
ЧАЦВЕР
№ 16 (15725)

25 ЛІПЕНЯ 
2013 г.

Выдаецца 
з 21 красавіка 1921 года

На хва лі за хап лен няНа хва лі за хап лен ня Пра цуй і ванд руйПра цуй і ванд руй

Фо
 та

 М
ар

ын
ы 

БЕ
ГУ

НК
ОВ

АЙ
.

— Кон кур сы, фес ты ва лі мо гуць стаць «пу цёў-
кай» на эст ра ду?

— Усё за ле жыць, у пер шую чар гу, ад уз роў ню фес-
ты ва лю ці кон кур су. А для да лей ша га раз віц ця вы ка-
наў ца па трэб ны гро шы і ка ман да ад на дум цаў.

— Пос пех ар тыс та за ле жыць ад лю бо ві пры хіль-
ні каў ці ад па зі цыі прад зю са ра?

— Каб ар тыс ту быць па спя хо вым у наш час, па трэ-
бен прад зю сар, пра фе сій ная ка ман да і доб рыя пес ні. 
На жаль, сён ня вель мі шмат ар тыс таў, якія толь кі на-
зы ва юц ца імі, а па сут нас ці не заў сё ды пра фе сі я на-
лы.

— Ці ад роз ні ва ец ца му зы ка, якую вы вы кон ва-
е це, ад той, што лю бі це слу хаць са мі?

— Мне па шчас ці ла па зна ё міц ца з Люд мі лай Куц — 
яна мая вы клад чы ца па ва ка ле. Гэ тая жан чы на — са-
праўд ны му зы кант і пра фе сі я нал сва ёй спра вы. Пас ля 
на шай су стрэ чы ў мя не кан чат ко ва сфар мі ра ва лі ся 
му зыч ныя пе ра ва гі. Пра слу хаў шы шмат му зы кі роз ных 
сты ляў і жан раў, зра зу ме ла, што мне па да ба ец ца соўл 
і рытм-н-блюз, яр кі мі прад стаў ні ка мі якіх з'яў ля юц ца 
Сці ві Уан дэр, Рэй Чарльз, Ша дэ, Ра бер та Флэк... Я 
з за да валь нен нем не толь кі слу хаю, але і вы кон ваю 
не ка то рыя іх пес ні на сва іх кан цэр тах.

— Які во пыт вам даў кон курс «Еў ра ба чан не»?
— Лю дзі па-роз на му па чы на юць сваю кар' е ру. Не 

кож на му вы па дае на стар це апы нуц ца на сцэ не та ко га 
кон кур су, як «Еў ра ба чан не». У 2011 го дзе я вы сту-
па ла пе рад аў ды то ры яй у трыц цаць дзе вяць ты сяч 
гле да чоў, а сто двац цаць міль ё наў на зі ра ла за вы-
ступ лен ня мі па тэ ле ба чан ні. Вяр нуў шы ся, я пры ня ла 
ўдзел у шмат лі кіх пра ек тах, па спра ба ва ла ся бе ў ро лі 
акт ры сы і пра цяг ну ла пра цу над за пі сам но вых кам-
па зі цый. «Еў ра ба чан не» на ву чы ла мя не зна хо дзіць 
па ра зу мен не з роз ны мі людзь мі, ка лі гэ та га па тра буе 
спра ва, не губ ля ю чы сва ёй цэ лас нас ці. Я атры ма ла 
бяс цэн ны во пыт вы ступ лен ня пе рад вя лі кай аў ды то-
ры яй і ўмен не «тры маць удар».

— Рас ка жы це пра свой удзел у філь ме «Па на-
еха лі тут»...

— Ра сій скі рэ жы сёр Юрый Паў лаў пра па на ваў мне 
сыг раць са му ся бе ў ме лад ра ме «Па на еха лі тут». Ра-
ней мне не да во дзі ла ся спра ба ваць ся бе ў якас ці акт-
ры сы, та му я па га дзі ла ся. І мне спа да баў ся экс пе-
ры мент. Маг чы ма, ка лі ад ной чы мне яшчэ тра піц ца 
маг чы масць пры ме раць на ся бе ак цёр скае амп луа, то 
з за да валь нен нем сыг ра ла б ад моў ную ге ра і ню.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

АД АКІ Я НА ДА АКІ Я НА... 
ЗА ПАЎ ГА ДЗІ НЫ

«Блі жэй шае мо ра — Мін скае мо ра...», — кан ста туе ў сва ёй пес ні 
«гор кую праў ду» бе ла рус кі гурт «BeZbіleta». Мно гія бе ла ру сы з пры-
хо дам се зо на ад па чын каў па чы на юць ма рыць пра мо ра са праўд-
нае, да яко га шмат со цень кі ла мет раў. І ўсё ж у ста лі цы ат мас фе ра 
мар ской ра ман ты кі блі жэй, чым зда ец ца. У не вя ліч кім пад ва ле 
ад на го з да моў на ву лі цы Бры леў скай мес ціц ца Цэнтр акі я наг ра фіі 
«Ад кры ты акі ян».
...Па ды хо дзім да бу ды нач ка, па фар ба ва на га пад аб шыў ку пад вод-
най лод кі, і спус ка ем ся па лес ві цы. Во чы на ма га юц ца пры звы ча-
іц ца да пры глу ша на га свят ла, а ру кі — да пры ем най пра ха ло ды. 
Мяр ку ю чы па філь мах, ура жан ні ад са праўд най пад вод най лод кі 
пры бліз на та кія ж, а та му ў га ла ве ад ра зу па чы на юць міль гаць дум кі 
пра мар скія па да рож жы. Адзін з ва ры ян таў пай сці ў «кру га свет ку» 
з Бе ла ру сі па ва дзе — гэ та прай сці праз Сож, пас ля — па Дняп ры 
да Чор на га мо ра, за тым — Між зем на мор'е , вы хад у Ат лан тыч ны 
акі ян і па да рож жа па ўсіх ас тат ніх. Аку рат та кі марш рут, са звест-
ка мі пра гіс то рыю, роз ны мі пры ла да мі, што мо гуць спат рэ біц ца ў 
мо ры і на ват з мар скі мі жы ха ра мі, мож на «пе ра адо лець» у Цэнт ры 
акі я наг ра фіі лі та раль на за паў га дзі ны. Але, як пра ві ла, ка лі ча ла век 
за ці ка віц ца, ча су спат рэ біц ца знач на больш.

— Мар ская гіс то рыя Бе ла ру сі вя дзе свае ка ра ні са ста ра жыт на сці, ча-
му свед кі — ака мя не лыя мар скія жы ха ры, зной дзе ныя ў не трах зям лі на 
бе ла рус кай тэ ры то рыі. А ка лі ка заць пра больш бліз кі нам час, то ў на шай 
кра і не на ра дзі ла ся больш за 70 ад мі ра лаў, — рас каз вае ды рэк тар Цэнт ра 
акі я наг ра фіі Аляк сей АЗА РАЎ.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

«ШТО СІ БІР, 
ШТО АЛЯС КА — 
ДВА БЕ РА ГІ…» 

— Свое асаб лі вым штурш ком да 
па езд кі стаў апо вед ма ёй сяб роў кі 
з Кі е ва, якая го дам ра ней тра пі ла 
пад час лет ніх ка ні ку лаў на Аляс-
ку, дзе пра ца ва ла на ры ба пе рап-
ра цоў чым прад пры ем стве на фа-
соў цы та ва ру, — рас каз вае Іры на 
Аста пен ка. — Вось ска жы це, якія 
шан цы ў звы чай на га ча ла ве ка тра-
піць, так бы мо віць, «сва ім хо дам» 
на Аляс ку? Амаль ну ля выя. А якая 
там пры ро да! Якія края ві ды! За пра-
жы ван не ў ін тэр на це і хар ча ван не 
з за роб каў сту дэн таў вы ліч ва лі ся 
сім ва ліч ныя гро шы. Вось я і за ха-
пі ла ся мэ тай. Але, на жаль, па шэ-
ра гу пры чын Аляс ка па куль так і 
за ста ла ся ня здзейс не най ма рай. 
У Цэнт ры мо ла дзе вых ванд ро вак 
мне пра па на ва лі пра цу па ка ёў кі ў 
га тэ лі ў ку рорт ным га рад ку шта та 
Н'ю-Джэр сі.

Для та го, каб тра піць у пра гра-
му «ра бо та за мя жой», аба вяз-
ко ва трэ ба быць сту дэн там уні-
вер сі тэ та (з 1-га па 4-ты кур сы) 

і не мець сур' ёз ных праб лем са 
зда роў ем. Так са ма ця бе аба вяз-
ко ва за про сяць на гу тар ку, каб 
пе ра ка нац ца, што твай го ве дан ня 
анг лій скай мо вы бу дзе да стат ко-
ва, каб пра ца ваць у ін шай кра і не. 
Усіх па тэн цы яль ных пра ца даў цаў 
аба вяз ко ва пра вя ра юць, та му па-
гро зы тра піць «у раб ства» ня ма. 
Сту дэн таў, якія ад праў ля юц ца 
на за роб кі за мя жу, пад стра хоў-
ва юць з усіх ба коў — бя руць усе 
кан такт ныя звест кі: і твае, і най-
маль ні ка. У да ку мен це ўказ ва юц-
ца фір ма, га тэль і гэ так да лей, ку-
ды вы едзе це, і кан крэт ны ад рас. 
У мя не ў «джоб офе ры» (гэ та пра-
па но ва аб ра бо це) бы ла за пі са-
на пра ца па ка ёў кай у га тэ лі. Але 
па коль кі на груз ка бы ла не вя лі кай 
(30 га дзін на ты дзень), мер ка ва-
ла ся, што на мес цы я бу ду са ма 
са бе шу каць дру гую ра бо ту.

«МАК ДО НАЛЬДС» 
І АТ РАК ЦЫ Ё НЫ 

Пра ца ваць па ка ёў кай бы ло 
не скла да на. У чым бы ло цяж ка ра-
за брац ца, дык гэ та ў хі міч ных срод-
ках — столь кі бу тэ ле чак, фла ко наў 
і ўсе — не зна ё мыя. А ін струк цыя 
да іх, на ту раль на, толь кі на анг-
лій скай мо ве. Пры клад на ты дзень 
спат рэ біў ся, каб ра за брац ца, што 
і да ча го. Ва ўсіх ну ма рах — ды-
ва но вае па крыц цё, і ўсе па ста яль-
цы хо дзяць толь кі ў абут ку — вось 
гэ та для бе ла ру саў ня звык ла… 
Па коль кі га ра док — ку рорт ны, 
то за паў нен не га тэ ля за ле жа ла ад 
уік-эн даў. Больш па ста яль цаў — 
зна чыць, і боль шы аб' ём ра бо ты. 
Уво гу ле гра фік у мя не быў гнут кі 
(гэ та маг лі быць і дзве га дзі ны, і 
шэсць), што бы ло да во лі зруч на.
(Заканчэнне на 5-й стар. «ЧЗ».)

СМЕ ЛЫМ ПЛА НАМ
І АТ ЛАН ТЫ КА —
НЕ ПЕ РА ШКО ДА

Іры на ма ры ла тра піць 
на Аляс ку, але 
апы ну ла ся мі ну лым 
ле там у аме ры кан скім 
ку рорт ным га рад ку 
на ўзбя рэж жы 
Ат лан тыч на га акі я на. 
Пас ля за кан чэн ня 
трэ ця га кур са БДУ 
дзяў чы на вы ра шы ла 
цвёр да не ба віць ле та 
з баць ка мі. Зда ла за га дзя 
се сію, се ла ў са ма лёт і… 
на кі ра ва ла ся на ін шы 
кан ты нент, каб і свет 
па ба чыць, і лю дзей, 
а ка лі атры ма ец ца, 
то і пад за ра біць.

«ЛЮ БОЎ НЕЛЬ ГА КУ ПІЦЬ«ЛЮ БОЎ НЕЛЬ ГА КУ ПІЦЬ
ЗА ГРО ШЫ»ЗА ГРО ШЫ»

Анас та сія ВІН НІ КА ВА:

«Ка лі б ста ноў чыя эмо цыі, якія на кі роў ва юц ца на твой ад рас, маг лі б свя ціц ца, то на ша шко ла на фо-
не нач но га не ба бы ла б па доб на да вог нен на га ша ра» — так пі са ла на стаў ні ца Анас та сіі Він ні ка вай, 
ка лі тая рых та ва ла ся да «Еў ра ба чан ня-2011». Ці мо жа быць неш та больш важ нае за та кую ве ру ў 
ча ла ве ка, які зна хо дзіц ца на стар це свай го твор ча га шля ху? Ды і сам шанц вы сту піць на еў ра пей-
скай сцэ не — вя лі кая ўда ча. Сён ня тыя эпі зо ды ўжо толь кі гіс то рыя, а ма ла дая спя вач ка пра цяг-
вае за ва я ван не му зыч най пра сто ры. Удзель ні ца пра ек таў «Эст рад ны как тэйль», «Біт ва ты та наў», 
«Зор ны рынг», дзе, да рэ чы, яна пе ра маг ла са мо га То ма са Нэ вэрг ры на, пі ша но выя пес ні, на бы вае 
вы шэй шую аду ка цыю і да гэ тай па ры жы ве ў Дзяр жын ску. Пра свае пры яры тэ ты ў жыц ці, са мае 
за па мі наль нае па да рож жа і на ву ку быць моц най жан чы най Анас та сія рас ка за ла пры су стрэ чы.

 Пры ўваходзе можна адчуць сябе мараком. Пры ўваходзе можна адчуць сябе мараком.


