
УСЁ ПА ЗНА ЕЦ ЦА 
Ў ПА РАЎ НА ННІ

— У ва ша га ка лек ты ву да во лі 
да лі кат ная сфе ра дзей нас ці — 
афарм лен не «тва ру» амаль двух-
міль ён на га Мін ска, а так са ма рэ-
кла ма на ву лі цах ме га по лі са. Вы 
бы ва е це ў за меж ных кра і нах і ма-
е це маг чы масць па раў ноў ваць...

— За ўвесь час сва ёй пра цоў най 
дзей нас ці я са праў ды бы ваў у не ка то-
рых кра і нах све ту. І лі чу, што мы зай-
ма ем ся афарм лен нем свай го го ра да 
больш сіс тэм на. Адзі нае мес ца, дзе я 
ўба чыў пра ду ма ную сіс тэ му, — гэ та 
Се ул. А ў ас тат ніх вы пад ках пе ра ва-
жае дзе ла вая рэ кла ма, якая даў но і 
паў сюд на ста ла эле мен там афарм лен-
ня, але там яна пры гнеч вае сва ёй 
коль кас цю і агрэ сіў най ін та на цы яй. 
Пры го жая рэ кла ма, ні чо га не ска жаш, 
але — ні бы та без ду шы. Пры выч ныя 
на ша му во ку ба не ры, яр кія сця гі, пі ло-
ны, рас цяж кі, ка ля якіх мож на спы ніц-
ца, спа кой на па чы таць і неш та вар тае 
ўсвя до міць — яны так са ма ёсць, але 
яны губ ля юц ца. З тэх ніч ным пра грэ-
сам спра чац ца не бу дзеш, толь кі ад-
чу ван не та кое, што стра ча на па чуц цё 
ме ры і да ход лі вай пра-
ста ты.

Ска жу так са ма пра 
тое, што ў нас ёсць, а ў 
іх ня ма. Ні дзе я не ба-
чыў та ко га ве лі зар на га 
і пры го жа га па но, якое 
па са мых знач ных свя-
тах упры гож вае бу ды-
нак пе ду ні вер сі тэ та — 
па ўсёй яго вы шы ні. 
Гэ та, ду маю, адзі нае ў 
све це та кое па но, зроб-
ле нае з 7 ты сяч ма-
лень кіх сцяж коў. І та кі 
свое асаб лі вы гі ганц кі 
га бе лен — руч ной, 
штуч най ра бо ты.

Без умоў на, у ста лі-
цы ёсць над чым пра-
ца ваць — і ў яе афарм-
лен ні, і ў рэ кла ме. Ска жам, нас не 
за да валь няе чыс та тэх ніч ны стан рэ-
клам най пра дук цыі. У го ра дзе больш 
за 20 ты сяч рэ клам ных па лёў, і ча сам 
мож на ўба чыць пе ра ко ша ныя аль бо 
ір жа выя стэн ды. На гэ тых па лях пра-
цу ем не ад ны мы: у Мін ску больш за 
40 толь кі асноў ных ар га ні за цый-апе-
ра та раў (рэ клам шчы каў). А ў ідэа ле 
мы па він ны ўсё ба чыць і апе ра тыў на 
ўплы ваць на пра цэс пры вя дзен ня тэх-
ніч на га ста ну рэ кла ма нось бі таў да 
па тра ба ван няў ста ліч на га го ра да.

Што да ты чыць на ша га прад пры ем-
ства, то ад ных рэ клам ных кан струк цый 
у нас 240 з ліш кам, і ў ней кіх рэ чах мы 
ма на па ліс ты — на прык лад, у рас цяж-
ках. Па го ра дзе сён ня іх ка ля 50. За па-
тра ба ва насць — ве лі зар ная. У на шым 
вы ка нан ні яны — кант ра лю е мыя, вы-
тры ма ныя, пра віль ныя з усіх пунк таў 
по гля ду: юры дыч на га, фак тыч на га, ма-
раль на га, на ват па лі тыч на га.

Скла ла ся так, што ў цэнт ры Мін ска 
ў нас не вель мі шмат шчы та вых кан-
струк цый. Па-пер шае, гэ та цэнтр, і не 
вар та яго пе ра гру жаць. І та кія мес цы 
вы дзя ля юц ца праз тар гі.

Нам да ру ча на тра са № 2 — аў та-
стра да да На цы я наль на га аэ ра пор та. 
Асва ен не яе пачыналася да стат ко ва 
скла да на, по тым спра ва пай шла, і 
сён ня там рэ клам ныя мес цы рас пі са-
ны на год на пе рад.

Лю дзі ўваж лі ва чы та юць усё, што 
мы ці нех та ін шы вы веш ваем дзе ля іх 
ува гі. Да стат ко ва бы ло па мы ліц ца з 
да тай (ад ной чы та кое зда ры ла ся), як 
«рас ка лі лі ся» тэ ле фо ны. Не па спе ла 

ад' ехаць з мес ца выш ка, на якой ман-
ці ра ва лі рас цяж ку, як апош нюю да вя-
ло ся зды маць і ка рэк та ваць. Аказ ва-
ец ца, нас чы та юць, і мы — пад піль-
ным кант ро лем гра мад скас ці.

Прад пры ем ству — 25 га доў, і за 
гэ ты час, вы кон ва ю чы свае функ цыі, 
мы, па вя лі кім ра хун ку, не «пра ва лі лі-
ся» ні дзе. Але чыс та эка на міч ны шлях 
быў роз ным. Сён ня ў прад пры ем ства 
ста біль ная эка но мі ка, мы ма ем пры-
бы так, уклад ва ем срод кі ў са цы яль ны 
па кет і ва ўлас нае раз віц цё. Ка лі па-
мя та е це, ра ней у на шым бу дын ку раз-
мя шча ла ся «Бел ган даль рэк ла ма», і 
яго стан быў да лё ка не леп шым. З да-
па мо гай гар вы кан ка ма мы ўкла лі 
срод кі ў ра монт, перш за ўсё ў ства-
рэн не ўмоў для пра цы лю дзей. І за раз 
яны гэ ты мі ўмо ва мі за да во ле ны.

Ка лек тыў не вя лі кі, 210 ча ла век. 
Лю дзі са мыя роз ныя: ад тэх ніч ных ра-
бот ні каў да вы са как лас ных мас та коў-
ды зай не раў. Але пра ўсіх мож на ска-
заць, што пра цу юць з за да валь нен-
нем, на ват з аса ло дай. І не грэх ства-
раць для іх са праў ды на леж ныя ўмо вы 
для твор чай ра бо ты. У нас ёсць не 
толь кі раз дзя вал кі, ду ша выя, па коі 
для пры ёму ежы, не вя лі кая ка вяр ня, 

дзе ама та ры ка вы мо гуць вы піць ку-
ба чак гэ та га дух мя на га на піт ку за 
кошт прад пры ем ства. Тыя, хто со-
чыць за сва ім зда роў ем, хо дзяць на 
за ня ткі да зна ка мі тай На тал лі На ва-
жы ла вай, якія яна пра во дзіць на дру-
гім па вер се ў трэ на жор най за ле, аль-
бо каб тут жа «па ка чац ца» на трэ на-
жо рах. На агульным схо дзе пры ня лі 
но вы ка лек тыў ны да га вор, у якім пра-
ду гле джа ны ме ры па са цы яль най 
аба ро не пра цаў ні коў, і за раз ма ем у 
цэ лым ня дрэн ны са цы яль ны па кет.

АД КАЗ НЫЯ ЗА СВЯ ТЫ
Сё ле та го рад вы дзе ліў пэў ныя 

срод кі на афарм лен не най больш прэ-
стыж ных ме ра пры ем стваў, ас тат нюю 
част ку не аб ход ных срод каў мы за раб-
ля ем праз ка мер цый ныя пра ек ты. 
За да ча — і на да лей ак тыў на пра ца-
ваць з клі ен ту рай, пры цяг ваць за каз-
чы ка. Ён ідзе да нас та му, што па да-
ба ец ца наш дэ віз: «Зда ваць ра бо ту 
«пад ключ». Праз «ад но акно» па да-
ец ца за ява на вы ка нан не ра бот, і да-
лей пра цу ем мы.

Ёсць свя ты, за якія ў го ра дзе ад-
каз ва е толь кі наша прадпрыемства. 
Свя ты гэ тыя са мыя да ра гія для мін-
чан — Дзень Не за леж нас ці, які кра і на 
што год ад зна чае 3 лі пе ня, а так са ма 
9 Мая, Но вы год і Дзень го ра да, у іх 
афарм лен не мы ўклад ва ем ду шу. Не 
па ве ры це, але сён ня на шы ды зай не-
ры ўжо пра цу юць над ідэ яй афарм-
лен ня свят ка ван ня 70-год дзя вы зва-
лен ня Бе ла ру сі, што бу дзе ад зна чац-

ца ў на ступ ным го дзе. Зу сім спра вяд-
лі ва яны лі чаць: ка лі за раз не пач нём 
гэ тую тэ му рас круч ваць, усе ба ко ва 
аб мяр коў ваць, ра біць эс кі зы, то споз-
нім ся. А го рад па трэб на бу дзе «апра-
нуць» над звы чай па-свя точ на му.

— Але як вы вы бі ра е це мес цы 
для рэ кла мы?

— Кан крэт ныя мес цы, дзе мож на 
размясціць тую ці ін шую рэ клам ную 
кан струк цыю, вы зна чае ка мі тэт па ар-
хі тэк ту ры. За тым яны вы стаў ля юц ца 
на аў кцы ён. Ро біц ца ар хі тэк тур ная 
пры вяз ка — гэ та так са ма пра ца ка мі-
тэ та. Сваю да ку мен та цыю рых туе пра-
ект ны ін сты тут. Прос та так ні чо га не 
раз мес ціш, бо мож на не зна рок па тра-
піць на сет кі ка му ні ка цыі аль бо на шко-
дзіць го ра ду ней кім ін шым чы нам.

Ска жам, ня даў на пас ля ўсіх уз гад-
нен няў ста ві лі дзя ся так ары гі наль ных 
імі джа вых кан струк цый на ад ным з 
участ каў ад Уруч ча да пра спек та Пе-
ра мож цаў — «Бел шы ны», ма та цык-
лет най кам па ніі «Мінск-Мо та», «Ка-
му нар кі», ве ла сі пед най кам па ніі 
«Аіст», «Мо ду ма». Да кан ца го да 
ўста но вім яшчэ 18 на ву лі цы Мін ская 
каль ца вая аў та ма біль ная да ро га.

— Да рэ чы, як склад ва юц ца ад-
но сі ны з гар вы кан ка-
мам? Вы не каль кі ра-
зоў за кра на лі гэ тую 
тэ му.

— Мы прад пры ем-
ства, якое рэа лі зуе за да-
чы, што ста віць гар вы-
кан кам. І ад но сі ны 
склад ва юц ца нар маль-
ныя, дзе ла выя. Я вель мі 
ўдзяч ны гар вы кан ка му 
за пад трым ку, якую мы 
атрым лі ва ем. У пер шую 
чар гу за тое, што яны 
па ста ян на да па ма га юць 
са ства рэн нем на леж-
ных умоў для пра цы лю-
дзей. Дзя ку ю чы вы дзе-
ле ным па зы кам мы 
змаг лі не толь кі пры вес-
ці ў па ра дак свой бу ды-

нак, але і пе ра аснас ці лі тэх ніч ны парк, 
за ку пі лі вы со ка пра дук цый ны прын тар, 
які пра цуе на ўсіх маг-
чы мых ма тэ ры я лах — 
на па пе ры, тка ні не, ві ні-
ле і г.д.

— Спа чат ку вы зай-
ма лі ся толь кі афарм-
лен нем го ра да, по тым 
да ба ві ла ся рэ кла ма. 
Ці мож на ска заць, 
што і ў нас рэ кла ма 
ста но віц ца паў на праў-
ным эле  мен  там 
афарм лен ня?

— Па-мас тац ку вы-
ка на ная рэ клам ная кам-
па зі цыя, якая грун ту ец-
ца на ці ка вай ідэі, — гэ-
та паў на вар тас ны эле-
мент афарм лен ня лю-
бо га го ра да. Я не ха чу 
паў та раць тыя пры кла-
ды, ка лі ў мно гіх за меж-
ных га ра дах ад рэ кла-
мы на ву лі цах не пра-
дых нуць, бо там яна 
да мі ні руе. У нас гэ та га 
ня ма і, бу дзем спа дзя-
вац ца, не бу дзе, бо вы-
трым лі ва ец ца ней кая 
ра зум ная ме ра. У Мін-
ску ство ра на сіс тэ ма 
кі ра ван ня гэ ты мі пра цэ-
са мі. Мы ста ра ем ся, каб 
рэ кла ма мін чан не раз-
драж ня ла.

КРЫ ХУ ПРА ГРО ШЫ
Ра ней прад пры ем ства жы ло за 

кошт бюд жэ ту. Сён ня ў на шых фі нан-
са вых па ступ лен нях до ля бюд жэ ту 
скла дае 40 пра цэн таў. Ас тат няе за-
раб ля ем са мі, у тым лі ку за кошт рэ-
клам най дзей нас ці. Але ка лі ра ней 
рэ кла ма ў нас не бы ла пры быт ко вай 
(бо толь кі па чы на лі), то мі ну лы год 
за вер шы лі з не бла гім па каз чы кам па 
рэн та бель нас ці. На гэ ты год па ста ві лі 
пе рад са бой за да чу, каб бюд жэт 
атры маў ад на руж най рэ кла мы сур'-
ёз ныя срод кі.

Тым больш што мы не на сы ча ны 
рэ кла май так, як лю бы ін шы буй ны 
еў ра пей скі го рад.

Ня даў на на пра спек це Дзяр жын-
ска га па ста ві лі шчы та выя кан струк-
цыі па ме рам 3 мет ры на 12. Гэ та той 
тып кан струк цый, які за цвер джа ны, 
ён бу дзе раз ві вац ца да лей і пе ра ва-
жаць. Як і кан струк цыі па ме рам 4 на 
8. Ха ця і «мі ні я цюр ныя» фор мы вы ка-
рыс тоў ва ем да во лі шы ро ка.

Ка лі га ва рыць пра тэн дэн цыі апош-
ня га ча су, то ўсё час цей уста наў лі ва-
ем аку рат ныя ага ро джы. Ска жам, каб 
змік шы ра ваць до мі кі пры ват на га сек-
та ра, якія пад па да юць пад знос і гас-
па да ры якіх апош нім ча сам не вель мі 
кла по цяц ца пра іх знеш ні вы гляд. Так 
атры ма ла ся на ад ным з участ каў 
МКА Да, пра спек це Дзяр жын ска га. 
Та кія ага ро джы бы ва юць даў жы нёй 
да 200 мет раў.

— Іс ці па шля ху на рошч ван ня 
коль кас ці рэ клам ных нось бі таў — 
спра ва ры зы коў ная?

— Ра біць гэ та па трэб на вель мі 
ўзва жа на і пра ду ма на. Нам ёсць ку ды 
ру хац ца. Ін та рэс да прад пры ем ства 
рас це. Па на шых пад лі ках, у блі жэй-
шы час па ступ лен ні ў бюд жэт ад рэ-
кла мы пад во яц ца.

ПІ ЛО НЫ 
НА ДЫ РЫ ЖАБ ЛІ

— Ці з'я ві лі ся апош нім ча сам 
ней кія не тра ды цый ныя ві ды рэ кла-
мы, Мі ха іл Сяр ге е віч?

— У пра ек це афарм лен ня чэм пі я-
на ту све ту па ха кеі пра ду гле джа на 
вы ка ры стан не вя лі кіх роз на ка ля ро-
вых па вет ра ных ша роў у рэ клам ных 
мэ тах. Ка лі пад лі чы лі — ака за ла ся, 
што вель мі до ра га. Але, у прын цы пе, 
мы га то вы ў не да лё кай перс пек ты ве 
«аб ка таць» і гэ тую эк зо ты ку.

За раз паў на праў ным эле мен там 
як рэ кла мы, так і афарм лен ня ста но-
віц ца свят ло, мы ўсё смя лей вы ка рыс-
тоў ва ем свят ло тэх ні ку. Ужо пра цу юць 
су час ныя рэ клам ныя кан струк цыі са 
свят ло ды ёд най пад свет кай на пу це-
п ра во дах на ву лі цы Ар лоў скай, на 
Ла гой скім трак це, у Жда но ві чах. Па 
ве ча рах яны ўклю ча юц ца — вель мі 
пры го жа. Да Дня го ра да іх бу дзе ча-
ты ры — чац вёр тую ўста но вім на ўез-
дзе ў Мінск на брэсц кім на кі рун ку, а 
ў да лей шым яшчэ больш.

— Што ра біць, ка лі ў за каз чы ка 
не ха пае срод каў на пры го жую рэ-
кла му, а зроб ле най на «ся рэд нім» 
уз роў ні яму не хо чац ца?

— Мы заў сё ды ра зам з за каз чы-
кам шу ка ем ра шэн не і зна хо дзім ней-
кую «за ла тую ся рэ дзі ну». На ша за да-
ча — каб за каз чык быў зада во ле ны і 
ў бу ду чыні прый шоў да нас зноў. Ка лі 
прый шоў — зна чыць, мы з за да чай 
спра ві лі ся. За каз чы кам па да ба ец ца, 
што ў го ра дзе мы адзі ныя, хто вы кон-
вае ўсё «пад ключ».

КАБ КАН КУ РЫ РА ВАЦЬ, 
ПА ТРЭБ НА... 
УЗ БРО ІЦ ЦА

— Вы рас ка за лі, што пры хо-
дзяць но выя тэх на ло гіі...

— Вось уся го адзін-два пры кла ды. 
Ра ней мы дру ка ва лі толь кі на ві ні ле. 
За раз уста на ві лі буй ны прын тар — 
са праўд ную дру кар скую ма шы ну, што 
дру куе фар ба мі на вод най асно ве, а 
гэ та эка ла гіч на без да кор ная тэх на ло-
гія. Пра цуе ма шы на па кам п'ю тар ных 
пра гра мах, у яе элект рон ны пульт кі-
ра ван ня, ча ла ве чы фак тар амаль вы-
клю ча ны. І да ся га ец ца над звы чай 
вы со кая якасць.

Яшчэ ад на дру кар ская ма шы на 
пра цуе на асно ве алей на га чар ні ла, 
якое ўмо мант вы сы хае, та му вель мі 
зруч нае ў ра бо це. Змеш ван нем 
асноў ных ко ле раў і пад бо рам ад цен-
няў зай ма ец ца са ма ма шы на. Шы ры-
ня маг чы ма га дру ка ван ня — 178 сан-
ты мет раў, а даў жы ня ру ло на — 90 
мет раў. Да рэ чы, зу сім ня даў на на ёй 
дру ка ва лі ся пі ло ны да 1025-год дзя 
Хры шчэн ня Ру сі. З та кой тэх ні кай рэ-
аль на маг чы ма кан ку ры ра ваць.

Тэх ніч на мы сён ня за бяс пе ча ны 
ня дрэн на. Гэ ты год, лі чу, бу дзе ў нас 
пра рыў ным з пунк ту гле джан ня тэх-
ніч най асна шча нас ці, ме на ві та дзя ку-
ю чы гар вы кан ка му. У нас да брот ны 
план ма дэр ні за цыі прад пры ем ства на 
са мую бліз кую перс пек ты ву, бу дзем 
за куп ляць і ста віць ста ноч нае аб ста-

ля ван не. Што та кое 
сён ня но вае ста ноч-
нае аб ста ля ван не? 
Гэ та но выя тэх на ло-
гіі, што вель мі важ-
на, бо нам да во дзіц-
ца вель мі час та пра-
ца ваць не прос та 
апе ра тыў на, а па 
прын цы пе «сён ня — 
на ўчо ра». І перш за 
ўсё ў афарм лен ні го-
ра да. Ра ні цай па сту-
піў за каз, а да ве ча-
ра яго па трэб на вы-
ка наць.

І но выя тэх на ло гіі — гэ та заў сё ды 
плюс вы со кая якасць ра бот. Так што 
но вае аб ста ля ван не ста ра ем ся браць 
са мае су час нае.

СЁН НЯ ЗА ДА ЧА — 
ДЗЕНЬ ГО РА ДА

— З та го, што ў 
апош ні час зроб ле на 
ў афарм лен ні, чым 
мож на га на рыц ца?

— Перш за ўсё тым 
убран нем, у якім бе ла-
рус кая ста лі ца су стрэ-
ла сё ле та Дзень Не за-
леж нас ці. Аб гэ тым нам 
га ва ры лі і пра даў жа-
юць га ва рыць. Са праў-
ды, мно гае бы ло зроб-
ле на ці за бяс пе ча на 
ста ран ня мі на ша га ка-
лек ты ву. Мож на га на-
рыц ца афарм лен нем 
ня даў ня га чэм пі я на ту 
Еў ро пы па фі гур ным 
ка тан ні. Рых ту ю чы ся 
да яго, мы са стар шы-
нёй фе дэ ра цыі Мі ка ла-
ем Анань е вым доў га 
шу ка лі ключ да афарм-
лен ня, сваю «фіш ку». 
У вы ні ку афарм лен не 
Мін ска бы ло ад зна ча на 
спе цы я ліс та мі як ад но 
з леп шых за ўвесь час 
пра вя дзен ня гэ тых ме-
ра пры ем стваў.

На мой по гляд, у нас 
уда ла афарм ля юц ца і 
на ва год нія свя ты. На-
огул, я ні ра зу (а тут я 
пра цую трэ ці год) не чуў 

дрэн ных слоў у наш ад рас па афарм-
лен ні го ра да. А гэ та пра цэс не прос-
ты. Твор чы, вель мі твор чы.

Га лоў нае на ша свя та — Дзень 
Не за леж нас ці — ад гры ме ла 3 лі пе-
ня. Але мы па ста ра ем ся, каб мін ча-
не за ўва жы лі і свя та свай го род на га 
го ра да, якое яны адзначаць 14 ве-
расня. Ка лі ў Мін гар вы кан ка ме кан-
цэп ту аль на аб мяр коў ва лі, якім быць 
Мін ску на Дзень го ра да, то вы ра шы-
лі, што мас тац кія ак цэн ты ўпер шы-
ню бу дуць зроб ле ны не ў цэнт ры 
ста лі цы, а ў жы лых ра ё нах, дзе 
прой дуць ра ён ныя ме ра пры ем-
ствы.

— У вас і ва шых ка лег «пры го-
жая» ра бо та, мож на і ў дву кос се не 
браць. Ці час та ад чу ва е це ад яе за-
да во ле насць?

— Па чуц цё за да во ле нас ці пры хо-
дзіць пас ля за вяр шэн ня лю бо га свя та 
і жы ве ў та бе да мо ман ту, ка лі час 
пры сту паць да дэ ман та жу. І зра біць 
гэ та трэ ба вель мі апе ра тыў на — за 
2-3 дні. Нават чыс та фі зіч на не прос-
та пры браць 25-30 тон ме та лу, 15 кі-
ла мет раў ма тэ ры я лаў, якія мы вы вез-
лі на ву лі цы.

Спра ва пры выч ная для на шых лю-
дзей: і под ыум са браць-ра за браць, і 
ўні каль ны сцэ ніч ны комп лекс. Ён мае 
да дат ко выя дэ та лі, та му мож на збі-
раць у роз ных ва ры ян тах. Гэ ты комп-
лекс за па тра ба ва ны. На яго пе ра воз-
цы за дзей ні ча ны вя лі кі ця гач.

Не вель мі даў но ў сва ёй да во лі 
пра стор най ак та вай за ле мы ад кры лі 
неш та на кшталт вы ста вы ўлас ных 
ды зай нер скіх пра ек таў. Прад стаў ле-
ны ўва соб ле ныя ў жыц цё рас пра цоў-
кі на шых ды зай не раў за 2012 год.
Гэ та толь кі пра цэн таў 40 з та го, што 
бы ло зроб ле на. Тут і рас пра цоў кі па 
афарм лен ні дзі ця чых кніг, бук ле таў, 
ка та ло гаў, бра шур. І афарм лен не рэ-
кві зі таў на цы я наль най тэ ат раль най 

прэ міі, рас цяж кі да між на род на га 
фес ты ва лю Спі ва ко ва. Афарм лен не 
но вай ка лек цыі італь ян ска га се раб ра 
юве лір най кам па ніі «Жэ нев», мі не-
раль най ва ды «Ба ра вая», пра дук цыі 
аб' яд нан ня «Ла ка фар ба» з Лі ды — і 
ўсё яр кае, пры го жае, за зыў нае.

За ка заў вель мі мно га: за год іх збі-
ра ец ца не дзе ка ля 6 ты сяч. А зна-
чыць, мно га ра бо ты. І ўсю яе ста ра-
ем ся вы кон ваць так, каб по тым мож-
на бы ло га на рыц ца.

«У НА ЯЎ НАС ЦІ 
ЎСЕ ПРЫ КМЕ ТЫ 
ТА ЛЕ НА ВІ ТА ГА 
КА ЛЕК ТЫ ВУ»

— Вы ўвесь час вель мі па важ лі-
ва га во ры це пра свой ка лек тыў. 
Рас ка жы це, ка лі лас ка, пра лю-
дзей.

— Сён ня, як мне зда ец ца, прад-
пры ем ства свае за да чы вы ра шае. 
Дзя ку ю чы та му, што ка лек тыў вы со-
ка пра фе сій ны, а лю дзі на шы — твор-
чыя, іні цы я тыў ныя, жы вуць ін та рэ са мі 
сва ёй вя лі кай сям'і.

У нас не каль кі пра цоў ных ды нас-
тый, якія са праў ды цэ мен ту юць ка-
лек тыў. У мя не заў сё ды ўзды ма ец ца 
на строй, ка лі я ра ні цой су стра каю на 
ра бо це дру ка ра Іва на Іва на ві ча Вай-
це кя на і яго жон ку Ма рыю Аль фон-
саў ну. Яна ў нас па гас па дар чай част-
цы. А так са ма іх дач ку Над зею, якая 
пра цуе ў кад рах, і зя ця Паў ла Веж наў-
ца, май стра ўчаст ка 
па ман та жу рэ кла мы. 
Вель мі ін тэ лі гент ная 
сям'я, я на ват ска заў 
бы — пры го жыя лю-
дзі, якія жы вуць і пра-
цу юць пры го жа. Я га-
на ру ся гэ тай сям' ёй.

Ня даў на ства ры ла-
ся но вая ся мей ная па-
ра — Чма каў, ма ла-
дыя май стар і су пра-
цоў ні ца. Гля дзіш на іх, 
і ду ша ра ду ец ца — іх 
ра дас ці, шчас цю.

У «Мінск рэ кла мы» 
ёсць усе пры кме ты 
ка лек ты ву та ле на ві-
та га. У тым лі ку та кая: 
яр шыс тасць, не зга-
вор лі васць. Пры атры-
ман ні чар го ва га за-
дан ня, асаб лі ва па 
афарм лен ні го ра да, 
той ці ін шы спе цы я-
ліст за дае та бе, кі раў-
ні ку, сто пы тан няў (і ў 
асноў ным па сут нас-
ці), аспрэч вае па ды-
хо ды, вы каз вае ўлас-

ныя мер ка ван ні. Мы за ах воч ва ем 
та кую дас ціп насць, та кі жы вы ін та рэс, 
не абы яка васць, бо гэ та яў на на ка-
рысць спра ве. Ча ла ве ку важ на ў жы-
вой раз мо ве, у су тык нен ні ду мак 
знай сці ад ка зы на пы тан ні, якія яго 
хва лю юць, знай сці тое «за ла тое зяр-
нят ка», ва кол яко га по тым бу ду ец ца 
ра бо та.

Асаб лі ва заў зя ты мі спра чаль ні ка мі 
лі чац ца га лоў ны ды зай нер Сяр гей 
Глу хаў, на чаль нік участ ка Ва сіль Куз-
ня цоў, ды і ін шыя кі раў ні кі служ баў. 
За тое ка лі та бе, ды рэк та ру, па трэб на 
вы ра шыць пра валь ную за да чу, ты клі-
чаш та го ж Куз ня цо ва і ка жаш яму: 
«Ва сіль Сяр ге е віч, я ця бе пра шу!» 
Хві лін пяць бу дзеш вы слу хоў ваць, 
што ён ду мае на конт «га ра чых» за-
дан няў, і што ў яго — не атры ма ец ца, 
бо выш ка — ста рая, але па асоб ных 
удак лад няль ных пы тан нях ты ра зу ме-

еш: ён ужо аб дум вае 
па ды хо ды. По тым 
за дае сак ра мен таль-
нае: «Ма гу пры сту-
паць?».

Яго ра бо ту мож на 
не пе ра пра вя раць, 
бо яна заў сё ды вы-
кон ва ец ца са зна кам 
якас ці. Хоць і на чаль-
нік участ ка, ён заў сё-
ды сам ся дзіць на 
вы шцы, сам пра цуе, 
і са сва ёй ста рэнь-
кай выш кай ней кім 
цу дам трап ляе ту ды, 
ку ды ін шых не пра-
пус цяць. «Ва сіль 
Сяр ге е віч, ка лі ты 
па спеў?» А ён толь кі 
ўсмі ха ец ца.

(У дуж ках ска жу 
— вы б чу лі, як спя-
ва юць Ва сіль Сяр ге-

е віч і яго дач ка! Зу сім не вы пад ко ва, 
бо ма ці Ва сі ля Куз ня цо ва бы ла опер-
най спя вач кай, у свой час скон чы ла 
зна ка мі тую Гне сін ку.)

...І та кія ж за ця тыя спра чаль ні кі ўсе 
тыя не каль кі дзя сят каў ма ла дых спе-
цы я ліс таў, якія за два-тры апош нія 
га ды прый шлі да нас на пра цу. І ста іць 
за гэ тай не зга вор лі вас цю толь кі ад но: 
жа дан не зра біць як ма га лепш, з 
улас ным твор чым по чыр кам.

Мо ладзь прый шла прос та цу доў-
ная, а гэ та — чвэрць ка лек ты ву. Яна 
пры ўнес ла жы вы стру мень твор час ці, 
што нас, кі раў ні коў, толь кі ра дуе.
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Пра цу юць лю дзі, Пра цу юць лю дзі, 
якія ведаюць якія ведаюць 

вы со кую ца ну прыгожа мувы со кую ца ну прыгожа му

Га лоў ны ды зай нер Сяр гей ГЛУ-
ХАЎ:

— Тэх ніч ны пра грэс дык туе 
но вы пра фе сій ны ін стру мен та-
рый. 

Я ха цеў бы, каб у Мін ску 
хут чэй з'я ві лі ся та кія на-
він кі, як, ска жам, апра-
цоў ка па верх ні бу дын-
каў чыс тай ва дой, ка лі 
на фа сад стру ме нем ва-
ды на но сіц ца тая ці ін шая вы ява; 
рэ кла ма пес каст ру я мі; пра мыс ло-
выя гра фі ці, дзе пры да па мо зе аэ-
ра золь ных ба лон чы каў ства ра юц-
ца трох мер ныя роз на ка ля ро выя 

кар ці ны, і гэ та ўжо на 
гра ні вы со ка га мас-
тац тва. 

Напры кла д, у 
ЗША ёсць го рад Эў-

ры ка, які на па ло ву за-
поў не ны та кім смач ным 

гра фі ці.
Аль бо вы ка ры стан не аб' ём-

ных пнеў ма кан струк цый, роз ных 
на дзі ма ных аба ло нак. 

У све це гэ ты но вы від мас тац-
ка га афарм лен ня свят і рэ кла мы 
шы ро ка раз ві ты, чар га за на мі. 

За ста ло ся знай сці кры ні цы фі-
нан са ван ня.

Жур на ліс ты «Звяз ды» гу та раць з ды рэк та рам прад пры ем ства «Мінск рэ кла ма» 
Мі ха і лам Сяр ге е ві чам Ці цян ко вым

Удак лад ня ем у на мес ні ка ды-
рэк та ра Тац ця ны КА ЛІ ЦІ НАЙ:

— Што зна чыць прын цып 
«пад ключ», Тац ця на Ле а ні даў-
на?

— Гэ та азна чае комп лекс-
насць на шай ра бо ты. 

Мы не прос та пры ма ем за-
каз, афарм ля ем да га вор і 
ін шыя не аб ход ныя да ку-
мен ты, але і да па ма га-
ем клі ен ту вы зна чыц-
ца, якая гэ та бу дзе 
рэ кла ма — шчыт, 
шыль да, рас цяж ка 
ці неш та ін шае. 

Якіх па ме раў 
бу дзе нось біт рэ кла мы і што 
на ім вар та кан крэт на ска заць. 
Уз гад ня ем сю жэт (змест) і гэ так 
да лей. Ад пра ек та ван ня з пры-
вяз кай да мяс цо вас ці (а там — 
усе не аб ход ныя ўзгад нен ні са 
служ ба мі го ра да) да ман та жу 
кан струк цыі і вы да чы паш пар-
та на яе. Усё вы кон ва ем са мі, і 
вы кон ва ем грун тоў на.

Вось ма ты ві роў ка, якую час-
та пры вод зяць на шы па ста ян-

ныя клі ен ты: «З ва мі на дзей на, 
бо вы — дзяр жаў нае прад пры-
ем ства». 

Гэ та іх па зі цыя, 
і яна цал кам 
апраў да ная.

— Вы ўпа мі-
на лі пра паш-
пар ты за  цыю 

сва ёй пра дук-
цыі. Што гэ та?
— Са праў ды, зай-

ма ем ся і афарм лен нем 
паш пар тоў рэ кла мы. Бо на 

кож ны рэ клам ны сро дак па-
ві нен быць аформ ле ны паш-
парт. 

Ёсць ад па вед нае ра шэн не 
ўра да, рас пра ца ва на спе цы яль-
нае па ла жэн не. Афарм лен нем 
та кіх паш пар тоў зай ма ем ся ў 
Мін ску толь кі мы. 

У мі ну лым го дзе вы да лі іх 
больш за 7 ты сяч. 

Паш парт уз гад ня ец ца са 
служ бай га лоў на га ар хі тэк та ра, 
з упраў лен нем ганд лю гар вы-
кан ка ма і ін шы мі за ці каў ле ны мі 
ар га ні за цы я мі.

Пуб лі ка цыю пад рых та ва лі Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ, Аляк сандр ФУР САЎ 
і Яў ген ПЯ СЕЦ КІ (фо та). УНП 100302749

***
Ад рэ дак цыі. Твор чая бры га да «Звяз ды» шчы ра дзя куе на мес ні ку ды рэк та-

ра па рэ кла ме і ідэа ла гіч най ра бо це Тац ця не Ле а ні даў не КА ЛІ ЦІ НАЙ за ўсе ба ко-
вую да па мо гу ў пад рых тоў цы гэ тай пуб лі ка цыі.

Ма ляў ні чыя біг бор ды вя лікіх 
паме раў мож на ўба чыць на 
многіх ву лі цах і пло шчах 
сталіцы. Іх вы раб ля юць у 
цэхах прадпрыем ства з 
дапамо гай тако га вось 
сучасна га абсталявання. 
Кіруюць ім аператары 
Андрэй ДЗІМІДЗЕНКА і 
Вячаслаў КОНДРУСЬ.

Стар шая швач ка ўчаст ка дру ку Але ся ГО ЛУБ.

Га лоў ны ды зай нер Сяр гей ГЛУ ХАЎ.

Са мы вя лі кі ў Бе ла ру сі сцэ ніч ны комп лекс пло шчай 
300 квад рат ных мет раў ман ці руе бры га да май стра Паў ла СВАТ КО.

Ман таж нік Дзміт рый ХА ЛЕ ВА заўсёды на вышыні 
ў прамым і пераносным сэнсе.

Ды рэк тар Мі ха іл ЦІ ЦЯН КОЎ знаёміць з выстаўкай работ дызайнераў.

Дру кар Іван ВАЙ ЦЕ КЯН — роданачальнік сямейнай дынастыі.

Экс прэс-ін тэр в'ю

Пры га жосць «пад ключ»

Экс прэс-ін тэр в'ю

Час для навінак


