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Про філь най аду ка цыі для гры мё раў у 
Бе ла ру сі ня ма. За са вец кім ча сам та кіх 
спе цы я ліс таў рых та ва лі, на прык лад, на 
Мас коў скай і Адэ скай кі на сту ды ях. Ця пер 
жа пе ра важ ная част ка ра бот ні каў пры хо-
дзіць з цы руль няў і са ло наў пры га жос ці. 
Фак тыч на, гэ та пра фе сія за хоў ва ец ца ў 
вы гля дзе ра мес ніц тва, бо га лоў ны шлях 
атры ман ня ве даў — ад ста рэй шых су пра-
цоў ні каў. Так бы ло і з Ве рай — яна ву чы ла-
ся ўся му «на мес цы», ка лі яе ра бо ту кант-
ра ля ва ла больш да свед ча ная ка ле га.

— Ска жу, што пра ца гры мё ра моц на 
ад роз ні ва ец ца ад ра бо ты та го ж ві за жыс-
та, — сцвяр джае дзяў чы на. — На прык лад, 
спектр ма тэ ры я лаў, з які мі мы пра цу ем, 
знач на боль шы. Пад час ра бо ты трэ ба аба-
вяз ко ва кан так та ваць з рэ жы сё рам, каб 
ра зу мець яго за ду му. Ды і на огул, ця пе-
раш няя тэх ні ка пе рад ае ўсё вель мі дэ та лё-
ва — на вя лі кім эк ра не кож ная хі ба бу дзе 
за ўваж най, та му трэ ба ра біць усё мак-
сі маль на дас ка на ла. Мяр кую, што са мы 
скла да ны грым — той, што «без гры ма», 
ка лі твар трэ ба прос та пе ра даць мак сі-
маль на на ту ра ліс тыч на.

ЯК СА СТА РЫЦЬ НА 40 ГА ДОЎ
— Пер шая кар ці на, на якой я пра ца ва-

ла, на зы ва ла ся «Птуш ка шчас ця», — ка жа 
гры мёр. — Гэ та быў се ры ял, які зды маў рэ-
жы сёр Аляк сандр Кол бы шаў. Кар ці на су-
час ная, та му грым быў не над та скла да ны. 
Га лоў ная цяж касць у тым, што на па чат ку 
ты не ра зу ме еш, што ў прын цы пе ад бы ва-
ец ца на пля цоў цы. Шмат лю дзей, кож ны 
ад каз вае за свае пы тан ні — ня прос та з 
усім гэ тым ра за брац ца. Трэ ба зра зу мець 
ме ха нізм ра бо ты зды мач най гру пы, а ўжо 
по тым бу дзе ляг чэй. Скла да на пра ца ваць 
у гіс та рыч ным кі но, бо там трэ ба ве даць 
вель мі шмат дэ та ляў, шу каць ней кія да-
ку мен таль ныя звест кі, каб не да пус ціць 
«ля паў». Я чы таю гіс та рыч ную лі та ра ту ру, 
зна ём лю ся з фо та здым ка мі, каб зра біць 
пра віль ны грым. Пры чос кі, адзен не — усё 
трэ ба спраў дзіць. Але ў эпо ху ін тэр нэ ту 
гэ та не скла да на.

Акра мя «Бе ла русь філь ма», дзяў чы на 
пад пра цоў вае на асоб ных ка мер цый ных 
пра ек тах, на прык лад, здым ках рэ кла-
мы. Гэ та вы му ша ная ме ра, ха рак тэр ная 

для боль шас ці гры мё раў, — ра бо ты не 
так шмат, а за ро бак прад стаў ні коў зга-
да най пра фе сіі за ле жыць вы ключ на ад 
аб' ёмаў вы ка на на га. Мно гія, на прык лад, 
пад пра цоў ва юць у ра сій скіх се ры я лах — 
ус ход нія су се дзі лю бяць зды маць у Бе-
ла ру сі і за бяс печ ва юць ра бо тай на шых 
спецыялістаў.

— Са мы скла да ны грым, які я ра бі-
ла? — пе ра пыт вае дзяў чы на. — Не ма гу 
ска заць, што бы ло цяж ка, прос та ці ка-
вей: не як для тэ ат ра плас ты кі «Ін Жэст» 
за мо ві лі ра бо ту, пад час якой трэ ба бы ло 
пад рых та ваць ак цё раў да вы ступ лен ня на 
Хэ лоў ін. На клад ва ла так зва ны плас тыч-
ны грым — ма тэ ры я лы не прос та на но-
сяц ца пэнд злі кам на ску ру, за мест гэ та га 
да тва ру пры ма цоў ва юць раз на стай ныя 
плас ты ка выя на леп кі і на клад кі. Іх за га-
дзя рых ту юць у спе цы яль ных сі лі ко на вых 
фор мах ін шыя спе цы я ліс ты — плас тыч-
ныя гры мё ры, а мы ўжо ро бім, каб усё 
вы гля да ла на ту раль на і ар га ніч на. Акра-
мя та го, мно гіх трэ ба бы ло са ста рыць на 
20—40 га доў — зра біць Ба бу Ягу і ін шых 

ге ро яў. Пра ца не з прос тых, але вель мі ці-
ка вая! Та кая маг чы масць вы па дае рэд ка, 
бо з фі нан са ва га пунк ту гле джан ня та кі 
грым — вель мі да ра гі.

«КРОЎ» З ЧА РОЎ НАЙ ТОР БЫ
— Не ма гу ска заць, што бя ру ся аб-

са лют на за лю бую ра бо ту, — ка жа Ве-
ра. — Вы бі раю най перш з та го, што мне 
са мой ці ка ва, спра бую атры маць до свед. 
Глуп ствам бу дзе лі чыць, што гры мё ры не 
вы ву ча юць сцэ на рыі — яшчэ як чы та ем! 
Ка лі гэ та га не зра біць, зда ра юц ца смеш-
ныя сі ту а цыі. Не як, па мя таю, у ад ной з 
кар цін атры ма ла ся так, што пас ля ман та-
жу дзяў чы на вы хо дзі ла су стра каць хлоп ца 
з рас пу шча ны мі ва ла са мі, у до ме бы ла з 
кос ка мі, а пра во дзі ла гос ця ў хуст цы...

Ці ка вы мо мант — ма тэ ры я лы для ра-
бо ты гры мё ры звы чай на на бы ва юць са мі, 
пе ра важ на з ін шых кра ін праз ін тэр нэт. 
У Бе ла ру сі спе цы яль ных крам з імі ня ма. 
Дзяў чы на сцвяр джае, што ўся «ста рая 
шко ла» гры мё раў уво гу ле ра бі ла грым 
«на ка лен цы» са спад руч ных ма тэ ры я лаў. 
Та кі па ды ход ня рэд ка вы ка рыс тоў ва ец ца 
і ця пер. Ве ра ка жа, што са ма рых туе... 
штуч ную кроў. Фір мо вы рэ цэпт дзяў чы-
на не рас кры ла (у кож на га пра фе сі я на ла 
свае сак рэ ты), але рас тлу ма чы ла, што ў 
асно ве — кля но вы сі роп і фар ба валь ні кі. 
Вя до ма, та кая пра ца вы ма гае стра тэ гіі 
«ўсё сваё на шу з са бой». Але ка лі вы 
ўяў ля е це са бе не вя лі кі парт фель з кас-
ме ты кай, фар ба мі і пэнд зля мі, то глы бо-
ка па мы ля е це ся — за па сы ма тэ ры я лаў 
Ве ра за хоў вае ў ве лі зар ных да рож ных 
тор бах.

ВУ СЫ НЕ АД КЛЕЙ ВА ЮЦ ЦА!
Звы чай ны пра цоў ны дзень вы гля дае 

так: пас ля пры ез ду на пля цоў ку і ўста ноў кі 
«ба зы» па чы на ец ца пад рых тоў ка ак цё раў 
да пер шай сцэ ны. Над гэ тым пра цу юць га-
лоў ны гры мёр і яго па моч ні кі. У ся рэд нім 
на ад на го ча ла ве ка сы хо дзіць хві лін 40. 
Пры гэ тым ак цё раў мо жа быць вель мі 
шмат. Апроч та го, ка лі ў сцэ не пры мае 

ўдзел ма соў ка, то трэ ба зра біць грым і для 
яе, ня хай і не так дэ та лё ва. За тым за да ча 
гры мё ра толь кі ў кант ро лі — цэ лы дзень 
спе цы я ліс ты со чаць за тым, каб усё за ста-
ва ла ся «на сва ім мес цы». Ка лі за пла на ва-
ны здым кі ін шых сцэн — пра цэ ду ра паў та-
ра ец ца. Ра бо чы дзень аб ме жа ва ны толь кі 
знеш ні мі фак та ра мі, на прык лад, свет лым 
ча сам су так. Па сло вах Ве ры, звы чай на ў 
яе за ме сяц вы хо дзіць ка ля двух з па ло вай 
дзя сят каў ра бо чых дзён.

— Са мыя склад ныя здым кі ў мя не бы лі 
ў Кры ме — се ры ял «Тру кач» пра кас ка дзё-
раў (та кое свое асаб лі вае кі но пра кі но), — 
ка жа гры мёр. — Бы ло шмат эпох: ад 30-х 
га доў да кан ца 90-х мі ну ла га ста год дзя. 
Трэ ба бы ло што дзень «апра ца ваць» усіх: і 
пер шых ак цё раў, і ак цё раў умоў най «зды-
мач най гру пы», і ма соў ку — уся го ка ля 
150 ча ла век. Так, ка лі зды ма лі 60-я, усім 
трэ ба бы ло зра біць ба кен бар ды, за чо сы і 
гэ так да лей. Ла ка цыя бы ла за дзве га дзі-
ны яз ды ад мес ца жы хар ства, та му вы хо-
дзіць з до му пры хо дзі ла ся не дзе а чац вёр-
тай га дзі не ра ні цы, а ўжо ў шэсць па чы на лі 

пра ца ваць. Пра цяг ва ла ся гэ та пры клад на 
ты дзень — не ве ра год на цяж ка. Ча сам на 
ра бо це стам ля еш ся так, што не па мя та еш, 
ка му што на клад ва ла — не як на здым ках 
ад ной кар ці ны ту за лі ак цё ра за са праўд-
ныя ву сы, бо ду ма лі, што гэ та грым.

Да рэ чы, да лё кія па да рож жы — так са ма 
не ад' ем ная част ка ра бо ты гры мё ра. Так 
Ве ра па бы ва ла ў Ра сіі, Гру зіі, Чар на го рыі, 
Укра і не. Ча сам вы ез ды зай ма юць не каль кі 
тыд няў, а бывае — да не каль кіх ме ся цаў. 
Ця пер вось у пла нах дзяў чы ны па езд ка ў 
Рэс пуб лі ку Ады гея.

«ГА ЛІЦ ЦА!» І БЕЗ СЛОЎ...
— «Прын цэ са і тыгр» — дзі ця чы фільм, і 

гэ та ўплы вае на спе цы фі ку ра бо ты, — кан-
ста туе дзяў чы на. — Вя лі кая част ка ак цё-
раў — дзе ці. Яны вель мі ак тыў ныя, іх цяж ка 
кант ра ля ваць. Мой сак рэт — трэ ба ся бе 
па во дзіць з імі, як з да рос лы мі людзь мі, 
та ды і яны бу дуць ста віц ца да ра бо ты ад па-
вед на. На огул, гры мё ру трэ ба быць тон кім 
псі хо ла гам. Са мі ве да е це, ак цё ры — гэ та 
асо бы, якіх лёг ка па крыў дзіць, та му трэ ба 
шу каць свае па ды хо ды. Яны на строй ва юц-
ца на здым кі, ува хо дзяць у ро лю, та му мо-
гуць па-роз на му зрэ а га ваць на на ма ган ні 
гры мё ра. Ха па ла роз на га — на ват па ры ка-
мі не як у мя не кі да лі ся. Але час цей за ўсё 
ак цё ры — па зі тыў ныя лю дзі. Пра ца ва ла з 
са мы мі роз ны мі асо ба мі, у тым лі ку з «зор-
ка мі». На прык лад, не як бы лі здым кі з На-
тал ляй Па доль скай — аб са лют на ад кры тая 
і прос тая дзяў чы на. Ад ра зу ж пра фе сій на 
па ста ві ла мэ ту, я пра па на ва ла сваё ба чан-
не, і мы хут ка знай шлі кам пра міс.

Як раз у гэ ты мо мант у фур гон за хо дзіць 
пер шы з ак цё раў. Яго твар упры гож ва юць 
шы коў ныя ву сы (так, так!), але вось не ча-
кан ка — у «Прын цэ се і тыг ры» яго ге рой 
не мае рас лін нас ці на тва ры. «Бу дзем га-
ліц ца» — вы но сіць Ве ра свой вер дыкт. 
Муж чы на па га джа ец ца з дзіў най лёг кас-
цю. Та кая яна — ра бо та ак цё ра.

— Я ду маю, што вы бар пра фе сіі ў мя не 
быў пра віль ны, — лі чыць дзяў чы на. — Мне 
па да ба ец ца, што кож ны дзень я ўдзель ні-
чаю ў не чым но вым, ня ма ад на стай нас-
ці. Цяр пець не ма гу ру ці ну, та му леп ша га 
ва ры ян та для мя не і быць не маг ло. Ка лі 
ка заць пра тое, што не па да ба ец ца, то 
гэ та ша лё ны гра фік жыц ця, ка лі на ват за-
пла на ваць неш та не маг чы ма. Вы хад ныя, 
ад па чы нак — усё не пра нас. Акра мя та го, 
я прос та люб лю мас тац тва кі но. Асаб лі ва 
мне па да ба ец ца «ня мая» эпо ха. Як у той 
час і з ты мі маг чы мас ця мі лю дзі ства ра лі 
та кія шэ дэў ры, мне аб са лют на не зра зу ме-
ла — гэ та та кі ма лень кі цуд. З су час ных 
рэ жы сё раў вель мі люб лю Звя гін ца ва («Не-
лю боў» мне ду жа спа да ба ла ся), атрым лі-
ваю за да валь нен не ад Ба ла ба на ва. З за-
меж ных філь маў вы лу чы ла б «Воб лач ны 
ат лас» — там адзін ак цёр іг раў пяць ро ляў, 
і роз ні ца ў воб ра зах да ся га ла ся як раз пры 
да па мо зе гры му. Ці гля джу са ма стуж-
кі, на якіх пра ца ва ла? Звы чай на не, бо 
амаль заў сё ды ге роі ў кад ры вы гля да юць 
не зу сім так, як я та го ха це ла. Та му лі чу 
за леп шае не рас ча роў вац ца.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lуskаvеts@zvіаzdа.bу
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«Ча сам на ра бо це стам ля еш ся 
так, што не па мя та еш, ка му 
што на клад ва ла — не як 
на здым ках ад ной кар ці ны ту за лі 
ак цё ра за са праўд ныя ву сы, 
бо ду ма лі, што гэ та грым».

«Ха па ла роз на га — на ват па ры ка мі 
не як у мя не кі да лі ся. Але час цей 
за ўсё ак цё ры — па зі тыў ныя лю дзі».
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Яго дэ віз: 
ні хві лі ны 
без спра вы!
Да во лі час та мне да во дзіц ца чуць 
ад ма ла дых лю дзей, што ім сум на, 
ня ма чым за няц ца. Ра зам з тым на пы тан не 
«а што ты ро біш, каб неш та змя ніць?», яны 
ад каз ва юць: «ні чо га асаб лі ва га, вось ля жу 
ў лож ку». Яў ген Ва лод чан ка да та кіх не 
ад но сіц ца — хло пец ні хві лі ны не ся дзіць на 
мес цы без спра вы.

У 2015 го дзе ён скон чыў Ві цеб скую ака дэ мію 
ве тэ ры нар най ме ды цы ны. Акра мя та го, што Яў ген 
атры маў аду ка цыю ве тэ ры нар на га ўра ча, ён яшчэ 
па сту піў і ў Ака дэ мію МУС, каб атры маць дып лом 
юрыс та. «Не ве даю, як скла дзец ца маё да лей шае 
жыц цё, але я 
ха цеў бы па-
с п р а  б а  в а ц ь 
па пра ца ваць 
у ідэа ла гіч ным 
ад дзе ле ў пра-
ва ахоў ных ор-
га нах», — рас-
каз вае хло пец.

Ма ла ды спе-
цы я ліст ву чыў-
ся па мэ та вым 
на  к і  ра  ван  н і , 
та му пас ля за-
кан чэн ня на ву чаль най уста но вы вяр нуў ся ў род ную 
вёс ку. Хло пец пра ца ваў га лоў ным ве тэ ры на рам у 
КСУП «Но вы Шлях», што зна хо дзіц ца ў аг ра га рад ку 
Ігаў ка Доб руш ска га ра ё на. «Жы вё лы мне заў сё ды 
вель мі па да ба лі ся», — дзе ліц ца Яў ген.

Мно гія ма ла дыя спе цы я ліс ты не ма юць жа дан ня 
пас ля на ву чан ня вяр тац ца ў род ныя мяс ці ны, а Яў-
ге на Ва лод чан ку гэ ты факт не на па ло хаў. Хло пец 
ад ра зу ж знай шоў агуль ную мо ву са сва і мі ка ле га мі. 
Жэ ня ў ка лек ты ве быў са мым ма ла дым, але да яго 
ста ві лі ся як і да ўсіх, з па ва гай. Так атры ма ла ся, што 
Яў ген ад пра ца ваў у КСУП «Но вы Шлях» толь кі паў-
та ра го да і зра зу меў, што гэ та не тое, чым ён хо ча 
зай мац ца. Хло пец вы ра шыў зволь ніц ца і вы пла ціць 
прад пры ем ству гро шы. Аку рат та ды вый шла па-
ста но ва Са ве та Мі ніст раў №998, на пад ста ве якой 
вы дат кі на са цы яль ную пад трым ку — сты пен дыі, 
бяс плат нае хар ча ван не — не трэ ба бы ло кам пен-
са ваць пры ад мо ве ад раз мер ка ван ня. Гэ та знач-
на па мен шы ла су му, якая за ста ла ся для вы пла ты. 
«Я вы ра шыў улад ка вац ца на ін шую ра бо ту, не па 
спе цы яль нас ці, пай шоў у БРСМ», — рас каз вае Яў-
ген. Там ён пра ца ваў паў го да, за тым быў пры зва ны 
ў ар мію.

Яў ген Ва лод чан ка — ча ла век ак тыў ны. У яго 
гра фі ку вель мі ма ла воль на га ча су. Ма ла ды, 
па зі тыў ны, ха рыз ма тыч ны хло пец у якас ці хо бі 
вя дзе роз ныя ме ра пры ем ствы: дні на ра джэн ня, 
вя сел лі, ве ча ры ны і ін шыя. Ні ад на доб руш ская 
«ту соў ка» не абы хо дзіц ца без удзе лу Жэ ні. Для 
ма ла до га ча ла ве ка гэ тая дзей насць з'яў ля ец ца 
дру гім ма лень кім жыц цём, без яко га ён ужо не 
ўяў ляе ся бе.

Ка лі Жэ ню ўсё ж уда ец ца знай сці воль ны ад ра-
бо ты і за ня ткаў у Ака дэ міі час, хло пец зай ма ец ца 
пра ек там «АutоАngеls». Яў ген з'яў ля ец ца ад ным 
са ства раль ні каў гэ та га ма ла дзёж на га ру ху ся-
род аў та ама та раў Доб ру ша. Гру па ма ла дых лю-
дзей пры дум вае роз ныя ме ра пры ем ствы, ак цыі, 
кон кур сы, флэш мо бы. На прык лад, на Но вы год 
хлоп цы ства ры лі свя точ ную ёл ку з са праўд ных 
ма шын, а ўклю ча ныя фа ры бы лі па доб ныя на 
агень чы кі. Ёл ку вель мі доб ра бы ло бач на з вы-
со кіх бу дын каў.

І па доб на га кштал ту ме ра пры ем стваў шмат. 
То «Міс Вяс на», то «Са мая пры го жая па ра Доб-
ру ша» і ін шыя. Ма ла дыя лю дзі зна хо дзяць шмат 
спо са баў, каб за ці ка віць жы ха роў ра ё на. І ўсё гэ та 
не здар ма. З кож ным ра зам да су пол кі да лу ча юц ца 
ўсё но выя ўдзель ні кі, а ме ра пры ем ствы на бы ва юць 
боль шыя маш та бы.

Ня даў на хло пец пе ра ехаў жыць у Го мель, пра цуе 
вя ду чым ме ра пры ем стваў і кар па ра ты ваў. Яў ген 
за вёў свой блог на YоuTubе, дзе аб мяр коў вае па-
дзеі, якія ад бы ва юц ца ў кра і не, асвят ляе тэ мы, што 
хва лю юць лю дзей.

Яшчэ ў Доб руш скім ра ё не Жэ ня ра зам з ад на-
дум ца мі не каль кі га доў да па ма гаў са цы яль на му 
пры тул ку ў аг ра га рад ку На со ві чы. Ма ла дыя лю дзі 
ла дзі лі ак цыі «Тва ры да бро», з да па мо гай якіх збі-
ра лі для яго ма лень кіх на сель ні каў кан цы ляр скія 
та ва ры, цац кі, са лод кія па час тун кі. «Я ха чу і ў Го-
ме лі аб' яд наць не абы яка вых лю дзей, якія га то вы 
да па ма гаць дзі ця чым да мам і ез дзіць у гос ці да 
хлоп чы каў і дзяў чы нак», — па дзя ліў ся сва і мі пла-
на мі на бу ду чы ню Яў ген.

Ма ры на ЛЯШ КЕ ВІЧ.

Жыц цё ў ру хуЖыц цё ў ру ху
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Ра бо та з ма соў кай 
так са ма вель мі ад каз ная.


