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Ім ёныІм ёны

«Пры праў ляю 
стра вы 

ўсмеш кай»

Свой стыльСвой стыль

— Кім ма ры лі стаць у дзя цін стве? Ці споў ні ла ся 

ма ра?

— Я ні ко лі не ка за ла: «Ха чу быць ар тыст кай». Гэ-

та бы ло зра зу ме ла: ні на стаў ні кам, ні пра гра міс там, 

ні кас ма на ўтам — ар тыст кай. Я лю бі ла спя ваць і 

вы сту паць на пуб лі цы, на ват ка лі збі ра ла яе са бе 

са ма: рас са джва ла ва кол ля лек і га дзі на мі ім 

неш та рас каз ва ла.

— Ці па мя та е це свой са мы пер шы кас-

тынг?

— У дзя цін стве я ўдзель ні ча ла ў шмат лі кіх 

кон кур сах. Вель мі іх, да рэ чы, не лю бі ла, та му 

што жу дас на хва ля ва ла ся. І ме на ві та та ды 

я дак лад на зра зу ме ла: хлоп чык, які спя вае, 

вы гля дае больш вый грыш на, чым дзяў чын-

ка. Ча му? Та му што хлоп чы каў на кон кур-

сах знач на менш. І ка лі ён спя вае са праў ды 

доб ра, то, вя до ма, пры цяг вае да ся бе ўва гу. 

З вя лі кай до ляй іма вер нас ці ён пе ра мо жа.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

«ШЧАС ЦЕ — «ШЧАС ЦЕ — 
ГЭ ТА АД БЫЦ ЦА ГЭ ТА АД БЫЦ ЦА 
Ў ПРА ФЕ СІІ»Ў ПРА ФЕ СІІ»

Ган на ША ЛЮ ЦІ НА:

Мы су стрэ лі ся за дзень да яе 

пер ша га соль на га кан цэр та 

«Пес ні лю бі ма га кі но». Паз ней 

яна пры зна ец ца ў раз мо ве, 

што не хва ля ва ла ся, 

але ад чу ва ла ад каз насць.

Пра тое, ча му двой чы 

ад кла да ла «соль нік», 

як па лю біць ся бе з усі мі 

не да хо па мі і што ра біць, 

ка лі ра ні ца не за да ла ся, 

а трэ ба бу дзіць цэ лую 

кра і ну, спя вач ка, ра дыё- 

і тэ ле вя ду чая пра гра мы 

«На ша ра ні ца» на тэ ле ка на ле 

АНТ Ган на Ша лю ці на 

рас ка за ла «Чыр вон цы. 

Чыр во най зме не».

Ма рыя ву чыц ца на спе-

цы яль нас ці «ра ма на-гер-

ман ская фі ла ло гія». Ад точ-

вае анг лій скую і ня мец кую 

мо вы.

— Ха це ла ся на ву чыц-

ца пры го жа га ва рыць і ду-

маць, — тлу ма чыць су раз-

моў ні ца, ча му вы бра ла гэ ты 

про філь. — Да та го ж мне 

вель мі па ду шы лі та ра ту ра 

і мо вы.

Але быць пе ра клад чы кам 

пас ля за кан чэн ня ўні вер сі тэ-

та Ма рыя не збі ра ец ца. Ужо 

ця пер яна пра цуе трэ не рам 

па баль ных тан цах і хо ча 

звя заць сваё жыц цё з гэ тай 

пра фе сі яй. Тан ца мі дзяў чы на 

зай ма ец ца з ча ты рох га доў. 

Най больш ёй па да ба ец ца 

рум ба — та нец ка хан ня.

Гра фік у дру га курс ні цы 

вель мі шчыль ны. У пер шай 

па ло ве дня — па ры ва ўні-

вер сі тэ це, у дру гой — трэ ні-

роў кі. Пра цоў ны дзень Ма-

рыі доў жыц ца пры клад на 

з трох да дзе ся ці га дзін, а 

па вы хад ных яна з дзець-

мі рэ гу ляр на вы яз джае на 

тур ні ры. Ня даў на вось бы-

ла ў Маск ве на між на род ных 

спа бор ніц твах.

(Заканчэнне 

на 3-й стар. «ЧЗ».)

КА ЛІ ТВОЙ ТРЭ НЕР — 
КА РА ЛЕ ВА, ЯКАЯ ХО ЧА ЎСЯ ГО 

І АД РА ЗУ
«Гэ ты кон курс да па-

мог мне па ве рыць у 

ся бе», — пры зна ец ца 

Ма рыя СА ЛАЎ Ё ВА, 

сё лет няя «Ка ра ле ва 

Вяс на». Дру га курс ні-

ца Ві цеб ска га дзяр-

жаў на га ўні вер сі тэ та 

імя Ма шэ ра ва змаг ла 

абы сці дзе сяць пры га-

жунь з ін шых аб лас цей 

і ста лі цы і за ва я ваць 

ка ро ну на спа бор ніц-

тве па гра цыі і ар тыс-

тыч ным май стэр стве, 

якое што год ар га ні зуе 

БРСМ і На цы я наль ная 

шко ла пры га жос ці пры 

пад трым цы Мі ніс тэр-

ства аду ка цыі. Дзяў-

чы на рас ка за ла, чым 

за хап ля ец ца, як ёй 

уда ец ца тры маць ся бе 

ў фор ме і якую лі та ра-

ту ру яна чы тае.
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Пра фе сар Джон Хо кінс, аў тар су свет-

на га бест се ле ра «Крэ а тыў ная эка но-

мі ка. Як пе ра ўтва рыць ідэі ў гро шы», 

сцвяр джае, што каш тоў насць эка-

на міч ных сіс тэм сён ня за ле жыць не 

ад та кіх тра ды цый ных рэ сур саў, як 

зям ля, пра ца і ка пі тал, а ад іні цы я тыў-

нас ці, ары гі наль нас ці і крэ а тыў нас ці. 

Крэ а тыў ная эка но мі ка бу дзе га лоў най 

фор май эка но мі кі ў ХХІ ста год дзі. Гра-

мад ству па тра бу юц ца твор чыя асо бы, 

та му ўсім трэ ба раз ві ваць у са бе ме на-

ві та тыя на вы кі, якія вы гад на ад роз ні-

ва юць нас ад штуч на га ін тэ ле кту, каб 

у кан ку рэн цыі з ма шы на мі не са сту-

піць апош нім.

Уні вер саль ныя кам пе тэн цыі ХХІ ста-

год дзя ста лі тэ май ад кры тай лек цыі, 

якая прай шла ў Бе ла рус кім дзяр жаў-

ным уні вер сі тэ це пры поў ным анш ла-

гу. Аў ды то рыя ледзь змаг ла змяс ціць 

усіх ах вот ных. Спі ке рам вы сту пі ла 

за гад чык ка фед ры пе да го гі кі і праб-

лем раз віц ця аду ка цыі БДУ, док тар 

пе да га гіч ных на вук, пра фе сар Воль га 

ЖУК, якая цал кам па глы бі ла сту дэн таў 

у праб ле му. А да цэнт той жа ка фед ры, 

кан ды дат пе да га гіч ных на вук Свят ла на 

СІ РЭН КА пра вя ла мі ні-трэ нінг, які да-

зво ліў удзель ні кам за сво іць не ка то рыя 

тэх ні кі раз віц ця твор чых здоль нас цяў.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

Лес ві ца пос пе хуЛес ві ца пос пе ху

АРЫ ГІ НАЛЬ НАСЦЬ, 
КРЭ А ТЫЎ НАСЦЬ 

І ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НАСЦЬ
Ча му быць ся рэд нім спе цы я ліс там эка на міч на ня вы гад на?


