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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Гэ та ж не пер шы кон курс 
пры га жос ці для вас?

— Ка лі бы ла сту дэнт кай, удзель-
ні ча ла ў кон кур сах пры га жос ці на 
ўні вер сі тэц кім уз роў ні, ад туль на-
кі роў ва лі на рэс пуб лі кан скі. Быў і 
між на род ны «Ка ра ле ва-вяс на», які 
пра хо дзіць у Мін ску. У рэс пуб лі кан-
скім сту дэнц кім кон кур се «Studеnt 
Stаr» я пе ра маг ла ў свой час. У «Ка-
ра ле ве-вяс не» так са ма ўвай шла ў 
фі нал. Так што якісь ці во пыт удзе лу 
ў кон кур сах я ме ла. Ка лі атры ма-
ла пра па но ву, ад чу ла на ват ней кую 
на сталь гію, па ду ма ла, ча му б і не? 
Па спра ба ваць ся бе ў но вых аб ста-
ві нах — гэ та доб ры шанц і но вы до-
свед.

— Ней кія аба вяз кі з'я ві лі ся ў су-
вя зі з атры ман нем ты ту ла «Дру гой Ві цэ-Мі сіс»?

— Не, кант ракт ар га ні за та ры пад пі са лі толь кі з пе-
ра мож цай. Але я лі чу, што мой ты тул — доб рая на го да, 
каб са мой зра біць неш та для тых, ка му па трэб на да па-
мо га. Вось на Рас тво су мес на з ар га ні за цы яй «SОS-
Дзі ця чыя вёс кі» мы за пра сі лі больш за трыс та дзя цей 
на кі на па каз мульт філь ма «Фер ды нанд». Ства ры лі ім 
свя точ ны на строй.

— Рас ка жы це пра ваш са цы яль ны пра ект, з якім 
еха лі на кон курс?

— Ужо сё мы год мы пра во дзім фес ты валь «Tаstе оf 
Mіnsk». Гэ та ся мей нае ме ра пры ем ства на ад кры тым 
па вет ры, ку ды мож на прый сці і доб ра пра вес ці час і 
дзе цям, і да рос лым. Для ма лых ство ра ны роз ныя зо ны, 
пра цу юць ані ма та ры, ла дзяц ца кон кур сы і спар тыў ныя 
спа бор ніц твы. Кож ны ве чар пра хо дзяць джа за выя ве-
ча ры, пра цуе смач ная кух ня. Мі ну лым ле там ра зам 
з ЮНІ СЕФ мы вы ра шы лі за пра сіць сем'і бе жан цаў з 
Укра і ны і Аф га ні ста на, якія жы вуць у Бе ла ру сі, каб да-
па маг чы ім адап та вац ца ў на шай кра і не, па зна ё міць, 
каб дзе ці знай шлі но вых сяб роў.

— Ар га ні за тар гэ та га фес ты ва лю, да рэ чы, ваш 
муж — вя до мы ар га ні за тар свец кіх ме ра пры ем-
стваў, біз нес мен Юрый Рэ ут. Гэ та ён вас на тхняе 
на роз ныя пра ек ты?

— Ка неш не, ён з'яў ля ец ца ма ёй апо рай і пад трым-
кай, штось ці пад каз вае, і я вель мі ўдзяч ная яму за гэ-
та. Але ў чым мы з му жам па доб ныя, дык гэ та ў тым, 
што ў нас заў сё ды бы лі ак тыў ныя жыц цё выя па зі цыі. 
За раз імк нём ся адзін ад на му да па ма гаць і раз ві вац ца. 
Ён ра іц ца са мной на конт ней кіх но вых ідэй, я — з ім. 
Атрым лі ва ец ца адзі ная ка ман да. Праў да, ёсць на прам-
кі, дзе мы ру ха ем ся асоб на. Там я не ўмеш ва ю ся ў яго 
спра вы, а ён — у мае. Юра ў свой час атры маў аду ка-
цыю пра гра міс та, але кі рун каў дзей нас ці ў яго вель мі 
шмат, ён над звы чай за ня ты. Я ба чу, што ча су на сон у 
яго за ста ец ца ўсё менш.

— Рас ка жы це пра ваш пра ект «Mу Musе 
Vіntаgе».

— Ён да стат ко ва ма ла ды, з'я віў ся два га ды та му. 
Ідэя на ра дзі ла ся ў ма ёй сяб роў кі, і мы кам пань ё ны ў гэ-
тай спра ве. Сяб ру ем даў но, ра зам ву чы лі ся. На ша 27-я 
мін ская шко ла бы ла з тэ ат раль ным ухі лам. Вось гэ та 
мас тац тва пе ра ўва саб лен ня, лю боў да кас цю маў на нас 
з На сцяй і паў плы ва ла. Ад ной чы ў Бар се ло не яна ку пі ла 
не каль кі він таж ных су ке нак. Сяб роў кі бы лі ў за хап лен ні 
і пра сі лі па на сіць. Так мы вы ра шы лі, што ка мусь ці яшчэ 
гэ та бу дзе ці ка ва. Ака за ла ся, што він таж ным адзен нем 
за ха пі ла ся шмат дзяў чат. Мы пры во зім яго з Па ры жа, 
Бер лі на, Бар се ло ны, Мі ла на.

— Ці ёсць за раз мес ца тэ ат ру ў ва шым жыц ці?
— Ка неш не, лю боў да яго за ста ла ся. Ця пер ра зам з 

сы нам ха джу на дзі ця чыя па ста ноў кі, каб за ха піць яго 
гэ тым ві дам мас тац тва. Тэ атр бе ла рус кай дра ма тур гіі 
(мой лю бі мы), су час ны мас тац кі тэ атр і тэ атр опе ры і 
ба ле та — вось так вы гля дае топ-3 ма іх за хап лен няў.

— Вы скон чы лі пе да га гіч ны ўні вер сі тэт, ці да вя-
ло ся пра ца ваць па пра фе сіі?

— Пас ля шко лы я ха це ла быць акт ры сай, як і мно гія 
мае ад на клас ні кі ез дзі ла па сту паць у Маск ву, але не 
атры ма ла ся. Каб не губ ляць год, пайшла ў пе да га гіч ны 
ўні вер сі тэт з дум ка мі пас ля зноў па спра ба ваць тра піць 
у тэ ат раль ны. Праў да, у ВНУ быў свой сту дэнц кі тэ атр, 
я па ча ла там іг раць, у мя не з'я ві лі ся но выя сяб ры, і я 
вы ра шы ла, што мне і тут доб ра. Я на стаў нік мо вы і 
лі та ра ту ры. У шко ле вы кла даць да вя ло ся толь кі пад-
час прак ты кі. Па коль кі на апош ніх кур сах пра ца ва ла 
ў ад ным з ча со пі саў пра мо ду і пры га жосць, то мя не 
раз мер ка ва лі ў гэ тую рэ дак цыю.

— За раз рэ да гу е це ча со піс Fаmоus?
— Так, яго вы дае мой муж. А па коль кі ў мя не ёсць 

во пыт та кой пра цы, я зай ма ю ся твор чай част кай.
— Ха пае ча су на сям'ю?
— Ка лі рас стаў ляць пры яры тэ ты, то на пер шым 

мес цы ў мя не заў сё ды сям'я. У май го сы на ні ко лі не 
бы ло нянь кі, пер шы год я ад мо ві ла ся ад усіх пра ек-
таў і бы ла толь кі з ім. Уве ча ры, у вы хад ныя ад кла даю 
ра бо ту і больш ча су пра вод жу з Мар кам. Та та наш 
так са ма ста ра ец ца пе ра нес ці свае спра вы, вы брац ца 
ра зам з на мі на ней кае су мес нае ся мей нае ме ра-
пры ем ства.

Але на КРА ВЕЦ. krаvеts@zvіаzdа.bу

18 01 2018 г.
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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

У ВО ЧЫ 
ГЛЯ ДЗЕЦЬ!

Ну што, ша ноў ныя?.. Доб ра яно або дрэн на, але зі мо выя свя ты 

мы з ва мі на рэш це ўсе ад гу ля лі. На ват «кант роль ны» ста ры Но вы 

год. Усё, фі ні та ля ка ме дыя, за ста ец ца толь кі ча каць на ступ ных. 

Ці хі ба кры ху па на сталь гі ра ваць, як той ка заў, на ўзда гон? Па-

куль ура жан ні яшчэ све жыя... Але ў гэ тым вы пад ку трэ ба быць 

га то вым не толь кі пры гад ваць, але і ча сам па гля дзець праў дзе ў 

во чы ў пра мым сэн се слоў. А яны, як мы па мя та ем, люс тэр ка ду-

шы. Га то выя? Хоць і спя ваў не ка лі Юрый Ан то наў пра тое, што 

«да вай не ба чыць дроб на га ў люст ра ным ад біт ку», зра біць гэ-

та не заў сё ды атрым лі ва ец ца. («У Но вы год ад бы ва юц ца цу ды! 

На прык лад, мож на па пра віц ца на пяць кі ла гра маў за два дні».) 

Ну, ды не бя ры це да га ла вы — гэ та праб ле ма хут ка вы ра шаль ная 

пас ля та го, як у ха ла дзіль ні ку за кан чва юц ца ўсе та зі кі з аліўе. Ну, 

сха дзі це, ка лі што, на трэ ні роў ку на ва мод на га крос-фі та. Мно гія 

ж ся бе ме на ві та гэ тым і су ця ша юць, — што схо дзяць, ма ра чы ім-

гнен на па зба віц ца ад праб ле мы («З'я ві лі ся тэ ле фо ны, убу да ва-

ныя ў ву ха, тэ ле ві за ры, убу да ва ныя ў во ка... Вя дуц ца рас пра цоў кі 

но вых уні та заў».) Але хо піць на ку лі нар ную тэ му. Ка го ёй здзі віш? 

(«Сак рэт па ху дзен ня вель мі прос ты. Але сак рэт ёсць сак рэт».)

На прык лад, сту дэнт ка з Ір куц кай воб лас ці на пя рэ дад ні свят у пра мым 
сэн се слоў уста ла на аба ро ну елак ад вы сеч кі го лы мі гру дзя мі. Яна з'ез-
дзі ла ў зі мо вы лес, цал кам там рас пра ну ла ся па між дрэ ва мі і ўпры го жы ла 
ад но з іх. («Сан та-Кла ус заў сё ды та кі вя сё лы, та му што ў яго ёсць спіс 
дрэн ных дзяў чат».) Ві дэа за піс і фа та гра фіі сту дэнт ка, вя до ма, вы кла ла ў 
сва бод ны до ступ. І ве да е це што? Уваж лі выя ка рыс таль ні кі за ха пі лі ся зу сім 
не па лы мя ным спі чам дзяў чы ны пра збе ра жэн не жы вых ляс ных на са-
джэн няў... («Для ўсіх нель га быць пу шыс тым — рас цяг нуць на каў ня ры».) 
І на ват не ма ла дым аго ле ным це лам на фо не зі мо ва га ле су. («Па ра докс. 
Ка лі поў ная дур ні ца доў га ся дзіць на ды е це, дык яна ста но віц ца строй най 
дур ні цай, пры гэ тым за ста ю чы ся та кой жа поў най...»). Яны звяр ну лі ўва гу 
най перш на тое, што ў кад ры бы ла толь кі ад на не вя лі кая ўпры го жа ная 
ёлач ка, а ўсе ас тат нія на во кал — бя ро зы ды ін шыя лісце выя па ро ды. («Ча-
го толь кі не ро бяць лю дзі, каб вы ка наць ма ру. На прык лад, ні чо га».) Ка лі 
зір нуць праў дзе ў во чы, гэ та ўжо не пер шая па доб ная ак цыя дзяў чы ны, 
ка лі яна аго ле най і «пра тэс та ва ла», і «пад трым лі ва ла ў го нар». Дык, мо-
жа, бед ная зя лё ная ляс ная пры га жу ня тут і ні пры чым зу сім? («Яны дзве 
га дзі ны за хоп ле на раз маў ля лі пра му зы ку, жы ва піс, ар хі тэк ту ру. Ка лі ён 
ска заў, што жа на ты, га ва рыць ад ра зу не ста ла пра што».)

Пе рад свя та мі рас пра цоў шчы кі ад ной за меж най кам п'ю тар най гуль-
ні, якая бы ла за пу шча на ў тэс та вым рэ жы ме, му сі лі пра сіць пра ба чэн ня 
ў ка рыс таль ні каў. Зноў жа са мыя зор кія з іх (хоць там на са мрэч толь кі 
сля пы б не ўба чыў) раз гле дзе лі, што ў на ма ля ва ных ге ра інь за над та 
рэа ліс тыч на праз бя ліз ну зні зу пра сту пае са мі зда гад ва е це ся што... І на 
за клік гра мад скас ці «па гля дзець у во чы» што ад ка за лі рас пра цоў шчы кі? 
Ва ўсім ві на ва ты адзі ны мас так-фры лан сер, які вось так зра зу меў сваю 
за да чу! Вы па ве ры лі, што гэ та бы ло не на ўмыс на, а не дзе ля рас крут кі 
та кім спо са бам но вай гуль ні? («Ма ці лга ла ма лень ка му Анд ру шу, што 
дзя цей зна хо дзяць у ка пус це, і ён ад маў ляў ся ес ці га луб цы».)

Ужо пас ля свят ка ван няў па све це пра ка ціў ся жар таў лі вы зі мо вы флэш-
моб: па са жы ры без шта ноў пра еха лі ў мет ро ў як мі ні мум у 60 га ра дах 
25 кра ін. Ідэя за клю ча ла ся ў тым, каб і ся бе па ве ся ліць, і ін шых па це шыць, 
даць ад пор зі мо вай апа тыі і спяч цы. («Ка лі я раб лю глуп ствы, дык пры гад-
ваю лю дзей, якія бя руць крэ ды ты на вя сел лі, і мне ста но віц ца ляг чэй».) 
Ну, усё б яшчэ бы ло ні чо га, каб гэ ты флэш моб пра хо дзіў пер шы ці дру гі 
раз. На прык лад, на хві лі нач ку. («—Ты бу дзеш здзіў ле ны, але яна ў мя не 
пер шая, кля ну ся! — Пят ро віч, мя не аб са лют на не ці ка віць твая пер шая 
гру па кры ві!») Ну, неш та но вае быц цам бы... Шас нац ца ты раз ад бы ла ся 
гэ та ак цыя! І што, сло ган флэш мо бу быў: без шта ноў — ця пер і ў ва шым 
го ра дзе?!. На гэ тым фо не хі ба толь кі аме ры кан цам бы ло б ці ка ва за зір нуць 
у во чы. Я да та го, што ме на ві та ў час пра вя дзен ня флэш мо бу прый шлі 
рэ корд ныя для мно гіх рэ гі ё наў ЗША ма ра зы — аж мі нус дзе сяць! («Па ва жа-
ныя вы твор цы зі мо вых кур так! Вы хоць ра зу ме е це, што ў ва шай «зі мо вай» 
курт цы я мерз ну ўжо ў ліс та па дзе?!.») У нас жан чы ны пры та кім на двор'і 
ў та нют кіх кал гот ках пра цяг ва юць ха дзіць і ні ча гу сень кі... («Чу жо га нам 
не трэ ба, але сваё мы возь мем, чы ім бы яно не бы ло».)

А вось са праўд най свя точ най гіс то ры яй у тэ му мне пад аў ся, на пер шы 
по гляд, кур' ёз. У Ір лан дыі 74-га до вая жан чы на ўпры го жы ла на ва год нюю 
ёл ку не ша ра мі, а ніж няй жа но чай бя ліз най ва ўпа коў цы ў вы гля дзе праз рыс-
тых ша роў. А стрын гі ўнут ры яшчэ і свя ці лі ся. Уяў ля е це? Пра гэ ты вы па дак 
рас ка за ла ўнуч ка жан чы ны. Ка рыс таль ні кі ў се ці ве за мі ла ва лі ся на іў нас ці 
пен сі я нер кі і па га дзі лі ся, што ша ры з бліс ку чы мі тру са мі са праў ды мож на 
бы ло лёг ка зблы таць з ёлач ны мі цац ка мі. («Па пя луш ка ні ко лі не пра сі ла для 
ся бе прын ца. Яна пра сі ла вы хад ны і пры го жую су кен ку».) А я вось што ду-
маю... Ка лі б зір нуць у во чы гэ тай да мы, ці не ўба чы лі б мы ў іх яр кія іск рын кі 
сва воль ства? Мо жа, не та кая і сля пая на са мрэч тая жан чы на, якая здо ле ла 
ўба чыць у свя це тое, ча го ін шыя ўжо і не за ўва жа юць? («Дні на ра джэн ня 
ка рыс ныя для зда роўя. Бры тан скія ву чо ныя да ка за лі, што тыя, у ка го бы ло 
больш дзён на ра джэн ня, жы лі, як пра ві ла, болей».) А, як ду ма е це?..

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

 «Сям'я заў сё ды —  «Сям'я заў сё ды — 
на пер шым мес цы»на пер шым мес цы»

«Мой ты тул — доб рая на го да, каб са мой зра біць 
неш та для тых, ка му па трэб на да па мо га».
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