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Імёны

Аляксей РОМ:

«Шансон — ужо не толькі
блатная песня»

Яго песні не першы год скараюць
хіт-парады як беларускіх,
так і расійскіх, а таксама ўкраінскіх
радыёстанцый. Ён — выканаўца
шансона, чалавек, які спявае
душой, і проста «дашчэнту»
мужчына, пасля інтэрв'ю з якім
ужо чакаеш наступнай з ім
сустрэчы!

— Калі да вас прыйшло ўсведамленне, што
хочаце стаць артыстам?
— Цяжка сказаць, як і адкуль. Проста з самага
ранняга дзяцінства ведаў, што хачу спяваць на сцэне. Ведаеце, я амаль нічога дзеля гэтага не рабіў.
Лёс сам за мяне ўсё вырашыў.
— Няўжо вы не навучаліся музыцы?
— Музычнай адукацыі, на жаль ці на шчасце, у
мяне няма. Я ўмею іграць на гітары, але выключна
на аматарскім узроўні. У юнацтве гэта было вельмі
добрым бонусам для таго, каб падабацца дзяўчынкам. (Смяецца). Былі частыя вячоркі на лавачках,
у альтанках і пад'ездах. Гітара ў той момант была
маім верным спадарожнікам і памочнікам. Музычную школу не наведваў, а набіраўся ведаў і вопыту
ў двары.
— А адкуль узяўся такі незвычайны псеўданім — «РОМ»?
— Усё вельмі банальна. Лічу сваё поўнае імя —
Якімовіч Аляксей Раманавіч — не вельмі сцэніч-

ным, таму, калі прыйшоў час, прыдумаў псеўданім
Аляксей РОМ. Гэта ініцыялы імя і імя па бацьку маіх
бацькоў. Тату завуць Раман Мечыслававіч, а маму Вольга Міхайлаўна. Таму я не лічу, што падвёў
свой род, змяніўшы прозвішча на псеўданім, лічу,
што ўсе заўсёды са мной. Я заўсёды пішу «РОМ»
заглаўнымі літарамі.
— Чаму выбралі менавіта шансон?
— Я рос і сталеў у «ліхія» 1990-я. Мы, будучы
падлеткамі, слу халі не толькі групу «Рукі ўверх»,
але і шансон. І, вядома, спявалі пад гітару. Акрамя та го, з 18 га доў пачаў пра цаваць ва ка ліс там
у рэстара нах, спя ваць на вя селлях. А ў той час
ме на віта шансон быў асно вай рэпертуару. Пазней я запісаў свае першыя песні, але гэта бы ла
папса. Мне вельмі хацелася, каб яны гуча лі па
ра дыё і тэлебачанні, а тады туды можна бы ло
тра піць, толькі вы конва ючы па пулярную му зыку. Але з ча сам прый шло ўсве дам лен не, што
гэта не маё, ды і гледачу ма ла ці ка вае. Я пачаў
больш да вя раць свай му гус ту і сва ім адчуванням. Пачаў спрабаваць рабіць тую музыку, якая
мне бліз кая, і ад чуў рэ аль ную ад дачу ад гледача і слу хача. Пасля гэта га шансо ну я ўжо не
здраджваў.
(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Сваімі рукамі

Старт кар'еры

МАЙСТАР
З ВОСЬМАГА
КЛАСА
Ці магчыма быць
гарэзам, і ў той жа час
засяроджана, старанна
выразаць з дрэва
рэалістычныя фігуры?
Ягор ЖУКОЎСКІ,
васьмікласнік чэрвеньскай
СШ № 2 без цяжкасцяў
можа сумяшчаць у сабе
гэтыя супрацьлеглыя
якасці. Як і многія ў яго
ўзросце, падлетак любіць
бесклапотна бавіць
час, аднак, дзякуючы
прыроднай уседлівасці,
атрымлівае не толькі
задавальненне ад хобі,
але і ўзнагароды. Нядаўна
Ягор прадставіў сваю
работу «Тры Парсючкі,
якія стаяць на лыжах»
на ХХІІ Рэспубліканскай
выстаўцы-конкурсе дэкаратыўна-прыкладной
творчасці навучэнцаў
«Калядная зорка»
і атрымаў Дыплом першай
ступені ў намінацыі
«Зімовы спорт».
...У школе васьмікласнік,
як ён сам прызнаецца, вучыцца «ну так, сярэдне», а вось да руплівай працы яго цягне змалку. І цяпер стараецца
дапамагчы не толькі маці і дзядулі, з якімі жыве, але і суседзям: падмесці ў двары,
прыбраць грувасткія кавалкі шыферу ці скласці раскіданыя пасля рамонту дошкі.
А ў вольны час, калі работы няма, аддае перавагу не інтэрнэту, а вясёлым і непрадказальным гульням з сябрамі на свежым паветры.
(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ».)

ВЕРДЫКТ РАБОТАДАЎЦА:
БРАЦЬ... ЦІ НЕ
Чаму праславуты бляск у вачах
такі важны для «рэкруцёраў»?
«Вітаю вас, паважаная Ірына Алегаўна! Мяне вельмі зацікавіла вакансія «малодшы спецыяліст у
аддзеле кансультавання». Упэўнены, што змагу
спраўдзіць усе Вашы чаканні і атрымаць гэтую пасаду. На працягу двух апошніх курсаў ва ўніверсітэце я быў валанцёрам у ТАА «Дапамажы іншаму».
За гэты час навучыўся вырашаць канфліктныя сітуацыі і знаходзіць падыход да людзей розных сацыяльных слаёў. Мой досвед работы афіцыянтам
у кавярні «Вясёлка» навучыў мяне, у сваю чаргу,
хутка запамінаць вялікую колькасць інфармацыі
і папярэджваць жаданні гасцей. З усіх работнікаў
у мяне заўсёды былі самыя вялікія чаявыя. Буду
ўдзячны за Ваш час, які вы ўдзеліце маёй кандыдатуры». Як вы думаеце, ці зможа такі суправаджальны ліст да рэзюмэ зацікавіць наймальніка?
Не сакрэт, што ў апісанні многіх вакансій утрымліваецца адно патрабаванне, якое становіцца для
моладзі сур'ёзнай перашкодай — «Вопыт работы
абавязковы». Але адкуль апошняму ўзяцца, калі
ты толькі скончыў вучобу? Увогуле, як правільна
Ганна Шагун: «Адна з памылак
скласці рэзюмэ, каб цябе заўважылі на кадравым
саіскальнікаў — завышаныя
патрабаванні, у прыватнасці,
рынку і запрасілі на сумоўе? Каго шукаюць сёнпа заробках. Цвярозае бачанне
ня работадаўцы? Якія прафесійныя кампетэнцыі
свету ніхто не адмяняў!»
і асабістыя якасці саіскальнікаў запатрабаваныя
наймальнікамі? Пра ўсё гэта ішла гаворка падчас майстар-класа, які ў рамках выстаўкі «Адукацыя і кар'ера — 2019» правяла для выпускнікоў, студэнтаў і ўсіх тых,
хто знаходзіцца цяпер у пошуку работы, РR-менеджар найбуйнейшага партала працаўладкавання Ганна ШАГУН.

НЕ ПАТРАБУЙЦЕ ЎСЁ І АДРАЗУ
— У мяне для вас ёсць добрая навіна: сёння
для пошуку работы ёсць мора інфармацыі і
не менш магчымасцяў, — падбадзёрвае Ганна Шагун. — Адна з іх — гэта выкарыстанне
jоb-рэсурсаў накшталт нашага партала. Яны
дазваляюць азнаёміцца адразу з вялікай колькасцю вакансій, не звязваючыся з работадаўцам, пры гэтым можна ўстанавіць фільтр по-

шуку вакансій па патрэбных параметрах, сэканоміць час на рассылку рэзюмэ і атрымаць
хуткі адказ на ваш запыт. Для прыкладу, па
стане на 1 лютага гэтага года на нашым партале было прадстаўлена больш як 24 тысячы
вакансій і амаль 1,9 мільёна рэзюмэ. Найбольшая колькасць вакансій (27 % ад агульнай
колькасці) была ў сферы продажаў.
(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)
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