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ПА ХУ ДЗЕЦЬ 
УСІМ ГО РА ДАМ

Ула ды іс пан ска га мяс тэч ка На рон аб-

вяс ці лі ма са вае па ху дзен не: да 2020 го-

да яго жы ха ры па він ны скі нуць у су ме 

100 ты сяч кі ла гра маў, па ве дам ляе пар-

тал The Local.

Уся го ў го ра дзе, раз ме шча ным у аў та ном-
най су поль нас ці Га лі сія, жы ве ка ля 40 ты сяч 
ча ла век. У дзе вя ці ты сяч з іх ёсць ліш няя 
ва га, а тры ты ся чы па ку ту юць ад цяж кай 
фор мы атлус цен ня. Да пра ек та да лу чы лі ся 
ча ты ры ты ся чы ча ла век — кож ны дзя ся ты 
жы хар го ра да.

Адзін з на тхняль ні каў пра гра мы, 63-га до вы 
ся мей ны ўрач Кар лас Пі нэй ра, не каль кі ра зоў 
на ты дзень пра во дзіць для мяс цо вых жы ха-
роў гім нас ты ку ў пар ку на све жым па вет ры. 
65-га до вы кра наў шчык Кон рад Ві я мар рэ гу-
ляр на пры хо дзіць на за ня ткі. «У Іс па ніі ёсць 
пры каз ка, што свін ню мож на з'ес ці цал кам 
ад кон чы ка хвас та да лы ча. У пер шую чар гу 
я ад мо віў ся ад тры бу хі, сві но га жы ва та і мяс-
ных на рэ зак», — ка жа ён.

Каб пры цяг нуць ува гу да пра ек та, мэр 
го ра да і яе па моч ні кі пуб ліч на ўзва жы лі ся 
на цэнт раль най пло шчы На ро на на гі ганц кіх 
ва гах. У рам ках пра гра мы ўра чы бяс плат на 
скла да юць жы ха рам пер са наль ны план хар-
ча ван ня і трэ ні ро вак. Удзель ні кі пра гра мы 
рэ гу ляр на пры хо дзяць уз важ вац ца ў ме ды-
цын скія ўста но вы го ра да. 18 рэ ста ра наў у 
На ро не змя ні лі сваё ме ню і ўклю чы лі ту ды 
больш ка рыс ных ніз ка ка ла рый ных страў з 
мо рап ра дук таў.

Пра гра ма дзей ні чае і ў шко лах. Пад час пе-
ра пын каў на стаў ні кі гу ля юць ра зам з вуч ня мі 
па ўзбя рэж жы. На пра ця гу дня школь ні кам 
вы лу ча ец ца га дзі на для за ня ткаў спор там. 
Менш ак тыў ным на стаў ні кі пра па ну юць па-
зай мац ца на ве ла трэ на жо рах пад дэ ві зам 
«Кру чу пе да лі, па куль чы таю». У той жа час 
праб ле ма ліш няй ва гі не пра га вор ва ец ца з 
імі на пра мую, каб больш поў ных дзя цей не 
драж ні лі».

Па вод ле да сле да ван няў Іс пан ска га та ва-
рыст ва кар ды ё ла гаў, у Га лі сіі жы ве больш за 
ўсё іс пан цаў, якія па ку ту юць на атлус цен не. 
Да след чы кі звяз ва юць гэ та з гаст ра на міч ны мі 
пры хіль нас ця мі га лі сій цаў.

У ШВЕЙ ЦА РЫІ СА СМЕЦ ЦЕМ 
НЕ ЖАР ТУ ЮЦЬ

Жы хар швей цар ска га го ра да Біль пра-

вя дзе ў тур ме два дні за ня пра віль на вы-

кі ну тае смец це, па ве дам ляе The Local.

У кан цы 2017 го да 33-га до вы муж чы на 
па кі нуў па кет са смец цем на ву лі цы не ў той 
дзень, ка лі яго па він ны бы лі за браць. Да та-
го ж ён вы кі нуў ад хо ды ў звы чай ным па ке це, 
а не ў да ра гім мяш ку, ухва ле ным мяс цо вым 
са ве там. Па ру шаль ні ка вы лі чыў су пра цоў-
нік смец це вай па лі цыі і вы пі саў яму штраф у 
150 швей цар скіх фран каў (ка ля 330 руб лёў). 
Ад нак муж чы на не апла ціў штраф свое ча со-
ва, і за гэ та яго пры га ва ры лі да двух дзён на га 
ту рэм на га зня во лен ня. Ула ды Бі ля сцвяр джа-
юць, што ле тась штраф за ня пра віль на вы кі-
ну тае смец це вы пі са лі 209 жы ха рам го ра да, 
яшчэ 600 ча ла век атры ма лі па пя рэ джан ні.

У кан цы са ка ві ка па ве дам ля ла ся, што жы-
ха ры Швей ца рыі па на дзі лі ся ад во зіць смец це 
ў су сед нюю Фран цыю з-за за над та вы со кіх 
па бо раў за яго пе ра пра цоў ку.

Іван КУ ПАР ВАС.

Ад ной з пер шых сур' ёз ных 
ра бот стаў парт рэт Ба гус ла ва 
Ра дзі ві ла — яго май стар па да-
рыў Жо дзін ска му края знаў ча му 
му зею. На огул жа з 1994 го да 
Ігар Ка пер скі лі та раль на аг нём 
і жа ле зам ства рыў ка ля 200 ра-
бот — ма ляў ні чыя род ныя края-
ві ды, пом ні кі ар хі тэк ту ры, біб лей-
скія сю жэ ты, а так са ма парт рэ ты 
вя до мых асоб, ся род якіх ёсць 
«зор ныя» спарт сме ны і трэ не ры, 
мас та кі і му зы кан ты, кас ма на ўты 
і пер шыя асо бы. У спар тыў най 
га ле рэі ёсць парт рэ ты Юліі Не-
сця рэн кі, Аляк санд ра Мядз ве дзя, 
Іга ра Ма ка ра ва, Над зеі Скар дзі-
на, Да р'і До мра ча вай. Га на ро вае 
мес ца ся род іх зай мае і парт рэт 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі ў ха кей най фор ме. А 
бас кет боль ны сю жэт «Кі док пе-
ра мо гі» вы раз на сцю і дак лад нас-

цю дэ та ляў на гад вае не звы чай-
ны фо та кадр: на кар ці не, акра мя 
спарт сме нак, кар пат лі ва вы па ле-
ныя дроб ны мі штры ха мі больш 
за 150 ба лель шчы каў!

— Спар тыў ная тэ ма ты ка мне 
бліз кая ў сі лу пра фе сіі і ўлас ных 
за хап лен няў, — усмі ха ец ца Ігар 
Ула дзі мі ра віч, яко га я за спя ваю 
на ра бо чым мес цы, у пе ра пын-
ку па між трэ ні роў ка мі. — Але не 
менш я за хап ля ю ся пры ро дай — 
люб лю ры бал ку, люб лю ха дзіць у 
гры бы і яга ды, сло вам, тыя за ня-
ткі, якія па тра бу юць па глыб лен-
ня, у якіх важ ны не толь кі вы нік, 
але і сам пра цэс. Але вы явы жы-
вёл я не ма люю, больш люб лю 
пей за жы. І, без умоў на, вель мі 
ці ка ва ра біць парт рэ ты — ёсць 
столь кі вы дат ных су час ні каў, у 
тым лі ку на шых зем ля коў, вар-
тых ува гі і ўслаў лен ня!

— Я ў дзя цін стве так са ма 

за хап ля ла ся вы паль ван нем, 

у пі я нер скім лет ні ку ў гэ ты 

гур ток заўж ды ста я ла чар га 

ах вот ных, ды і на огул, спра ва 

бы ла вель мі за па тра ба ва ная. 

На ваш по гляд, ку ды і ча му 

знік ла бы лая па пу ляр насць 

пі раг ра фіі?

— Мяр кую, рэч у тым, што ця-
пер дзе ці і мо ладзь хо чуць атры-
маць усё і ад ра зу — мі ні мум вы-
сіл каў, хут кі вы нік. Ня мно гія вы-
хоў ва юць у са бе та кія якас ці, як 
ус ед лі васць і цяр пен не. Пра сцей 
узяць га то вае ра шэн не, ця пер 
шмат та кіх на бо раў у про да жы: 
ужо га то вая до шчач ка з на не-
се ным ма люн кам, прак тыч на 
ад на ра зо вы вы паль валь нік — і 
амаль што ні я кай пра сто ры для 
фан та зіі. З ін ша га бо ку, пы тан не 
і да да рос лых: ра ней у нас вы-

паль ван нем зай ма лі ся на ўро ках 
пра цы, а ця пер хі ба хто за хо ча пе-
ра аб ста ля ваць ка бі не ты на леж-
ным чы нам — каб бы ло і не каль кі 
вы ця жак, і на дзей ныя апа ра ты, 
і су праць па жар ныя пры ла ды... 
Ды яшчэ трэ ба нес ці ад каз насць 
за па во дзі ны дзя цей, якія мо гуць 
за баў ляц ца з пры бо ра мі, не зва-
жа ю чы на тэх ні ку бяс пе кі.

Дач ка Іга ра Ка пер ска га Ка-
ця ры на пай шла за баць кам у 
спорт і да сяг ну ла знач ных вы-
ні каў, а вось ці ка васць да вы-
паль ван ня дзе цям не пе рад ала-
ся. На огул, мно гія пра сі лі ся да 
май стра ў вуч ні, але праз ней кі 
час сы хо дзі лі — не ха па ла той 
са май ус ед лі вас ці.

Сам жа мас так не толь кі ме-
та дыч на і ра зам з тым на тхнё на 
вы кон вае ўсё но выя драў ля ныя 
кар ці ны, але і па паў няе сваю ка-

лек цыю вы паль валь ні каў, якіх 
на збі раў ужо больш за 20. Най-
ста рэй шая пры ла да бы ла вы-
пу шча на пры клад на ў 60-я га-
ды мі ну ла га ста год дзя, а са мы 
лю бі мы па моч нік — звы чай ны 
«Гном» вы твор час ці Мінск ага 
пры бо ра бу даў ні ча га за во да. 
З «Гно мам», да рэ чы, звя за на 
асоб ная гіс то рыя. У 2005 го-
дзе гэ ты элект ра вы паль валь-
нік знік з пры лаў каў, і Ка пер скі 
па ехаў на за вод вы свят ляць, у 
чым спра ва. Ака за ла ся, пры-
бор зня лі з вы твор час ці — за-
стаў ся лі та раль на адзін узор на 
стэн дзе ў ад дзе ле мар ке тын-
гу, і пра да ваць яго, зра зу ме ла, 
ад мо ві лі ся. Та ды май стар пай-
шоў па-бан ку: пры нёс і па ка-
заў не каль кі асаб лі ва ўда лых 

сва іх ра бот. «Гэ та вы на шым 
пры бо рам зра бі лі?! Не мо жа 
быць!» — не па ве ры лі на за-
вод зе. І так ура зі лі ся, што зня лі 
з віт ры ны і па да ры лі не толь кі 
«Гно мі ка», але і на бор іго лак 
да яго — мас так да гэ туль вы-
ка рыс тоў вае іх у ра бо це.

— На экс пе ры мен ты з су-

час ны мі тэх на ло гі я мі, на-

кшталт ла зе ра, асме лі це ся?

— А што ў гэ тым ці ка ва га: 
апра ца ваў кар цін ку на кам п'ю-
та ры, на ціс нуў на кноп ку ды 
ся дзі, ча кай вы ні ку, штам пуй 
хоць 10, хоць 100 ад ноль ка вых 
ра бот. У чым жа та ды твая пра-
ца як мас та ка? Не, я за хоў ваю 
вер насць вы паль ван ню, пер-
шыя ўро кі яко га даў яшчэ наш 
вы клад чык пра цоў на га на ву чан-
ня. Так, гэ та пра ца не хут кая: я 
доў га пад бі раю сю жэт, да бі ва ю-
ся ба лан су свят ла і це ню, за ма-
цоў ваю вы нік ла кам, які трэ ба 
лі та раль на ўці раць у дош ку, — 
але, ма быць, та му на вед валь ні кі 
вы ста вак дзе ляц ца, што кар ці ны 
ім пра неш та га во раць, «ды ха-
юць», жы вуць... На прык лад, на 
кар ці не «На ра джэн не Ісу са» 
ад не маў ля ці раз лі ва ец ца свят-
ло, і мно гія пы та юц ца: «Як вы 
гэ та га да маг лі ся?». А я ча сам і 
сам не ве даю — бы вае, ра зоў 
па дзе сяць да во дзіц ца сці раць 
на ждач кай і пе ра раб ляць асоб-

ны эле мент, па куль атры ма ец ца 
тое, што за дум ваў. Маг чы ма, у 
гэ тым да па ма гае і сам ма тэ ры-
ял — шпо на бя ро зы або са сны, 
у якой і рэ льеф, і шчыль насць 
як раз та кія, як трэ ба.

Ужо больш як дзе сяць га доў 
Ігар Ка пер скі бя рэ ўдзел у вы-
стаў ках. Ка неш не, най больш па-
мят ныя — пер шыя. У 2007 го дзе 
ў БНТУ пра хо дзі ла мас тац кая 
вы стаў ка «З лю боўю да Бо га» 
як част ка між на род на га пра ек-
та «Ра дасць Вя лі ка дня». По тым 
прый шоў час пер са наль ных вы-
ста вак у Жо дзі не, Мін ску, Баб-
руй ску, Ма ла дзеч не, Ві цеб ску, 
а яшчэ праз не каль кі га доў мас-
так за явіў аб са бе ў Ра сіі — яго 
за пра сі лі зла дзіць вы стаў кі ў 
До ме мас та коў у Санкт-Пе цяр-
бур гу, у Му зеі спар тыў най сла вы 
Ра сіі (там і ця пер за хоў ва ец ца 
парт рэт алім пій скай чэм пі ён кі 
Да р'і До мра ча вай). Част ку ра бот 
аў тар раз да рыў — так, вы ява 
На цы я наль най біб лі я тэ кі за хоў-
ва ец ца ў скры па ча і вы ка наў ца 
Аляк санд ра Ры ба ка, кар ці ну з 
мін скім Ка фед раль ным са бо рам 
пры ха джа не па пра сі лі ў па да ру-
нак для Міт ра па лі та Фі ла рэ та. 
А вось кар ці ны «На ра джэн не Ісу-
са» і «Жо дзін скі шлях ціч» (парт-
рэт лю бі ма га са ба кі Тай ка) Ігар 
Ка пер скі бе раж лі ва за хоў вае і 
не зга джа ец ца пра даць ні за якія 
гро шы, хоць, бы ло, і пра па ноў ва-
лі знач ныя су мы.

— Што яшчэ ха це ла ся б зра-
біць? Ну, вось я не ка лі спра ба-
ваў ра біць ку фэр кі з ар на мен-
там, ха чу зноў пры га даць гэ ты 
во пыт, але ўжо на драў ля ных 
ве лі код ных яй ках. Ха чу пра цяг-
нуць се рыю з парт рэ таў мас та-
коў і эле мен таў іх кар цін — Да-
лі, Ай ва зоў ска га, Шыш кі на, Да 
Він чы, «пад бі ра ю ся» да воб ра за 
лю бі ма га ак цё ра Юрыя Ні ку лі-
на, за раз шу каю зды мак, які най-
больш поў на пе ра да ваў бы яго-
ны ха рак тар і воб раз. Безумоў-
на, ха чу па поў ніць спар тыў ную 
га ле рэю — аба вяз ко ва зраб лю 
кар ці ну з на шы мі «за ла ты мі» 
дзяў ча та мі-бія тла ніст ка мі. Але 
са мая вя лі кая ма ра — ства рыць 
пер шую ў Бе ла ру сі і ў све це арт-
га ле рэю — му зей пі раг ра фіі, дзе, 
з ад на го бо ку, маг лі б вы стаў-
ляц ца на шы мас та кі і за меж ні кі, 
якія пра цу юць у роз ных тэх ні ках: 
хтось ці вы паль вае па шоў ку, 
хтось ці па шкле, ску ры; а з дру-
го га, за хоў ва лі ся б са мыя ці ка-
выя ра бо ты, тэх ніч ныя пры ла ды, 
лі та ра ту ра, пра хо дзі лі эк скур сіі і 
май стар-кла сы. Бо хо чац ца вы-
хо дзіць на між на род ны ўзро вень, 
больш па каз ваць і рас каз ваць 
пра на шу кра і ну.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та аў та ра 

і з аса біс та га ар хі ва мас та ка.

Зроб ле на з ду шойЗроб ле на з ду шой

Ігар КА ПЕР СКІ за ха піў ся пі раг ра фі яй яшчэ 40 га доў та му, 

ка лі ву чыў ся ў Слаў га рад скай шко ле-ін тэр на це, а пас ля 

ар міі вяр нуў ся да ра ней ша га за хап лен ня і за ня ўся мас тац-

кім вы паль ван нем па дрэ ве ўжо ўсур' ёз. На зваць за ня так 

май стра-са ма вуч кі звы чай ным хо бі і са ма дзей нас цю не 

да зва ляе ўну шаль ны спіс пер са наль ных вы ста вак (чар го-

вая з іх, «Та нец агню», да 9 каст рыч ні ка як раз пра хо дзіць 

у ста ліч най га ле рэі «Уні вер сі тэт куль ту ры»), а так са ма 

пры за выя дып ло мы з Куб ка Ра сіі па мас тац кай твор час ці 

«Асамб лея мас тац тваў». На сён ня Ігар Ула дзі мі ра віч — 

прак тыч на адзі ны ў Бе ла ру сі мас так, які пра цуе ў тэх ні цы 

пі раг ра фіі. І гэ та пры тым, што па пра фе сіі ён трэ нер па 

сам ба і дзю до ў СДЮ ШАР Жо дзі на, які вы га да ваў ня ма ла 

пры зё раў і пе ра мож цаў рэс пуб лі кан скіх і між на род ных 

чэм пі я на таў.

АГ НЁМ, ЖА ЛЕ ЗАМ І ЦЯР ПЕН НЕМ
Май стар пі раг ра фіі з Жо дзі на збі рае ка лек цыю вы паль валь ні каў, ро біць парт рэ ты 

кас ма на ўтаў і алім пій скіх чэм пі ё наў і ма рыць ад крыць арт-га ле рэю

Да вед ка «Звяз ды»
Пі раг ра фія пе ра кла да ец ца да слоў на як «ма ля ван не аг нём». 

І хоць у нас больш ве да юць ме на ві та вы паль ван не па дрэ ве, 
мас тац кім па лат ном мо гуць слу жыць са мыя роз ныя ар га ніч ныя 
ма тэ ры я лы: па пе ра, тка ні на, ску ра, ко рак і на ват шкло... Тэх ні кі 
так са ма ад роз ні ва юц ца: вы паль ваць ма лю нак мо жа з да па мо гай 
ад кры та га агню, лін зы, кіс ла ты, па яль най лям пы, раз на стай ных 
пры лад, ад элект ра вы паль валь ні ка да ла зе ра. Вы паль ван нем, 
най ста рэй шыя вя до мыя ўзо ры яко га да ту юц ца 700 го дам да 
на шай эры, за хап ля лі ся ў тым лі ку зна ка мі тыя мас та кі Рэ мбрант 
і Па бла Пі ка со, а ў ХІХ ста год дзі гэ ты від мас тац тва ў мно гіх 
кра і нах быў больш па пу ляр ны за вы шы ван не.

Аў тар па каз вае ад ну з са мых лю бі мых ра бот — са ба ка Тайк, 
ён жа «Жо дзін скі шлях ціч».

Каб на ма ля ваць аг нём Саль ва до ра Да лі 
і фраг мент яго  кар ці ны, спат рэ бі ла ся шэсць ме ся цаў. Ці маг чы ма жыць у Жо дзі не і не ўслаў ляць «Бе лАЗ»?


