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ІмёныІмёны

У сту дэнц кiх атра дах БРСМ у раз га ры трэ цi пра цоў ны се местр. У рам ках маш-

таб на га ма ла дзёж на га вы твор ча га пра ек та су мес на з буй ным прад пры ем ствам 

кра i ны — ЗАТ «Ат лант», па чы на ю чы з 1 лi пе ня больш за 500 сту дэн таў з ВНУ 

Бе ла ру сi i Ра сii пры сту пi лi да ра бо ты на аб' ек тах Мiнск ага за во да ха ла дзiль нi каў. 

Там хлоп цы i дзяў ча ты пра цу юць у якас цi сле са раў-збор шчы каў бы та вой тэх нi-

кi. Пра ўра жан нi сту дэн таў пас ля амаль двух пра цоў ных тыд няў мы рас пы та лi ў 

не ка то рых бай цоў не звы чай на га сту дат ра да.

Двац ца цi двух га до вая Крыс цi на ХУ БУ ЛА ВА, чац вёр та курс нi ца Сi бiр ска га ўнi вер сi тэ та 

фi зiч най куль ту ры i спор ту — ка ман дзiр пра ек та «Ат лант-2020». У сту дат ра даў скiм ру ху 

дзяў чы на ўжо ча ты ры га ды, заў сё ды зай ма ла ад каз ныя па са ды ка ман дзi ра або ка мi са ра 

роз ных пра ек таў, пры зна ец ца, што гэ та ёй вель мi па да ба ец ца. Вось i сё ле та Крыс цi на 

ра зам з ка мi са рам Кi ры лам РА МА НА ВЫМ, сту дэн там-чац вёр та курс нi кам По лац ка га 

дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та, ку ры ру юць 12 звод ных атра даў на прад пры ем стве.

(За кан чэн не на 4-й стар. «ЧЗ».)

IХ НА ЗВА ЛI АТ ЛАН ТА МI
Камандны духКамандны дух

Эк за ме ны ў шко лах даў но 

скон чы лi ся. Ця пер бы лыя 

вуч нi штур му юць но выя 

вяр шы нi свай го жыц ця. 

Мно гiя хлоп цы i дзяў ча ты 

ўжо даў но ве да юць, ку ды 

бу дуць па сту паць, кiм ха це-

лi б пра ца ваць. Ся род iх — 

i прэ зi дэнц кiя сты пен ды-

я ты з го ра да, дзе на ра-

дзiў ся Марк Ша гал. Мы 

су стрэ лi ся з экс-адзi нац-

ца цi клас нi ка мi Аляк се ем 

УЛЬ Я НА ВЫМ i Яра сла вам 

БА РЫ СА ВЫМ — не ад на-

ра зо вы мi пе ра мож ца мi 

рэс пуб лi кан скiх i мiж на-

род ных алiм пi яд.

Ды рэк тар вi цеб скай гiм на-

зii № 8 Ра i са ГРА БОЎ СКАЯ 

ка жа, што коль касць та кiх жа 

сты пен ды я таў спе цы яль на га 

фон ду Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь па са цы яль най пад-

трым цы адо ра ных на ву чэн цаў i 

сту дэн таў ся род тых, хто ву чыў ся або ву чыц ца ў iх, пе ра вы шае во сем дзе сят. Тлу ма чыць, 

што сак рэт пос пе ху — у са ма ад да на сцi пе да го гаў: яны пра фе сi я на лы з вя лi кай лi та ры. 

I па цвяр джэн не гэ та му — вуч нi, якiя за ва ёў ва юць на прад мет ных спа бор нiц твах ме да лi. 

Пе рад iн тэр в'ю за мест ад на го па тэн цы яль на га су раз моў нi ка ды рэк тар па ра i ла ад ра зу 

два iх. Ма лай цы хлоп цы, са мi зда га да лi ся пры нес цi па ка заць свае «тра феi». Ска за лi, 

што гэ та не ўсе, а са мыя, на iх по гляд, «важ ныя». З вель мi вет лi вы мi, эру дзi ра ва ны мi, не 

сум ны мi людзь мi да во лi хут ка, як ка жуць, апы ну лi ся на ад ной хва лi.

(За кан чэн не на 4-й стар. «ЧЗ».)

З «БА ЗАЙ» 
У ГА ЛА ВЕ

Пры ступ кi пос пе ху юных ай цiш нi каў

Студатрад «Эйфарыя».

Яра слаў БА РЫ САЎ 
i Аляк сей УЛЬ Я НАЎ (спра ва).
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Яна не ад на ра зо вая пе ра мож нi ца i пры зёр ка 

прэ стыж ных мiж на род ных фо та кон кур саў 

International Photography Awards у Лос-Ан джэ ле се 

i MIFA ў Маск ве, Prix de la Photography–2019 

у Па ры жы. Яе ра бо ты мож на ўба чыць на 

цэнт раль най стан цыi мет ро ў Бар се ло не, 

еў ра пей скiх вы стаў ках, шмат лi кiх вок лад ках 

су свет на га глян цу. Сё ле та Да р'я Мат ро са ва 

пры зна на «Най леп шым пра фе сiй ным еў ра пей скiм 

фа то гра фам — 2020» па вы нi ках кон кур су 

Фе дэ ра цыi еў ра пей скiх фа то гра фаў ся род больш 

як дзвюх ты сяч пра фе сiй ных здым каў з 29 кра iн. 

Да та го ж, ге ра i ня — пер шая жан чы на, уда сто е ная 

та ко га зван ня.

— Да р'я, якая з ра бот для вас са мая знач ная?

— Се рыя гра фiч ных фа та гра фiй «Ак цэн ты i фор мы», 

якая i бы ла ад зна ча на як най леп шая ў кон кур се Фе дэ ра-

цыi. У яе шмат су свет ных прэ стыж ных уз на га род, i тыя, 

хто не зна ё мы з ма ёй твор час цю i ўпер шы ню за хо дзяць 

на мой сайт, заў сё ды ад зна ча юць iх. Ду маю, пры цяг вае 

пра ста та i вы тан ча насць фор маў. Iх здым ка прай шла 

яшчэ ў 2017 го дзе, i ўжо пад час пад рых тоў кi я зра зу-

ме ла, што бу дзе «ваў»-эфект. Але так бы вае не заў сё-

ды, i фа то гра фам-на вiч кам трэ ба ве даць аб тым, што 

ў лю бы мо мант кадр мо жа атры мац ца зу сiм не та кi, як 

за дум ваў ся спа чат ку. Ка лi га ва рыць пра вы шэй на зва ны 

кон курс, то спа чат ку я пе ра маг ла ў сва ёй на мi на цыi, а 

за тым i ся род усiх. Цы ры мо нiя ўзна га ро джан ня па вiн на 

бы ла прай сцi ў Ры ме, ад нак з-за ка ра на вi ру са ад бы ла ся 

ў ан лайн-рэ жы ме.

— Цi ду ма лi вы ў дзя цiн стве, што бу дзе це цес на звя-

за ны з фа та гра фi яй?

— Усё маё жыц цё так цi iнакш звязана з мас тац твам. 

З ма лых га доў ма ма ву чы ла ма ля ваць, мне гэ та вель мi 

па да ба ла ся. Ка лi прый шоў мо мант вы зна чац ца з пра фе-

сi яй, для мя не бы ло зра зу ме ла, ча му ад дам пры яры тэт. 

Па сту пi ла ў Вi цеб скi дзяр жаў ны ўнi вер сi тэт iмя П. М. 

Ма шэ ра ва на мас тац ка-гра фiч ны фа куль тэт i на ват не 

зда гад ва ла ся, што бу ду зай мац ца фа та гра фi яй. Зра зу-

ме ла, я бы ла сярод твор чы х ма ла ды х людзей, та му за-

ха це ла ся па спра ба ваць неш та но вае для ся бе. На трэ цiм 

кур се ку пi ла вель мi да ра гую ка ме ру i... атры ма ла вя лi кi 

стрэс, бо не ве да ла, што з ёй ра бiць. Як i мно гiя, зды ма-

ла ўсё, што ба чы ла: ву лi цы, тва ры, на ват ад пра ца ва ла 

на не каль кiх вя сел лях, пас ля ча го з'я вi ла ся ўпэў не насць: 

гэ та дак лад на «не маё». Усё змя нi ла пер шая мас тац кая 

фо та се сiя, якую ар га нi за ва ла, бу ду чы на пя тым кур се. 

Прый шло ра зу мен не: у ма iх ра бо тах па вiн на быць неш та 

боль шае, чым уда ла злоў ле нае iм гнен не. З та го ча су заў-

сё ды су мя шчаю жы ва пiс з фа та гра фi яй, атрым лi ва юц ца 

кан цэп ту аль ныя i экс пе ры мен таль ныя здым кi. Лi чу, што 

ме на вi та гэ та i пры цяг вае да ма iх ра бот, iх ства рэн не — 

гэ та цэ лае мас тац тва.

(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)
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