
Пра пер шыя кро кi
— Дак лад на па мя таю, з 

ча го па ча ло ся маё су пра-
цоў нiц тва з тэ ле ка на лам, — 
пры гад вае Ан жэ лi на Ула-
дзi мi ра ўна. — Ка лi ў кан цы 
2006 го да па сту пi ла пра па-
но ва пра ца ваць у ка ман дзе 
рэ алi цi-шоу «Зор ны цырк», я 
пра ца ва ла ў Бел тэ ле ра дыё-
кам па нii над ства рэн нем прэ-
мii «Тры умф», пры све ча най 
на шым сла ву тым спарт сме-
нам, а так са ма на на ва год-
нiм «Бла кiт ным агень чы ку»... 
За гру жа насць бы ла прос та 
над звы чай ная, i я мер ка ва ла 
ад мо вiц ца. Ад нак Ягор Вя ча-
сла ва вiч Хрус та лёў, якi быў 
ад ным з кi раў нi коў тэ ле ка на-
ла, умеў вес цi пе ра га во ры i 
пе ра кон ваць су раз моў нi каў. 
Та му (смя ец ца. — Аўт.) у 
адзiн цу доў ны мо мант я апы-
ну ла ся на пля цоў цы «Зор на га 
цыр ка» i во ка мгнен на ўцяг ну-
ла ся ў пра ект.

— Якi, ус пом нiм на хвi лi-
нач ку, стаў пер шым «сва-
iм» рэ алi цi-шоу не толь кi 
для АНТ, але на огул для 
ўсёй Бе ла ру сi.

— Так, ён быў пер шы, а та-
му вель мi шчы ры i са праўд-
ны: гэ та бы лi пер шыя траў мы, 
не пад роб ныя эмо цыi i пра мы 
iн тэр ак тыў з гле да ча мi... Твор-
чая ка ман да АНТ вель мi лю-
бiць i цёп ла ўспа мi нае «Зор ны 
цырк», хоць пра ца ваць бы ло 
на са мрэч цяж ка. Шоу вы хо-
дзi ла што тыд нё ва, у кож ным 
вы пус ку пра ект па кi даў адзiн 
з удзель нi каў, а ў ас тат нiх на 

пад рых тоў ку за ста ва ла ся ўся-
го ча ты ры днi. Уя вi це, што та-
кое за ча ты ры днi ча ла ве ку, 
да лё ка му ад цыр ка — тэ ле-
вя ду ча му, бан кi ру, хат няй гас-
па ды нi, — на ву чыц ца ха дзiць 
па ка на це або пад рых та ваць 
ну мар з па вет ра най гiм нас ты-
кай, жанг лi ра ваць, за сво iць 
асно вы дрэ су ры?!

Зрэш ты, для боль шас цi 
гле да чоў вы клi кi i пе ра адо-
лен нi рэ алi цi-шоу за ста лi ся 
па-за кад рам. На вы ха дзе ж 
атры маў ся вi до вiшч ны, дра-
ма тыч ны i эма цы я наль ны 
тэ ле пра ект, пе ра мож ца яко-
га, вi цеб скi на стаў нiк Па вел 
Ке жа, увай шоў у гiс то рыю як 
«тэ ле ге рой з на ро да».

Пра коль касць 
i якасць

«Адзiн су праць усiх» i «100 
мiль ё наў», «Ака дэ мiя та лен-
таў» i «Му зыч ны суд», «Бiт-
ва ты та наў» i «За чыст ка», 
«Тры ха лас ця кi» i «Па саг 
для ня вес ты», «Но выя га ла-
сы Бе ла ру сi» i «Я спя ваю», 
ад ро джа ны на ноў кон курс 

«Мiс Бе ла русь» i ўпер шы ню 
пра ве дзе ныя ў 2014-м «Мi сiс 
Бе ла русь» i «Мiс тар Бе ла-
русь», — мы гар та ем у па мя цi 
раз на жан ра выя шоу, нi бы та 
ста рон кi вя лiз най кнi гi. I пра 
кож ны за баў ляль ны, iн тэ ле-
кту аль ны, спар тыў ны, твор-
чы пра ект мая су раз моў нi ца 
мо жа зга даць што-не будзь 
гэт кае. Ска жам, цi ве да лi вы, 
што пры ду ма ны на АНТ «Па-

саг для ня вес ты» на ра дзiў ся 
з дро бя зi? Ад ной чы Ры гор 
Кi сель, пра гля да ю чы ра нiш-
нюю прэ су, уба чыў за мет ку 
пра за бег ня вест не дзе за 
мя жой. I бе ла рус кiя ня вес ты 
так са ма па бег лi па шчас це — 
а ў вы нi ку, на га да ем, не каль-
кi ма ла дых пар ста лi сем' я мi, 
у тым лi ку алiм пiй скi чэм пi-
ён па вес ла ван нi Аляк сандр 
Баг да но вiч i пе ра мож ца шоу 
Ва ле рыя Ру да коў ская.

На огул, га ва рыць на гэ-
ту тэ му мож на бяс кон ца: за 
2007—2017 га ды АНТ зня-
ло ка ля 200 шмат се рый-
ных тэ ле пра ек таў. «Не дзе 
ў 2013—2014 го дзе ў адзiн 
ме сяц ад на ча со ва ў за пус ку 
i пост прад акш ане ў нас бы-
лi 17 пра ек таў, зроб ле ных 
ад ной i той жа ка ман дай 
з 13 ча ла век», — ша кi руе лiч-
ба мi Ан жэ лi на Мi куль ская.

— Але як?!

— Усё дзя ку ю чы та му, 
што на АНТ вы най шлi, мож-
на ска заць, ноу-хау, трэ ба 
па тэн та ваць. Тут, я лi чу, са-
праў ды ёсць чым га на рыц ца, 
бо ўда ло ся ства рыць зруч ную 
i пра ду ма ную iнф ра струк ту ру, 
дзя ку ю чы якой на ват не вя лi-
кi мi сi ла мi мож на здзейс нiць 
вя лiз ную коль касць пра ек таў. 
Зноў жа прык лад: зда ец ца, 
за 2012 год у нас вый шла 242 
паў на вар тас на пад рых та ва-
ныя вы пус кi роз ных шоу — са 
сцэ на ры я мi, дэ ка ра цы я мi, кас-
цю ма мi, рэ пе ты цы я мi i г. д.

Пры гэ тым, сцвяр джае су-
раз моў нi ца, за шмат га доў 
пра ве дзе ных кас тын гаў i мно-
гiх ты сяч лю дзей, якiя прай-
шлi праз ад бо ры, яна па мя-
тае ўсiх. «Не па срэд на — усiх 
удзель нi каў усiх на шых пра-
ек таў, i шмат з кiм пад трым-
лi ваю доб рыя ста сун кi. На ват 
ка лi з па мя цi ў пэў ны мо мант 
вы пад зе iмя цi проз вi шча ча-
ла ве ка, я аба вяз ко ва ўспом-
ню, дзе ён зды маў ся i якая гiс-
то рыя бы ла з iм звя за ная. Бо 
ўсе ма тэ ры я лы з кас тын гаў 
я вель мi доў га i скру пу лёз на 
вы ву чаю, i да та го мо ман ту, 
ка лi ўдзель нi кам чар го ва га 
пра ек та ска жуць «так», я ўжо 
ве даю iх, як род ных: гэ та яны 
мя не ба чаць пер шы-дру гi раз, 
а я iх — сто пя цi дзя ся ты...»

— Да вай це ўспом нiм 
адзiн з са мых кра наль ных 
i ду шэў ных пра ек таў тэ ле-
ка на ла — му зыч ны дзi ця-
чы кон курс «Я спя ваю». Не 
шка ду е це, што ў iм па стаў-
ле на кроп ка?

— Для ўся го ёсць свой 
час. На мо мант з'яў лен ня на 
эк ра не «Я спя ваю» быў над-
звы чай ак ту аль ным i важ-

ным. А сён ня, звяр нi це ўва гу, 
на ўсiх ра сiй скiх тэ ле ка на лах 
пай шла бяс кон цая плы ня дзi-
ця чых пра ек таў i та лент-шоу, 
i гля дач iмi, на жаль, ужо пе-
ра на сы ча ны. У та кой вя лiз-
най ма се губ ля ец ца дзi ця чая 
ўнi каль насць i знi кае той на-
строй, што вы клi кае ў ад каз 
са мыя шчы рыя эмо цыi.

На пэў на, трэ ба даць усiм 
ах вот ным маг чы масць вы ка-
зац ца на дзi ця чую тэ му, а по-
тым пе ра асэн са ваць яе на ноў 
i знай сцi тое, ча го на iн шых 
тэ ле ка на лах ня ма. Ня хай са-
бе ўсе рыб кi плы вуць у адзiн 
бок, па ця чэн нi, а ад на — у iн-
шы. На ту раль на, ёсць у гэ тым 
ры зы ка быць незра зу ме лым, 
але, дзя ка ваць бо гу, у нас 
ха пае сiл i та лен таў пе ра адо-
лець iнер цыю i зра бiць так, як 
нi хто не ра бiў. У мя не, пры зна-
ю ся, у га ла ве сён ня вы спя вае 
зу сiм но вы пра ект, якiм я лi та-
раль на хва рэю. Вель мi ха чу 
рас ка заць пра ста рых, вы цяг-
нуць з-за за ве сы маў чан ня i 
пры ад крыць гэ тыя скарб нi цы 
во пы ту, муд рас цi, жыц цё вых 
гiс то рый, каб мы на ноў па ча лi 
ца нiць гэ тых лю дзей, за хап-
ляц ца iмi, пра яў ляць больш 
ува гi не толь кi да блiз кiх, але 
i да су се дзяў, зна ё мых i на ват 
не зна ё мых.

— Я зра зу ме ла, што не-
маг чы ма вы лу чыць адзiн, 
са мы лю бi мы пра ект. А якi 
быў са мым скла да ным?

— На пэў на, та кi мi бы лi аў-
тар скiя пра ек ты, якiя мы вы-
на хо дзi лi. Для па раў на ння: у 
су свет на га вы твор цы тэ ле-
шоу, га ланд ска га тэ ле вi зiй-
на-прад зю сар ска га хол дын га 
Endemol, што мае дач чы ныя 
кам па нii ў 23 кра i нах, най леп-
шыя пра ек ты вы бi ра юц ца на-
ступ ным чы нам. Раз на год 

усе фi лi ялы прад стаў ля юць 
свае за дум кi, з якiх га лоў ны 
офiс вы бi рае 10—20 iдэй i вы-
лу чае ў ся рэд нiм 10 мiль ё наў 
до ла раў на рас пра цоў ку кож-
на га. По тым гэ тыя пра ек ты 
зды ма юц ца i вы пра боў ва юц-
ца на аў ды то рыi, а па вы нi ках 
гэ та га тэс цi ра ван ня да про да-
жаў у све це вы бi ра ец ца доб ра 
ка лi ад но тэ ле шоу — «Адзiн 
су праць усiх», аль бо «Фаб-
ры ка зо рак», аль бо «Адзiн у 
адзiн». На гэ ты мо мант у так 
зва най бiб лii фар ма ту вы ве ра-
ны, пра лi ча ны i пра пi са ны ўсе 
ню ан сы i дро бя зi тэ ле пра ек та. 
Дык вось, на го нар тэ ле ка на лу 
АНТ, у нас ёсць шэ раг ары гi-
наль ных пра ек таў, ство ра ных 
ад па чат ку да кан ца ўлас ны мi 
сi ла мi: «Па саг для ня вес ты», 

«Мiс Бе ла русь», «Я спя ваю», 

«Ака дэ мiя та лен таў», «Та-

лент кра i ны», «Го нар на цыi», 

«Лас ка ва за пра ша ем у Бе-

ла русь!», «Му зыч ны суд» — 

з 2006 го да мы на лi чы лi больш 

як 170 сва iх пра ек таў.

Му зыч ныя тэ ле пе ра да-

чы — мож на ска заць, фiр мен-

ны знак АНТ, якi па спя хо ва 

ро бiць i на ва год нiя мю зiк лы, 

i соль ныя цi збор ныя кан цэр-

ты ар тыс таў роз най ве лi чы нi 

(«Пес ня го да Бе ла ру сi», на-

цы я наль ная му зыч ная прэ мiя 

«Лi ра», «Му зыч ныя ве ча ры ў 

Мiр скiм за мку» i г. д.). Трэнд 

апош нiх га доў — тэ ат раль на-

му зыч ныя па ста ноў кi, пры-

мер ка ва ныя да Ку пал ля. Не 

ста не вы клю чэн нем i ця пе-

раш няе ле та: восьмага лi пе ня 

ў аг ра га рад ку Алек санд рыя 

Шкло ўска га ра ё на ад бу дзец-

ца вi до вiшч нае эст рад на-цыр-

ка вое шоу «Ку паль скi сон».

— У ак цё раў ёсць ро ля-

ма ра. А ў прад зю са ра, рэ-

жы сё ра, сцэ на рыс та ёсць 

тэ ле пра ект-ма ра — яшчэ 

не зроб ле ны, але вель мi 

жа да ны?

— Пе рад усiм пра ста рых. 

А звыш та го... Хо чац ца зра-

бiць маш таб ны, на ват мiж-

на род ны, пра ект, звя за ны з 

кос ма сам. У кос мас па ля це лi 

ўжо ту рыс ты, ча му б не раз-

вiць гэ ту iдэю да лей?

Пра час 
пры знан няў

— 25 чэр ве ня АНТ свят-
куе 15-год дзе. У дзень на-
ра джэн ня пры ня та ра бiць 
па да рун кi i ка заць пры ем-
ныя сло вы...

— Я вель мi люб лю тэ ле ка-
нал АНТ, праў да. Гэ та i род ны 
дом, i 98% жыц ця, i вель мi блiз-
кiя лю дзi. Я ўдзяч ная кi раў нiц-
тву, якое ства ры ла для ка лек-
ты ву спры яль ныя ўмо вы — не 
спра ва здач на-бю ра кра ты за ва-
ныя, а са праў ды твор чыя, у якiх 
на са мрэч хо чац ца рас крыц ца 
i пра ца ваць на поў ную. У нас, 
i гэ та так са ма да ра го га каш-
туе, над звы чай дру жа люб ная 
ат мас фе ра, у якой склад ва-
ец ца не сер пен та рый ка лег, а 
ка ман да па плеч нi каў, пры чым 
над звы чай лёг кая на пад' ём, 
ма бiль ная ка ман да, — не ка то-
рыя пы тан нi мож на вы ра шыць 
на ват па ся род но чы. Я нi ў якiм 
вы пад ку не iдэа лi зую аб ста-
ноў ку, бы ва юць i скла да нас цi, 
i шур па тас цi — але пе рад усiм у 
нас ёсць го нар за брэнд i ад каз-
насць за яго пе рад гле да ча мi i 
са мi мi са бой. На огул, я шчас лi-
вая, што АНТ зда рыў ся ў ма iм 
жыц цi, — ма быць, дзя ку ю чы 
гэ та му ад бы ла ся i я — як рэ-
жы сёр, як ча ла век, якi здзяйс-
няе раз на стай ныя пра ек ты. 
У iн шым вы пад ку, на пэў на, я 
бы ла б прос та доб рай ма цi — а 
ця пер мае дзе цi i баць кi мной 
га на рац ца (смя ец ца).

— Га на рац ца, бо ёсць на-
го ды. Акра мя шэ ра гу ўзя-
тых «Тэ ле вяр шынь» ус пом-

нiм уру ча ны вам сё ле та ме-

даль Фран цыс ка Ска ры ны. 

Та кая вы со кая ацэн ка са-

гра вае аль бо аба вяз вае?

— Аба вяз вае. Хлу сiць 

не бу ду: ка лi ў пят нi цу, 

13-га, мне ска за лi пры быць 

на афi цый ны пры ём ад iмя 

Прэ зi дэн та, я, без умоў на, 

ра зу ме ла, што прос та так на 

па доб ныя ме ра пры ем ствы 

не клi чуць, але на ват уя вiць 

не маг ла, што атры маю з рук 

Прэ зi дэн та та кую га на ро вую 

ўзна га ро ду, як ме даль Фран-

цыс ка Ска ры ны. Па дзея бы-

ла не ча ка най, хва лю ю чай i 
над звы чай пры ем най. I ўсё 

ж ме даль — вя лi кая ад каз-

насць: ця бе вы со ка аца нi лi, 

ад зна чы лi твой уз ро вень, i 

да лей прос та нель га апус-

кац ца нi жэй за яго. Та му на 

на ступ ны дзень ужо прый шлi 

дум кi, як уз няц ца на на ступ-

ную пры ступ ку, вы шэй шую, i 

яшчэ вы шэй шую — як у кнi зе 

май го пi я нер ска га дзя цiн ства 

«Чац вёр тая вы шы ня». Усё 

са мае цi ка вае — на пе ра дзе!

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
tselyashuk@zviazda.by



За кад рамЗа кад рам  

Ты пом нiш, як усё па чы на ла ся?..
На пя рэ дад нi свай го 15-год дзя тэ ле ка нал АНТ за пус цiў 
у эфiр се рыю про ма-ро лi каў з дэ вi зам «Най леп шае — 
на пе ра дзе!». Але, вiн шу ю чы ка лег, мы ўсё ж вы ра шы лi 
аку нуц ца ў гiс то рыю i ўспом нiць най больш яр кiя, маш-
таб ныя i знач ныя тэ ле пра ек ты. Гi дам у эк скур сii для 
чы та чоў «Звяз ды» вы сту пае ча ла век, якi шмат у чым 
зра бiў Агуль на на цы я наль нае тэ ле ба чан не ме на вi та 
та кiм, якiм мы яго сён ня ба чым, — ды рэк тар ды рэк цыi 
спец пра ек таў АНТ Ан жэ лi на МI КУЛЬ СКАЯ.

Па мя та е це, у якiм го дзе на АНТ вы хо дзi ла гуль ня-вiк та ры на «Я люб лю Бе ла русь»?

«Мой бiз нес» стаў свое асаб лi вым бiз нес-iн ку ба та рам 
для дзя сят каў бе ла рус кiх прад пры маль нi каў-па чат коў цаў. 

Уво сень у эфiр вый дзе ўжо трэ цi се зон пра ек та!
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Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

«СМАЧ НАЕ ЛЕ ТА СА «ЗВЯЗ ДОЙ»«СМАЧ НАЕ ЛЕ ТА СА «ЗВЯЗ ДОЙ»
Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту 

«Звяз да» на ІІІ квар тал або на
ІІ паў год дзе 2017 го да — за паў няй це 
карт ку ўдзель ні ка, вы ра зай це
і да сы лай це да 8 лі пе ня 2017 го да 
ў рэ дак цыю на ад рас: 220013,
г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А.

Ся род пад піс чы каў 12 лі пе ня 
2017 го да бу дуць ра зы гра ны 7 ман га лаў 
Forester і су пер прыз — на бор са до вай мэб лі 
Tarіfa longe. Вы ні кі бу дуць апуб лі ка ва ны ў га зе це 
«Звяз да» да 22 лі пе ня 2017 г.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі 

па 30 ве рас ня 2017 г. пры па да чы кві тан цыі аб пад піс цы 

на «Звяз ду» на ІІІ квар тал або ІІ паў год дзе 2017 г. і паш пар та. 

Пас ля 30 ве рас ня вы да ча пры зоў спы ня ец ца і прэ тэн зіі 

пад піс чы каў не пры ма юц ца. Умо вы рэ клам най гуль ні «Смач нае ле та 

са «Звяз дой» чы тай це ў ну ма ры 95 га зе ты «Звяз да» ад 23.05.2017 г.

Тэ ле фон для да ве дак: (017) 284 44 04.

Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 26.05.2017 па 30.09.2017.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі №3002 ад 16.05.2017 г. вы да дзе на 
Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ман гал Forester ВС-781 с шампурамис шампурами

На бор мебели са до вой Tarіfa lounge wіkbrw-std lounge


