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 «Му зы ка —  «Му зы ка — 
на пер шым мес цы»на пер шым мес цы»
Наш чар го вы ге рой — прад стаў нік ма ла дой 
хва лі ар тыс таў, якія сён ня пра кла да юць свой 
марш рут на вя лі кую сцэ ну. Яшчэ школь ні кам 
хло пец змог пра біц ца ў гурт «Без бі ле та» і пэў ны 
час быў там кла віш ні кам, по тым іг раў у шэ ра гу 
ін шых груп. А год на зад з'я віў ся пе рад пуб лі кай 
ужо ў но вай ро лі — ва ка ліс та ў тэ ле пра ек це 
«Ака дэ мія та лен таў», дзе дай шоў да фі на лу. 
Зу сім ня даў на мы маг лі на зі раць за яго ўзлё там 
на ўкра ін скім «Го ла се кра і ны». У свет вый шлі 
ўжо тры соль ныя кам па зі цыі, ён су пра цоў ні чае 
з гу ка за піс валь най кам па ні яй 
Warner Musіc Russіa.

— У ма ёй сям'і па ма ця рын скай лі ніі за ве дзе на тра ды цыя: 
усім дзе цям да ваць му зыч ную аду ка цыю. Два мае ста рэй шыя 
бра ты так са ма ву чы лі ся ў му зыч най шко ле, ад нак вы бра лі 
пра фе сіі пра гра міс та і хі рур га, — рас каз вае Ян пра сваё зна ём-
ства са све там му зы кі. — Пад час ву чо бы мне ўсё вель мі лёг ка 
да ва ла ся і, ска жу шчы ра, я не за дум ваў ся, ці вар та мне звяз-
ваць жыц цё са сцэ най. Ра зам з тым ба чыў прык лад ста рэй шых 
бра тоў, якія ву чы лі ся ў му зыч най шко ле на «вы дат на», і гэ та 
пры вя ло да дум кі, што і я па ві нен быць не гор шым. У вы ні ку 

на столь кі за ха піў ся ва ка лам і іг рой на ін стру мен це, што зра зу-
меў — акра мя му зы кі, мя не больш ні што не ці ка віць.

Ёсць мер ка ван не, што твор чы мі пра фе сі я мі не за ро біш са бе 
на хлеб. Та му я ў 15 га доў пай шоў пра ца ваць у кра му, каб пра-
ве рыць, ці па ду шы мне і па сі лах зда бы ваць гро шы на жыц цё 
ін шым спо са бам, ка лі з му зы кай ні чо га не атры ма ец ца. Па ра-
лель на па чаў іг раць з ад ным ка вер-бэн дам. По тым пра да ваў 
«кла ві шы» і як раз та ды на сай це кра мы ся род аб' яў аб куп лі і 
про да жу знай шоў ін фар ма цыю, што гурт «Без бі ле та» шу кае 
кла віш ні ка. Са стра хам, але я ўсё ж та кі ад ва жыў ся пай сці на 
пра слу хоў ван не, і мя не ўзя лі на вы пра ба валь ны тэр мін.

— По тым бы ла пра ца і ў шэ ра гу ін шых пра ек таў...
— Я з лі ку тых лю дзей, якія лю бяць быць за ня ты мі спра вай. 

Быў час, ка лі па ра лель на су пра цоў ні чаў з пяц цю ка лек ты ва мі. 
Мой гра фік, які скла даў ся з рэ пе ты цый і кан цэр таў, быў рас пі-
са ны па га дзі нах на тыд ні на пе рад, а ад чу ваў я ся бе пры гэ тым 
вы дат на. І, ду маю, жа дан не быць за гру жа ным па мак сі му ме ў 
мя не за ста ло ся.

— А рас па чаць соль ную кар' е ру ар тыс та пас ля ча го 
ад ва жы лі ся?

— Ка лі 17-га до вым юна ком я па чы наў пра ца ваць у гур тах, то 
ра зу меў, што не га то вы яшчэ ра біць неш та на якас ным уз роў ні 
ў му зы цы. Для гэ та га па трэб на бы ло па пра ца ваць з роз ны мі 
ка ман да мі, ра за брац ца, што і да ча го ў му зыч ным ася род ку. 

Мне па шчас ці ла тра піць у гурт «Без бі ле та». Гэ та да ло маг-
чы масць усвя до міць, што пры спеў час па дзя ліц ца з пуб лі кай 
сва і мі ўлас ны мі дум ка мі...

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

ЭХ, 
МА ЛА ДАЯ!..

На гэ тай дум цы сыш лі ся ўдзель ні кі «круг ла га ста ла», пры све ча на га 
ня даў ня му 95-год дзю «Чыр во най зме ны» — га зе ты, з якой па ча ла ся 

ўся ма ла дзёж ная прэ са на са вец кай пра сто ры
За доў гія га ды ча го толь кі не бы ло: зме ны наз вы, мо вы, ко ле ру... Мес цы ве тэ ра наў 
зай ма лі прад стаў ні кі на ступ на га па ка лен ня... Уча раш нія па чат коў цы, атры маў шы 
дзя ку ю чы га зе це пу цёў ку ў жыц цё, ста на ві лі ся мас ці ты мі аў та ра мі... Чы та чы, якія 
на па чат ку іс на ван ня «Чыр во най зме ны» ву чы лі ся чы таць па яе ар ты ку лах, ра бі лі ся 
сяб ра мі-ад на дум ца мі... Мя ня ла ся са ма не ка лі вя лі кая дзяр жа ва, і гэ тыя зме ны — і 
тра гіч ныя, і ра дас ныя — зна хо дзі лі ад люст ра ван не на ста рон ках вы дан ня... Мя ня лі ся 
на ват не ча сы — эпо хі. Ня змен ным на пра ця гу ўся го гэ та га ча су бы ло толь кі ад но: 
ма ла дзёж ны за дор га зе ты! І, як сыш лі ся на дум цы ўдзель ні кі «круг ла га ста ла», 
ця пе раш няя «Чыр вон ка. Чыр во ная зме на» як мае быць пра цяг вае тую слаў ную 
тра ды цыю. Дэ віз да дат ку: ма ла дыя пі шуць для ма ла дых і пра ма ла дых!
Пра гіс то рыю, по вязь ча соў і па ка лен няў, ро лю га зе ты ў вы ха ван ні ма ла до га па-
ка лен ня і яе ні шу ў вір ту аль най пра сто ры, «парт рэт» ма ла до га су час ні ка га ва ры лі 
ве тэ ра ны вы дан ня, прад стаў ні кі ўла ды, шэ ра гу мі ніс тэр стваў, БРСМ, а так са ма тыя, 
хто на паў ня е ма тэ ры я ла мі ста рон кі сён няш няй «Чыр вон кі. Чыр во най зме ны».

(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ».)

Гіс то рыя і су час насцьГіс то рыя і су час насць

ІЛЬ НЯ НАЯ РАП СО ДЫЯ
МА ДЭЛЬ ЕР-ПА ЧАТ КО ВЕЦ — ПРА АСАБ ЛІ ВАС ЦІ ПРА ФЕ СІІ

Свой стыльСвой стыль

Вось ка му лёг ка ўвесь час быць 
у трэн дзе! Не па спее кап рыз ная 
мо да пры ду маць неш та но вае, 
як ма дэль ер гэ тую дум ку 
ўжо ўва со біў у жыц цё. 
І — кро чыць са бе «па пе ра дзе 
пла не ты ўсёй». Сён ня, на прык лад, 
мод на на сіць па доў жа ныя 
ка мі зэль кі з па лі то вай тка ні ны 
або па лі то без ру ка воў. 
Ка ця НОВІКАВА ўжо даў но 
са бе та кія ўбо ры па шы ла. Яшчэ 
і ін шых аб ноў ка мі па ра да ва ла. 
Пас ля ўдзе лу ў кон кур се ма ла дых 
ды зай не раў Бе ла рус ка га тыд ня 
мо ды яна ста ла ў род ных Гор ках 
да стат ко ва вя до мым май страм.

Тым, кім яна з'яў ля ец ца, Ка ця ры на 
аба вя за на свай му за хап лен ню ма ля-
ваць. Лю бі ла зай мац ца гэ тай спра вай 
з дзя цін ства, та му і пра фе сію вы бі ра ла 
з та кім ухі лам. Ця пер яна — сту дэнт ка 
Ві цеб ска га тэх на ла гіч на га ўні вер сі тэ та, 
дзе ву чыц ца на ін жы не ра-кан струк та-
ра. Ха це ла па сту піць сю ды ад ра зу ж 
пас ля шко лы, але па ба я ла ся, што для 
спе цы яль нас ці «Ды зай нер ін тэр' ера», 
аб якой ма ры ла на той час, не хо піць 
ба лаў. Пай шла ву чыц ца ў ка ледж на 
ма дэль е ра.

— Гэ та быў той вы па дак, ка лі пра фе-
сія вы бра ла мя не са ма, — усмі ха ец ца 
дзяў чы на. — На швей ную ма шын ку ў мя не бы ла 
«алер гія». Ма ці шы ла ўсё жыц цё і я, на гля дзеў-
шы ся на яе, спа дзя ва ла ся, што ні ко лі гэ та га ра-
біць не бу ду. Але вось па сту пі ла і пас ля пер шай 
прак ты кі ўжо ін шы мі ва чы ма гля дзе ла на пра-
фе сію. Спа чат ку шмат ча го не атрым лі ва ла ся, 
бы лі са праўд ныя іс тэ ры кі. По тым уцяг ну ла ся 
і... спа да ба ла ся.

Для ма дэль е ра мець сваю ка лек цыю прэ-
стыж на, але заў сё ды ры зы коў на. Ка лі ця бе не 
за ўва жы лі экс пер ты, срод кі па тра ча ны да рэм на. 
Та му ка лі пад час ву чо бы вы па дае шанц паў-
дзель ні чаць у кон кур се, лі чы, па шчас ці ла, бо 
ўсе вы дат кі ня се аду ка цый ная ўста но ва. Кур са-
вая пра ца Ка ця ры ны бы ла ацэ не на вель мі вы-
со ка, за ста ва ла ся ўва со біць у жыц цё тое, што 

іс на ва ла на па пе ры. Пры чым за аб ме жа ва ны 
час. А гэ та бы ло не так прос та. Дзесь ці на ват 
сяб роў кі па ка ле джы да па ма га лі. Але цяж ка апі-
саць тую га му па чуц цяў, якія дзяў чы на пе ра жы-
ла, ка лі эс кі зы атры ма лі на ту раль ныя фор мы: 
ура, я змаг ла! Праў да, ка лек цыю прый шло ся 
па кі нуць у аль ма-ма тар.

Як на ра джа лі ся ідэі? Ка ця ры на сціп ла па-
ціс кае пля чы ма: гэ та ж твор часць — усё ад-
бы ва ец ца не прад ка заль на. Смя ец ца, што яе 
льня ная ка лек цыя бы ла «на ве я на» ха джэн нем 
па ві цеб скіх кра мах. «Уба чы ла тка ні ну — і воб-
ра зы па ча лі ўзні каць у га ла ве, — ус па мі нае 
яна. — Спа чат ку ад ну ма дэль уя ві ла, по тым 
дру гую. Ка лі тка ні на пры го жая, ідэі пры хо дзяць 
са мі па са бе».

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

У та кой су кен цы — хоць на баль.
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