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І так бы вае...І так бы вае...

— Вы па ча лі ма ля ваць пад час ра ней-

шай ра бо ты? Каб атры маць ста-

ноў чыя эмо цыі пас ля цяж кіх раз моў з людзь мі, 

зда быць до лю «ан ты дэ прэ сан ту»?

— Дак лад на не. (Усмі ха ец ца.) Я ма ля ва ла заў-

сё ды, коль кі ся бе па мя таю. Праў да, тое, чым мая 

твор часць ста ла ця пер, не па раў наць з тым, што 

бы ло ў дзя цін стве і юнац тве. Так, ву чы ла ся ў шко ле 

з мас тац кім ухі лам да шос та га кла са, але по тым 

мя не за веч ныя спаз нен ні пе ра вя лі ў ін шую, дзе 

мас тац тва ады шло на дру гі план. І вось за апош нія 

не каль кі га доў я зра зу ме ла, што ма ля ван не — не-

ад' ем ная част ка май го жыц ця і трэ ба пра ца ваць 

над якас цю сты лю, тэх ні кі, чым і зай ма ю ся за раз.

— Аква рэль лепш за ўсё па ды хо дзіць для 

та го, каб вы ка заць усё, што хо чац ца?

— Ёй я ма люю менш за год, «агуль ная мо ва» 

знай шла ся не ад ра зу. Гэ та вель мі кап рыз ны ма-

тэ ры ял, вы пра віць не да хо пы амаль што не маг чы-

ма. Да гэ туль я ма ля ва ла гры фель ны мі алоў ка мі, 

гэ та бы лі на кі ды, за ма лёў кі. Але праз не ка то ры 

час прый шла ідэя па спра ба ваць на пі саць парт рэт. 

«Ін стаг рам» ад крыў для мя не про фі лі мас та коў, 

якія пра цу юць ме на ві та аква рэл лю. Іх твор часць 

так ура зі ла, што я не маг ла спаць па на чах. Вы-

ра шы ла аба вяз ко ва на ву чыц ца пра ца ваць з гэ тай 

фар бай. Тым больш мне па шчас ці ла су стрэц ца з 

ад ным вы дат ным ча ла ве кам, мэ та на кі ра ва ным і 

да во лі вя до мым, ён да па мог па ве рыць у ся бе.

— Ці ёсць у вас якія-не будзь ры ту а лы пе рад 

ма ля ван нем? І што на тхняе на твор часць?

— Мне, каб сес ці за пра цу, трэ ба рас клас ці ўсё 

па па лі цах, пры браць на ста ле, пад рых та ваць пэн-

дзлік, вы мыць па літ ру і шклян кі для ва ды, на ма заць 

ру кі крэ мам, за слаць пле дам крэс ла, дзе сяць ра зоў 

па мя няць асвят лен не... Спіс мож на пра цяг ваць бяс-

кон ца! Хві лін 30 ма гу па тра ціць толь кі на пад рых-

тоў ку, але па куль не да сяг ну ўнут ра на га «дзэ ну», 

пра ца не пой дзе. Маг чы ма, гэ та дзіў на, але што я 

за мас так, ка лі ў мя не не бу дзе дзі вац тваў?!

А што на тхняе... Што за ўгод на. Пры го жы кадр, 

ці ка выя, ха рыз ма тыч ныя лю дзі, на строй, які змя-

няе ўсё на во кал. Я люб лю зна хо дзіць фо та, у якіх 

ёсць кам па зі цыя, унут ра ная за дум ка. Гэ та вы дат ны 

ма тэ ры ял для пра цы.

— Я так ра зу мею, «Ін стаг рам» іг рае для прэ-

зен та цыі ва шай твор час ці га лоў ную ро лю. Ві-

даць, што про філь зроб ле ны з ду шой...

— Гэ та на са мрэч вель мі скла да на — раз ві ваць 

акаўнт з ну ля. Трэ ба пра ца ваць кож ны дзень і па-

ста ян на ўсё пра дум ваць на пе рад. Мы лю бім пры-

го жыя стуж кі ў «Ін стаг ра ме», але на са май спра ве 

гэ та пра ца «двац цаць ча ты ры на сем», пры тым не 

заў сё ды ўдзяч ная. Ве даю, за раз хтось ці пра чы-

тае і ска жа: «Ні што са бе, цяж кая пра ца! Тыр чаць 

су тка мі ў тэ ле фо не і по сціць фот кі!» Але па спра-

буй це са мі, і вы зра зу ме е це, коль кі ча су і срод каў 

спат рэ біц ца для ства рэн ня і рас крут кі са праў ды 

доб ра га пра дук ту. А вы бра ла ме на ві та «Ін ста грам» 

для па ка зу сва ёй твор час ці та му, што ён, як ні я кая 

ін шая са цы яль ная сет ка, па ды хо дзіць для гэ тай 

спра вы. «Ін стаг рам» ство ра ны для ці ка вых, твор-

чых лю дзей. І гэ та вель мі плён ная гле ба для тых, 

хто ро біць даб ра якас ны кан тэнт.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА, сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Наз ва кон кур су — «Я — ма ла ды. І мне 

не ўсё роў на!» — за ста ец ца ня змен най на 

пра ця гу апош ніх га доў, па коль кі яна, на наш 

по гляд, най леп шым чы нам ад люст роў вае 

па зі цыю па-са праўд на му ак тыў ных су час-

ных юна коў і дзяў чат, твор чых асоб, лі да раў, 

здоль ных па вес ці за са бой ін шых.

Па-ра ней ша му без змя нен няў за ста юц-

ца і ўмо вы пра вя дзен ня твор ча га кон кур су. 

Уваж лі ва азна ём це ся з імі, каб мець дак лад-

нае ўяў лен не, якімі па він ны быць да сла ныя 

ра бо ты. Па вер це, гэ та важ на, бо да зво ліць 

вам не змар на ваць да рэм на час і вы сіл кі. 

На жаль, з-за іг на ра ван ня ўмоў кон кур су 

што год пэў ная коль касць «проб пя ра» не 

пры ма ец ца да ўдзе лу ў на шым ад мыс ло вым 

твор чым спа бор ніц тве...

Зноў жа на га да ем, што кон курс раз лі ча-

ны най перш на бе ла рус ка моў ную мо ладзь, 

якая збі ра ец ца па спра ба ваць свае сі лы ў 

жур на ліс ты цы, каб у да лей шым, маг чы-

ма, звя заць сваё жыц цё з гэ тай пра фе-

сі яй. Зрэш ты, не трэ ба ду маць, што свае 

ра бо ты не мо гуць да сы лаць тыя, для ка го 

на пі сан не твор чых ма тэ ры я лаў — толь кі 

ці ка вае хо бі. Зу сім не. Па вер це, ва ло дан-

не дру ка ва ным сло вам мо жа спат рэ біц ца 

ў лю бой сфе ры жыц ця, і мы бу дзем ра ды 

даць вам маг чы масць атры маць пэў ны до-

свед у гэ тым.

Заў сёд ная прось ба: не пі шы це ма тэ рыя -

лы агуль ны мі сло ва мі, не раз ва жай це пра 

ўсім вя до мае і, са мае га лоў нае, не кам пі-

люй це ін фар ма цыю з ін тэр нэ ту. Лепш за 

ўсё, ка лі за кож ным ма тэ ры я лам бу дзе ста-

яць рэ аль ны ці ка вы ге рой, ваш ра вес нік або 

кры ху ста рэй шы юнак ці дзяў чы на. Ва ша 

за да ча — зай маль на рас ка заць, чым жа 

ён та кі ад мет ны, раз па слу жыў пры чы най 

ці каў нас ці для вас і, ад па вед на, для ін шых 

чы та чоў.

Па вы ні ках кон кур су пе ра мож цы атры ма-

юць па мят ныя пры зы. Тым з іх, хто на ле та 

збі ра ец ца па сту паць на фа куль тэт жур на ліс-

ты кі, рэ дак цыя дасць яшчэ і рэ ка мен да цыі. 

Кон курс бу дзе доў жыц ца да 1 мая (да та 

ад праў кі ма тэ ры я лаў). Най леп шыя твор чыя 

ра бо ты (у за леж нас ці ад коль кас ці, якая па-

сту піць) «Чыр вон ка. Чыр во ная зме на» мо жа 

пра цяг ваць дру ка ваць і на да лей. Вы ні кі пла-

ну ец ца пад вес ці ДА ПА ЧАТ КУ ЎСТУП НАЙ 

КАМ ПА НІІ.

Ма тэ ры я лы на кон курс мож на да сы лаць 

на элект рон ны ад рас kоnkursсhz@mаіl.ru 

або на паш то вы (рэ дак цыя га зе ты «Звяз-

да», вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а, 220013, 

г. Мінск) з аба вяз ко вай па мет кай «Я — ма-

ла ды. І мне не ўсё роў на!».

АБА ВЯЗ КО ВЫЯ ЎМО ВЫ, 
ЯКІМ ПА ВІН НЫ АД ПА ВЯ ДАЦЬ 
КОН КУРС НЫЯ РА БО ТЫ:

1. «Про ба пя ра» па він на быць ТОЛЬ КІ НА 

БЕ ЛА РУС КАЙ МО ВЕ.

2. Тэкс ты да сы ла юц ца ў фар ма це RTF 

(ка лі па по шце, дык у раз дру ка ва ным вы-

гля дзе, а фо та здым кі — на дыс ку).

3. Кож ная ілюст ра цыя ці фо та зды мак да 

тэкс ту да сы ла ец ца АСОБ НЫМ пры ма ца ва-

ным фай лам.

4. Аб' ём кон курс ных ра бот — не больш 

за 8 ты сяч зна каў (з пра бе ла мі).

5. Коль касць «проб пя ра» ад ад на го аў та-

ра не аб ме жа ва ная, ад нак пры вя лі кай коль-

кас ці кон курс ных ра бот кож на му ўдзель ні ку 

(пры ўмо ве на леж най якас ці ма тэ ры я лаў 

і ад па вед нас ці ўмо вам кон кур су) да ец ца 

па ад ным шан цы. Ас тат нія яго ма тэ ры я лы 

бу дуць на дру ка ва ны (зноў жа пры ўмо ве 

на леж най іх якас ці) як звы чай ныя жур на-

лісц кія — па-за кон кур сам.

6. Уз рост удзель ні каў так са ма не аб ме-

жа ва ны, але най перш кон курс раз лі ча ны на 

на ву чэн цаў стар шых кла саў.

7. Жанр «проб пя ра» — лю бы, але гэ та 

па він на быць толь кі про за (на тат ка, рэ пар-

таж, эсэ, за ма лёў ка, ін тэр в'ю).

8. Па жа да на, каб ма тэ ры ял быў на пі са ны 

спе цы яль на для кон кур су. Вя лі кая прось ба 

не да сы лаць школь ных са чы нен няў, рэ фе-

ра таў (і па фор ме, і па змес це), асаб лі ва 

пад рых та ва ных пэў ны час та му. У па чат ку 

тэкс ту па ві нен быць за га ло вак (наз ва кон-

кур су не з'яў ля ец ца та кім), на пры кан цы — 

імя і проз ві шча аў та ра.

9. Аў тар аба вя за ны па зна чыць свае паш-

парт ныя звест кі (ну мар і се рыя, ідэн ты фі-

ка цый ны ну мар, кім і ка лі быў вы да дзе ны 

да ку мент, імя, імя па баць ку, проз ві шча) і 

да маш ні паш то вы ад рас (ін дэкс, на се ле ны 

пункт, ву лі ца, дом). Гэ тыя звест кі бу дуць 

па трэб ны для бух гал тэ рыі ў вы пад ку, ка лі 

«про ба пя ра» бу дзе на дру ка ва на ў га зе це. 

ТОЛЬ КІ яны па да юц ца аў та рам на БЕ ЛА-

РУС КАЙ і РУС КАЙ мо вах. У вы пад ку ка лі 

ў ма ла до га ці юна га аў та ра яшчэ ня ма паш-

пар та, вы шэй на зва ныя звест кі па да юц ца 

на ад на го з баць коў, на стаў ні цу, кі раў ні ка 

гурт ка (звест кі з па свед чан ня аб на ра джэн ні 

для бух гал тэ рыі не па ды хо дзяць).

10. Апроч та го, аў тар па ве дам ляе 

СВОЙ ну мар ма біль на га або да маш ня га тэ-

ле фо на, каб рэ дак цыя ў вы пад ку не аб ход-

нас ці маг ла апе ра тыў на з ім звя зац ца.

11. Па він на быць па зна ча на поў ная коль-

касць га доў аў та ра на мо мант ад сы лан ня 

кон курс най ра бо ты, ну мар шко лы і кла са.

12. Аў тар па ві нен па ве да міць кры ху да-

дат ко вай ін фар ма цыі пра ся бе (10—15 рад-

коў) у ад воль най фор ме. На прык лад, якія і ў 

чым мае да сяг нен ні (ву чо ба, спорт, мас тац-

тва і г. д.), чым за хап ля ец ца ў воль ны час, 

кім ма рыць стаць у бу ду чы ні і інш.

13. Ка лі да сла ныя ма тэ ры я лы не па ды хо-

дзяць да дру ку, яны не рэ цэн зу юц ца.

14. Пра кан чат ко вую да ту пад вя дзен ня 

вы ні каў твор ча га кон кур су рэ дак цыя па ве-

да міць да дат ко ва. Ад соч ваць пуб лі ка цыю 

«проб пя ра» па він ны са мі юныя і ма ла дыя 

аў та ры або іх ку ра та ры (баць кі, на стаў ні кі, 

кі раў ні кі гурт коў).

* * *
А на пры кан цы на ша заў сёд на-ня змен-

нае: «васт ры це пё ры», аў та ры! Ча ка ем ва-

шых «проб пя ра», ма ла дыя і ня ўрымс лі выя, 

і зы чым усім твор чых пос пе хаў!

Ку ра та ры пра ек та На дзея НІ КА ЛА Е ВА 

і Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НЫЯ І КРЭ А ТЫЎ НЫЯ, АД ГУК НІ ЦЕ СЯ!

ЗРА ЗУ МЕЦЬ «ПСІ ХА ЛО ГІЮ» 
АКВА РЭ ЛІ

Ка лі ба чыш ра бо ты мін чан кі Алі ны Шпа коў скай, атрым лі ва еш са праўд нае эс тэ тыч нае за да-

валь нен не. 31-га до вая мас тач ка ўжо не ўяў ляе свай го жыц ця без твор час ці. Парт рэ ты, якія яна 

ма люе аква рэл лю, — яр кія, рэа ліс тыч ныя, «са ка ві тыя». Алі на — псі хо лаг па аду ка цыі, але ўжо 

больш за шэсць га доў не пра цуе па спе цы яль нас ці.


