belarusian proverbs and 
sayings – pearls of folk wisdom, samples of original Belarusian humor, 
subtle observation, apt folk sayings.

БЕЛАРУСКІЯ 
ПРЫМАЎКІ
Белорусские пословицы
Belarusian Sayings

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Мiхаiл Тумеля | Михаил Тумеля | 
Mikhail Tumelya

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Мiхаiл Тумеля | Михаил Тумеля | 
Mikhail Tumelya

Мастак-пастаноўшчык | 
Художник-постановщик | 
Рroduction designer:
Ала Мацюшэўская, Міхаіл Тумеля |  
Алла Матюшевская, Михаил 
Тумеля | Alla Matyushevskaya, 
Mikhail Tumelya
 
Музыка | Музыка | Music by:
Андрэй Жукаў, выконвае этна-
трыо «Троіца» | Андрей Жуков, 
исполняет этно-трио «Троица» | 
Andrey Zhukov, performed by the 
ethno-trio «Trinity»

Правы | Права | Rights Holders: 
Нацыянальная кінастудыя 
«Беларусьфільм» | Национальная 
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio «Belarusfilm»

Мiхаiл Тумеля
Михаил Тумеля
Mikhail Tumelya

[ беларускія прымаўкі ] Беларусь
Беларусь

Belarus 

2008
6’ 5’’
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70-годдзю Вялікай Перамогі прысвячаецца. Па матывах апавядання 
Янкі Маўра «Драўляная лыжка». У лісце з фронту сын распавядае 
маці, што ў адным з баёў ён страціў сваю... лыжку. А які салдат без 
лыжкі? Незвычайная пасылка пачынае свой шлях з беларускай вёскі 
ў адно з армейскіх падраздзяленняў, якое прасоўваецца з баямі ўсё 
далей на Захад…

70-летию Великой Победы посвящается. По мотивам рассказа Янки 
Мавра «Деревянная ложка». В письме с фронта сын рассказывает 
матери, что в одном из боев он потерял свою… ложку. А какой солдат 
без ложки? Необычная посылка начитает свой путь из белорусской 
деревни в одно из армейских подразделений, которое продвигается с 
боями все дальше на Запад…

70th anniversary of the Great Victory. Based on the story of the Yankee 
Moor «Wooden Spoon». In a letter from the front, the son tells his mother 
that in one of the battles he lost his... spoon. And what kind of soldier 
without a spoon? An unusual parcel begins its journey from a Belarusian 
village to one of the army units, which is moving further and further West 
with battles…

ЛЫЖКА ДЛЯ 
САЛДАТА
Ложка для солдата
A spoon for a soldier

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Ірына Тарасава | Ирина Тарасова | 
Irina Tarasova

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Дзмітрый Якутовіч | Дмитрий 
Якутович | Dmitry Yakutovich

Мастак-пастаноўшчык | 
Художник-постановщик | 
Рroduction designer:
Ала Мацюшэўская | 
Алла Матюшевская | Alla 
Matyushevskaya

Кампазітар | Композитор | 
Composer:
Віктар Капыцька | Виктор 
Копытько | Victor Kopytko

Правы | Права | Rights Holders: 
Нацыянальная кінастудыя 
«Беларусьфільм» | Национальная 
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio «Belarusfilm»

Ірына Тарасава
Ирина Тарасова
Irina Tarasova

[ ложка для солдата ] Беларусь
Беларусь

Belarus 

2015
12’ 59’’
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Вайна – гэта самае страшнае, што можа адбыцца ў жыцці кожнага чалавека, 
а для дзіцяці – гэта і зусім трагедыя. Боль ад страты самых блізкіх людзей 
і спроба выжыць у крывавай спрэчцы дарослых – вось што застаецца з 
маленькім чалавекам на ўсё яго жыццё. Трое малых трапляюць у хаос вайны. 
Усе трое страцілі бацькоў, але ёсць дзяўчынка-падлетак, якая не кінула малых 
у бядзе, а спрабуе іх выратаваць. Цяжкімі і небяспечнымі дарогамі вайны ідуць 
малыя са сваёй юнай выхавальніцай. На траіх у іх засталася адна надзея на 
выратаванне і адна цацка – патрапаны заяц, які часам бачыць тое, што не 
трэба бачыць дзіцячым вачам.

Война – это самое страшное, что может произойти в жизни каждого человека, 
а для ребенка – это и вовсе трагедия. Боль от потери самых близких людей и 
попытка выжить в кровавом споре взрослых – вот что остается с маленьким 
человеком на всю его жизнь. Трое малышей попадают в хаос войны. Все трое 
потеряли родителей, но есть девочка-подросток, которая не бросила их в беде, 
а пытается их спасти. Тяжелыми и опасными дорогами войны идут малыши 
со своей юной воспитательницей. На троих у них осталась одна надежда на 
спасение и одна игрушка – потрепанный заяц, который порой видит то, что не 
нужно видеть детским глазам.

War is the most terrible thing that can happen in every person’s life, and for a child it 
is a tragedy at all. The pain of losing the closest people and the attempt to survive 
in the bloody dispute of adults – that’s what remains with a little man for his whole 
life. Three kids fall into the chaos of war. All three have lost their parents, but there is 
a teenage girl who did not leave the kids in trouble, but is trying to save them. Kids 
with their young teacher are going through difficult and dangerous roads of war. For 
three of them, they had one hope for salvation and one toy – a battered hare, who 
sometimes sees things that children’s eyes do not need to see.

ЦАЦКА
Игрушка
Toy

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Рыта Шаграй | Рита Шаграй | Rita 
Shagrai

Мастацкі кіраўнік | 
Художественный руководитель | 
Artistic Director
Алена Пяткевіч | Елена Петкевич | 
Elena Petkevich

Мастак-пастаноўшчык | 
Художник-постановщик | 
Рroduction designer:
Руслан Каралёнак, Аліна Прасцяк | 
Руслан Королёнок, Алина Простак | 
Ruslan Korolenok, Alina Prostak

Кампазітар | Композитор | 
Composer:
Сяргей Бельцюкоў | Сергей 
Бельтюков | Sergey Beltyukov

Правы | Права | Rights Holders: 
Нацыянальная кінастудыя 
«Беларусьфільм» | Национальная 
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio «Belarusfilm»

Рыта Шаграй
Рита Шаграй
Rita Shagrai
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Фільм па матывах беларускіх народных казак. Даўным-даўно ў адной 
вёсцы існаваў жорсткі звычай, які загадваў дзецям пазбаўляцца ад 
бацькоў, калі ў іх ужо не было сіл працаваць. Але адзін сын, які любіў 
свайго бацьку, пашкадаваў яго і схаваў ад людскіх вачэй. Мудры стары 
не раз ратаваў сына ў складаных жыццёвых сітуацыях. А ў неўрадлівы 
год, калі скончыліся харчовыя прыпасы, яго парада дапамагла ўсёй сям’і 
дажыць да новага ўраджаю.

Фильм по мотивам народных белорусских сказок. Давным-давно в одной 
деревне существовал жестокий обычай, который предписывал детям 
избавляться от родителей, когда у них уже не было сил работать. Но один 
сын, любивший своего отца, пожалел его и спрятал от людских глаз. 
Мудрый старик не раз выручал сына в сложных жизненных ситуациях. 
А в неурожайный год, когда закончились съестные припасы, его совет 
помог всей семье дожить до нового урожая. 

The film is based on Belarusian folk tales. A long time ago, there was a cruel 
custom in a village that ordered children to get rid of their parents when they no 
longer had the strength to work. But one son, who loved his father, took pity on 
him and hid him from human eyes. The wise old man helped his son out more 
than once in difficult life situations. And in a lean year, when the food supplies 
ran out, his advice helped the whole family to survive until the new harvest.

ДЗЕД
Дед
Grandfather

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Аляксандр Ленкін | Александр 
Ленкин | Alexander Lenkin

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Аляксандр Ленкін | Александр 
Ленкин | Alexander Lenkin

Мастак-пастаноўшчык | 
Художник-постановщик | 
Рroduction designer:
Яўген Надтачэй | Евгений 
Надточей | Evgeny Nadtochiy

Правы | Права | Rights Holders: 
Нацыянальная кінастудыя 
«Беларусьфільм» | Национальная 
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio «Belarusfilm»

У фільме гучаць фрагменты народных 
песень у выкананні фальклорнага 
гурта «Guda» | В фильме звучат 
фрагменты народных песен в 
исполнении фольклорной группы 
«Guda» | The film features fragments of 
folk songs performed by the folk group 
«Guda»

Аляксандр Ленкін
Александр Ленкин
Alexander Lenkin
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Хлопчык шукае свайго бацьку, каб вярнуць яго з вайны дадому. Падчас падарожжа 
ён пераадольвае шматлікія выпрабаванні і перашкоды. На Далёкім полі Хлопчык 
знаходзіць воінаў, гатовых да бітвы. Каб нагадаць воінам пра іх сем’і і ранейшую 
мірнае жыццё, Хлопчык робіць з воінскага шчыта і цеціў з лукаў музычны інструмент. 
Чароўная музыка незвычайнага інструмента прымушае воінаў ўспомніць сваіх 
родных, пераадолець варожасць адзін да аднаго і памірыцца. Бацька Хлопчыка 
вяртаецца дадому. Так з’явіліся гуслі. Музычны інструмент, на якім кранальна гучаць і 
прыгожыя лірычныя і эпічныя, сумныя мелодыі.

Мальчик ищет своего отца, чтобы вернуть его с войны домой. Во время путешествия 
он преодолевает многочисленные испытания и препятствия. На Дальнем поле 
Мальчик находит воинов, готовых к сражению. Чтобы напомнить воинам про их 
семьи и прежнюю мирную жизнь, Мальчик делает из воинского щита и тетив из 
луков музыкальный инструмент. Волшебная музыка необычного инструмента 
заставляет воинов вспомнить своих родных, преодолеть враждебность друг к 
другу и помириться. Отец Мальчика возвращается домой. Так появились гусли. 
Музыкальный инструмент, на котором трогательно звучат и красивые лирические и 
эпические, грустные мелодии.

The boy is looking for his father to bring him home from the war. During the journey, he 
overcomes numerous challenges and obstacles. In the Far Field, the Boy finds warriors ready 
for battle. To remind the soldiers about their families and their former peaceful life, the Boy 
makes a musical instrument out of a military shield and bowstrings. The magical music 
of an unusual instrument makes the warriors remember their relatives, overcome hostility 
to each other and make peace. The boy’s father returns home. So the psaltery appeared. A 
musical instrument on which beautiful lyrical and epic, sad melodies sound touching.

ПАДАННЕ ПРА 
ГУСЛI 
Легенда о гуслях
The Legend of the gusli

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Таццяна Кубліцкая | Татьяна 
Кублицкая | Tatiana Kublitskaya

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Таццяна Кубліцкая | Татьяна 
Кублицкая | Tatiana Kublitskaya

Мастак-пастаноўшчык | 
Художник-постановщик | 
Рroduction designer:
Таццяна Кубліцкая, Аліна Прастак | 
Татьяна Кублицкая, Алина Простак | 
Tatiana Kublitskaya, Alina Prostak

Кампазітар | Композитор | 
Composer:
Леанід Паўлянок | Леонид 
Павлёнок | Leonid Pavlenok

Правы | Права | Rights Holders: 
Нацыянальная кінастудыя 
«Беларусьфільм» | Национальная 
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio «Belarusfilm»

Таццяна Кубліцкая 
Татьяна Кублицкая 
Tatiana Kublitskaya

[ паданне пра гуслi ] Беларусь
Беларусь

Belarus 

2019
10’

БЕЛАРУСКАЯ АНІМАЦЫЯ XXI СТАГОДДЗЯ | БЕЛОРУССКАЯ АНИМАЦИЯ XXI ВЕКА |  BELARUSSIAN ANIMATION OF THE XXI CENTURY 



БЕЛАРУСКАЯ АНІМАЦЫЯ XXI СТАГОДДЗЯ | БЕЛОРУССКАЯ АНИМАЦИЯ XXI ВЕКА |  BELARUSSIAN ANIMATION OF THE XXI CENTURY 

232

У глыбіні лесу жыў галодны Воўк. А галодным ён быў увесь час таму, што 
меў жаласлівае сэрца. Сілкаваўся травой, мёдам і піў гарбату. Аднойчы 
зімой ваўку ўжо стала невыносна галадаць, і ён усё ж такі вырашыў у 
дзеда з бабай скрасці баранчыка. Скраў і не змог яго з’есці, пашкадаваў. 
Замест гэтага напаіў яго гарбатай і зладзіў танцы. А ў гэты час дзед 
са стрэльбай і сабакам прыйшлі да дома ваўка, каб вярнуць свайго 
баранчыка і пакараць галоднага звера.

В глубине леса жил голодный Волк. А голодным он был все время потому, 
что имел жалостливое сердце. Питался травами, медом и пил чай. 
Однажды зимой волку уже стало невмоготу голодать, и он все-таки решил 
у деда с бабой украсть барашка. Украл и не смог его съесть, пожалел. 
Вместо этого напоил его чаем и устроил танцы. А в это время дед с 
ружьем и собакой пришли к дому волка, чтобы вернуть своего барашка и 
наказать голодного зверя.

In the depths of the forest there lived a hungry Wolf. And he was hungry all the 
time because he had a compassionate heart. He ate herbs, honey and drank 
tea. One winter, the wolf was already unbearable to starve, and he still decided to 
steal a lamb from his grandfather and grandmother. He stole it and couldn’t eat 
it, Wolf regretted it. Instead, he gave him tea and arranged a dance. And at this 
time, the grandfather with a gun and a dog came to the wolf’s house to return his 
lamb and punish the hungry beast.

ЛАГОДНЫ ВОЎК
Добродушный волк
The Genial Wolf

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Наталля Дарвіна | Наталия 
Дарвина | Natalia Darwinа

Аўтары сцэнарыя | Авторы 
сценария | Scriptwriters:
Алена Масла, Наталля Дарвіна | 
Елена Масло, Наталия Дарвина | 
Elena Maslo, Natalia Darvina

Мастак-пастаноўшчык | 
Художник-постановщик | 
Рroduction designer:
Святлана Катлярова | Светлана 
Котлярова | Svetlana Kotlyarova

Кампазітар | Композитор | 
Composer:
Леанід Паўлянок | Леонид 
Павлёнок | Leonid Pavlenok

Правы | Права | Rights Holders: 
Нацыянальная кінастудыя 
«Беларусьфільм» | Национальная 
киностудия «Беларусьфильм» | 
National Film Studio «Belarusfilm»

Наталля Дарвіна
Наталия Дарвина 
Natalia Darwinа
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ПАЗАКОНКУРСНАЯ ПРАГРАМА
ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА | NON-COMPETITIVE PROGRAM

ФЕСТЫВАЛЬ РАСІЙСКАГА КІНО
Фестиваль российского кино |  
Russian film festival 

СУМЛЕННЕ
совесть | the conscience

ДОКТАР ЛІЗА
доктор лиза | doctor liza

АПОШНЯЯ «МІЛАЯ БАЛГАРЫЯ»
последняя «милая болгария» | «last «dear bulgaria»
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Петраград, 20-ыя гады мінулага стагоддзя. Следчы і прафесар права Барыс Летуш жыве з 
перакананнем, што ён прыняў правілы гульні новай улады, змірыўся з самаўпраўнасцю і не 
мае намеру супраціўляцца. Але забіты родны брат прафесара, вядомы адвакат -- забойства 
дзёрзкае, сведкам становіцца шасцігадовая пляменніца Барыса Летуша. Прафесар права 
прымае тое, што здарылася, як выклік і аб’яўляе, што ён знойдзе забойцу брата і законным 
парадкам дакажа яго віну. Пад падазрэннем у забойстве мацёры налётчык Лёнька 
Панцялееў, які арыштаваны і заточаны ў следчы ізалятар Крыжы. Летуш расследуе справу і 
мае намер давесці яе да суда. Мала хто ведае, што Панцялееў – тайны агент крымінальнага 
вышуку. «Калі тэма агента-забойцы на судзе ўсплыве, гэта будзе правал!» – перакананы 
начальнік брыгады крымінальнага вышуку Мацвееў, які настойвае на неадкладнай 
ліквідацыі Панцялеева – суіцыд у камеры! Летуш супраць – віна Панцялеева не даказаная! 
«Правасуддзе – гэта не права судзіць, а правільны суд, справядлівы!» – перакананы 
прафесар. Летуш настойвае даць яму час на расследаванне. Канфлікт з начальнікам і 
жаданне знайсці сапраўднага забойцу брата прыводзяць героя да непазбежнасці самому 
парушыць закон і ўступіць у супярэчнасць з уласным сумленнем.
Шанхайскі міжнародны кінафестываль SIFF – пераможца
«Залаты кубак» – за выдатныя мастацкія дасягненні, за лепшы сцэнар, за лепшую 
аператарскую працу
Фестываль «Зеркало» – удзельнік

Петроград, 20-е годы прошлого столетия. Следователь и профессор права Борис Летуш 
живёт с убеждением, что он принял правила игры новой власти, смирился с произволом 
и не намерен сопротивляться. Но убит родной брат профессора, известный адвокат – 
убийство дерзкое, свидетелем становится шестилетняя племянница Бориса Летуша. 
Профессор права принимает случившееся как вызов и объявляет, что он найдёт убийцу 
брата и законным порядком докажет его вину. Под подозрением в убийстве матёрый 
налётчик Лёнька Пантелеев, который арестован и заточён в следственный изолятор 
Кресты. Летуш расследует дело и намерен довести его до суда. Мало кто знает, что 
Пантелеев – тайный агент уголовного розыска. «Если тема агента-убийцы всплывёт на 
суде, это будет провал!» – убежден начальник бригады уголовного розыска Матвеев, 
который настаивает на немедленной ликвидации Пантелеева – суицид в камере! 
Летуш против – вина Пантелеева не доказана! «Правосудие – это не право судить, а 
правильный суд, справедливый!» – убеждён профессор. Летуш настаивает дать ему время 
на расследование, Конфликт с начальником и желание найти истинного убийцу брата 
приводят героя к неизбежности самому нарушить закон и вступить в противоречие с 
собственной совестью.
Шанхайского Международного кинофестиваля SIFF – победитель
«Золотой кубок» – за выдающиеся художественные достижения, за лучший сценарий, за 
лучшую операторскую работу
Фестиваль «Зеркало» – участник

Petrograd, the 20s of the last century. Investigator and law professor Boris Letush lives with the 
conviction that he has accepted the rules of the game of the new government, has resigned himself 
to arbitrariness and doesn’t intend to resist. But the professor’s brother, a well-known lawyer, was 
killed – a daring murder, a six-year-old child, Boris Letush’s niece, becomes a witness. The law 
professor accepts the incident as a challenge and declares that at all costs, he will find his brother’s 
killer and legally prove his guilt. Under suspicion of murder is a seasoned robber Lenka Panteleev, 
who was arrested and imprisoned in the Kresty detention center. Letush is investigating the case 
and intends to bring it to court. Few people know that Panteleev is a secret agent of the criminal 
investigation department. «If the subject of the agent-killer comes up in court, it will be a failure!» 
– the head of the criminal investigation team Matveev, who insists on the immediate elimination 
of Panteleev, is convinced – suicide in the cell! Letush is against – Panteleev’s guilt has not been 
proven! «Justice is not the right to judge, but the right court, a fair one!» the professor is convinced. 
Letush insists on giving him time to investigate, Matveev demands the elimination of the suspect. 
The conflict with the boss and the desire to find the true killer of his brother lead the hero to the 
inevitability of breaking the law himself and contradicting his own conscience.
Shanghai International Film Festival SIFF – Winner
«Golden Cup» – for outstanding artistic achievements, for Best Screenplay,  for Best 
Cinematography
«Zerkalo» – participant

СУМЛЕННЕ
Совесть
The conscience

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Аляксей Казлоў | Алексей Козлов | 
Alexey Kozlov

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Аляксей Казлоў, Пётр Смірноў | 
Алексей Козлов, Петр Смирнов | 
Alexey Kozlov, Peter Smirnov

Аператар | Оператор | DOP: 
Вячаслаў Цюрын, Іван Панамароў | 
Вячеслав Тюрин, Иван Пономарев | 
Vyacheslav Tuyrin, Ivan Ponomarev

Выканаўчы прадзюсер | 
Исполнительный продюсер | 
Executive Producer: 
Алена Громава, Антон Дзяменцьеў 
| Елена Громова, Антон Дементьев | 
Elena Gromova, Anton Dementyev

Прадзюсар | Продюсер | Producer: 
Аляксей Казлоў, Аркадзь Фацееў | 
Алексей Козлов, Аркадий Фатеев | 
Alexey Kozlov, Arkady Fateev

Музыка | Музыка | Music:
Аляксей Карпаў | Алексей Карпов 
| Alexey Karpov

Гук | Звук | Sound Designer:
Максім Балакін | Максим Балакин 
| Maxim Balakin

У ролях | В ролях | Cast: 
Уладзіслаў Камароў, Аляксандр 
Кананец, Кацярына Рашэтнікава, 
Маргарыта Мурачкоўская, Васіль 
Шчыпіцын | Владислав Комаров, 
Александр Кононец, Екатерина 
Решетникова, Маргарита 
Мурачковская, Василий Щипицын 
| Vladislav Komarov, Alexander 
Kononets, Vasiliy Schipizyn, 
Margarita Murachkovskaya

Вытворчасць | Производство | 
Production:
АНА Кантакт | АНО Контакт | ANO 
Contact production

Правы | Права | Rights Holders: 
ТАА «Кадр-Медыя» | ООО «Кадр-
Медиа» | LLC «Kadr-Media»
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Расійскі кінарэжысёр, сцэнарыст, прадзюсар, уладальнік вышэйшай 
тэлевізійнай нацыянальнай прэміі ТЭФІ ў намінацыі «лепшы мастацкі фільм». 
Жыве і працуе ў Санкт-Пецярбургу. Адной з апошніх работ рэжысёра стаў фільм 
«Выратаваць Ленінград», які выйшаў у шырокі пракат у лютым 2019 года.

Российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, обладатель высшей 
телевизионной национальной премии ТЭФИ в номинации «лучший 
художественный фильм». Живёт и работает в Санкт-Петербурге. Одной из 
последних работ режиссера стал фильм «Спасти Ленинград», вышедший в 
широкий прокат в феврале 2019 года.

Russian film director, screenwriter, producer, winner of the highest national television 
award TEFI in the nomination «Best Feature Film». Lives and works in St. Petersburg. 
One of the last works of the director was the film «Save Leningrad», which was 
released in wide release in February 2019.

Аляксей Казлоў
Алексей Козлов
Alexey Kozlov
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Адзін дзень з жыцця Лізаветы Глінкі – філантропа і заснавальніцы 
фонду «Справядлівая дапамога». Яшчэ раніцай яна планавала правесці 
яго з сям’ёй і адзначыць 30-годдзе вяселля, але нават сёння не 
можа адключыць тэлефон. Доктар Ліза павінна ехаць на вакзал, каб 
накарміць бяздомных, да знаёмага лекара Шаўкунова, каб папрасіць 
марфін для смяротна хворай дзяўчынкі. Увесь гэты час за ёй сочаць 
праваахоўныя органы, якія даўно цікавяцца гэтай надзвычай энергічнай 
дабрачынніцай.
«Кінатаўр», 2020 – прыз сімпатый гледачоў.
XIV усерасійскі кінафестываль гістарычных фільмаў «ВЕЧА», 2020 – 
лепшы рэжысёр, «Прыз губернатара Наўгародскай вобласці»
«Залаты арол», 2021– лепшая музыка
«Ніка», 2021 – лепшая жаночая роля,  лепшая жаночая роля другога 
плана

Один день из жизни Елизаветы Глинки — филантропа и основательницы 
фонда «Справедливая помощь». Еще утром она планировала 
провести его с семьей, отмечая 30-летие свадьбы, но даже сегодня 
не может отключить телефон. Доктор Лиза должна ехать на вокзал, 
чтобы накормить бездомных, к знакомому врачу Шевкунову, чтобы 
попросить морфин для умирающей девочки. Все это время за ней 
следят правоохранительные органы, которые давно интересуются этой 
чрезвычайно энергичной благотворительницей.
«Кинотавр», 2020 — приз зрительских симпатий
XIV всероссийский кинофестиваль исторических фильмов «ВЕЧЕ», 2020 
— лучший режиссер, «Приз губернатора Новгородской области»
«Золотой орёл», 2021 — лучшая музыка
«Ника», 2021 — лучшая женская роль, лучшая женская роль второго 
плана

One day in the life of Elizaveta Glinka, a philanthropist and founder of the Fair 
Help Foundation. Even in the morning she planned to spend it with her family, 
celebrating the 30th wedding anniversary, but even today she cannot turn off 
the phone. Dr. Lisa has to go to the railway station to feed the homeless, and to 
the doctor Shevkunov, a friend of hers, to ask for some morphine for the dying 
girl. All this time, law enforcement agencies have been watching her, since they 
have long been interested in this extremely energetic philanthropist.
«Kinotavr», 2020 – Audience Award
XIV All-Russian Film Festival of Historical Films «VECHА», 2020 – Best 
Director, «Prize of the Governor of the Novgorod Region»
«Golden Eagle», 2021 – the best music
«Nika», 2021 – Best Actress, Best Supporting Actress

ДОКТАР ЛІЗА
Доктор Лиза
Doctor Liza

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Аксана Карас | Оксана Карас | Oksana 
Karas

Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters:
Аляксей Ілюшкін, Наталля Кудрашова, 
Аксана Карас, Алена Санько | Алексей 
Илюшкин, Наталья Кудряшова, Оксана 
Карас, Алена Санько | Alexey Ilyushkin, 
Natalia Kudryashova, Oksana Karas, 
Alena Sanko

Аператар | Оператор | DOP: 
Сяргей Мачыльскі | Сергей 
Мачильский | Sergey Machilsky

Генеральныя прадзюсары | 
Генеральные продюсеры | General 
Producers:
Рафаел Мінасбекян, Джанік Файзіеў, 
Цімур Вайнштэйн, Аляксей Земскі | 
Рафаел Минасбекян, Джаник Файзиев, 
Тимур Вайнштейн, Алексей Земский | 
Rafael Minasbekyan, Janik Fayziev, Timur 
Weinstein, Alexey Zemsky

У ролях | В ролях | Cast: 
Андрэй Буркоўскі, Чулпан Хаматава, 
Канстанцін Хабенскі і інш. | Андрей 
Бурковский, Чулпан Хаматова, 
Константин Хабенский и др | Andrey 
Burkovsky, Chulpan Khamatova, 
Konstantin Khabensky and others

Вытворчасць | Производство | 
Production:
«Кінастудыя КІТ» і «Прадзюсарскі цэнтр 
IVAN» у партнёрстве з тэлеканалам 
НТВ пры ўдзеле Take Shot і пры 
падтрымцы Міністэрства культуры РФ 
| «Киностудия КИТ» и «Продюсерский 
центр IVAN» в партнерстве с 
телеканалом НТВ при участии Take 
Shot и при поддержке Министерства 
культуры РФ | KIT Film Studio and IVAN 
Production Center in partnership with the 
NTV channel with the participation of Take 
Shot and with the support of the Ministry 
of Culture of the Russian Federation

Дыстрыб’ютар | Дистрибьютор | 
Distributor: 
«Белыя Ночы» | «Белые Ночи» | «Belye 
Nochi»

[ доктор лиза ] Расія
Россия
Russia

2020
120’
DCP
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У 2004 годзе скончыла Расійскі ўніверсітэт дружбы народаў, юрыдычны 
факультэт, спецыялізацыя – аўтарскае права ў аўдыёвізуальнай сферы. У 
2009 годзе скончыла УДІК, майстэрню рэжысуры ігравога кіно В.Я. Лонскага. 
З 1998 года працавала вядоўцай на тэлебачанні на канале НТВ і «Культура», 
карэспандэнтам, спартыўным каментатарам, кінааглядальнікам, аўтарам і 
рэжысёрам дакументальных фільмаў.
Прэм’ера дэбютнага фільма «Рэпетыцыі» адбылася на ММКФ у 2013 годзе.

В 2004 году окончила Российский университет дружбы народов, юридический 
факультет, специализация – авторское право в аудиовизуальной сфере. В 2009 
году окончила ВГИК, мастерскую режиссуры игрового кино В.Я. Лонского. 
С 1998 года работала на телевидении на канале НТВ и «Культура» ведущей, 
корреспондентом, спортивным комментатором, кинообозревателем, автором 
и режиссером документальных фильмов. 
Премьера дебютного фильма «Репетиции» состоялась на ММКФ в 2013 году.

In 2004 she graduated from the People’s Friendship University of Russia, faculty of 
Law, specializing in Copyright. In 2009 she graduated from the All-Russian State 
Institute of Cinematography, school of feature film making, class of Valery Lonsky.
Since 1998, she has worked for NTV and «Kultura» TV channels as a TV host, 
correspondent, sports commentator, film critic, author and director of documentaries.
The premiere of her first film «Repeticii» took place at the Moscow International Film 
Festival in 2013.

Аксана Карас
Оксана Карас
Oksana Karas
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1943 год. Алма-Ата. Герой фільма – малады пладавод-мічурынец 
адраджае лячэбны гатунак яблыкаў і даследуе дзіўнае злачынства. 
Сцэнарый напісаны паводле кнігі Міхаіла Зошчанкі «Перад узыходам 
сонца».
Фестывалі экранізацый «Чытка», 2019, Масква – карціне, якая яшчэ 
не выйшла, быў прысуджаны прыз «Самы яркі саюз літаратуры і 
кіно»
43-га Маскоўскі міжнародны кінафестываль, 2021 — «Сярэбраны 
Георгій» за лепшую рэжысёрскую працу.

1943 год, Алма-Ата. Герой фильма – молодой плодовод-мичуринец 
возрождает лечебный сорт яблок и расследует странное 
преступление. Сценарий написан по мотивам книги Михаила 
Зощенко «Перед восходом солнца».
Фестиваль экранизаций «Читка», 2019, Москва — ещё не вышедшей 
картине был присуждён приз «Самый яркий союз литературы и 
кино»
43-ий Московский международный кинофестиваль, 2021 — 
«Серебряный Георгий»  за лучшую режиссёрскую работу.

1943. Alma-Ata. The hero of the film – a young fruit grower, revives a 
medicinal variety of apples and investigates a strange crime. The script is 
based on the book by Mikhail Zoshchenko «Before Sunrise».
«Chitka» Film Adaptations Festival, 2019, Moscow — the film, which has 
not yet been released, was awarded the prize «The Brightest Union of 
Literature and Cinema» 
43rd Moscow International Film Festival , 2021 – «Silver George» at the for 
the best directorial work.

АПОШНЯЯ «МІЛАЯ 
БАЛГАРЫЯ»
Последняя «Милая Болгария»
Last «Dear Bulgaria»

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Аляксей Фядорчанка | Алексей 
Федорченко | Alexey Fedorchenko

Аўтары сцэнарыя | Авторы сценария | 
Scriptwriters:
Лідзія Канашова, Аляксей Фядорчанка 
| Лидия Канашова, Алексей 
Федорченко | Lydia Kanashova, Alexey 
Fedorchenko

Аператар | Оператор | DOP: 
Арцём Анісімаў | Артем Анисимов | 
Artem Anisimov

Музыка | Музыка | Music:
Андрэй Карасёў | Андрей Карасев | 
Andrey Karasev

Прадзюсары | Продюсеры | Producers: 
Андрэй Савельеў, Аляксей 
Фядорчанка, Дзмітрый Вараб’ёў, Арцём 
Васільеў, Аляксандр Яшнік, Вольга 
Юнтунен | Андрей Савельев, Алексей 
Федорченко, Дмитрий Воробьев, 
Артем Васильев, Александр Яшник, 
Ольга Юнтунен | Andrey Savelyev, 
Alexey Fedorchenko, Dmitry Vorobyov, 
Artem Vasiliev, Alexander Yashnik, Olga 
Yuntunen

У ролях | В ролях | Cast: 
Ілля Бялоў, Канстанцін Ітунін, Джавахір 
Закіраў, Алена Арцёмава, Аляксандр 
Блінаў, Сяргей Фёдараў, Антон 
Макушын, Сяргей Колесаў, Паліна 
Саўчанка, Аляксандр Вахаў | Илья 
Белов, Константин Итунин, Джавахир 
Закиров, Алёна Артёмова, Александр 
Блинов, Сергей Федоров, Антон 
Макушин, Сергей Колесов, Полина 
Савченко, Александр Вахов | Ilya Belov, 
Konstantin Itunin, Javakhir Zakirov, Alena 
Artyomova, Alexander Blinov, Sergey 
Fedorov, Anton Makushin, Sergey Kolesov, 
Polina Savchenko, Alexander Vakhov

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Кінакампанія «Сага», Кінакампанія 
«29 лютага» | Кинокомпания «Сага», 
инокомпания «29 февраля» | «Saga» 
Film Company, 29 February Film Company

Правы | Права | Rights Holders: 
Кінакампанія «29 лютага» | 
Кинокомпания «29 февраля» |  
29 February Film Company

[ последняя «милая болгария» ] Расія
Россия
Russia

2021
90’

DCP
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Нарадзіўся ў 1966 годзе ў горадзе Соль-Ілецк, Арэнбургская вобласць. У 1988-ым 
скончыў інжынерна-эканамічны факультэт Уральскага політэхнічнага інстытута 
і працаваў інжынерам-эканамістам абароннага завода НВА «Аўтаматыка». У 
1990 годзе ўладкаваўся працаваць эканамістам на Свярдлоўскую кінастудыю. У 
2000 годзе скончыў сцэнарнае аддзяленне УДІК. У якасці намесніка дырэктара 
Свярдлоўскай кінастудыі і кіраўніка вытворчасці прыняў удзел у стварэнні больш як 
80 фільмаў. З 2005 года – прадзюсар і рэжысёр «Кінакампаніі 29 лютага». Рэжысёр 
такіх вядомых карцін, як «Першыя на Месяцы» (2005), «Чыгунка» (2007), «Аўсянкі» 
(2009), «Нябесныя жонкі лугавых мары» (2012), «Анёлы рэвалюцыі» (2014), «Вайна 
Ганны» (2017).

Родился в 1966 году в городе Соль-Илецк, Оренбургская область. В 1988-ом окончил 
инженерно-экономический факультет Уральского политехнического института и 
работал инженером-экономистом оборонного завода НПО «Автоматика». В 1990 
году устроился работать экономистом на Свердловскую киностудию. В 2000 
году окончил сценарное отделение ВГИК. В качестве заместителя директора 
Свердловской киностудии и руководителя производства принял участие в создании 
более 80 фильмов.С 2005 года – продюсер и режиссер «Кинокомпании 29 февраля». 
Режиссер таких известных картин, как «Первые на Луне» (2005), «Железная 
дорога» (2007), «Овсянки» (2009), «Небесные жены луговых мари» (2012), «Ангелы 
революции» (2014), «Война Анны»(2017).

Was born in 1966 in Sol-Iletsk, in the Orenburg region of Siberia. Afterengineering studies, 
he worked on space defense projects in a factory in Sverdlovsk(Ekaterinburg). In 1990, he 
became official economist then deputy director of the Sverdlovsk StateStudio. Since 2000, 
he has managed the studio’s production department, and participated in theproduction 
of over 80 films. Graduated in screenwriting from VGIK. Since 2004 Alexey Fedorchenko 
is a co-owner, film director and general producer of the «29 February FilmCompany». 
His filmography includes award winning feature films «First on the Moon» (2005), «The 
Railway» (2007), «Silent Souls» (2009), «Celestial Wives of the Meadow Mari» (2012), 
«Angels of Revolution» (2014), «Anna’s War» (2017).

Аляксей Фядорчанка
Алексей Федорченко
Alexey Fedorchenko
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ПАЗАКОНКУРСНАЯ ПРАГРАМА
ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА | NON-COMPETITIVE PROGRAM

ДЗЕНЬ ІНДАНЕЗІЙСКАГА КІНО
День индонезийского кино | Indonesian Cinema Day

БУХТА ЛЮБОВІ
бухта любви | port of hearts

ЛIМА
лима | lima
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PRISIA NASUTION  YOGA PRATAMA  BASKARA MAHENDRA  TRI YUDIMAN  DEWI PAKIS
KEN ZURAIDA  AJI SANTOSA  ELIZA  RAYMOND LUKMAN  GERDI ZULFITRANTO  ELLA HAMID  KIKI NARENDRA  RAVIL PRASETYA  ALVIN ADAM  WILLEM BEVERS  RANGGA DJONED  ADE FIRMAN HAKIM  SAPTO SOETARDJO 

MAKE UP UCOK ALBASIRUN  WARDROBE SALLY ANINDITHA  CASTING DIRECTOR MEIRINA ALWIE  ACTING COACH JO JAGAD  ART DIRECTOR ASEP SURYAMAN  MUSIC DIRECTOR INDRA PERKASA  SOUND ICHSAN RACHMADITTA  KHIKMAWAN SANTOSA
1ST ASSISTANT DIRECTOR DAVID ML  2ND ASSISTANT DIRECTOR AGA FAHRIANSYAH  FILM EDITOR AARON HASIM  DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY AMALIA TS  LINE PRODUCER ARIEL RADITYA IMAN  CO PRODUCER SARI MOCHTAN  

EXECUTIVE PRODUCER GOMULIA OSCAR  JULIAN FOE  SCREENPLAY SINAR AYU MASSIE  TITIEN WATTIMENA  PRODUCER LOLA AMARIA

SHALAHUDDIN
SIREGAR

TIKA
PRAMESTI

LOLA
AMARIA

HARVAN
AGUSTRIANSYAH

ADRIYANTO
DEWO

LOLA AMARIA PRODUCTION PRESENTS

  A FILM DIRECTED BY
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Біа, Індзі і Марыя – тры дзяўчыны, якія сустрэліся ў Лабуан Баджо на 
востраве Флорэс, Усходняя Нуса Тенггара. Жыццё на лодцы, дайвінг, 
сустрэчы з камодскімі варанамі, начлег на востраве... Тры дзяўчыны з 
розным мінулым, каштоўнасцямі і жыццёвымі мэтамі хутка становяцца 
сябрамі з-за таго, што яны падзяляюць адну любоў: любоў да мора, яго 
зменлівай паверхні і вабнай глыбіні.
Дзяўчыны сустракаюць Махесу, інструктара па дайвінгу, які далучаецца 
да іх групы. Пазней гэта знаёмства становіцца адной з прычын, па якой 
кожная з дзяўчат пачынае разумець, што ў яе жыцці нешта ідзе не так.
Хаця... у гэтым няма нічога дрэннага. Кожная жанчына мае права 
сумаваць па мінулым, мае права быць шчаслівай сёння і заўсёды 
спадзявацца на лепшую будучыню, не вінавацячы ні ў чым сваё жыццё, 
якое не заўсёды добрае.

Биа, Инди и Мария – три девушки, которые встретились в Лабуан 
Баджо на острове Флорес, Восточная Нуса Тенггара. Жизнь на лодке, 
дайвинг, встречи с комодскими варанами, ночевка на острове... Три 
девушки с разным прошлым, ценностями и жизненными целями 
быстро становятся друзьями из-за того, что они разделяют одну 
любовь: любовь к морю, его изменчивой поверхности и манящей 
глубине.
Девушки встречают Махесу, инструктора по дайвингу, который 
присоединяется к их группе. Позже это знакомство становится одной 
из причин, по которой каждая из девушек начинает понимать, что в её 
жизни что-то идёт не так.
Хотя... в этом нет ничего плохого. Каждая женщина имеет право 
грустить о прошлом, имеет право быть счастливой сегодня и всегда 
надеяться на лучшее будущее, не виня ни в чём свою жизнь, которая не 
всегда хороша.

Bia, Indi and Maria are three girls who met in Labuan Bajo on Flores Island, 
East Nusa Tenggara. Life on a boat, diving, meetings with Komodo lizards, 
overnight on the island... Three girls with different backgrounds, values and 
life goals quickly become friends due to the fact that they share one love: the 
love of the sea, its changeable surface and alluring depth.
The girls meet Mahesa, a diving instructor who joins their group. Later, this 
acquaintance becomes one of the reasons why each of the girls begins to 
realize that something is going wrong in her life.
Although... there’s nothing wrong with that. Every woman has the right to be 
sad about the past, has the right to be happy today and always hope for a 
better future, without blaming her life, which is not always good.

БУХТА ЛЮБОВІ
Бухта любви
Port of hearts

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Лола Амарыя | Лола Амария | Lola 
Amaria

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Тытыен Ваттiмена | Титиен 
Ваттимена | Titien Wattimena

Аператар | Оператор | DOP: 
Соні Сетiаван | Сони Сетиаван | 
Sony Seniawan

Музыка | Музыка | Music:
Індра Перкаша | Индра Перкаша | 
Indra Perkasa

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers: 
Лола Амарыя | Лола Амария | Lola 
Amaria

У ролях | В ролях | Cast: 
Надзін Чандравіната, Кэлі 
Тандзіёна, Улі Трыані, Рамон І 
Тунгка | Надин Чандравината, 
Келли Тандионо, Улли Триани, 
Рамон И Тунгка | Nadine 
Chandrawinata, Kelly Tandiono, Ully 
Triani, Ramon Y Tungka

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Lola Amaria Production

[ labuan hati ] Інданезія
Индонезия

Indonesia

2017
100’
DCP
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Нарадзілася ў Джакарце. Свой шлях у свеце акцёрскага майстэрства пачынала ў розных нацыянальных і азіяцкіх 
фільмах, такіх як «Бэт», інданезійскі фільм 2002 года, дзе стала актрысай другога плана, «Ка бау кан», інданезійскі 
фільм 2002 года, у якім была вядучай актрысай, інданезійскі фільм «Hаман без літар». У 2003 стала вядучай 
актрысай і прадзюсарам «Мурудека 17805 (Докорицу)», японскага фільма, знятага ў 2001 годзе, «Шчыра ваш/
аб’езды ў рай» тайваньскага фільма, знятага ў 2009 годзе, дзе Лола прыняла ўдзел у якасці вядучай актрысы. 
Яна стала рэжысёрам і прадзюсарам фільма 2006 года «Беціна». Паколькі Лоле сапраўды падабаецца свет, 
у якім яна выступае ў якасці рэжысёра і прадзюсара, яна зацікавілася працай над фільмам 2009 года «Мінг 
парк магі дзі Вікторыя», які здымалі ў Ганконгу. Лола не толькі была рэжысёрам, але і стала галоўным героем 
фільма, які атрымаў мноства ўзнагарод на розных фестывалях. Лола з’яўляецца рэжысёрам і прадзюсарам 
фільма «Амнібус». Здымала фільмы: «Негери без вушэй» (2014), у якім распавядалася пра палітыку ўлады і сэкс, 
«Инери» (2014), дзе гаворыцца пра высокую мацярынскую смяротнасць у NTT, «Джингга» (2016), гісторыя пра 
інваліднасць, «Лабуан Хаці» (2017), у якім паказваецца прыгажосць архіпелага Камодо, «Ліма» (2018), гісторыя 
пяці запаветаў Панкасіла. Апошні фільм распавядае гісторыю інданэзійскай жанчыны-павука Арыес Сусанці Раха 
і скалалажанне ў фільме «6,9 секунды» (2019).

Родилась в Джакарте. Свой путь в мире актерского мастерства начинала в различных национальных и азиатских 
фильмах, таких как «Бет», индонезийский фильм 2002 года, где стала актрисой второго плана, «Ка бау кан», 
индонезийский фильм 2002 года, в котором была ведущей актрисой, индонезийский фильм «Роман без букв». 
В 2003 стала ведущей актрисой и продюсером «Мурудека 17805 (Докорицу)», японского фильма, снятого в 2001 
году, «Искренне ваш/Объезды в рай» тайваньского фильма, снятого в 2009 году, где Лола приняла участие в 
качестве ведущей актрисы. Она стала режиссером и продюсером фильма 2006 года «Бетина».Поскольку Лоле 
действительно нравится мир, в котором она выступает в качестве режиссера и продюсера, она заинтересовалась 
работой над фильмом 2009 года «Мингу парк маги ди Виктория», который снимали в Гонконге. Лола не только 
была режиссером, но и стала главным героем фильма, который получил множество наград на различных 
фестивалях. Лола является режиссером и продюсером фильма «Омнибус». Снимала фильмы: «Негери без 
ушей» (2014), в котором рассказывалось о политике власти и сексе, «Инери» (2014), где говорится о высокой 
материнской смертности в NTT, «Джингга» (2016), история об инвалидности, «Лабуан Хати» (2017), в котором 
показывается красота архипелага Комодо, «Лима» (2018), история пяти заповедей Панкасила. Последний фильм 
рассказывает историю индонезийской женщины-паука Ариес Сусанти Рахаю и скалолазание в фильме «6,9 
секунды» (2019).

Born in Jakarta. She began to enter the world of acting in various national and Asian films such as «Beth» the Indonesian 
film in 2002 as a supporting actress, «Сa bau kan» in the Indonesian film in 2002 as a leading actress, «Novel without 
the letters» Indonesian film. 2003 as a leading actress and Producer, «Murudeka 17805 (Dokoritsu)» a Japanese film 
produced in 2001 as a leading actress, «Sincerely yours/ Detours to paradise» a Taiwanese film produced in 2009 as a 
leading actress. Lola started trying to direct and produce the 2006 film «Betina» herself. Because she really likes the world 
she is currently in as a director and producer, she has also worked on the 2009 film «Minggu magi di Victoria park» which 
is located in Hong Kong. He not only directed but also became the main character in the film he worked on. This film also 
received many awards at various festivals. Lola also directed as well as a producer in the Omnibus film entitled «Sanubari 
Jakarta». After that, he regularly produced films, namely those that talked about power politics and sex in the Film «Negeri 
Without Ears» (2014), about the high maternal mortality rate in NTT in the film «Inerie» (2014), telling stories about disability 
in the film «Jingga» (2016), The beauty of the Komodo archipelago was raised in the film «Labuan Hati» (2017), the story of 
the five precepts of Pancasila in the film «LIMA» (2018) and the latest film tells the story of the Indonesian spiderwoman 
Aries Susanti Rahayu and rock climbing in the film «6.9 Seconds» (2019)

Лола Амарыя
Лола Амария
Lola Amaria
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Фара, Ар’ё і Адзі нядаўна страцілі сваю маці, Мар’ям. Не толькі трое яе дзяцей, але і Іжа – 
памочніца па гаспадарцы – таксама страціла яе. Тое, як пахавалі Мар’ям, выклікала спрэчкі 
сярод яе траіх дзяцей. Мар’ям – мусульманка, у той час як з траіх яе дзяцей Фара – адзіная 
мусульманка. Але ў рэшце рэшт усё вырашылася мірным шляхам. Пасля смерці Мар’ям 
праблемы для іх траіх змяняюцца. Адзі, які пакутуе ад здзекаў з боку свайго аднакласніка, 
вымушаны стаць сведкам бесчалавечных падзей. Адзі спрабуе дапамагчы, але для 
гэтага яму давялося мець справу са сваім школьным сябрам, Дэга, хуліганам. У гэты час 
Фара сама сутыкаецца з праблемай у сваёй працы трэнерам па плаванні: вызначыць, 
якіх спартсменаў варта адправіць у Пелатнас, не ўключыўшы расу ў элементы адзнакі. 
Яна сутыкнулася з задачай ад уладальніка клуба, калі на самай справе гэтыя падлеткі-
спартсмены ніколі не задаваліся пытаннем аб колеры іх скуры. Далей... Ар’ё. Як другое 
дзіця і cтарэйшы мужчына ў сям’і, пасля смерці Мар’ям ён павінен быць лідэрам калі 
ўступіць у спадчыну, якую Мар’ям пакінула ім. Iджа... у яе таксама ёсць свая праблема. Iджа 
вымушана была вярнуцца ў свой родны горад, каб выратаваць ўласную сям’ю. Спроба 
дамагчыся справядлівасці рэдка ўдаецца такім бедным людзям, як яе сям’я. У рэшце рэшт, 
гэтай змяшанай сям’і проста трэба вярнуцца да самых асноўных з пяці рэчаў, да іх каранёў: 
Богу, чалавецтва, адзінства, разважанняў і справядлівасці.

Фара, Арьо и Ади недавно потеряли свою мать, Мариам. Не только трое ее детей, но и 
Ижа – помощница по хозяйству – тоже потеряла ее. То, как похоронили Мариам, вызвало 
споры среди ее троих детей. Мариам – мусульманка, в то время как из троих ее детей 
Фара – единственная мусульманка. Но в конце концов все разрешилось мирным путем. 
После смерти Мариам проблемы для них троих меняются. Ади, который страдает от 
издевательств со стороны своего одноклассника, вынужден был стать свидетелем 
бесчеловечных событий. Ади пытается помочь, но для этого ему пришлось иметь дело 
со своим школьным другом, Дега, хулиганом. В это время Фара сама сталкивается с 
проблемой в своей работе тренером по плаванию: определить, каких спортсменов следует 
отправить в Пелатнас, не включив расу в элементы оценки. Она столкнулась с задачей от 
владельца клуба, когда на самом деле эти подростки-спортсмены никогда не задавались 
вопросом о цвете их кожи. Далее... Арьё. Как второй ребенок и старший мужчина в 
семье, после смерти Марьям он должен быть лидером когда вступит в наследство, 
которое Марьям оставила им. Иджа... у нее также есть своя проблема. Иджа вынуждена 
была вернуться в родной город, чтобы спасти собственную семью. Попытка добиться 
справедливости редко удается таким бедным людям, как ее семья. В конце концов, этой 
смешанной семье просто нужно вернуться к самым основным из пяти вещей, к их корням: 
Богу, человечеству, единству, размышлениям и справедливости.

FARA, Aryo and Adi recently lost their mother, Maryam. Not just her three kids, Ijah – the household 
Assistant-also lost Maryam. How Maryam buried sparked debate among her three kids. Maryam is 
a moslem, while from the three of her kids, Fara is the only moslem. But in the end everything was 
resolved peacefully. The problems later change to the three of them after Maryam dies. ADI who’s 
suffer from bullying by his classmate have to witnessed events that are inhumane. ADI try to help, 
although for that he had to deal with his school friend, Dega, the bully. While Fara face the problem 
herself in her job as a Swimming Coach. Determine which athletes should be sent to Pelatnas, by 
not inserting race into the elements of the assessment. She faced a challenge from Club owner. 
When in a matter of fact this teenagers athlete, never questioned the color of their skin.  Then... 
Aryo. As the second child and eldest man in the family, on the death of Maryam, he should be a 
leader when come into the inheritance that Maryam left for them. Ijah... and it has a problem on 
its own. Ijah forced home to her hometown to save her own family. trying to get justice is rarely 
obtained by the poor people like her family. In the end, this mix family just need a return to the most 
basic of five things into their roots: God, humanity, Unity, Deliberation and Justice.

ЛIМА
Лима
Lima

Рэжысёр | Режиссер | Director: 
Шалахудзiн Сiрегар, Ціка 
Прамесцi, Лола Амарыя, Харван 
Агустрыансiя, Адрыянт Дзева |  
Шалахуддин Сирегар, Тика 
Прамести, Лола Амария, Харван 
Агустриансия, Адриант Дево | 
Shalahuddin Siregar, Tika Pramesti, 
Lola Amaria, Harvan Agustriansyah, 
Adriyanto Dewo

Аўтар сцэнарыя | Автор сценария | 
Scriptwriter:
Сінар Аю Месі, Ціцьен Ваццiимена 
| Синар Аю Мэсси, Титьен 
Ваттимена | Sinar Ayu Massie, 
Titien Wattimena 

Прадзюсары | Продюсеры | 
Producers: 
Лола Амарыя | Лола Амария | Lola 
Amaria

У ролях | В ролях | Cast: 
Прысія Насуцiон, Ёга Пратама, 
Баскара Махендра, Tры Юдзiман, 
Кен Зурайда, Дзьюі Пакiс, Аджы 
Сантоса, Эліза, Райманд Лукман, 
Гердзі Зульфiтранто, Эла Хамід, 
Кікі Нарэндра, Равіль Прасец’я, 
Элвін Адам, Вілем Беверс, Ранга 
Джонед, Аде Фiрман Хакім, Сапто 
Соэтарджо | Присия Насутион, 
Йога Пратама, Баскара Махендра, 
Три Юдиман, Кен Зурайда, 
Дьюи Пакис, Аджи Сантоса, 
Элиза, Раймонд Лукман, Герди 
Зульфитранто, Элла Хамид, Кики 
Нарендра, Равиль Прасетья, 
Элвин Адам, Виллем Беверс, 
Рангга Джонед, Аде Фирман 
Хаким, Сапто Соэтарджо | Prisia 
Nasution, Yoga Pratama, Baskara 
Mahendra, Tri Yudiman, Ken Zuraida, 
Dewi Pakis, Aji Santosa, Eliza, 
Raymond Lukman, Gerdi Zulfitranto, 
Ella Hamid, Kiki Narendra, Ravil 
Prasetya, Alvin Adam, Willem Bevers, 
Rangga Djoned, Ade Firman Hakim, 
Sapto Soetardjo

Вытворчасць | Производство | 
Production:
Lola Amaria Production

[ lima ] Iнданэзiя
Индонезия

Indonesia

2018
110’
DCP
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Адрыянт Дзева (рэжысёр), выпускнік FTV IKJ у галіне рэжысуры. На інданезійскім кінафестывалі 2015 года яго фільм атрымаў узнагароду 
за лепшую рэжысуру. У 2016 годзе ён пачаў свой другі поўнаметражны кінапраект пад назвай «Мудзік», сцэнарый якога стаў лепшым 
праектам у Пакоі сцэнарыяў: праграме распрацоўкі поўнаметражных фільмаў 2016 года ад Брытанскага Савета.
Адрианто Дево (режиссер), выпускник FFTV IKJ в области режиссуры. На Индонезийском кинофестивале 2015 года его фильм получил 
награду за лучшую режиссуру. В 2016 году он начал свой второй полнометражный кинопроект под названием «Мудик», сценарий которого 
стал лучшим проектом в Комнате сценариев: программе разработкі полнометражных фильмов 2016 года от Британского совета.
Adriyanto Dewo (Director), a graduate of FFTV IKJ in the field of directing. At the 2015 Indonesian Film Festival, his film won the Best Director Award. 
In 2016, he started his second feature film project entitled «Mudik», the screenplay won the best project in the Script Room: Feature Film Development 
Program 2016 from the British Council.

Харван Агустрыансія (рэжысёр), нарадзіўся ў 1980 годзе ў Джакарце. Скончыў факультэт кінематаграфіі Джакартскага інстытута 
мастацтваў. Удзельнічаў у стварэнні візуальнай часткі і пераемнасці сцэнарыяў ў такіх фільмах, як «Падзяляючы мужа» і «Рэальнасць 
Сінці», «Рок-н-рол»..
Харван Агустриансия (режиссер), родился в 1980 году в Джакарте. Окончил факультет кинематографии Джакартского института искусств. 
Участвовал в создании визуальной части и преемственности сценариев в таких фильмах, как «Разделяя мужа» и «Реальность Синта», 
«Рок-н-ролл».
Harvan Agustriansyah (Director), born in 1980 in Jakarta. Graduated from the film faculty at the Jakarta Arts Institute. Has been involved in several 
Indonesian films in the visual section and script continuity in films such as Sharing Husband and Reality Cinta and Rock & Roll..

Шалахудзiн Сiрегар (рэжысёр) пачаў сваю кар’еру ў якасці рэжысёра, калі быў выбраны адным з фіналістаў прэміі «Арол» у 2005 годзе. 
Здымаў фільмы для міжнароднага тэлебачання, як то NHK World і Channel News Asia.
Шалахуддин Сирегар (режиссер) начал свою карьеру в качестве режиссера, когда был выбран одниим из финалистов премии «Орел» в 
2005 году. Снимал фильмы для международного телевидения, как то NHK World и Channel News Asia.
Salahuddin Siregar (Director), started his career as a filmmaker when he was selected as one of the finalists for the Eagle Award in 2005. Producing 
films for international television such as NHK World and Channel News Asia. 

Ціка Прамесці (рэжысёр), скончыла Джакартский Інстытут мастацтваў у 2006 годзе, у пачатку сваёй кар’еры працавала рэдактарам 
фільмаў, але самым вялікім яе жаданнем было стаць рэжысёрам. Гэта прывяло яе да рэжысуры некалькіх кароткаметражных фільмаў і 
відэакліпаў у Інданезіі.
Тика Прамести (режиссер), окончила Джакартский институт искусств в 2006 году, в начале своей карьеры работала редактором фильмов, 
но самым большим ее желанием было стать режиссером. Это привело ее к режиссуре нескольких короткометражных фильмов и 
видеоклипов в Индонезии.
Tika Pramesti (Director), graduated from the Jakarta Arts Institute in 2006, at the beginning of her career working as a film editor, but her biggest desire 
is to become a director. This led her to direct several short films and video clips in Indonesia.
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AMAZONIA FILMS
Caracas. Venezuela
amazoniafilms.festivales@
gmail.com

B PLUS FILM
+359 888 723 416
bplusfilm.com

BEIJING HENGYE 
PICTURES CO, LTD 
PRISCILLA ZHANG
1608, 13F, 1 Nanzhugan 
Hutong, Dongcheng District, 
Beijing +8618515295918 
zhangxinyu@hengyepic.
com

CERCAMON
Sébastien Chesneau
134 Al Hamoor St, Jumeirah 
3 Po Box 416 207 Dubai 
(UAE)

CHARNECA BUBBLE 
PRODUCTIONS
Kreuzbergstrasse 30
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www.womex.com

CINEMON 
ENTERTAINMENT
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CINEPROMO
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cinepromo@yandex.ru

DEBUTFILMS
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Узейир Гаджибеков 33/35 
// AZ1010 // Баку
debutfilms.az

EESTI KUNSTIAKADEEMIA
Põhja puiestee 7
Tallinn 10412
Estonia
+372 626 7301
artun@artun.ee

FIERY FILM COMPANY
4B Foluso Alade Street, 
Awuse Estate, Opebi, Ikeja, 
Lagos, Нигерия
info@afieryfilm.com
afieryfilm.com

FILMCHI SHAHAB 
FARAJOLLAHI
00989303682210
filmchi.festival@gmail.com

FILMOTOR
michaela@filmotor.com
filmotor.com

FILMPARTNERS
1021-Будапешт, Венгрия
62. Hűvösvölgyi str.
+36 1 391 4800
filmpartners@filmpartners.
hu
www.filmpartners.hu

GFM STUDIO LLC
10a Akhmeteli Street
Meore Sartuli
0159 Тбилиси, Грузия
+995 577 500016
info@gfmstudio.com
site.gfmstudio.com

GLAMOURSTRUCK 
PRODUCTIONS
info@glamourstruck.net
www.glamourstruck.net

HABANERO FILM 
Бузиус, Рио-де-Жанейро,
Бразилия
acalvino@
habanerofilmsales.com
habanerofilmsales.com

HK FILM
24A Tran Binh Trong St,
Ward 5, Binh Thanh Dist,
Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 3550 0709
hkfilm.com.vn

KAMORA+
Россия
+7 (903) 671 88 99 
cinepromo@yandex.ru

KONTRAST FILMS
kontrast-film.com

LES MOVIES DU LOSANGE
22, avenue Pierre 1er de 
Serbie
75116 France
т. +33 1 44 43 87 10
filmsdulosange.com

LIGHT CHASER 
ANIMATION
Art Base One D, Shun Bai 
Road, Chaoyang District, 
Beijing 100103, P.R. China
18618415860
cuidi@lightchaseranimation.
com

LIRA PRODUCTION 
STUDIOS
Nutsubidze Plateau, 5th 
m/d, build 6-4, Tbilisi, 0186, 
Georgia
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