
«Ура! Па вел Іва на віч 

прый шоў! Бу дзем ма-

ля ваць!» — так дзе ці 

су стра ка юць кі раў ні-

ка гурт ка «Вя сёл ка-

вая па літ ра» Паў ла 

Шан тарыцкага. У па-

чат ку на ву чаль на га 

го да ён да лу чыў ся 

да тых, хто ар га ні зуе 

воль ны час школь ні-

каў у Ма ла дзе чан-

скім цэнт ры твор час-

ці дзя цей і мо ла дзі «Ма ла дзік».

На ву чэн цы ба чаць у ім не толь кі 

пе да го га, але і сяб ра, з якім мож на 

па дзя ліц ца лю бым сак рэ там. Яны 

з ці ка вас цю слу ха юць, на зі ра юць 

за кож ным яго дзе ян нем і імк нуц-

ца пе рай маць яго во пыт.

— На стаў нік па ві нен ра зу мець дзя-

цей, прад ба чыць, як яны ста нуць па во-

дзіць ся бе ў той ці ін шай сі ту а цыі, быць 

уваж лі вым да ўсіх без вы клю чэн ня, — 

лі чыць Па вел. — Важ на зна хо дзіц ца з 

імі «на ад ной хва лі», але ў той жа час 

не за бы ваць пра на ву чан не.

За не каль кі ме ся цаў вуч ні ма ла до га 

пе да го га за сво і лі, што та кое по лы мя, 

свят ло, цень, ка ля ро вы пе ра ход. На-

ву чыць дзя цей ма ля ваць пра сто ра выя 

фі гу ры ня прос та. Па вел Іва на віч ста ра-

ец ца да ступ на рас тлу ма чыць тыя скла-

да ныя па няц ці, якія ён яшчэ ня даў на 

сам спа сці гаў у гім на зіі-ка ле джы мас-

тац тваў.

— Ка лі я пры но шу на за ня ткі свае 

ма люн кі, дзе ці з вя лі кай ці ка вас цю раз-

гля да юць іх, — рас каз вае пе да гог.

Па вел ма люе ў роз ных жан рах, але 

ад дае пе ра ва гу гра фі цы, та му што тры-

ма ко ле ра мі (чор ным, шэ рым і бе лым) 

мож на больш вы раз на па ка заць аб' ём. 

Ад нак най леп шай сва ёй ра бо тай лі чыць 

дып лом ную з вы явай кас цё ла Най свя-

цей шай Дзе вы Ма рыі, які ста іць на па-

гор ку ў вёс цы Хоў хла ва.

— У дзя цін стве мы з баць ка мі час та 

ез дзі лі на да чу і кож ны раз пра яз джа лі 

мі ма хра ма. Мя не, та ды яшчэ ма лень-

ка га хлоп чы ка, заў сё ды за ва рож ва лі 

яго ма гут насць і маш таб, — ус па мі нае 

ма ла ды мас так. — Кож ная дэ таль кар-

ці ны сім ва ліч ная. Кас цёл — гэ та я, аб-

ло кі — тое зло, якое хо ча пра глы нуць 

мя не, а свят ло, што пра бі ва ец ца скрозь 

хма ры, мя не ра туе.

Та кое апі сан не дып лом най ра бо ты 

мо жа на ле жаць толь кі са праў ды твор-

ча му ча ла ве ку. І на са май спра ве, жы-

ва піс — гэ та толь кі ад но 

са шмат лі кіх хо бі Паў ла. 

Ся род іх знай шло ся мес-

ца і фа та гра фіі. Ін та рэс 

да фо та мас тац тва ўзнік 

у дзя цін стве. У пры цэл 

яго ка ме ры час цей за 

ўсё трап ля юць ці ка выя 

лю дзі.

— Ка лі мне спа да ба-

ла ся асо ба, — га во рыць 

Па вел, — то я за пра шаю 

ча ла ве ка на фо та се сію і 

ста ра юся пе ра даць яго ўнут ра ны свет 

праз се рыю парт рэ тных здым каў.

У «парт фо ліа» фа то гра фа мност ва 

пей за жаў. Асаб лі ва ён лю біць за хад 

сон ца. У яго больш за дзе сяць вы яў 

ады хо дзя ча га дня, і кож ная з іх не паў-

тор ная. Яшчэ Рэй Брэд бе ры ка заў: «Мы 

та му і лю бім за хад, што ён бы вае толь кі 

адзін раз у дзень».

Ма ла ды ча ла век ад дае пе ра ва гу 

не ліч ба ва му, а плё нач на му фо та апа-

ра ту.

— Ка лі ты бя рэш у ру кі ра ры тэт ны 

«Зе ніт», то пра цэс здым кі і пра яў лен ня 

фа та гра фій пе ра тва ра ец ца ў са праўд-

ны ры ту ал, — пры зна ец ца наш ге рой.

На дум ку Паў ла, для фа то гра фа га-

лоў нае не за цык лі вац ца на ней кім ад-

ным аб' ек це, а па ста ян на ру хац ца на пе-

рад і шу каць ся бе. Фа та гра фія па тра буе 

не столь кі пра фе сі я на ліз му, коль кі на-

тхнен ня, ат мас фе ры і ўмен ня зла віць 

«той са мы мо мант».

А яшчэ ма ла ды ча ла век 

шу кае ся бе ў му зы цы, пі-

ша кам па зі цыі, су мя шча-

ю чы роз ныя сты лі: Techno, 

DeepTechno і House. Ня-

даў на ў ад ной з мяс цо вых 

ка вяр няў кам па зі тар-па-

чат ко вец прэ зен та ваў 

вынік сваёй працы.

— Ся род му зы кан таў 

пры кла дам для мя не з'яў-

ля ец ца еў ра пей скі ды-

джэй Amelіe Lens, якая 

пі ша ў Techno. А Davіd 

Guetta і Avіcі па да ба юц ца 

мне сва ёй ме ло ды кай, — 

пры зна ец ца юнак.

Але бы ва юць мо ман-

ты, ка лі бун тар скае сэр ца 

про сіць эк стры му. І та ды 

наш ге рой ста но віц ца на 

скейт борд, мо жа га дзі на мі 

асвой ваць но вы эле мент, 

па куль той не атры ма-

ец ца. Гэ та цу доў на, што 

ў лю бой спра ве, за якую 

бя рэц ца Па вел Шан та-

рыц кі, ён імк нец ца рас ці 

і раз ві вац ца!

Іры на БУБ НО ВА, 

ву ча ні ца 11 кла са 

СШ № 12 г. Ма ла дзеч на.
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Сён ня мы пра цяг ва ем пуб лі ка цыю най леп шых 

ра бот, якія па сту пі лі на наш кон курс юных і ма ла дых 

ня штат ных аў та раў. Твор чае спа бор ніц тва на бі рае 

аба ро ты! «Проб пя ра» ста но віц ца ўсё больш, 

кан ку рэн цыя ся род па тэн цый ных пе ра мож цаў рас це! 

Хто яшчэ га то вы пры няць вы клік? Да лу чай це ся, па куль 

ёсць час, не ад цяг вай це з ад праў лен нем сва іх ра бот. 

Зрэш ты, на га да ем заў сёд нае: прай граў шых у на шым 

кон кур се не бы вае. Твор чы до свед, па ра да пра фе сій ных 

жур на ліс таў, пуб лі ка цыя на ста рон ках рэс пуб лі кан ска га 

вы дан ня па-са праўд на му вар тай «про бы пя ра» — гэ та, 

па га дзі це ся, так са ма не ма ла для па чат коў цаў.

На гад ва ем, па вы ні ках кон кур су пе ра мож цы атры ма юць па мят ныя пры зы. Тым з іх, 

хто сё ле та збі ра ец ца па сту паць на фа куль тэт жур на ліс ты кі, рэ дак цыя дасць яшчэ 

і рэ ка мен да цыі. Кон курс бу дзе доў жыц ца да 1 мая (да та ад праў лен ня ма тэ ры я лаў). 

Най леп шыя твор чыя ра бо ты (у за леж нас ці ад коль кас ці, якая па сту піць) «Чыр вон ка. 

Чыр во ная зме на» бу дзе пра цяг ваць дру ка ваць і на да лей, пас ля вы зна чэн ня пе ра мож цаў. 

Вы ні кі пла ну ец ца пад вес ці да па чат ку ўступ най кам па ніі.

Пін ская шко ла-сту дыя су-

час на га тан ца «На ві га тар» 

на сён няш ні мо мант з'яў-

ля ец ца не толь кі ад ной з 

вя ду чых у на шай кра і не, 

але яшчэ і ад ной з са мых 

ты ту ла ва ных. Сак рэт пос-

пе ху рас крыў яе кі раў-

нік — Ігар Пра ха ро віч.

У кан цы 1990-х га доў усіх 

за хліс ну ла хва ля брэйк-да нса. 

На дыс ка тэ ках, у шко лах, на 

ву лі цах хлоп цы і дзяў ча ты тан-

ца ва лі ў гэ тым но вым для ся-

бе на прам ку. Брэйк быў вель мі 

мод ны. Мо ладзь ства ра ла ка-

ман ды, пры дум ва ла ім наз вы, 

ар га ні зоў ва ла бат лы — спа-

бор ніц твы па між тан цо ра мі.

Як і лю бо му хлап чу ку, Іга-

ру ха це ла ся асво іць не каль кі 

эле мен таў, тым больш яму 

вель мі па да ба ла ся му зы ка, 

пад якую тан ца ва лі. У той 

мо мант ма ла ды ча ла век быў 

сур' ёз на за хоп ле ны спор там, 

асаб лі ва лёг кай ат ле ты кай. Ён 

з'яў ля ец ца чэм пі ё нам Пін ска, а 

так са ма пры зё рам роз ных аб-

лас ных спа бор ніц тваў. За раз 

Ігар пры зна ец ца: «Ка лі б мне 

хтось ці та ды ска заў, што праз 

пят нац цаць га доў я бу ду кі ра-

ваць ад ной з вя ду чых сту дый 

тан ца, я б доў га смя яў ся».

Ня гле дзя чы на ад сут насць 

пе да го гаў, Ігар з сяб ра мі са мі 

асво і лі брэйк. А паз ней ра зам 

з Кі ры лам Су ха бо ка вым ста лі 

вы кла даць у «На ві га та ры», у 

які спа чат ку прый шлі як прос-

тыя тан цо ры.

У 2007 го дзе асно вы ву ліч-

ных тан цаў у сту дыі асвой ва лі 

ўся го трыц цаць хлоп чы каў і 

дзяў ча так. Пер шы пос пех да іх 

прый шоў ужо ў 2009 го дзе на 

між на род ным фес ты ва лі кра ін 

СНД і Бал тыі. Та ды вы ха ван цы 

«На ві га та ра» пе ра маг лі ад ра-

зу ў дзвюх на мі на цы ях.

У ве рас ні 2010 го да на ба зе 

сту дыі бы ла ар га ні за ва на шко-

ла тан ца «На ві га тар» і шко ла 

брэйк-да нса з та кой жа наз вай. 

Акра мя брэй ка, там тан цу юць 

хіп-хоп і эст рад ны та нец. Да-

рэ чы, на ця пе раш ні мо мант у 

тан ца валь най шко ле зай ма-

юц ца дзе ці роз ных уз рос таў: 

ад пя ці да ва сям нац ца ці га доў, 

уся го сто сем дзе сят ча ла век. 

У Пін ску амаль кож нае дзі ця, 

якое ці ка віц ца тан ца мі, ма-

рыць зай мац ца ў зна ка мі тым 
«На ві га та ры».

Пе ра мо гі для вы ха ван цаў 
сту дыі — за ка на мер насць, бо 
тан цы для гэ тых хлоп цаў і дзяў-

чат не прос та хо бі, а сур' ёз ны 

за ня так, яко му яны ад да юц ца 

без ас тат ку. Сён ня кож ны тан-

цор мае маг чы масць удзель ні-

чаць у кон кур сах, на вед ваць 

раз на стай ныя май стар-кла сы. 

Дзе ці пры хо дзяць у «На ві га-

тар» і зна хо дзяць са бе сяб роў, 

з ран ніх га доў ву чац ца ста віць 

мэ ты, упар та іс ці да іх і да ся-

гаць.

У скар бон цы тан ца валь най 

шко лы сот ні пе ра мог. Вы ха ван-

цы сту дыі заў сё ды з год нас цю 

прад стаў ля юць на шу кра і ну і 

род ны го рад на між на род ным 

уз роў ні. Яны ўжо па спя хо ва 

вы сту пі лі ў Ра сіі, Укра і не, Эс-

то ніі, Лат віі, Поль шчы і Сла-

ва кіі. Пяць дзя сят во сем ра зоў 

пад ні ма лі ся на най вы шэй шую 

сту пень п'е дэс та ла і больш за 

со рак ра зоў ста на ві лі ся пры зё-

ра мі роз ных чэм пі я на таў і фэс-

таў. А ў 2015 го дзе «На ві га тар» 

увай шоў у топ-16 най леп шых 

ка ман даў све ту ра зам з са мы мі 

«тан ца валь ны мі» на цы я мі: бра-

зіль ца мі і мек сі кан ца мі.

Як ні кру ці, а пос пе хі дзя-

цей — гэ та яшчэ і за слу га на-

стаў ні каў — ма ла дых, та ле на-

ві тых і ад каз ных. У сту дыі тры 

трэ не ры: Ігар Пра ха ро віч, Кі-

рыл Су ха бо каў і адзін на ві чок, 

бы лы вы ха ва нец «На ві га та ра» 

Ілья Са чкоў скі.

Ігар Пра ха ро віч у 2017 го дзе 

стаў лаў рэ а там га рад ской прэ міі 

за ўклад у раз віц цё ма ла дзёж-

най па лі ты кі, а так са ма ўвай шоў 

у склад су дзейс кай ка ле гіі гра-

мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус-

кая лі га тан ца» і ў склад Са ве та 

праў лен ня Бе ла рус кай фе дэ ра-

цыі брэйк-да нса, уга на ра ва ны 

па дзя кай Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

за ўклад у раз віц цё ма ла дзёж-

най куль ту ры.

Дру гі трэ нер Кі рыл Су ха бо-

каў уклю ча ны ў склад су дзейс-

кай ка ле гіі Рэс пуб лі кан ска-

га ма ла дзёж на-гра мад ска га 

аб'яд нан ня «Бе ла рус кая фе-

дэ ра цыя брэйк-да нса». На-

стаў ні кі тан ца валь най шко лы 

ў кра са ві ку пла ну юць пра вес ці 

рэс пуб лі кан скі фес ты валь су-

час на га тан ца «Movіng up» у 

Пін ску.

У са ка ві ку гэ та га го да «На-

ві га тар» ад зна чыў пер шы юбі-

лей — дзе сяць га доў. У Пін скім 

га рад скім До ме куль ту ры быў 

ар га ні за ва ны вя лі кі свя точ ны 

кан цэрт. Пад тры маць лю бі мую 

сту дыю прый шло столь кі лю-

дзей, што ў за ле не бы ло мес-

ца на ват у пра хо дах. Усё гэ та 

яшчэ раз па цвяр джае, што 

«На ві га тар» за даў пра віль ны 

на пра мак.

Да р'я БА ХІР, 
ву ча ні ца 11 кла са СШ № 15 

г. Пін ска.

Ко ле ры на тхнен ня 
і вы раз на сці

 ПРА АЎ ТА РА
Спа чат ку Іры на ха це ла стаць 

док та рам, каб да па ма гаць лю-

дзям. По тым, на ве даў шы дэль фі-

на рый, ста ла ма рыць аб пра фе сіі 

дрэ сі роў шчы ка. За тым у яе з'я-

ві ла ся імк нен не скон чыць БДПУ 

імя М. Тан ка, каб, як і яе лю бі мыя 

пе да го гі, ву чыць дзя цей.

— Але ад ной чы я зра зу ме ла, 

што мя не ці ка віць жур на ліс ты ка. 

Па зна ё міў шы ся блі жэй з гэ тай 

пра фе сі яй, я знай шла ў ёй тое, 

што са праў ды для мя не бліз ка і 

важ на. Яна ад на з ня мно гіх да зва-

ляе ча ла ве ку не ста яць на мес цы 

і быць у цэнт ры ўся го та го, што 

ад бы ва ец ца на во кал, — лі чыць 

17-га до вая аў та рка.

За ста ец ца да даць, што Іра — 

ад на з трох пе ра мож цаў на ша га 

мі ну ла га твор ча га кон кур су.

 ПРА АЎ ТА РА
Да р'і 17 га доў, жур на ліс ты кай яна зай ма ец ца ўжо трэ-

ці год. За раз пі ша ма тэ ры я лы ў асноў ным для га рад ской 

га зе ты.

— Рых ту ю ся да па ступ лен ня ў Ін сты тут жур на ліс ты кі 

БДУ, вы ву чаю гіс то рыю Бе ла ру сі, рус кую, бе ла рус кую, 

анг лій скую мо вы, — дзе ліц ца пла на мі дзяў чы на. — Пра ца 

ка рэс пан дэн там за хап ляе мя не сва ёй роз на ба ко вас цю, 

ак тыў нас цю і заў сё ды — не прад ка заль нас цю. Ураж вае 

тое, на коль кі роз ныя і та ле на ві тыя бы ва юць лю дзі!

У кон кур се «Я — ма ла ды. І мне не ўсё роў на!» Да р'я 

ўжо ўдзель ні ча ла двой чы, у 2016 го дзе ста ла ад ным з 

яго пе ра мож цаў.

У свет тан ца У свет тан ца 
з «На ві га та рам»з «На ві га та рам»


