
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Арцёма, 
Германа, Івана, Леаніда, 
Мікалая, Паўла, Пятра.

К. Еўдакіі, Багдана, 
Тамаша.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.09 17.36 9.27

Вi цебск — 8.03 17.22 9.19

Ма гi лёў — 8.00 17.26 9.26

Го мель — 7.52 17.27 9.35

Гродна — 8.24 17.52 9.28

Брэст — 8.20 17.57 9.37

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.
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31 кастрычніка 2018 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Апошняя квадра

31 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Льва.

Зай маль ны факт.

Ся рэд не ста тыс тыч най 

дзяў чы не за ад ну свар ку

мо жа стаць усё яс на да 

48 ра зоў.

— Рас ка жы це, за што вас 

вы да лі лі з по ля?

— Ну... Суд дзя ска заў, 

што біць трэ ба толь кі па 

свіст ку. Вось я і ўда рыў.

Са мая рас паў сю джа ная 

мя нуш ка, якую ра сі я не да-

юць сва ім хат нім ча ра па-

хам — Пош та Ра сіі.

— Што та кое 90х60х90 у 

муж чын?

— Жы вот, гру дзі, шчо-

кі...

Ва ўра чоў па лі клі ні кі 

толь кі два ды яг на зы: «Ну, 

і ча го пры пёр ся, ка лі ха-

дзіць мо жаш?» І «А дзе ж 

ты, да ра гі, ра ней быў?»

16 1 лістапада 2018 г.НАПРЫКАНЦЫ

caricatura.ru

Гле да чы да во лі доў га па пра ка лі 

тэ ле ка нал «Ста ліч нае тэ ле ба чан-

не» ў ад сут нас ці свай го пра дук ту 

і па да бен стве да ра сій скай кноп кі 

РэнТБ. Але ўсё зме ніц ца ў но вым 

тэ ле се зо не ўжо з 1 ліс та па да: но-

вы кі раў нік ка на ла Ігар Луц кі і яго 

ка ман да пад рых та ва лі маш таб-

ны рэ брэн дынг, які бу дзе ві даць 

і вон ка ва, і па змес це, анан са ва-

 лі ад ра зу дзве но выя прэм'еры,

«пе рай гра лі» ра ніш ні эфір і цал-

кам аб но вяць сайт.

Больш пад ра бяз на пра пра ек ты 

і пла ны «Звяз дзе» рас ка заў 

кі раў нік ды рэк цыі спец пра ек таў 

СТБ Мак сім МЕ ТА.

— Ад на з аб ве шча ных прэм' ер — 

да ку мен таль ны пра ект «Та ям ні цы 

Бе ла ру сі». На коль кі ён «доў гай гра-

 ю чы» і якія та ям ні цы на огул рас крые 

гле да чам?

— Зня та ўжо шэсць се рый пра ек та, 

ад нак коль кі іх бу дзе ўво гу ле, па ка жа 

час. Да ку мен таль ныя пра ек ты на бе ла-

 рус кім тэ ле ба чан ні — шту ка да стат ко ва

рэд кая, бо іх вы твор часць не толь кі 

каш туе до сыць до ра га, але і па тра буе 

пры цяг нен ня знач най коль кас ці рэ сур-

саў... Ка лі га ва рыць пра фар мат, мы 

ста ра лі ся рас пра цоў ваць та кія тэ мы, 

якія ні бы та ля жаць на па верх ні, але 

гля дзець на іх з не ча ка на га ра кур су, 

шу каць но вы па ва рот. На прык лад, 

гіс то рыя за бой ства Ке нэ дзі Лі Хар ві 

Ос валь дам — зда ец ца, пра яго ў свой 

час не га ва рыў толь кі ля ні вы, — але 

хто та кі сам Ос вальд, як на яго паў-

плы ва лі два га ды жыц ця ў Бе ла ру сі 

і што га во раць свед кі?.. Мы знай шлі 

су пер экс клю зіў ных ге ро яў, у тым лі ку 

лю дзей, якія аса біс та з ім су стра ка-

лі ся, сяб ра ва лі, пра ца ва лі по бач, — і 

ўпер шы ню на ай чын ным тэ ле ба чан ні, 

дый уво гу ле на тэ ле ба чан ні, з пер шых 

вус наў мы да ве да лі ся вель мі ці ка выя 

рэ чы. Не менш за хап ляль ны мі атры ма-

лі ся і ін шыя се рыі пра ек та — пра та ям-

ні цы мінск ага мет ро, пра лёс і за гад-

ка вы ады ход з жыц ця Яў ге ніі Яні шчыц, 

пра эліт ныя «на менк ла тур ныя ква тэ-

ры» — як і для ка го яны раз мяр коў ва-

лі ся ў Кра і не Са ве таў у 1920—1980-х 

гг... Пад крэс лю, мы не ро бім стаў ку на 

скан даль насць, гэ та грун тоў ныя, якас-

ныя жур на лісц кія рас сле да ван ні. Та му, 

ка неш не, спа дзя ём ся, што пра ект ста-

не цык ла вым і атры мае пра цяг — але 

ўсё за ле жыць ад та го, ці спа да ба ец ца 

ён гле да чам. Уклю чы це тэ ле ві зар ужо 

ў гэ ту пят ні цу, па гля дзі це, на коль кі ці-

ка вай атры ма ец ца прэм' е ра.

— У кан цы тыд ня «вы стра ліць» 

ва ша рэ алі ці-шоу «Вёс ка. LІVЕ» — 

на коль кі сме лае, на столь кі ж і на ту-

раль нае — на ват дзіў на, што ра ней 

ні ко му не ўда ва ла ся так па ка заль на 

су тык нуць іл ба мі вёс ку і го рад.

— На са мрэч гэ ты жанр для на ша га 

тэ ле ба чан ня так са ма да стат ко ва рэд кі, 

бо вы ма гае вя лі кай коль кас ці тэх ні кі, 

ча су, за ня тых у вы твор час ці лю дзей... 

Мы, шчы ра ка жу чы, спраў ля лі ся да-

во лі сціп лы мі сі ла мі. Ці ка васць бы ла 

як раз у тым, каб ад шу каць вя ду ча га 

з «не за мы ле ным» по зір кам на вёс ку. 

Зла дзі лі цэ лы кас тынг, у якім са май ці-

ка вай ся род амаль 20 прэ тэн дэн так па-

да ла ся Лі за Па лі шчук з гур та «Лас-Ве-

гас» — і мы ні чо га не пры дум ля ем, ка лі 

ка жам, што яна ні чо га не ве дае пра 

вёс ку: яна та кая га рад ская дзяў чын ка, 

якая ў род най кра і не да лей за МКАД 

не вы яз джа ла, у яе ня ма ні дзя дуль, ні 

ба буль з вёс кі, і та му са мыя звы чай-

ныя рэ чы, боль шас ці з нас зна ё мыя 

з дзя цін ства, для яе — дзі ва дзіў нае.

На зды мач най пля цоў цы мы пра ца ва лі

без сцэ на рыя на ўмыс на, ні я кіх пра пі-

са ных рэп лік — усе рэ ак цыі і эмо цыі 

аб са лют на жы выя, на ро джа ныя «на 

на ту ры». Лі за і яе на іў нае ўспры ман не 

вёс кі ўва хо дзяць у клінч з Ула дзі мі рам 

Суб атам — гэ та во пыт ны жур на ліст, 

мэтр, які глы бо ка ве дае тэ му і які да-

стат ко ва жорст ка «тро ліць» пры го ды 

га рад ской дзяў чын кі. За ўва жу, у пра-

гра ме яны ні вод на га ра зу не су стра-

ка юц ца, Лі за пра цуе на па лет ках, Ула-

дзі мір ка мен туе па дзеі ў тэ ле сту дыі. І 

толь кі ў фі на ле му сяць су стрэц ца, што 

на зы ва ец ца, во чы ў во чы. Што з гэ-

та га вый шла? 12 се рый па 39 хві лін 

кож ная, прэм' ер ная — амаль га дзі на. 

Мы па спра ба ва лі за кра нуць роз ныя 

га лі ны аг ра пра мыс ло ва га комп лек су 

(авеч ка га доў ля, вы твор часць сы ру і 

ін шых ма лоч ных пра дук таў, мяс ная 

вы твор часць, по быт звы чай най вяс-

ко вай гас па дар кі), зра бі лі геа гра фію 

пра ек та як ма га шы рэй шай, аб' еха лі 

прак тыч на ўсю кра і ну. Раз ліч ва ем на 

тое, што пра гра ма бу дзе ці ка вай для

аў ды то рыі роз на га ўзрос ту, — і зноў жа 

ча ка ем ад ва рот най су вя зі, у тым

лі ку праз но вы сайт СТБ.

— Чу ла, што бу дуць вя лі кія пе ра-

ме ны ў ра ніш нім эфі ры. У «Сту дыі 

доб ра га на строю» за ста нуц ца тыя ж 

вя ду чыя і за ха ва ец ца звык лая наз-

ва. А што зме ніц ца?

— «Ра ні ца. Сту дыя доб ра га на-

строю» стар туе ўжо сёння, 1 ліс та па-

да, і бу дзе, ба дай, са май за ўваж най 

пра гра май у пла не аб наў лен ня. У нас 

но вая сту дыя, якая раз мя шча ец ца ў 

кі на тэ ат ры «Элект рон», но выя дэ ка-

ра цыі, но вая гра фі ка і мност ва но вых 

руб рык, ці ка вых для роз ных ка тэ го-

рый гле да чоў. Тэ мы ўзя лі мак сі маль-

на раз на стай ныя, ад эка на міч на га 

агля ду да ежы або га джэ таў — пра 

ўсё гэ та вя ду чыя бу дуць рас каз ваць у 

лёг кай, дзесь ці за баў ляль най фор ме, 

але тым не менш пра гра ма за ста нец ца 

ін фар ма цый на на сы ча най і ка рыс най. 

Аса біс та я пе ра ка на ны, што, гле дзя-

чы на шу пра гра му, ча ла век атры мае 

поў ны ін фар ма цый ны зрэз па дзей у 

кра і не і све це і ня ма па трэ бы шчоў-

каць пуль там.

Акра мя та го, ужо ў ліс та па дзе мы 

бу дзем ра біць пра гра му «Ра ні ца Бе ла-

ру сі» на РТР-Бе ла русь — па куль што 

раз на ты дзень па су бо тах бу дзем за-

кры ваць дзве га дзі ны эфі ру ўлас ным 

кан тэн там. Но выя вя ду чыя — іх ім ёны 

мы па куль не рас сак рэч ва ем —- мяр-

кую, шмат ка го па ра ду юць.

— На ваш по гляд, чым яшчэ вар-

та бы ло б раз на ста іць эфір? Мно гія 

гле да чы з на сталь гі яй пры гад ва юць 

му зыч ныя і за баў ляль ныя пра ек ты 

СТБ...

— Мы бу дзем вель мі шчыль на на зі-

раць за тым, як гле да чы ад рэ агу юць на 

но выя пра ек ты. Ця пер на ша за да ча — 

за пус ціць клю ча выя на він кі, а да лей 

бу дзем пры маць ра шэн ні зы хо дзя чы 

з гля дац кай за ці каў ле нас ці.

...Ці пла нуе СТБ зноў за пус ціць 

му зыч на-за баў ляль ныя пра гра мы, а 

мо жа, на ват за мах нуц ца на ўлас ную 

кі на вы твор часць? Кі раў нік ды рэк цыі 

спец пра ек таў ад каз вае дып ла ма тыч-

на: «У бу ду чы ні ўсё мо жа быць».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ВО СЕНЬ. 
ПЕ РА ЗА ГРУЗ КА

Тэ ле ка нал СТБ рас крые та ям ні цы род на га краю і ад пра віць мод ні цу на вёс ку

Бел тэ ле ра дыё кам па нія на зва ла ім ёны 
вя ду чых між на род на га дзі ця ча га кон-
кур су пес ні «Еў ра ба чан не-2018», які 
прой дзе 25 ліс та па да ў Мін ску і збя рэ 
рэ корд ную коль касць удзель ні каў з 
20 кра ін, ад Аў стра ліі да Фран цыі.

Пас ля не каль кіх эта паў кас тын гаў ар га ні-
за та ры вы ра шы лі, што вес ці фі наль ны кан-

цэрт і ге не раль ны пра гон у «Мінск-Арэ не» 

і ка мен та ваць яго ў грын ру ме бу дзе трыа: 

шоў мен і тэ ле вя ду чы Яў ген Пер лін, пе ра-

мож ца шмат лі кіх твор чых кон кур саў спя вач-

ка Зе на (Зі на Куп ры я но віч) і Хе ле на Ме ра аі, 

якая прад стаў ля ла на шу кра і ну на кон кур се 

ле тась. А старт дзі ця ча му «Еў ра ба чан ню» 

да дуць тэ ле вя ду чыя Дзя ніс Ду дзін скі і Ган на 

Кві ло рыя пад час цы ры мо ніі ад крыц ця маш-

таб на га твор ча га фо ру му, якая ад бу дзец ца 

19 ліс та па да ў НВЦ «Бел Экс па».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ПЯЦЬ 
«ЗО РАК» 

ДЛЯ 
ДЗІ ЦЯ ЧА ГА 

«ЕЎ РА БА ЧАН НЯ»

На слы хуНа слы ху

«СІНІ ПЛОТ» 
(дрэва, фарба)

Аўтар: Кукіна Г., 
2017 г.


