
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра нi-
цы, Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла-
дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
23.45 На вi ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.25 Зо на 
Х.
9.10 У цэнт ры ўва гi.
10.05 Ме лад ра ма «Лек цыi 
для хат нiх гас па дынь».
12.10 Дзень у вя лi кiм го ра-
дзе.
13.20 Клуб рэ дак та раў.
14.10 Ва кол пла не ты.
15.15, 18.40 На вi ны рэ гi ё на.
15.25 Жур на лiсц кае рас сле-
да ван не.
15.55 Заўт ра — гэ та мы!
16.25 Усё як трэ ба!
16.55 Ка ме дыя «Сям'я».
19.20 Арэ на.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «Каў чэг».
0.00 Дзень спор ту.
0.15 Фiльм-ка та стро фа «Не-
маг чы мае».

7.00 Ра нi ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Двое з 
ку фэр ка».
10.10 На вi ны на двор'я.
10.45, 0.00 Се ры ял «След-
ства вя дзе Да Вiн чы».
11.55 Пад гры фам «Вя до-
мыя».
12.30 Маст. фiльм «Сад».
14.15 Ме лад ра ма «Кра су нi».
16.40 Бе ла рус кая ча сiн ка.
19.00 Се ры ял «Лiк вi да цыя».
21.25 КЕ НО.
21.30 Се ры ял «Iн тэр ны».
23.00 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».

7.30 «Даб ра ра нак».
8.00, 13.15, 18.55, 0.10 «Ка-
лей да скоп».

8.05, 13.25, 0.15 «Год у гiс-
то рыi».
8.20, 18.25 «Фё дар Мi хай ла-
вiч Да ста еў скi — сме лы пра-
па вед нiк iмя Хрыс то ва». Дак. 
фiльм.
8.55 «Пей за жы скрозь час». 
Эт рэ та. Фран цыя.
9.20 «Па лес кi па час ту нак». 
Са ла та «Гор кая ка пус та».
9.35, 11.40 «Па ца лу нак Сак-
ра та». Дэ тэк тыў.
11.15, 22.20 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
13.35, 23.40 «Свят ло да лё кай 
зор кi».
14.05 «Май стры i ча ляд нi кi». 
Тка чы хi.
14.35 «Цу ды пры ро ды». Па та-
го нiя, Венг рыя. Бе лiз. Но вая 
Зе лан дыя.
15.05 «Апош нi сон Ба ры са 
Са чан кi». Дак. фiльм.
15.15 «Ан тон Iва на вiч злу-
ец ца». Маст. фiльм.
16.35 «На пе рад у мi ну лае».
17.05 «Ла бi рын ты». Гiс то рыя 
бе ла рус кiх яў рэ яў.
17.30 «Дзед Аў сей i Па лаш-
ка». Маст. фiльм.
17.55 «Ка мер тон». Пi я нiст, 
кам па зi тар, джаз мен Сяр гей 
Жы лiн.
19.00 «Ча па еў». Маст. фiльм.
20.30 Ка лы хан ка.
20.45 «Ат лан ты i ка ры я ты-
ды». Маст. фiльм. 1-я i 2-я 
се рыi.
22.50 «Рас кол». Маст. фiльм. 
1-я се рыя.

8.05 Фут бол. Чэм пi я нат Анг лii. 
Прэм' ер-лi га. «То тэн хэм» — 
«Нью касл».
9.50 Фут бол. Чэм пi я нат Анг-
лii. Прэм' ер-лi га. «Ман чэс тэр 
Юнай тэд» — «Ар се нал».
11.40 Фут бол. Чэм пi я нат 
Анг лii. Прэм' ер-лi га. «Сан-
дэ рленд» — «Ман чэс тэр 
Сi цi».
13.30 Бас кет бол. Чэм пi я нат 
Еў ро пы. Жан чы ны. Бе ла русь 
— Сер бiя.

15.05 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пi я нат Рэс пуб лi кi Бе-
ла русь. «Шах цёр» — «Ды на-
ма» (Мiнск).
16.55 Ва лей бол. Чэм пi я нат 
Еў ро пы. Жан чы ны. Фi нал. 
Ра сiя — Гер ма нiя.
19.05 Фут бол. Ку бак Кан фе-
дэ ра цыi. Бра зi лiя — Япо нiя.
21.00 Авер тайм.
21.25 Фут бол. Чэм пi я нат Анг-
лii. Агляд ту ра.
22.15 Фут бол. Ку бак Кан фе-
дэ ра цый. Мек сi ка — Iта лiя.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Кон ту ры.
10.05 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 Се ры ял «За кры тая 
шко ла».
12.10 «Са мы леп шы муж».
13.10 «Доб ра га зда ро вей ка!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 Се ры ял «Хат няя ра-
бот ні ца».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». «З 
Па ры жа з На дзе яй. Як уз ды-
ма лі «жа лез ную за сло ну».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зі цыя».
22.05 Маст. фільм «Вост-
раў».
0.30 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзi ны».
6.10, 17.20 «Мiн шчы на».
6.20, 7.45 «Ра нi ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.40 «Вя лi кае сне дан не».
10.20 «Га ра ды, якiя спя ва-
юць». Дзён нiк. Мiнск.
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».

11.35 «Та кi лёс».
12.30 «Джэй мi: у по шу ках 
сма ку».
13.00 «Га ра ды, якiя спя ва юць». 
Дзён нiк. Мiн ская воб ласць.
13.50 «Вя лi кi го рад».
14.30 «Зор ны рынг». Но вы 
се зон. Бiт ва ка вер-бэн даў». 
Гру па «ОК-BАND» су праць 
гру пы «Скай тай».
15.45 «100 пра цэн таў».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Па за ко не».
18.30 «Вя лi кiя тай ны ва ды».
20.00 «Ста лiч ныя пад ра бяз-
нас цi».
20.15 «Га ра ды, якiя спя ва-
юць». Дзён нiк.
20.30 Маст. фiльм «Дзе цi вет ру».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.25 «Дэ сан ту ра. Нi хто, 
акра мя нас». Се ры ял.

5.00 Се ры ял «Пяць хві лін да 
мет ро».
6.35 М/ф.
7.05 «Цік-так».
7.20 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
На ві ны Са друж нас ці (бя гу чы 
ра док).
9.15 Маст. фільм «Ца лу юц-
ца зол кі».
10.50, 0.50 «Свае лю дзі».
10.55 «Ра зам».
11.45 «Агуль ны ры нак».
12.20, 3.05 Се ры ял «Клон».
14.10 Дак. фільм «У све це ка-
мен ных джунг ляў».
15.20, 22.15 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.20 Се ры ял «Бу ме ранг з 
мі ну ла га».
18.25 «Бе ла русь сён ня».
19.00 Се ры ял «Гі бель ім пе-
рыі».
21.25 «Ак цэн ты».
21.35 «Па між Аста ной і Маск-
вой».
23.00 Се ры ял «Тай ная вар та».
1.15 Маст. фільм «Па ні».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.00 «Кар ці на све ту».

10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.30 «Ранішняя@пошта».
12.00 «Пра мы эфір».
13.00 Се ры ял «За піс кі экс-
пе ды та ра тай най кан цы ля-
рыі».
13.50, 16.50, 19.50, 22.35 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.00 Вест кі.
14.30 «1000 дро бя зяў». Ток-
шоу.
15.10 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.55 «Асаб лі вы вы па дак».
17.10 Се ры ял «Пра ва на 
праў ду».
18.05 Се ры ял «Еф ра сін ня. 
Та еж нае ка хан не».
18.55 Се ры ял «Тай ны ін-
сты ту та вы са ка род ных 
дзяў чат».
20.40 Се ры ял «Зем скі док-
тар. Жыц цё на ноў».
22.45 Се ры ял «Зем скі док-
тар. Вяр тан не».
0.35 «Дзя жур ны па кра і не». 
Мі ха іл Жва нец кі.

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.00 «Да су да».
11.55 «Суд пры сяж ных».
13.25 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.15 «Спра ва гус ту».
15.40, 18.35 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.40 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.35 Се ры ял «Шэф-2».
21.25 Се ры ял «Пят ніц кі. 
Гла ва трэ цяя».
23.10 Сён ня. Вы ні кі.
23.35 Се ры ял «Гуль ня».

7.00, 12.20, 19.15, 21.05, 23.50 
«На двор'е».

7.05 «На ры бал ку».
7.20, 14.15 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
9.10, 17.40 Се ры ял «Касл».
10.40 «Сі не ма тог раф». 
Маст. фільм «Ма ро ка».
12.25 Тры лер «Мер ку рый у 
не бяс пе цы».
16.10 Мульт па рад.
16.20 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
16.50 Се ры ял «Ка вар ныя 
па ка ёў кі».
19.20 Се ры ял «Фір ма».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Дра ма «Во ін».
23.35 «Кі на блак нот».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
8.30, 17.30 «С.У.П.».
9.00 «Сне дан ні све ту».
9.30 «Дом ма ры».
10.00 «Шчас це без ах-
вяр».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».
12.00, 21.10 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка».
13.00, 16.30 Скетч-шоу «Анек-
до ты».
13.30, 17.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
14.30, 23.30 «Улёт нае ві-
дэа».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скія 
кур сан ты».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
19.00 Се ры ял «Вась мі дзя-
ся тыя».
20.00 Се ры ял «Апош ні з Ма-
гі кян».
0.00 «Да рож ныя вой ны».
0.30 «Ч.П?».

5.00 «Быў час». 2008 год.
6.00 «Ба бо». Дак. фільм.
6.40 «Дзін Рыд у жыц ці і ў пес-
ні». 1986 год.
8.00 «Бла кіт ны агень чык» 
«Са мая вы со кая...». 1967 
год.

9.00 «Да ра гі Эды сан». Маст. 
фільм.
11.00 «Шчас лі вы вы па дак». 
1994 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Гэ ты фан тас тыч ны 
свет». Тэ ле спек такль. 1982 
год.
14.00 «Пес ні на вер шы 
Рас ула Гам за та ва». 1987 
год.
15.30 «Жыц цё ў тан цы». 
Фільм-кан цэрт. 1978 год.
16.40 «Хто там?». Маст. 
фільм.
17.00 «...Да 16 і ста рэй шым». 
1992 год.
17.50 «Чор ны клан». Дак. 
фільм.
18.35 «Што та кое «Ера-
лаш»?». 1-я се рыя. Маст. 
фільм.
19.40, 1.40 «Доб рай но чы, 
ма лыя».
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў СССР».
22.00 «Зор кі поль скай эст-
ра ды». Фільм-кан цэрт. 1985 
год.
23.00 «Маск ва — Тбі лі сі 
— Сан-Фран цыс ка — Бо-
стан». Тэ ле мост жур на ліс-
таў СССР — ЗША. 1987 
год.
0.10 «Гэ та бы ло, бы ло... Пес-
ні аб ста рых пісь мах». 1989 
год.
0.30 «Ша фёр на адзін рэйс». 
Маст. фільм.
 4.00 «Кі на па на ра ма». Фраг-
мен ты вы пус каў 1965/88 
гг.

10.30 Мо та спар тыў ны ўік-
энд.
10.45, 2.30 Фут бол. Чэм пі я нат 
све ту (U-17). Фі нал.
12.00 Фі гур нае ка тан не. Гран-
пры. NHK Trophy.
14.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Жан чы ны. 1/8 фі на лу. «Маль-
мё» (Шве цыя) — «Воль-
фсбург» (Гер ма нія).
15.00, 1.45 Фут бол. Лі га чэм-
пі ё наў. Жан чы ны. 1/8 фі на лу. 
«Тур бін Патс дам» (Гер ма нія) 
— «Лі ён» (Фран цыя).

16.00 Ша ры. Ад кры ты чэм пі-
я нат Шат лан дыі.
20.15, 0.45 Фут бол. Еў ра га-
лы.
22.45 Вось гэ та дзі ва!!!
23.00 Пра рэ слінг.
0.30 Кон на спар тыў ны ча со-
піс.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 8.00, 12.55, 16.00, 21.00, 
2.20 Се ры ял «Кам п'ю тар шчы-
кі».
6.15 Пры го ды «Ке він з поў-
на чы».
9.00 Ба я вік «Кі ле ры».
11.15 Ка ме дыя «Бі і кры-
чы».
13.50, 21.55, 23.50, 1.45, 3.10 
«Ка ме ды ян ты. Леп шае».
14.10 Ка ме дыя «Сверб сё ма-
га го да».
17.20 Ка ме дыя «Бам бі за Са-
лман».
19.20 Ме лад ра ма «Больш, 
чым ся бар».
22.10 Ка ме дыя «Бан да ня ў-
дач ні каў».
0.10 Ка ме дыя «Кур' ер».
3.25 Ка ме дыя «Лэ дзі ка жа 
«не».

2.00, 8.00, 14.00 Маст. фiльм 
«Ка лi гэ та зда рыц ца з та-
бой». 1973 г.
3.05, 9.05, 15.05 М/с. «Тры 
жа бя ня цi», № 1. Збор нiк м/ф 
«Згу бi ла ся ўнуч ка». «Хто ў 
ле се гас па дар». «Прыз».
4.00, 10.00, 16.00 М/с. «Во iн 
Сан да кан. Ка роль тыг раў». 
Рус кiя на род ныя каз кi. «Ва сi-
лi са Мi ку лiш на». М/ф «Будзь 
зда ро вы!».
5.00, 11.00, 17.00 Фiльм-каз-
ка «Ка нёк-гар бу нок». 1941 г. 
М/ф «Як iль вя ня i ча ра па ха 
спя ва лi пес ню».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Пiсь мы 
ад Фе лiк са».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кi цё-
тач кi Са вы». Збор нiк м/ф 
«Каз ка пра ста ры кедр». 
«Зям ля мая».

6.00 М/ф.
8.45, 18.30, 3.10 «Цу доў нае 
ста год дзе». Се ры ял.
10.45, 17.00 «Па ра лель ны 
свет». Дак. се ры ял.
11.45, 16.00 «Ва раж бiт ка». 
Дак. се ры ял.
12.45, 18.00 «Па ляў нi чыя на 
пры вi даў». Дак. се ры ял.
13.45 «Се зон па ля ван ня». 
М/ф.
15.05, 0.45, 5.15 «Мен та лiст». 
Се ры ял.
21.00 «Зо нэн тау». Се ры ял.
22.00 «Апост ал». Се ры ял.
23.05 «Шпа на». Маст. 
фiльм.
1.30 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
2.15 «Са праўд ная кроў». Се-
ры ял.

5.00 Дра ма «Блiз касць».
7.00 Тры лер «Тор маз».
9.00 Ба я вiк «На пад на 13-ы 
ўчас так».
11.00 Ка ме дыя «Кош кi-мыш-
кi».
13.00 Дра ма «Iм пе ра тар скi 
клуб».
15.00 Ка ме дыя «Па вер сii 
Бар нi».
17.20 Тра гi ка ме дыя «Дзве ры 
ў пад ло зе».
19.15 Дра ма «За ба ро не нае 
ка хан не».
21.10 Ба я вiк «Да мi но».
23.25 Ка ме дыя «Паст ка для 
ня вес ты».
1.00 Ба я вiк «Пад Ад хон».
3.00 Маст. фiльм «Вы бар кi-
ле ра».

6.30 Ка ме дыя «На ша Russіa. 
Яй кі Лё су».
8.10 М/ф «Іван Ца рэ віч і шэ-
ры воўк».
9.45 Ме лад ра ма «Здзел ка».
12.00 Тры лер «Пі ра ты ХХ ста-
год дзя».
14.00 Ме лад ра ма «8 пер шых 
спат кан няў».

16.00 Фэн тэ зі «За ла тая рыб-
ка ў го ра дзе N».
18.00 Тры лер «Цём ны свет».
20.00 Дра ма «Чу жыя».
22.00 Тры лер «SLOVE. Пра ма 
ў сэр ца».
0.00 Ка ме дыя «Асо ба фран-
цуз скай на цы я наль нас ці».
2.00 Тры лер «Ада рван не».
4.00 Ме лад ра ма «Сня гір».

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Ліх ту гі 
за мя жой.
6.00, 16.00 Се сар Мі лан: Ва-
жак зграі.
7.00 Апош ні тыгр Су мат ры.
8.00, 13.00 Эк стрэ маль нае 
па да рож жа.
9.00, 14.00 Зла віць со ма.
10.00 Гуль ні ро зу му.
11.00, 23.00 Ту рэм ныя цяж-
кас ці.
12.00 Зо ла та го ра да-пры ві-
да.
15.00 Кен гу ро вы ха ос.
17.00, 2.00 Апа ка ліп сіс.
18.00 Згу бі це ся ў Ка рэі.
19.00, 0.00, 3.00 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай.

7.00 За ла тая лi ха ман ка.
7.50, 12.20, 3.05 Муж чы на, 
жан чы на, пры ро да.
8.40 Як гэ та ўстро е на?
9.10, 4.45 Як гэ та зроб ле на?
9.35 Па ляў нi чыя на рэ лiк вii.
10.30, 0.00 Не вы тлу ма чаль нае: 
спе цы яль ныя ма тэ ры я лы.
11.25, 3.55 Раз бу раль нi кi ле-
генд.
13.15, 5.10 Хут кiя i гуч ныя.
14.10, 6.05 Ма хi на та ры.
15.05 Пя тая пе ра да ча.
15.30 Хлоп цы з гар ма та мi.
16.25, 18.15, 21.00 Бе ар 
Грылс: па сля дах тых, хто 
вы жыў.
22.00 Бе ар Грылс: вы брац ца 
жы вым.
23.00 Пра вi лы па за да рож на-
га ру ху.
0.55 Tор Gеаr ЗША.
1.50 Верш нi кi пек ла.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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— Пра якую пра фе сію вы 
ма ры лі ў дзя цін стве?

— Я ха це ла стаць ар тыст-
кай. З дзя цін ства вы сту па ла 
«на та бу рэ тач цы» для гас цей 
— чы та ла вер шы. Пе рад люс-
тэр кам, за гар нуў шы ся ў стра-
ка тую гар дзі ну, пры мя ра ла 
воб раз Мі рэй Мацье: у ма мі-
ным па ры ку мля ва мур лы ка ла 
«чао, бам бі на, со ры». І гэ та 
ў шас ці га до вым уз рос це! По-
тым бы ла му зыч ная шко ла па 
кла се фар тэ пі я на, вы ступ лен-
ні з кан цэр та мі, ама тар скі тэ-
атр. Пас ля за кан чэн ня кур саў 
анг лій скай мо вы ў До ме афі-
цэ раў мне да ста ла ся га лоў-
ная і вель мі «га вар кая» ро ля: 
ва ўрыў ку з ка ме дыі Ос ка ра 
Уаль да «Як важ на быць сур'-
ёз ным» я іг ра ла Се сі лі. На той 
мо мант і жа дан не быць акт-
ры сай ужо, зда ва ла ся, знік ла, 
і за вуч ван не та кой коль кас ці 
тэкс ту не на тхня ла, але мой 
пе да гог пра яві ла на стой лі-
васць. Да вя ло ся па му чыць 
тэ ле ві зій ных кас цю ме раў (я 
та ды пра ца ва ла на тэ ле ба чан-
ні), каб знай сці су кен ку а-ля 
«ХІХ ста год дзе, бры тан скія 
жарс ці», і вы хо дзіць на сцэ-
ну. Па мя таю, пас ля спек так ля 
мне па да ра ва лі шмат кве так і 
доў га кры ча лі «бра ва» — та-
ды я ад чу ла ся бе са праўд най 
тэ ат раль най пры май (усмі ха-
ец ца).

— Чым вас за ці ка ві ла 
жур на ліс ты ка?

— Перш за ўсё тым, што 
мож на на зі раць за па дзея мі і 
вы каз ваць свае дум кі. А яшчэ 
маг чы мас цю раз гляд ваць (вы-
ву чаць) лю дзей. З уз рос там 
зра зу ме ла, што та кое ста но-
ві шча больш ці ка вае, чым тое, 
ка лі вы ву ча юць ця бе (а так і 
ад бы ло ся б, ка лі б я ста ла акт-
ры сай).

— Хто паў плы ваў на ва ша 
ста наў лен не ў пра фе сіі?

— На жаль (ці, мо жа, на 
шчас це?) на роз ных пра цоў-
ных мес цах маё на чаль ства, 
ка лі ад праў ля ла ка лег на 
ста жы роў кі ў ін шыя га ра ды 
і кра і ны, мне ка за ла: «Іра, 
на вош та та бе ехаць? Ты ж 
і так ўсё ве да еш». Я так ні 
ра зу не па бы ва ла ні ў ад ной, 
ні ра зу! А вель мі ха це ла ся, 
бо па да зраю, што я не ўсё 
ве даю, і, ду маю, усё ж маг ла 
б не ча му па ву чыц ца (усмі ха-
ец ца). Та му ад ка жу так: мой 
на стаў нік у пра фе сіі — жыц-
цё, мае аса біс тыя на зі ран ні і 
ад чу ван ні.

— Ча го па тра буе пра ца ў 
вя чэр нім эфі ры?

— На строю ў пер шую чар-
гу. Доб ра зыч лі вас ці, мяк ка га 
гу ма ру. У наш пе ра гру жа ны 
ін фар ма цы яй век ча ла ве ку 
па трэб на доб рая энер ге ты ка, 
да лі кат насць і тон кі са ўдзел. 
Мне зда ец ца, што сён ня слу-
хач імк нец ца не ту ды, дзе яго 
клі чуць у «ко ла» па спя ваць, 
па тан ца ваць і па гу ляць. Гі-
пер ак тыў насць стам ляе, і 
аў ды то рыя пе ра клю ча ец ца 
ту ды, дзе му зы ка. Зноў жа 
я ка жу пра са ма да стат ко вых 
лю дзей, якія, ка лі і тры ма юць 
ра дыё ў по лі сва іх ін та рэ саў, 
то толь кі фо нам. Та му, ары-
ен ту ю чы ся на та кую аў ды то-
рыю, уве ча ры я са ма імк ну ся 
«быць му зы кай» і не пе ра-
гру жаць слу ха ча тэкс та мі. 
Праў да, атрым лі ва ец ца гэ та 
не заў сё ды, бо ча сам «за но-
сіць» (усмі ха ец ца).

— Са мі слу ха е це ра дыё?
— Толь кі за ру лём аў та ма-

бі ля. І то вель мі хут ка пе ра хо-
джу на што-не будзь лю бі мае, 
за пі са нае на кам пакт-дыс ку ці 
ў фар ма це mp3.

— Ка жуць, у спрэч цы на-
ра джа ец ца іс ці на, а як вы 
лю бі це да каз ваць сваю па-
зі цыю?

— Я яе не да каз ваю, а 
толь кі вы каз ваю сваю дум-
ку, ка лі іс нуе та кая па трэ ба. 
Заў сё ды вы слу хаю апа не-
нта (з ча сам на ву чы ла ся не 
толь кі слу хаць, але і чуць). 

Усе мы роз ныя, та му, лі чу, 
бу дзе глуп ствам спра чац ца 
з кімсь ці і неш та да каз ваць. 
Трэ ба па ва жаць чу жую па-
зі цыю (пры нам сі, быць ка-
рэкт ным) і ў той жа час за-
ста вац ца на сва ёй. Бо не на-
столь кі іс тот на тое, што ў нас 
роз ныя по гля ды на жыц цё, 
роз ныя пунк ты гле джан ня, 
важ на быць адзін да ад на-
го больш цяр пі мы мі. Без у -
моў на, гэ та да ты чыц ца тых 
жыц цё вых сі ту а цый, ка-
лі ні хто не па ся гае на ва шу 
аса біс тую сва бо ду. Ка лі ж, 
ска жам, раз мо ва пра агуль-
ны біз нес, то трэ ба па спра ба-
ваць знай сці кам пра міс.

— Як ста ві це ся да змен у 
сва ім жыц ці?

— Не так даў но зра зу ме-
ла, што я ме га кан сер ва тар: 
мя не не ўга во рыш зра біць 
но вую стрыж ку аль бо па-
фар ба ваць сце ны ў ра ды-
каль ны ко лер. Мя не цал кам 
за да валь няе тое, што я маю 
ў жыц ці, і я ра ду ю ся гэ та му. 
Але гэ та зу сім не азна чае, 
што я ад мо ві ла ся б ад пра-
па но вы зля таць на Ме сяц ці 
ха ця б на бяз люд ны вост раў. 
Я за гла баль ныя аван ту ры (у 
доб рым сэн се).

— Дзе яшчэ ха це ла ся б 
ся бе рэа лі за ваць?

— Я з за да валь нен нем 
ра бі ла б аў тар скі пра ект 
на тэ ле ба чан ні, звя за ны з 
эк за тыч ны мі ванд роў ка мі, 
пры го жай пры ро дай, ад-
крыц ця мі, з но вы мі людзь мі. 
Каб не бы ло ні я кай сту дыі, 
дэ ка ра цыі і гас цей, якія ка-
чу юць з пра гра мы ў пра гра-
му, а толь кі но выя мес цы, 
но выя эмо цыі, пер са на жы, 
ад крыц ці і аба вяз ко ва пры-
ро да. На жаль, та кі пра ект 
па тра буе пэў ных вы дат каў, 
та му трэ ба шу каць «тоў ста-
га» прад зю са ра (усмі ха ец-
ца.), бо з мя не прад зю сар 

ні я кі. Яшчэ я пі шу для не ка-
то рых вы дан няў, та му ёсць 
і ці ка выя пла ны ў гэ тым рэ-
чы шчы, але не ду маю, што 
вар та агуч ваць ідэю пра ек-
та, які зна хо дзіц ца на ста-
дыі рас пра цоў кі. Ду маю, мы 
з ва мі паз ней су стрэ нем ся 
і я з за да валь нен нем пра-
ка мен тую ўсё — па фак це 
здзейс не на га.

— Што вы ўкла да е це ў па-
няц це «пос пех»?

— Для мя не пос пех — 
перш за ўсё за да во ле насць 
тым, што зроб ле на, і тое, як 
ацэнь ва юць тваю пра цу. А 
ўжо по тым — усё ас тат няе: 
па пу ляр насць, пры знан не... і 
ін шыя эфе мер ныя шту кі (усмі-
ха ец ца). Ад нак час та і тое, і 
дру гое з'яў ля юц ца звё на мі ад-
на го лан цуж ка.

— Воль ны час для па-
спя хо ва га ча ла ве ка — гэ та 
рас ко ша?

— На мой по гляд — не. У 
жыц ці са праў ды па спя хо ва га 
ча ла ве ка ўсё так па бу да ва-
на, што ён мо жа дык та ваць 
свае ўмо вы ча су і вы ра шаць 
сту пень улас най сва бо ды. 
Атрым лі ва еш за да валь нен не 
ад пра цы — пра цуй больш, а 
ка лі ста міў ся ад уся го — мо-
жаш уця чы на Ібі цу ці ку ды-
не будзь на поў дзень Фран цыі, 
каб пе ра ча каць зі му, бо па спя-
хо вы ча ла век мо жа са бе гэ та 
да зво ліць.

— А вас што ро біць шчас-
лі вай?

— Сон ца — з ім я заў сё ды 
больш шчас лі вая. Я на ра дзі-
ла ся ле там, маг чы ма, та му 
ў мя не та кая фі зі я ла гіч ная 
пры вя за насць. Яшчэ — пос-
пе хі сы на і май го са ба кі, за да-
валь нен не ад зроб ле най пра-
цы, ці ка выя су стрэ чы, доў гія 
па да рож жы. Ка хан не, без-
умоў на. Ну, за пы тай це яшчэ, 
ча му «ка хан не» на апош нім 
мес цы? А гэ та па прын цы пе 
фар мі ра ван ня спі са вы ступ-
лен ня ар тыс таў у кан цэр це — 
га лоў ны заў сё ды вы хо дзіць 
апош нім. Усе ас тат нія — на 
ра за грэ ве.

Але на ДРАП КО.
P.S. Вя чэр ні эфір з Іры най 

Клё на вай слу хай це з па ня-
дзел ка па пят ні цу з 17.00 да 
21.00 на ра дыё «Мір». Анонс 
пе ра дач, на ві ны гля дзі це на 
radіomіr.by.

■

Ме ды яп ерсонаМе ды яп ерсона  ��Іры на КЛЁ НА ВА:

«У ЭФІ РЫ Я ІМК НУ СЯ БЫЦЬ 
МУ ЗЫ КАЙ»

Яна су праць ра мак і стэ рэа ты паў. Не пе ра стае здзіў-
ляц ца пры га жос ці пры ро ды, дзі ця чай не па срэд нас ці, 
па во дзі нам свай го са ба кі і ге ні яль нас ці тво раў мас тац-
тва. Лю біць хут касць, але заў сё ды ста ра ец ца змяк чаць 
«ла ба выя су тык нен ні» ў жыц ці. Па пу ляр насць лі чыць 
вы ні кам па спя хо вай кар' е ры, ад люст ра ван нем якас ці 
зроб ле най пра цы. Усё яшчэ ад чу вае ня ём касць, ка лі яе 
па зна юць, але не мо жа не рас чу ліц ца, ка лі чуе, на прык-
лад, ад да іш ні каў «ча му вы не бе ра жа це ся бе, вы нам 
па трэб ны». Ду ма ец ца, што пад тры ма юць та кую дум ку і 
слу ха чы ра дыё «Мір», якія кож ны буд ны дзень на строй-
ва юц ца з Іры най Клё на вай на агу ль ную хва лю вя чэр ня га 
эфі ру. Пра ўза е ма ад но сі ны з аў ды то ры яй, перс пек ты вы 
ў твор час ці і ад стой ван не ўлас най па зі цыі мы раз ва жа ем 
ра зам з вя до май тэ ле ра дыё вя ду чай.

Якім ба чаць се зон вяс на-ле та 2014 го-
да ай чын ныя ды зай не ры? Вы тан ча ным 
і энер гіч ным, ра ман тыч ным і спар тыў ным, 
сціп лым і сме лым, іль ня ным і шаў ко вым 
— але най перш, без умоў на, мод ным.

Кож ны па каз, які пра хо дзіць на пля цоў ках 
НВЦ «Бел экс па» і Бе ла рус ка га цэнт ра мо ды, 
збі рае мност ва гле да чоў, ма дэль е раў-па чат-
коў цаў і во пыт ных кан струк та раў адзен ня, пра-
фе сій ных кры ты каў мо ды і пуб ліч ных асоб з 
роз ных сфер. Апош нія, да рэ чы, ня рэд ка са мі 
вы хо дзяць на под ыум у якас ці ма дэ ляў — так, 
спя вач ка Але на Лан ская паў дзель ні ча ла ў па-
ка зе ка лек цыі свай го ўлю бё на га ды зай не ра 
Ган ны Дра га цэн най, яшчэ не каль кі ме ды я пер-
сон вый дуць на под ыум сён ня, пад час фі на лу 
кон кур су ма ла дых ды зай не раў «New Names 
BFW». Акра мя та го, у пра гра ме 7-га се зо на 
Belorussіan Fashіon Week — мност ва па ка заў 
аў тар скіх ка лек цый як бе ла рус кіх ды зай не раў, 
так і гас цей з Фран цыі, Укра і ны, Ра сіі; па ка зы 
па чат коў цаў на пля цоў цы Off Schedule, дзень 
дзі ця чай мо ды, кон курс бло ге раў і жур на ліс таў, 
цыкл аду ка цый ных лек цый і се мі на раў.

У спа бор ніц тве ма ла дых ды зай не раў «New 
Names BFW», якое ад бы ва ец ца кож ны се зон, на 
суд жу ры і пуб лі кі прад ста вяць свае ра бо ты 10 
удзель ні каў, якія прай шлі скрозь сі та па пя рэд ніх 
ад бо рач ных эта паў — эс кіз на га і пра гля ду га-

то вых ка лек цый. Ся род фі на ліс таў — не толь кі 
бе ла ру сы, але так са ма прад стаў ні кі Укра і ны і 
Ра сіі. Пе ра мож цу кон кур су пра па ну юць паў га-
да вую ста жы роў ку ў Бе ла рус кім цэнт ры мо ды. 
Пры чы ну та ко га ра шэн ня за га дзя па тлу ма чы ла 
кі раў нік арг ка мі тэ та Бе ла рус ка га тыд ня мо ды, 
но вы ды рэк тар Бе ла рус ка га цэнт ра мо ды Яні на 
Ган ча ро ва: «Кож ны се зон парт нё рам кон кур-
су New Names BFW вы сту пае кам па нія, якая 
жа дае ба чыць у ся бе ма ла до га спе цы я ліс та. І 
што раз на зі ра ю чы за тым, як па чат ко вец ука ра-
ня ец ца ў да стат ко ва згур та ва ны ка лек тыў, мы 
за да ва лі ся пы тан нем, што ад бы ва ец ца: ці то 
ды зай нер не ра зу мее ас тат ніх су пра цоў ні каў, ці 
то ка лек тыў не пры мае ды зай не ра? Та му вель мі 
ла гіч на, што ў гэ ты раз мы вы ра шы лі пра са чыць 
на ўлас ным пры кла дзе ўвесь шлях ма ла до га 
ды зай не ра, як ён са сва ім буй ствам крэ а ты ву 
ўва хо дзіць у пра мыс ло вы пра ект». А па коль кі 
Цэнтр мо ды, які ад зна чыў дня мі 65-год дзе, за 
час іс на ван ня па цвер дзіў, што бе ла рус кая мо-
да — з'я ва не эфе мер ная, а цал кам рэ аль ная і 
схіль ная да раз віц ця, су пра цоў ніц тва гэ тае абя-
цае стаць ці ка вым для абод вух ба коў.

Тым больш пэў ныя пры кла ды та ко га су пра-
цоў ніц тва і вы ка ры стан ня моц най тэх на ла гіч най 
ба зы для рэа лі за цыі і пра соў ван ня ідэй ма ла дых 
ды зай не раў ужо ма юць кан крэт ныя вы ні кі. Так, 
ме на ві та на ба зе Бе ла рус ка га цэнт ра мо ды вы-

раб ле ны но выя ка лек цыі ай чын ных ды зай не раў 
Іры ны Бой цік і Люд мі лы Лаб ко вай, якія ўжо на-
пры кан цы ліс та па да з'я вяц ца ў кра мах ста лі цы 
— а зна чыць, ста нуць блі жэй шы мі да спа жыў ца. 
Так са ма рых ту ец ца да за пус ку ў вы твор часць 
ка лек цыя Дзміт рыя Шо ла ха ва, пры зна ча ная для 
про да жу ў ЗША, дзе ця пер жы ве і пра цуе ды-
зай нер, а так са ма ў ганд лё вых сет ках Укра і ны, 
Ка зах ста на і — на жаль, толь кі пад гры фам 
«маг чы ма» — улас на ў Бе ла ру сі.

Прос тая мо ва
— Мо да — гэ та перш за ўсё што дзён ная 

пра ца, а не за ба ва, як зда ец ца звон ку, — пад-
крэс лі вае Яні на Ган ча ро ва. — Мяр куй це са мі: у 
тых бе ла рус кіх ды зай не раў, якіх мы лі чым най-
больш перс пек тыў ны мі ў сэн се ка мер цыі, мы 
вы куп ля ем адзін кі пра дук цыі (гэ та мо жа быць 
ад на, дзве, пяць рэ чаў з ка лек цыі) і адап ту ем 
іх пад пра мыс ло вую вы твор часць. Бо кан чат ко-
ва му спа жыў цу трэ ба, каб рэч ста ла пры дат най 
для на шэн ня, каб па са ва ла кож на му з нас. А для 
гэ та га не аб ход на змя ніць тэх на ло гію вы твор-
час ці ды зай нер ска га адзен ня, якое мы ба чым 
на под ыу ме, пры клад на на 60%, і за дзей ні чаць 
цэ лую ка ман ду пра фе сі я на лаў.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

■

Под ыумПод ыум  ��

ЖЫЦЬ ПРЫ ГО ЖА
У Мін ску пра хо дзіць Бе ла рус кі ты дзень мо ды

У наш пе ра гру жа ны 
ін фар ма цы яй век 
ча ла ве ку па трэб на 
доб рая энер ге ты ка, 
да лі кат насць і тон кі 
са ўдзел. 

Ча му «ка хан не» на 
апош нім мес цы? А 
гэ та па прын цы пе 
фар мі ра ван ня спі са 
вы ступ лен ня ар тыс таў 
у кан цэр це — га лоў ны 
заў сё ды вы хо дзіць 
апош нім. 

Фо таздымкі Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

Га лоў ны ак цэнт ка лек цыі «Сет кі» мінск ага ды зай не ра Га лоў ны ак цэнт ка лек цыі «Сет кі» мінск ага ды зай не ра 
На стас сі Ку ха рэ віч — руч ное аздаб лен не з пе ра пле це най, На стас сі Ку ха рэ віч — руч ное аздаб лен не з пе ра пле це най, 

вы кла дзе най геа мет рыч ны мі ўзо ра мі штуч най ску ры.вы кла дзе най геа мет рыч ны мі ўзо ра мі штуч най ску ры.

Ма ла дая ды зай нер ка Ка ця ры на Гай прад ста ві ла на суд пуб лі кі Ма ла дая ды зай нер ка Ка ця ры на Гай прад ста ві ла на суд пуб лі кі 
ка лек цыю «Аб са лют», вы раб ле ную ў спар тыў на-ра ман тыч ным ка лек цыю «Аб са лют», вы раб ле ную ў спар тыў на-ра ман тыч ным 

сты лі з лёг кіх шаў ко вых тка нін у спа лу чэн ні з за мшай.сты лі з лёг кіх шаў ко вых тка нін у спа лу чэн ні з за мшай.

Сё ле та з пер шых дзён ліс та па да, 
згод на з комп лекс ным пла нам 
па пра фі лак ты цы, на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі стар туе во сень скі этап 
араль най іму ні за цыі дзі кіх дра-
пеж ных жы вёл су праць ша лен-
ства. Аб гэ тым рэ дак цыі па ве да-
мі лі спе цы я ліс ты Дэ парт амен та 
ве тэ ры нар на га і хар чо ва га на-
гля ду Мі ніс тэр ства сель скай гас-
па дар кі і хар ча ван ня.

Іму ні за цыя ажыц цяў ля ец ца 
шля хам рас кі дан ня пры над з вак-
цы най на тэ ры то рыі Брэсц кай, 
Ві цеб скай, Гро дзен скай і Мін скай 
аб лас цей кра і ны (за вы клю чэн нем 
на се ле ных пунк таў і ва да ёмаў) з 
вы ка ры стан нем са ма лё таў ты пу 
Cessna172 і ты пу Х-32.

Са ма лё ты бу дуць ажыц цяў ляць 
па лё ты на вы шы ні 150-200 мет раў 
з хут ка сцю 150-180 км/г; ад лег-

ласць па між па ра лель ны мі лі ні я мі 
па лё таў са ма лё та — 1000 мет раў. 
Пры на ды з вак цы най бу дуць рас-
кід вац ца ў коль кас ці 25 штук на 
1 кв. кі ла метр. Та кая пры на да з 
вак цы най уяў ляе са бой бры кет шэ-
ра га або цём на-ка рыч не ва га ко ле-
ру ма сай да 30 гра маў, вы раб ле ны 
з кам па не нтаў кар моў для дра пеж-
ных жы вёл, і мае спе цы фіч ны пах. 
У пры на ду за клю ча ны бліс тар (кап-

су ла) з вак цы най.
Дэ парт амент па пя рэдж вае, што 

лю дзям, якія зна хо дзяц ца ў мес цах 
пра вя дзен ня ра бот па рас кід ван ні 
пры над з вак цы най, не аб ход на па-
збя гаць зна хо джан ня ў зо не па лё ту 
са ма лё та, каб не быць траў мі ра ва-
ны мі пры на да мі, што падаюць.

Сяр гей КУР КАЧ

■

ФактФакт  ��

На тал ля Каст ра ма-Анд рэ юк з Рэ чы цы па аду ка цыі  гіс то рык, та му 
ма дэ лі з яе ка лек цыі «Ге ра і ня» ад сы ла юць уваж лі вых гле да чоў 

да на род ных кас цю маў і тра ды цый ных ра мёст ваў. У пры ват нас ці, 
кры ні цай на тхнен ня для ак се су а раў ста ла разь бяр ства па дрэ ве.

ПРЫ ШЧЭП КА ДЛЯ ДРА ПЕЖ НІ КАЎ «НА КРЫ ЛАХ»


