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Выдаецца 
з 21 красавіка 1921 года

Ім ёныІм ёны

«Пры праў ляю 
стра вы 

ўсмеш кай»

Па зна ё міц ца з пра фе сі яйПа зна ё міц ца з пра фе сі яй

— Ан жа лі ка, як вас лепш прад ста віць: спя вач ка, ар тыст ка ці 

жур на ліст?

— На пер шым пла не ўсё ж та кі заў сё ды ідзе спя вач ка, та му што 

гэ та быў мой вы бар з пя ці га до ва га ўзрос ту, мо жа быць, дзесь ці 

ўсвя дом ле ны, а дзесь ці — не. Быў та кі мо мант, ка лі я па спра ба ва-

ла спы ніц ца на жур на ліс ты цы кан чат ко ва, за быц ца пра кан цэр ты і 

вы ступ лен ні, але зра зу ме ла, што не ма гу так жыць. Ад чу ва ла, што 

быц цам не ха пае част кі мя не, таму вы ра шы ла ўсё су мя шчаць, як 

ро бяць мно гія ў ма ёй сфе ры. Па куль што гэ та ўда ец ца.

— Вы хо дзіць, ар тыс тыч ная кар' е ра па ча ла ся з пя ці га доў?

— Так. Баць кі ўба чы лі, як ма лень кая Ан жа лі ка іг рае на ца цач ным 

фар тэ пі я на і зра зу ме лі, што трэ ба ад да ваць дзяў чын ку ў му зы ку. 

По тым бы лі роз ныя гурт кі, дзі ця чыя сту дыі. Да рэ чы, ме на ві та за ня-

ткі ва ка лам зра бі лі мя не «гуч ным» дзі цем, та му што да іх, як ка жуць 

баць кі, я бы ла вель мі спа кой най, сціп лай дзяў чын кай. А по тым па ча-

лі ся ра ніш ні кі, дзе ўсе пес ні і тан цы бы лі ма і мі.

Да рэ чы, та та з'яў ля ец ца ма ім прад зю са рам, ды рэк та рам, ме не-

джа рам, та му ён заў сё ды са мною по бач. У ма ла до сці баць ка так-

са ма спя ваў, кру ціў ся ў гэ тых ко лах, і хоць у яго і ня ма пра фе сій най 

аду ка цыі, сфе ра яму зна ё мая. Не бу ду ха ваць, бы лі роз ныя мо ман ты, 

у тым лі ку, ка лі мы сва ры лі ся, ра зы хо дзі лі ся ў мер ка ван нях. Ён кі нуў 

му зы ку, я зай ма ла ся ўсім са ма, але ня даў на зноў пад цяг ну ла яго да 

спра вы. Чым больш вы сту паю на сцэ не, тым больш пе ра кон ва ю ся: 

у тым, што ён мой прад зю сар, толь кі плюс. Ні адзін ін шы ча ла век 

не бу дзе кла па ціц ца пра свай го ар тыс та так, як гэ та ро біць баць ка 

для дач кі.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Ан жа лі ка ПУШ НО ВА:

«Най перш я — «Най перш я — 
спя вач ка»спя вач ка»

Дзяў чы на толь кі сё ле та 

за кан чвае Ін сты тут 

жур на ліс ты кі, а ў яе 

«па служ ным спі се» ўжо два 

ўдзе лы ў на цы я наль ным 

ад бо ры на «Еў ра ба чан не» 

і ста жы роў кі на ўсіх 

тэ ле ка на лах кра і ны. У са ка ві ку 

ў ма ла дой ар тыст кі вый шаў 

дэ бют ны кліп на пес ню 

«У ці шы ні». Сваю твор часць 

і ву чо бу яна су мя шчае 

з пра цай на тэ ле ба чан ні: 

у ра ніш нім вя шчан ні на АНТ 

у су раз моў ні цы свая руб ры ка 

«Дзя жур ны па го ра дзе». 

У ін тэр в'ю Ан жа лі ка 

Пуш но ва рас ка за ла, з ча го 

па чы на ла ся яе твор часць, 

як та та-прад зю сар уплы вае 

на кар' е ру і пры ад чы ні ла 

та ям ні цы свай го аса біс та га 

жыц ця.

Ба чыць мэ ту!Ба чыць мэ ту!

ЯК ЗНАЙ СЦІ РА БО ТУ 
СВА ЁЙ МА РЫ
і не пра ва ліць пер шую гу тар ку 

са спе цы я ліс там па пад бо ры кад раў
«Трэ ба бег чы з усіх ног, каб толь кі за ста вац ца на мес цы, а каб 

ку дысь ці тра піць, трэ ба бег чы як мі ні мум удвая хут чэй! — 

гэ тую кры ла тую фра зу з кні гі Лью і са Кэ ра ла «Алі са ў кра і не 

цу даў» сён няш нім сту дэн там ВНУ не па шко дзі ла б па ве сіць 

у ся бе на сця не як што дзён ны на па мін — для та го каб стаць 

па спя хо вым, трэ ба зна хо дзіц ца ў па ста ян ным ру ху. Кар' е рны 

форум, які прай шоў у БДУ, да зво ліў усім ах вот ным у гэ тым 

пе ра ка нац ца. Свае пра па но вы на конт пра хо джан ня прак ты кі, 

ста жы роў кі, а так са ма ва кан сіі для мо ла дзі пад рых та ва лі 

больш як 20 ай чын ных і між на род ных кам па ній, бан каў, 

Дзяр жаў ны па гра ніч ны і След чы ка мі тэ ты. Спектр удзель ні каў 

«Кір ма шу ва кан сій» ака заў ся над звы чай шы ро кі: на ім бы лі 

прад стаў ле ны ІТ-фір мы, транс парт на-ла гіс тыч ныя, аў ды тар скія, 

кан са лтын га выя, юры дыч ныя кам па ніі... Ар га ні за та рам 

Кар' ер на га фо ру му вы сту пі ла ўпраў лен не кад раў БДУ.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

Свае пра па но вы на конт пра хо джан ня прак ты кі, ста жы роў кі, 
а так са ма ва кан сіі для мо ла дзі пад рых та ва лі больш як 20 ай чын ных 

і між на род ных кам па ній і бан каў.
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Якая дзяў чы на не ма рыць 

па бы ваць на фаб ры цы кас-

ме ты кі? На тал лі КАЛ БО ВІЧ 

у гэ тым пла не па шан ца-

ва ла: яна не толь кі кож ны 

дзень ба чыць, як ства ра-

юц ца лась ё ны і мас кі, але 

і са ма іх пры дум вае. Дзяў-

чы на пра цуе хі мі кам-тэх-

но ла гам у на ву ко ва-ка ар-

ды на цый ным цэнт ры прад-

пры ем ства «Беліта-Ві тэкс» 

і апра ба ваць но вы сро дак 

на са бе мо жа яшчэ за паў-

го да да та го, як ён з'я віц ца 

на пры лаў ках кра маў.

ТЫ СЯ ЧА І АДЗІН 
СЛО І ЧАК

На тал ля ро дам з Брэст чы ны, з 

Мі ка шэ віч. У гім на зіі ву чы ла ся на 

хі мі ка-бія ла гіч ным про фі лі. Ус па-

мі нае, што спа чат ку ха це ла стаць 

ура чом, але ў дзя ся тым кла се з'я ві-

ла ся но вая ма ра — рас пра цоў ваць 

кас ме ты ку. А па коль кі па га ра ско-

пе дзяў чы на Ка зя рог, то ад мэ ты 

ад сту паць не пры вык ла. Па сту пі ла 

на бюд жэт нае ад дзя лен не ў Бе ла-

рус кі дзяр жаў ны тэх на ла гіч ны ўні-

вер сі тэт, на фа куль тэт тэх на ло гіі 

ар га ніч ных рэ чы ваў, а пас ля ву чо-

бы тра пі ла на прад пры ем ства. Што 

ака за ла ся зу сім не прос та.

— Трэ ба бы ло прай сці гу тар ку 

і вы ка наць за дан не: пры ду маць 

сро дак для дэ пі ля цыі і ўка ра ніць 

у яго са стаў неш та іна ва цый нае. 

Пра сі лі рас пра ца ваць не толь кі 

фор му лу, але і мар ке тын га вую 

кан цэп цыю і знеш ні вы гляд упа-

коў кі. На ўсё да ваў ся ты дзень, 

а я вы ка на ла за дан не за ноч. На 

на ступ ны дзень тэ ле фа ную на 

прад пры ем ства і пы та ю ся: «Мож-

на я да вас заўт ра прый ду?» Там 

так здзі ві лі ся! Прый шла, рас ка-

за ла пра сваю пры дум ку, плюс 

усё пе ра кла ла на анг лій скую мо-

ву, — дзеліцца На тал ля.

Не ўсе яе ад на груп ні цы пай-

шлі пра ца ваць на кас ме тыч ныя 

фаб ры кі. Мно гія раз мер ка ва лі-

ся на «Бел мед прэ па ра ты», Бя-

ро заў скі сы ра роб ны і Ту раў скі 

ма лоч ны кам бі на ты.

...На тал ля за пра шае ў ла ба ра-

то рыю. Пер шае, што за ўва жа ем, — 

сот ні сло іч каў і бу тэ ле чак на па лі цах. 

Ма ла ды хі мік-тэх но лаг удак лад няе: 

пры рас пра цоў цы кас ме ты кі яны 

вы ка рыс тоў ва юць больш за ты ся-

чу най мен няў сы ра ві ны.
(Заканчэнне 

на 3-й стар. «ЧЗ».)

ФОР МУ ЛА 
ПРЫ ГА ЖОС ЦІ

Хто рас пра цоў вае но выя крэ мы і шам пу ні?

На тал ля Кал бо віч пра вя рае кіс лот на-шчо лач ны ба ланс 
бу ду ча га кас ме тыч на га срод ку.
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