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Імёны
Дар'я МАТРОСАВА:

«ШЧАСЛIВАЯ ШТОДЗЕНЬ ЗАЙМАЦЦА ФАТАГРАФIЯЙ»
Яна неаднаразовая пераможнiца i прызёрка
прэстыжных мiжнародных фотаконкурсаў
International Photography Awards у Лос-Анджэлесе
i MIFA ў Маскве, Prix de la Photography–2019
у Парыжы. Яе работы можна ўбачыць на
цэнтральнай станцыi метро ў Барселоне,
еўрапейскiх выстаўках, шматлiкiх вокладках
сусветнага глянцу. Сёлета Дар'я Матросава
прызнана «Найлепшым прафесiйным еўрапейскiм
фатографам — 2020» па вынiках конкурсу
Федэрацыi еўрапейскiх фатографаў сярод больш
як дзвюх тысяч прафесiйных здымкаў з 29 краiн.
Да таго ж, гераiня — першая жанчына, удастоеная
такога звання.

хацелася паспрабаваць нешта новае для сябе. На трэцiм
курсе купiла вельмi дарагую камеру i... атрымала вялiкi
стрэс, бо не ведала, што з ёй рабiць. Як i многiя, здымала ўсё, што бачыла: вулiцы, твары, нават адпрацавала
на некалькiх вяселлях, пасля чаго з'явiлася ўпэўненасць:
гэта дакладна «не маё». Усё змянiла першая мас тацкая
фотасесiя, якую арганiзавала, будучы на пятым курсе.

Камандны дух

IХ НАЗВАЛI АТЛАНТАМI
У студэнцкiх атрадах БРСМ у разгары трэцi працоўны семестр. У рамках маштабнага маладзёжнага вытворчага праекта сумесна з буйным прадпрыемствам
краiны — ЗАТ «Атлант», пачынаючы з 1 лiпеня больш за 500 студэнтаў з ВНУ
Беларусi i Расii прыступiлi да работы на аб'ектах Мiнскага завода халадзiльнiкаў.
Там хлопцы i дзяўчаты працуюць у якасцi слесараў-зборшчыкаў бытавой тэхнiкi. Пра ўражаннi студэнтаў пасля амаль двух працоўных тыдняў мы распыталi ў
некаторых байцоў незвычайнага студатрада.

Студатрад «Эйфарыя».

Дваццацiдвухгадовая Крысцiна ХУБУЛАВА, чацвёртакурснiца Сiбiрскага ўнiверсiтэта
фiзiчнай культуры i спорту — камандзiр праекта «Атлант-2020». У студатрадаўскiм руху
дзяўчына ўжо чатыры гады, заўсёды займала адказныя пасады камандзiра або камiсара
розных праектаў, прызнаецца, што гэта ёй вельмi падабаецца. Вось i сёлета Крысцiна
разам з камiсарам Кiрылам РАМАНАВЫМ, студэнтам-чацвёртакурснiкам Полацкага
дзяржаўнага ўнiверсiтэта, курыруюць 12 зводных атрадаў на прадпрыемстве.
(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

Прыйшло разуменне: у маiх работах павiнна быць нешта
большае, чым удала злоўленае iмгненне. З таго часу заўсёды сумяшчаю жывапiс з фатаграфiяй, атрымлiваюцца
канцэптуальныя i эксперыментальныя здымкi. Лiчу, што
менавiта гэта i прыцягвае да маiх работ, iх стварэнне —
гэта цэлае мас тацтва.
(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

З «БАЗАЙ»
У ГАЛАВЕ

Прыступкi поспеху юных айцiшнiкаў
Экзамены ў школах даўно
скончылiся. Цяпер былыя
вучнi штурмуюць новыя
вяр шы нi свай го жыц ця.
Многiя хлопцы i дзяўчаты
ўжо даўно ведаюць, куды
будуць паступаць, кiм хацелi б працаваць. Сярод iх —
i прэзiдэнцкiя стыпендыяты з горада, дзе нарадзiў ся Марк Ша гал. Мы
сустрэлiся з экс-адзiнаццацiкласнiкамi Аляксеем
УЛЬЯНАВЫМ i Яраславам
БАРЫСАВЫМ — неаднара зо вы мi пе ра мож ца мi
рэспублiканскiх i мiжнародных алiмпiяд.

Яраслаў БАРЫСАЎ
i Аляксей УЛЬЯНАЎ (справа).

Дырэктар вiцебскай гiмназii № 8 Раiса ГРАБОЎСКАЯ
кажа, што колькасць такiх жа
стыпендыятаў спецыяльнага
фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi
Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў i
студэнтаў сярод тых, хто вучыўся або вучыцца ў iх, перавышае восемдзесят. Тлумачыць,
што сакрэт поспеху — у самаадданасцi педагогаў: яны прафесiяналы з вялiкай лiтары.
I пацвярджэнне гэтаму — вучнi, якiя заваёўваюць на прадметных спаборнiцтвах медалi.
Перад iнтэрв'ю замест аднаго патэнцыяльнага суразмоўнiка дырэктар параiла адразу
дваiх. Малайцы хлопцы, самi здагадалiся прынесцi паказаць свае «трафеi». Сказалi,
што гэта не ўсе, а самыя, на iх погляд, «важныя». З вельмi ветлiвымi, эрудзiраванымi, не
сумнымi людзьмi даволi хутка, як кажуць, апынулiся на адной хвалi.
(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)
Фота Алега КЛIМОВIЧА.

— Дар'я, якая з работ для вас самая значная?
— Серыя графiчных фатаграфiй «Акцэнты i формы»,
якая i была адзначана як найлепшая ў конкурсе Федэрацыi. У яе шмат сусветных прэстыжных узнагарод, i тыя,
хто не знаёмы з маёй творчасцю i ўпершыню заходзяць
на мой сайт, заўсёды адзначаюць iх. Думаю, прыцягвае
прастата i вытанчанасць формаў. Iх здымка прайшла
яшчэ ў 2017 годзе, i ўжо падчас падрыхтоўкi я зразумела, што будзе «ваў»-эфект. Але так бывае не заўсёды, i фатографам-навiчкам трэба ведаць аб тым, што
ў любы момант кадр можа атрымацца зусiм не такi, як
задумваўся спачатку. Калi гаварыць пра вышэйназваны
конкурс, то спачатку я перамагла ў сваёй намiнацыi, а
затым i сярод усiх. Цырымонiя ўзнагароджання павiнна
была прайсцi ў Рыме, аднак з-за каранавiруса адбылася
ў анлайн-рэжыме.
— Цi думалi вы ў дзяцiнстве, што будзеце цесна звязаны з фатаграфiяй?
— Усё маё жыццё так цi iнакш звязана з мас тацтвам.
З малых гадоў мама вучыла маляваць, мне гэта вельмi
падабалася. Калi прыйшоў момант вызначацца з прафесiяй, для мяне было зразумела, чаму аддам прыярытэт.
Па сту пi ла ў Вi цеб скi дзяр жаў ны ўнi вер сi тэт iмя П. М.
Машэрава на мас тацка-графiчны факультэт i нават не
здагадвалася, што буду займацца фатаграфiяй. Зразумела, я была сярод творчых маладых людзей, таму за-
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