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— Ідэя эка но міі ў наш 

кры зіс ны час ля жыць на 

па верх ні, але як вы ўсё ж 

прый шлі да яе тэ ле ві зій на-

га ўва саб лен ня і як вы ра-

ша лі, з ча го па чаць?

— Па чат ко вы фар мат, 

кас цяк пра ек та быў за да-

дзе ны Маск вой — цэнт раль-

ны офіс Між дзяр жаў най тэ-

ле ра дыё кам па ніі «Мір» быў 

за ці каў ле ны ў спа жы вец кай 

пра гра ме, якая да ва ла б ка-

рыс ныя па ра ды, гэт кія «лай-

фха кі» для жыц ця. Га ды два 

та му бы ла не ве ра год на па пу-

ляр ная тэ ма ра біць штось ці 

сва і мі ру ка мі, і ад гэ та га мы 

ад штур хоў ва лі ся. Пра гра ма 

атры ма ла ся вель мі пра ца ём-

кая, і тэх на ла гіч на не са мая 

прос тая: у нас вель мі мно га 

зды мач ных мес цаў, роз ных 

ла ка цый, каб гле да чам бы-

ло ці ка ва. Та му мі ні маль ны 

па кет пра грам рых та ваў ся 

да за пус ку доў га, пры клад на 

паў го да, — ус па мі нае Але на 

Куп чык.

«Яшчэ тан ней» зды ма-

ец ца ў бе ла рус кіх рэа лі ях, з 

ай чын ны мі май стра мі-ўмель-

ца мі і ма тэ ры я ла мі. Ад нак 

пра гра ма дэ ман стру ец ца 

і ў ін шых кра і нах Са друж-

нас ці, та му яе ства раль ні-

кі, ро бя чы па раў наль ную 

каль ку ля цыю тых ці ін шых 

рэ чаў, пе ра вод зяць кош ты 

ў до ла ра вы эк ві ва лент і па-

зна ча юць, што пры ве дзе ныя 

ідэі ак ту аль ныя для роз ных 

кра ін. Гле да чы, мяр ку ю чы па 

вод гу ках, лі чаць гэ так са ма. 

«Нам па ста ян на пра па ноў ва-

юць ней кіх ге ро яў з Маск вы і 

Пад мас коўя, — за ўва жае Са-

ша Ку ла ко ва, — да во дзіц ца 

тлу ма чыць, што мы пра цу ем 

у Бе ла ру сі».

— У кад ры ў вас вы хо-

дзіць усё склад на, лёг ка і 

ды на міч на. А па-за кад рам 

час та ад бы ва юц ца не спа-

дзя ван кі?

— Па ста ян на! — у адзін 

го лас ад каз ва юць, смя ю чы-

ся, дзяў ча ты.

— Напры кла д, дня мі наш 

рэ жы сёр ехаў са зды мак, 

ле жа чы пад швед скай сцен-

кай, — дзе ліц ца Аляк санд-

ра. — Прос та гэ тая сцен ка не 

ўля за ла ў мік ра аў то бус, та му 

рэ жы сё ру да вя ло ся скру ціц-

ца ней ма вер ным чы нам, каб 

пад лез ці пад яе, — і пры гэ-

тым ухіт рыц ца зды маць сэл-

фі, каб вы клас ці ў са цы яль-

ных сет ках і за інт ры га ваць 

аў ды то рыю...

— Мы і са мі па ста ян на 

ез дзім з поў ны мі па ке та мі 

са мых не ве ра год ных рэ чаў: 

рэ кві зі там, ней кі мі ін стру мен-

та мі, драў ля ны мі план ка мі, 

швей ны мі ма шын ка мі. Ня-

даў на я аса біс та цяг ну ла ма-

шын ку ў 14 кі ла грамаў, — да-

дае Але на. — Ад ной чы, каб 

па шыць па лі то, маш таб на 

за ку па лі ся па сэ канд-хэн дах, 

бо не маг лі знай сці ў кра мах 

асно ву па трэб на га ко ле ру... 

Так што нас ужо доб ра ве-

да юць у бу даў ні чых кра мах, 

швей ных ад дзе лах, ганд лё-

вых пунк тах з фур ні ту рай і 

бі жу тэ ры яй.

Ад ной чы ды рэк тар зды-

мач най гру пы тэ ле фа на ва ла 

ў бу даў ні чую кра му і ці ка ві-

ла ся, коль кі па трэб на шну-

ра, каб аб ма таць шы ну. Кан-

суль тант здзі віў ся, але па рэ-

ка мен да ваў узяць 15 мет раў. 

А ака за ла ся, па трэб на ка ля 

65 — да вя ло ся ез дзіць, да ку-

паць. А дру гім ра зам зды ма лі 

ў Жло бі не з хлоп чы кам-пад-

лет кам пра гра му пра во пы ты 

кштал ту «юны хі мік» — ча ты-

ры га дзі ны спра ба ва лі паў та-

рыць экс пе ры мен ты, якія ба-

чы лі ў ін тэр нэ це, але ні чо га 

не атрым лі ва ла ся. Вы ру чыў 

апе ра тар, які пры га даў сваё 

школь нае за хап лен не хі мі яй, 

знай шоў тое-сёе з ма тэ ры я-

лаў і ўра та ваў пра гра му ад 

га неб на га пра ва лу.

— Да рэ чы, гэ та тое, што 

мы не ад на ра зо ва пра ве ры-

лі пад час зды мак: ін тэр не ту 

нель га ве рыць, та ва ры шы! 

Ка неш не, не ўсе па ра ды там 

лух та, але доб рая па ло ва. 

Час та чап ля ем ся за пад гле-

джа ную на пра сто рах су свет-

на га па ву цін ня ці ка вую ідэю, 

паў та ра ем адзін у адзін — 

а не вы хо дзіць. Да во дзіц ца 

да пра цоў ваць пры ве дзе-

ныя рэ цэп ты, ка рэк та ваць, 

сло вам, пры во дзіць ін тэр-

нэт-па ра ды ў ад па вед насць 

рэа лі я м. Так што, на пэў на, у 

кож най пра гра ме ёсць свае 

за кад ра выя ці ка він кі, твор чы 

вы клік і ка рыс ны во пыт.

— На пер шы по гляд, тут 

та кая пра сто ра для твор-

час ці, што не ве да еш, за 

якую тэ му най перш уча-

піц ца.

— Так толь кі зда ец ца. 

Ка вар ства гэ та га пра ек та ў 

тым, што вя ліз нае не ўза ра-

нае по ле пас ля пер ша га се-

зо на зву жа ец ца да не каль кіх 

асноў ных сфер: бу даў ніц тва 

і афарм лен не па мяш кан няў, 

хар ча ван не, гар дэ роб, спорт 

і зда ро вы лад жыц ця, кас ме-

та ло гія і пры га жосць, дзе ці і 

іх па трэ бы.

— Ня ўжо і ўсё? А, ска-

жам, транс парт?

— О, гэ та бы ла ад на з 

са мых цяж кіх у пра цы пра-

грам, пры ўспа мі нах аб ёй я 

да гэ туль хры шчу ся, — уз ды-

хае Але на. — Нам жа трэ ба 

бы ло пра вес ці май стар-клас 

і неш та зра біць сва і мі ру ка-

мі, а што тут пры ду ма еш? 

У вы ні ку пры дум ля лі ве ла-

сі пед — у пра мым сэн се: 

збі ра лі элект ра ве ла сі пед, 

і лепш не пы тац ца, як гэ та 

атрым лі ва ла ся... На огул, ка-

лі б не та ле на ві тыя май стры-

эн ту зі яс ты, апан та ныя сва-

ёй спра вай, якія аб са лют на 

бяс плат на пры хо дзяць нам 

на да па мо гу і ро бяць не ве ра-

год ныя рэ чы, — то не атры-

ма ла ся б ні «транс парт ная», 

ні шмат якія ін шыя пра гра мы. 

Гэ та прос та цуд, што ся род 

нас ёсць та кія лю дзі.

— Іх яшчэ па спра буй 

знай дзі...

— Гэ та ро біць на ша вы-

дат ная ад мі ніст ра тар Та ня, 

здоль ная за да во ліць са мыя 

вар' яц кія за па тра ба ван ні. 

Бы вае, ус клік не: «Гэ та не-

маг чы ма!» А праз дзень-

дру гі зна хо дзіць ме на ві та 

тое, што бы ло па трэб на, і 

ўга вор вае ўсё но вых ге ро яў 

пры няць наш не ма лень кі та-

бар: вя ду чая, рэ жы сёр, два 

апе ра та ры, гу ка рэ жы сёр — і 

па дзя ліц ца на ка ме ру сак рэ-

та мі май стэр ства.

— А бы вае, што лю дзі 

про сяц ца ў пра гра му са-

мі — зды мі це мя не, зды-

мі це?

— Так, у чым зболь ша га 

Са шы на за слу га, — кі вае 

Але на на су вя ду чую, — бо 

з яе пры хо дам у пра ект па-

ча ло ся раз віц цё і пі яр у са-

цы яль ных сет ках. Іх рэ сурс 

я ра ней, шчы ра ка жу чы, не-

да ацэнь ва ла.

— Мы яшчэ не дай шлі да 

не ка то рых пля цо вак, — да-

дае Са ша, — трэ ба ства рыць 

ста рон кі ў «Ад на клас ні ках» 

і «УКан так це». Але пэў ныя 

вы ні кі ўжо ві даць, і май стры, 

ра мес ні кі, сты ліс ты, ды зай-

не ры час та са мі пад кід ва юць 

ідэі. На прык лад, ад на дзяў-

чы на пра па на ва ла май стра, 

які ра біў мас тац кую коў ку 

для па ла ца Мак сі ма Гал кі на і 

мэб лю ў сты лі стым панк. Але 

гэ ты ча ла век жы ве ў Маск ве, 

та му я ад ка за ла, што, ка лі ў 

яго ёсць вы хад на бе ла рус-

кіх ка лег, з за да валь нен нем 

бу дзем су пра цоў ні чаць. Мы 

на огул заўж ды ад кры тыя для 

пра па ноў, адзі ная ўмо ва для 

май стар-кла саў — яны му-

сяць быць не скла да ны мі, 

каб мог паў та рыць кож ны 

ча ла век.

— У пра гра мах пры-

клад но га кштал ту заўж ды 

важ ная зва рот ная су вязь. 

Як ацэнь ва юць ва шу пра цу 

гле да чы?

— На афі цый ных ста рон-

ках пра ек та хва ляць, і гэ та, 

на ту раль на, вель мі пры ем на. 

Ге роі, якія зды ма лі ся ў той 

ці ін шай пра гра ме, ро бяць 

на нас спа сыл кі род ным і 

сяб рам, так вось па кры се і 

ру шым у на род, — усмі ха-

ец ца Са ша. — Хоць ёсць і 

кры ты ка. Пас ля са ка віц кай 

пра гра мы пра ды зайн дзі-

ця ча га па коя адзін хло пец 

з ма лень ка га ра сій ска га 

га рад ка зра біў сваю каль-

ку ля цыю, коль кі бу дзе каш-

та ваць зра біць гір лян ду для 

ўпры го жан ня, і сцвяр джаў, 

што вы хо дзіць зу сім не тан-

на. А не ка то рыя пі са лі, што 

пра па на ва ная май страм ідэя 

зра біць са ста рой па крыш кі 

пу фік — не эка ла гіч ная, бо 

та кім рэ чам ня ма ча го ра біць 

у дзі ця чым па коі. Мы ўліч ва-

ем усе мер ка ван ні і за ўва гі, 

бо гэ та важ на для да лей ша га 

раз віц ця пра ек та.

— Ці мно гія ідэі і май стар-

кла сы са зды мак пе ра но сі-

це ва ўлас нае жыц цё?

— Так, і не толь кі мы. Па-

чаць хоць бы з та го, што пас-

ля на шых ку лі нар ных пра грам 

уся зды мач ная гру па, пад лі-

чыў шы што дзён ную эка но мію, 

пе ра ста ла абе даць у ка фэ і 

па ча ла на сіць «сса бой кі». 

Адзін з апе ра та раў узяў ідэю з 

шы най-пу фі кам на ўзбра ен не 

для афарм лен ня да чы, дру гі 

аздо біў до ма сцен ку дэ ка-

ра тыў най цаг ля най клад кай; 

на ша ад мі ніст ра тар ня даў на 

звя за ла стыль ную су мач ку 

а-ля Ка ко Ша нэль — та кія пра-

да юц ца ў брэн да вых бу ці ках 

за 500 до ла раў. А я зра бі ла 

до ма на ва год няе ім бір нае пя-

чэн не-міш кі з па жа дан ня мі — 

цу доў ны рэ цэпт! — га во рыць 

Але на. — Ця пер гэ та ўжо ся-

мей ная тра ды цыя, і кож ны ча-

кае свай го міш ку... А ня даў на 

на май стар-кла се па збор цы 

швед скай сцен кі з пад руч ных 

ма тэ ры я лаў — ча ран коў рыд-

лё вак ды граб ляў — я з ве лі-

зар ным здзіў лен нем ад чу ла, 

што ўсе гэ тыя чу жын скія для 

мя не сло вы «фрэ зы», «шру-

бы» і «са ма рэ зы» — зра зу ме-

лыя, ка лі тлу ма чыць пра фе сі я-

нал, які да па ма гае не на ра біць 

крыўд ных па мы лак і прый сці 

да мэ ты.

— На огул, мне зда ец ца, 

мож на па паль цах пе ра лі-

чыць тыя май стар-кла сы, 

якія мы не вы пра боў ва лі ва 

ўлас ным жыц ці, — да дае Са-

ша. — Я вось на ву чы ла ся пя-

чы хлеб дзя ку ю чы Ле не і ад-

ной з на шых пра грам. Ра ней 

лі чы ла, што гэ та вель мі скла-

да ны пра цэс, які аба вяз ко ва 

па тра буе шмат да дат ко вых 

пры лад, фор ма чак, хле ба печ-

кі, а ака за ла ся, што па трэб ны 

жы вая за квас ка, ва да, му ка і 

соль — і атрым лі ва ец ца та кая 

сма ка та! По тым на ват з ка-

рыс лі вым ін та рэ сам пры гля-

да ла ся ў кож най пра гра ме: 

ча го я яшчэ не ра бі ла, што 

ха це ла ся б па спра ба ваць?

— «Яшчэ тан ней» жы ве 

ў эфі ры ўжо больш як год. 

Пла ну е це аб наў ляць фар-

мат?

— У нас ёсць за дум ка не 

тое каб пе ра фар ма та вац ца, 

але зра біць па ке ты пра грам, 

якія да ты чы лі ся б асоб най тэ-

мы. Бо сён ня на ша мэ та вая 

аў ды то рыя раз мы тая: Са ша 

ро біць пра гра му пра рэ стаў-

ра цыю дач най мэб лі, а я на-

ступ ную — пра ку лі на рыю, 

да лей — пра гар дэ роб... 

Та му, дасць бог, бу дзе но-

вы се зон — хо чац ца зра біць 

шэ раг мэ та вых пра грам: пра 

ін тэр'ер, хар ча ван не, зда роўе 

і г. д., ад па вед на, пра анан са-

ваць кож ны па кет, каб гле да-

чы маг лі вы браць тое, што ім 

да спа до бы. Хоць, мне зда-

ец ца, наш пра ект не з тых, 

якія мож на ра біць бяс кон ца, 

як «По ле цу даў».

— Але ці ка вых май стар-

кла саў, якія да па ма га юць і 

сэ ка но міць, і зра біць экс клю-

зіў ныя рэ чы, у якія ўклад ва-

еш част ку ду шы, на са мрэч 

мно га, — не зга джа ец ца Са-

ша Ку ла ко ва. — І пас ля кож-

на га май стар-кла са па чы на-

еш больш лю біць і ца ніць рэ-

чы хэнд-мэйд, а ра зам з тым і 

ся бе — змог, спра віў ся.

— Га лоў нае, каб гэ та бы-

ло ці ка ва нам са мім — вось 

най леп шы мар кер, — лі чыць 

Але на. — Ка лі ты га рыш 

спра вай, якую ро біш, то і 

вы нік бу дзе ці ка вы для гле-

да чоў. Вель мі час та важ на 

не на ву чыць ра біць штось ці 

кан крэт нае, а даць штур шок, 

ідэю; не бой це ся пры клас ці 

пэў ныя на ма ган ні, на ват не-

зна ё мая спра ва з да па мо гай 

май стра пры ня се плён.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та аў та ра і з ар хі ва 

пра гра мы
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Зра біць ра монт і не за лез ці ў даў гі, зга та ваць 

«з ні чо га» смач ныя і ка рыс ныя стра вы, 

шы коў на вы гля даць за ка пей кі — уя ві це са бе, 

гэ та цал кам рэ аль на. Як эка но міць ра зум на, 

каб на яў на га бюд жэ ту ха па ла на ўсе па трэ бы, 

пад каз вае гле да чам пра гра ма «Яшчэ тан ней», 

што вось ужо не каль кі се зо наў вы хо дзіць 

на ка на ле «МІР». Пра тое, з ча го па чы на ла ся 

шко ла эка но міі і як здым кі пра ек та ад бі ва юц ца 

на паў ся дзён ным жыц ці, «Звяз да» рас пы та ла 

яго аў та раў і вя ду чых — Але ну КУП ЧЫК 

і Аляк санд ру КУ ЛА КО ВУ.

Дасье «Звяз ды»
«Яшчэ тан ней» — па 

сут нас ці, збор нік май-

стар-кла саў, па рад і 

пад ка зак, як за мест 

да ра гіх па слуг і та ва раў 

ска рыс таць да ступ ныя 

ма тэ ры я лы і атры маць 

не гор шы вы нік. Час та 

гэ та не га то выя рэ цэп-

ты, а толь кі штур шок 

для фан та зіі і прак тыч-

нас ці. На сён ня вый шла 

ўжо ка ля паў сот ні вы-

пус каў пра гра мы.

«Ад ной чы ды рэк тар 
зды мач най гру пы 
тэ ле фа на ва ла 
ў бу даў ні чую кра му 
і ці ка ві ла ся, коль кі 
па трэб на шну ра, 
каб аб ма таць шы ну».

«Вы ўме е це жыць па срод ках? А мы пад ка жам, як зра біць мно гія рэ чы яшчэ тан ней!» — 
абяцае ка ман да тэ ле пра ек та.

Пад час зды мак вя ду чыя на са мрэч ро бяць усё сва і мі ру ка мі — 
і шы юць, і фар бу юць, і пі ра гі пя куць, і шру бы ўкруч ва юць.


