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— У вас яр кія ро лі ў кі но і тэ ат-
ры. Ці ад чу ва е це, што ад бы лі ся ў 
пра фе сіі?

— Ска заць, што ад бы ла ся, не ма-
гу. Прос та ад чу ваю па пра цы, што іду 
пра віль ным кур сам. І, хо чац ца спа-
дзя вац ца, для май го іс на ван ня ў пра-
фе сіі ўсё жыц цё яшчэ на пе ра дзе.

— Як пра яў ля ец ца лю боў гле-
да ча?

— Са мае пры ем нае, ка лі па зна-
юць на ву лі цы. Не так даў но су стрэў 
мя не муж чы на і ка жа: «Ой, на ша вя-
ду чая! Доб ра вы гля да е це! Вы ма лай-
чы на!» У тэ ат ры стаў лен не гле да ча 
ба чыш па апла дыс мен тах: ка лі ідзе 
спек такль, то заў сё ды ад чу ва еш, ці 
лю бяць ця бе як ак цё ра і пер са на жа. 
Тут пры сут ні чае та кі ня бач ны кан-
такт, які дае цеп лы ню.

— Дыя лог рэ жы сё ра з ак цё рам: 
якой па зі цыі на гэ ты конт пры-
трым лі ва е це ся?

— Нас у Ака дэ міі ву чы лі, што рэ-
жы сёр заў сё ды мае ра цыю. Я іду 
за ім, імк ну ся па чуць яго ідэю, ра-
шэн не спек так ля і май го воб ра зу. 
А по тым ста ра юся су мяс ціць яго 
ба чан не са сва ім ра зу мен нем ро лі. 
Ка лі са свай го бо ку маю ней кія ідэі, 
то агуч ваю іх і аб мяр коў ваю. Маг-
чы ма, та му ў мя не і не зда ра ла ся 
гуч ных кан флік таў ні ў тэ ат ры, ні 
ў кі но. Бы ва юць спрэч кі, але тут я 
за мяк кую фор му вы свят лен ня па-
зі цый. Ад стой ваць неш та з кры кам 
— не мой па ды ход.

— У жыц ці так са ма кан флік таў 
па збя га е це?

— Я іх не люб лю. Зра зу ме ла, што 

яны зда ра юц ца і на пра цы, і ў жыц ці. 
Ад нак ста ра юся лю бое пы тан не вы-
ра шаць спа кой на.

— Пад рых тоў ка да ро лі ўплы вае 
на ва шы па во дзі ны па-за сцэ най?

— Не як мы пра ца ва лі над ад ным 
спек так лем, і вось та ды до ма я бы ла 
прос та не вы нос най. Як з род ны мі, 
так і з сяб ра мі. А ўсё та му, што мая 
ро ля па тра ба ва ла кан флікт най сі ту-
а цыі. Та му, ма гу ска заць, што ро ля 
ўплы вае на ак цё ра і па-за сцэ най, 
але не заў сё ды за ўва жа еш зме ны і 
на да еш ім ува гу. Бы вае і так, што ў 
жыц ці па чы на еш на зі раць за са бой, 
за па мі наць ней кія рэ ак цыі, каб вы-
ка рыс таць іх у бу ду чай па ста ноў цы. 
Уво гу ле, лі чу, важ на, каб ак цёр на-
зі раў за са бой і за ін шы мі, бо гэ та 
да па ма гае яму на сцэ не.

— Якія ад чу ван ні вам до рыць 
сцэ на?

— Скла да на па тлу ма чыць. Хві лі-
ны да вы ха ду на сцэ ну на поў не ны 
хва ля ван нем, і эма цый ны стан та-
кі, ні бы ба іш ся і па ні ку еш. Ад нак, як 
толь кі аказ ва еш ся на сцэ не, то поў-
нас цю па глыб ля еш ся ў тыя за да чы, 
якія вы кон ва еш у спек так лі.

(Заканчэнне 
на 8-й стар. «ЧЗ».)

ГА ВО РАЦЬ 
I ПА КАЗ ВА ЮЦЬ... 

СТУ ДЭН ТЫ
Тэ ле ба чан не — звык лы спо саб баў лен ня ча су для боль шас цi 
лю дзей. Да ве дац ца пра апош нiя на вi ны, па гля дзець цi ка вую 
пе ра да чу, ток-шоу або фiльм — для мно гiх гэ та леп шы спо саб 
ад па чын ку пас ля пра цоў на га аль бо ву чэб на га дня. Але ў та кiм 
вы пад ку ТБ — не больш чым маг чы масць рас сла бiц ца. На ват 
са мае цi ка вае паз ней за бы ва ец ца, ады хо дзiць на iн шы план, 
ка лi ўклю ча еш тэ ле вi зар «для фо ну». Але што вы ска жа це, 
ка лi ге роi сю жэ ту — вы або ва шы зна ё мыя? Са праў ды, у та кiм 
вы пад ку раз мо ва бу дзе зу сiм iн шай. Сту дэн ты Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та iн фар ма ты кi i ра дыё элект ро нi кi 
ма юць маг чы масць пра цяг нуць раз мо ву на гэ тую тэ му 
ўжо 12 га доў — ме на вi та столь кi iс нуе пра ект «СтудТV» — 
тэ ле ба чан не для сту дэн таў.

Пер шыя кро кi
Ка лi ў 2001 го дзе пра ект сту дэнц ка га тэ ле ба чан ня быў за цвер джа ны, 

пе рад аў та ра мi iдэi паў ста ла за да ча на ву чыць сту дэн таў, якiя жа да юць 
стаць ка рэс пан дэн та мi i вя ду чы мi, «азам» жур на лiс ты кi i рых та ваць па 
маг чы мас цi пра фе сi я наль ныя, а не ама тар скiя сю жэ ты.

«Спа чат ку да во дзi ла ся шу каць iн фар ма цыю пра тое, як ра бiць рэ-
парт ажы для тэ ле ба чан ня», — ус па мi нае за сна валь нiк i iдэй ны кi раў нiк 
«СтудТV» Мак сiм Мак сак. БДУ IР — яск ра вы прык лад най перш тэх нiч най 
на ву чаль най уста но вы i, ня гле дзя чы на тое, што ся род спе цы яль нас цяў, 
па якiх рых ту юць бу ду чых спе цы я лiс таў, ёсць i шчыль на звя за ныя з 
тэ ле ба чан нем (на прык лад, на фа куль тэ це тэ ле ка му нi ка цый), з жур на-
лiс ты кай боль шасць сту дэн таў на «вы» (за вы клю чэн нем, на ту раль на, 
су пра цоў нi каў «СтудТV»). Бо ве даць пра спе цы фi ку тэ ле сiг на лу i ра бiць 
сю жэт на ТБ — роз ныя рэ чы. Тым не менш даў но ўжо ста ла ак сi ё май: 
ка лi ты ча гось цi са праў ды хо чаш, то аба вяз ко ва да б'еш ся. Та му, ка лi сту-
дэнт або сту дэнт ка БДУ IР мае жа дан не зай мац ца ў воль ныя ад ву чо бы 
га дзi ны пад рых тоў кай сю жэ таў або пра грам для «СтудТV» — у яго (або 
яе) ёсць та кая маг чы масць.

У 2001 го дзе Мак сiм быў сту дэн там трэ ця га кур са, але на столь кi 
зжыў ся з пра ек там, што i пас ля за кан чэн ня ўнi вер сi тэ та за стаў ся ў вi дэа-
сту дыi. За ўсе га ды iс на ван ня «СтудТV» для яго бы ло важ на на ву чыць 
сва iх ка рэс пан дэн таў быць пад час пад рых тоў кi сю жэ та не сту дэн та мi, а 
ме на вi та жур на лiс та мi.

Бы лi праб ле мы з тэ о ры яй жур на лiс ты кi: што мо жа лi чыц ца на вi ной, 
чым ад роз нi ва ец ца рэ пар таж ад звы чай на га сю жэ та, як пра вiль на за да-
ваць пы тан нi... Гэ тыя ве ды Мак сiм i яго ка ле гi атры ма лi ў «шко ле» Iн сты-
ту та жур на лiс ты кi БДУ. Ну, а за прак ты кай спра ва не ста ла. I хут ка па 
якас цi тэ ле пра дук ту жур на лiс ты з тэх нiч най аду ка цы яй ужо не са сту па лi 
тым, хто ву чыц ца на тым жа жур фа ку. Так, у 2008 го дзе на рэс пуб лi кан-
скiм кон кур се пра ек таў мо ла дзi «СтудТV» атры ма ла пер шае мес ца.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

Юлія КА ДУШ КЕ ВІЧ:

«Ка лі гэ та па трэб на для ро лі, 
я ма гу стаць не вы нос най»

Са мi пра ся беСа мi пра ся бе Ва жац кi хлебВа жац кi хлеб

ПА ЗА КО НАХ ПЛЕ МЕ НI

У дзя цін стве яна ма ры ла быць то пісь мен ні цай, то ба ле ры най, то на-
стаў ні цай. Сён ня яе по шу кам ёсць тлу ма чэн не — пры мя ра ла на ся бе 
роз ныя ро лі, рых та ва ла ся да за ва я ван ня сцэ ніч най пра сто ры. За раз 
Юлія Ка душ ке віч іг рае ў На цы я наль ным ака дэ міч ным дра ма тыч ным 
тэ ат ры імя Мак сі ма Гор ка га, зды ма ец ца ў кі но і вя дзе на тэ ле ба чан-
ні пра гра му «Ча кай мя не». Ад нак акт ры са і тэ ле вя ду чая не збі ра ец ца 
спа чы ваць на лаў рах і грэц ца ў пра мя нях пос пе ху, а ма рыць вы ву чыць 
фран цуз скую мо ву, за няц ца іг рой на фар тэ пі я на, праў да, пры ўмо ве, 
што гэ та не бу дзе за мі наць сцэ ніч ным пе ра ўтва рэн ням.

...па спра ба ва лi па жыць адзiн дзень 
ка рэс пан дэн ты «Чыр вон кi». Для гэ та га iм 
не спат рэ бi ла ся ар га нi зоў ваць скла да нае 
па да рож жа ку ды-не будзь у джунг лi 
цi на аст ра вы, да стат ко ва бы ло пры ехаць 
на Мiн скае мо ра ў дзi ця чы азда раў лен чы ла гер 
«Спа да рож нiк» i пе ра ква лi фi ка вац ца ў ва жа тых.

- Ну што? Гэ та вы, зна чыць, сён ня ў нас пра цу е-
це? — су стрэў нас стар шы ва жа ты Ула дзi мiр 

Са му лен каў i хiт ра ўсмiх нуў ся.
Мы не ве да лi, коль кi i якiх дзя цей нам «вы да дуць» 

праз хвi лi ну, а та му вель мi хва ля ва лi ся.
— Ве да е це, каб атрад уво гу ле не пры няў ва жа та га, 

я та ко га не па мя таю, — су па кой ваў Ула дзi мiр. — На 
са мы край нi вы па дак у нас ёсць ма лень кая хiт расць, 
якая на зы ва ец ца «зваль нен не». Мож на ска заць дзе-
цям, што, па коль кi яны вы ха валь нi ка не слу ха юц ца, 
яго трэ ба ад пра вiць да до му. На збо ры та ко му да ец ца 
дзень, на пра ця гу яко га дзе цi, як пра вi ла, усi мi сi ла мi 
на ма га юц ца за свай го ва жа та га за сту пiц ца.

Мы яшчэ па цi ка вi лi ся, з яко га бо ку ле пей «пад-
сту пiц ца» да на шых бу ду чых вы ха ван цаў, а пас ля 
Ула дзi мiр ура чыс та аб' явiў:

— Пой дзе це ў пер шае пле мя!
У гэ ты мо мант мi ма прай шла дзяў чы на з вя лiз най 

грон кай ба на наў, якую нес ла, аб ня ўшы дзвю ма ру-
ка мi. Што ж, пле мя дык пле мя...

...Ба на ны ака за лi ся дру гiм сня дан кам, а на шы дзе цi 
— са мы мi ста рэй шы мi ў ла ге ры. Пят нац ца цi-сям нац-
ца цi га до выя хлоп цы i дзяў ча ты ад ра зу за цi ка вi лi ся, 
хто ж мы та кiя. Ад ной дзяў чын цы спа да баў ся ча хол 
на ма бiль ным тэ ле фо не на ша га фа то гра фа Над зеi, 
раз ма ля ва ны пад бры тан скi сцяг. Але да знiк нен ня 
па мiж на мi ней ка га бар' е ру бы ло яшчэ да лё ка.

...Пле мя «Ра па-нуi» са бра ла ся ў ка лi до ры, каб 
аб мер ка ваць, што ж яны бу дуць ра бiць у гэ ты дзень. 
Уво гу ле, на зы ваць атра ды пля мё на мi — гэ та та кая 
тэн дэн цыя, якую пад трым лi вае ўвесь ла гер.

— Трэ цяе пле мя, вы зу сiм страх стра цi лi! — неш-
та та кое мож на па чуць, ка лi прай сцi ся па ка лi до рах 
кор пу са.

На ша пле мя на зва ла ся ў го нар сва iх «па бра цi маў» 
— аба ры ге наў з вост ра ва Пас хi. На сце нах по бач з 
«тэ ры то ры яй» бе ла рус кiх «Ра па-нуi» мы за ўва жы лi 
рас кле е ныя вы явы ка мен ных iда лаў з вы шэй зга да на-
га вост ра ва, якiя на зы ва юц ца ма аi. А са мы га лоў ны 
ча ла век у атра дзе (пра бач це, у пле ме нi), за вец ца 
сур' ёз на i гроз на — эль гi ган тэ. «Ра па-нуi» са «Спа да-
рож нi ка» ака за лi ся вы на ход лi вы мi не толь кi ў спра ве 
пры дум ван ня на зваў, але i ў аб ста ля ван нi свай го 
жыт ла. Па коль кi вул ка на ў ва ко лi цах Мiнск ага мо ра 
не на зi ра ец ца, пле мя вы ра шы ла змай стра ваць яго 
сва i мi ру ка мi. 

(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ».)

Гурт коў у лет нi ку ха пае. Гурт коў у лет нi ку ха пае. 
Адзiн з iх — са мая са праўд ная ёга.Адзiн з iх — са мая са праўд ная ёга.
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