
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, 
23.15 На вi ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 22.55 Зо -
на Х.
9.10 У цэнт ры ўва гi.
10.00 Дра ма «Со ла на сак-
са фо не».
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!
16.50 Ме лад ра ма «Ва сiль кi 
для Ва сi лi сы».
19.20 Арэ на.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Дэ тэк тыў «Шу лер». 
1-я се рыя.
23.30 Дзень спор ту.
23.45 Ба я вiк «Пра фе сi я-
нал».

7.00 Ра ні 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 ві ны на двор'я.
10.50, 0.05 Се ры ял «След-
ства вя дзе Да Він чы».
12.00 «Пад гры фам «Вя до-
мыя».
12.35 Фільм — дзе цям «Не-
звы чай ныя пры го ды Ка ры-
ка і Ва лі».
14.50 Ба я вік «Ме ха нік».
16.40 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.55 Ме лад ра ма «Больш, 
чым ка хан не».
21.25 КЕ НО.
21.30 Се ры ял «Ін тэр ны».
23.05 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».

7.30 «Даб ра ра нак».
8.00, 12.15, 19.10, 0.10 «Ка-
лей да скоп».
8.05, 12.20, 0.20 «Год у гiс-
то рыi».
8.20 «Аляк сандр Мядз-
ведзь». Ча ла век-ле ген да. 
Дак. фiльм.
8.55 «Ла бi рын ты». Край за 
не ба кра ем. Гiс то рыя мяс тэч-
ка Са по цкiн.
9.20 «Рос чырк ча су». Брэсц-
кiя ка ва лi.
9.35, 22.25 «Рас кол». Маст. 
фiльм.
10.25, 22.00 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
10.55 «Трак та рыс ты». Маст. 
фiльм.
12.35, 23.45 «Свят ло да лё кай 
зор кi».
13.05, 23.20 «Аў то граф».
13.30 «Ад ступ нiк». Дак. 
фiльм.
14.00 «Цу ды пры ро ды». Ла ос. 
Iс лан дыя.
14.25 «Па лес кi па час ту нак». Ку-
ла га i фар шы ра ва ная буль ба.
14.40 «На бе ра зе ра кi Фан-
тан кi». Дак. фiльм.
15.15 «Крыж на зям лi i поў-
ня ў не бе». Маст. фiльм.
16.40 «На пе рад у мi ну лае».
17.10 «Ка мер тон». Дзмiт рый 
Са ляр цiн скi.
17.35 «Сi не ма тэ ка». Фа куль-
тэт эк ран ных мас тац тваў.
18.20 «Скарб нi ца Бе рас цей-
шчы ны». Ста ра жыт нае Бя-
рэс це.
18.50 «Аляк сей Са ўра саў». 
Дак. фiльм.
19.20 «Пад кi дыш». Маст. 
фiльм.
20.30 Ка лы хан ка.
20.50 «Ма гi ла льва». Маст. 
фiльм.

8.05 Бас кет бол. Лi га ВТБ. 
«Цмо кi-Мiнск» — Аста на.
9.45 Ха кей. КХЛ. «Наф та хi-
мiк» — «Ды на ма» (Мiнск)

11.40 Фут бол. Лi га чэм пi ё наў 
УЕ ФА. Вi дэа ча со пiс.
12.10, 14.30 Фут бол. Чэм-
пi я нат све ту. (U-20). 1/8 
финалу.
14.00 Дак. фiльм «На шы». 
Спар так Мi ра но вiч.
16.25 Фут бол. Ку бак Кан фе-
дэ ра цый. Фi нал. Бра зi лiя — 
Iс па нiя.
18.10 Фак тар сi лы.
18.40 Ха кей. Чэм пi я нат Бе ла-
ру сi. «Нё ман» (Грод на) — ХК 
Вi цебск.
21.25 Авер тайм.
21.55 Ганд бол. Чэм пi я нат 
све ту-2013. Поль шча — Бе-
ла русь.
23.20 Мас тац кая гiм нас ты ка. 
Шоу зо рак.

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 «Зра зу мець. Да ра-
ваць».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Граф ская пры стань. Парт-
рэт не вя до май».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зі цыя».
22.05 «Жыць у кайф». Кан-
цэрт Мак са Кар жа.
23.30 Тры лер «Омен».
1.30 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.20 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».

8.30 «Ты дзень».
9.40 «Вя лі кае сне дан не».
10.20 «Да лё кія сва я кі».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Та кі лёс».
12.30 «Джэй мі: у по шу ках 
сма ку».
13.00 Рэ пар цёр скія гіс то рыі.
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Зор ны рынг. Но вы 
се зон. Біт ва ка вер-бэн даў». 
«Baron Band» су праць «Arte-
fact».
15.45 «Ін шая кра і на». «Паўд-
нё вая Ка рэя: шлях тыг ра».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Па за ко не».
18.30 «Вя лі кія тай ны. Жыц цё 
ў Су све це».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Га ра ды, якія спя ва-
юць». Дзён нік.
20.30 Маст. фільм «Апош-
няе за вя шчан не Но бе ля».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.45 «Ад мі рал». 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).
9.10 Маст. фільм «Вод пуск, 
які не ад быў ся».
10.30, 0.35 «Свае лю дзі».
10.55 «Ра зам».
11.45 «Агуль ны ры нак».
12.20 Се ры ял «Клон».
14.10 Дак. фільм «У све це 
цу даў».
15.20, 22.05 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
17.20 Се ры ял «Бу ме ранг з 
мі ну ла га».
18.25 «Бе ла русь сён ня».
19.00 Се ры ял «Кан вой PQ-
17».
21.25 «Ак цэн ты».
21.40 Дак. фільм «Рэ аль ны 
свет».
23.00 Се ры ял «Тай ная вар-
та».

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 «Ма лан ка-за бой ца».
13.50, 16.50, 19.50, 22.30 На-
ві ны — Бе ла русь.
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 «Шу каль ні кі».
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 «Пі лот між на-
род ных авія лі ній».
22.40 Се ры ял «Зем скі док-
тар. Вяр тан не».
0.30 «Шум зям лі».

6.00 «НТБ ра нi 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 i па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.35 Се ры ял «Шэф-2».
21.25 Се ры ял «Пят нiц кi. 
Гла ва трэ цяя».
23.10 Сён ня. Вы нi кi.
23.35 Се ры ял «Гуль ня».

7.00—16.00 Пра фі лак ты ка.
16.00 Мульт па рад.
16.25 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».

16.55 Се ры ял «Пя кель ныя 
кот кі».
17.45 Се ры ял «Касл».
19.15, 21.05, 23.45 «На-
двор'е».
19.20 Се ры ял «Цяж кі па ня-
дзе лак».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Дра ма «Ба я вы конь».

6.00, 1.00 «РLАY».
8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
8.30, 17.30 «С.У.П.».
9.00 «Сня дан кi 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 ўсiх».
14.30, 23.30 «Улёт нае вi-
дэа».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скiя 
кур сан ты».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
19.00 Се ры ял «Вась мi дзя-
ся тыя».
20.00 Се ры ял «Апош нi з ма-
гi кян».
0.00 «Да рож ныя вой ны».
0.30 «Ч.П?».

5.00 «Быў час». 2008 год.
6.00 «50/50». Тэ ле шоу. 1991 
год.
7.15 «Ва кол сме ху». 1983 год.
8.40 «Знак пы тан ня. Шанц». 
1994 год.
9.00 «Дзень пер шы, дзень 
апош ні». Маст. фільм.
10.15 «Тац ця на Та ра са ва і яе 
зор кі». 1992 год.
11.00 «Тэ атр+ТV» «Вяр тан-
не Воль гі Якаў ле вай». 1994 
год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Уся ўла да ЛЮ БЭ!». 
Фільм-кан цэрт. 1991 год.
14.00 «Ус па мі ны пра Ар но Ба-
ба джа ня на». 1988 год. Па мя ці 
кам па зі та ра.

15.10 «Дзесь ці ёсць го рад. 
Клуб зем ля коў». 1994 год.
16.30 «За пра шае Ба рыс Нот-
кін». Су стрэ ча з У. Лісць е вым. 
1994 год.
17.00 «З са ма га ран ку». 
«Рэйс 9.10. Якія за блу дзі лі ся 
ў ча се». 1990 год.
18.00 «Сак рэт Вік та ра Са не-
ева». Дак. фільм.
18.30 «Гля дзі це, хто прый-
шоў!». Фільм-спек такль. 1987 
год. 1-я част ка.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Вя сё лая мо ладзь» «Я 
і ін шыя я». 1990 год.
23.00 «Чор ная скры ня. Тай ны 
ар хі ваў КДБ». 1992 год.
23.50 «Ра ніш няя пош та». 
1985 год.
0.30 «Гэ тыя не па слух мя ныя 
сы ны». Маст. фільм.
1.40 «Му зыч ная ма за і ка». 
1994 год.
4.00 «Кі  на па на ра ма». 
Фраг  мен  ты  вы  пус  каў 
1983/85/86  гг.

10.30 Спар тыў нае па да рож-
жа.
10.35 Мо та спар тыў ны ўік-
энд.
10.50 Аў та спорт. Чэм пі я нат 
све ту ў кла се Ту рынг.
11.45, 21.30 Сну кер. Еў ра пей-
скі тур. Фі нал.
12.45, 16.45, 1.30 Гор ныя лы-
жы. Ку бак све ту.
13.15, 15.00, 18.00, 19.45 Фут-
бол. Ква лі фі ка цыя на чэм пі я-
нат све ту 2014.
15.45, 20.30, 0.30 Фут бол. 
Агляд ква лі фі ка цый ных 
мат чаў да чэм пі я на ту све ту 
2014.
22.45 Вось гэ та дзі ва!!!
23.00 Пра рэ слінг.
2.30 Скач кі на лы жах. Лет ні 
Гран-пры.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 8.00, 2.20 Се ры ял «Кам-
п'ю тар шчы кі».

6.15 Ка ме дыя «Ал маз ны са-
ба ка».
9.00 Ка ме дыя «Ня ўдач ні кі».
11.15 Маст. фільм «Дзя дзеч-
ка Бак».
12.55, 16.00, 21.00 Се ры ял 
«Пра па доб ны».
13.55, 15.45, 20.45, 23.50, 3.10 
«Ка ме ды ян ты. Леп шае».
14.10 Ка ме дыя «Як вый сці за-
муж за міль я не ра».
17.20 Ка ме дыя «Ар лет».
19.20 Ка ме дыя «Два ў ад-
ным».
22.10 Ка ме дыя «Гуль ня ў ча-
ты ры ру кі».
0.10 Ме лад ра ма «Я не на ві джу 
Дзень Свя то га Ва лян ці на».
1.35 Ка ме дыя «Шу каль нік 
пры год».
3.25 Ка ме дыя «Га ва рыць пра-
сцей».

2.00, 8.00, 14.00 Ме лад ра ма 
«Верш нік над го ра дам».
3.10, 9.10, 15.10 М/с «Свет ля-
чок» № 1. Збор нік м/ф «Коз-
лік і вос лік». «Што да чаго 
па доб на». «Раз га рох, два — 
га рох». «Пе сень ка ў ле се».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Сан да-
кан. Два тыг ры». 1-я се рыя. 
Каз кі за меж ных пісь мен ні-
каў. «Ха ліф-бу сел». М/ф «Хто 
атры мае ана нас».
5.00, 11.00, 17.00 Маст. фільм 
«Вог нен ны стра лок». М/ф 
«Прос та так».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Пісь мы 
ад Фе лік са».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кі цё-
тач кі Са вы». Збор нік м/ф 
«Жар ты». «Каз ка пра чу жыя 
фар бы». «Мя чык і хлоп чык».

6.00 М/ф.
8.45, 18.30, 3.45 «Цу доў нае 
ста год дзе». Се ры ял.
10.15 «Па нен ка і ку хар».
10.45, 17.00 «Па ра лель ны 
свет». Дак. се ры ял.
11.45, 16.00 «Ва раж біт ка». 
Дак. се ры ял.
12.45, 18.00 «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў». Дак. се ры ял.
13.10 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня» Але на Якаў ле ва.

14.30 «Сто пы тан няў да рос ла-
му». Ва ле рыя Гай Гер ма ні ка.
15.15, 0.15, 5.15 «Мен та ліст». 
Се ры ял.
20.30 «Зо нэн тау». Се ры ял. 
За ключ ная се рыя.
21.30 «Апост ал». Се ры ял.
22.30 «Бу гі мен 3». Се ры ял.
1.00 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
1.50 «Са праўд ная кроў». Се-
ры ял.
2.50 «Ча со ва да ступ ны». Мі-
ха іл Па лі цэй ма ка.

5.00 Дра ма «Сур' ёз ны ча ла-
век».
6.50 Фільм жа хаў «Ключ ад 
усіх дзвя рэй».
8.40 Ба я вік «Ча ла век-па вук 
2».
10.55 Ба я вік «Ча ла век-па вук 
3».
13.20 Ме лад ра ма «Ка хан не 
па пра ві лах і без».
15.35 Фэн тэ зі «Тай на Му нак-
ра».
17.25 Дра ма «Па са жы ры».
19.05 Фан тас ты ка «Зы ход ны 
код».
20.45 Дра ма «Рэй».
23.20 Тры лер «Па ляў ні чы на 
за бой цаў».
1.05 Дра ма «Апус це лы го-
рад».
3.15 Фільм жа хаў «Я ве даю, 
што вы зра бі лі мі ну лым ле-
там».

6.00 Дра ма «Арэ лі».
8.00 Ка ме дыя «Ёл кі».
9.40 Дэ тэк тыў «Двай ная паст-
ка».
12.10 Фільм-каз ка «Ча роў ная 
лям па Ала дзі на».
14.00 Дра ма «Мо ра».
16.00 Ка ме дыя «Дзед Ма роз 
заў сё ды зво ніць... трой чы!».
18.00 Дра ма «Спа ку са».
20.00 Дра ма «Духless».
22.00 Ка ме дыя «Са мы леп шы 
фільм 3-ДЭ».
0.00 Маст. фільм «Лі са Алі-
са».
2.00 Ка ме дыя «У Ра сію за ка-
хан нем!».

4.00 Ка ме дыя «Атам ны 
Іван».

5.00 Ліх ту гі за мя жой.
6.00, 16.00 Се сар Мі лан: Ва-
жак зграі.
7.00 Кен гу ро вы ха ос.
8.00, 13.00 Эк стрэ маль нае 
па да рож жа.
9.00, 14.00 Зла віць со ма.
10.00 Кар тач ны фо кус нік.
11.00, 23.00 Ту рэм ныя цяж-
кас ці.
12.00 Зо ла та го ра да-пры ві-
да.
15.00 Гі ганц кая пан да.
17.00, 2.00 Вы ра та валь ны 
атрад.
18.00 Ша ша праз пек ла.
19.00 Ме га за во ды.
20.00, 0.00 Джон Ке нэ дзі: 
Дзень, які змя ніў усё.
22.00 Гуль ні ро зу му.
3.00 Джон Ке нэ дзі: Сем дзён, 
якія вы зна чы лі прэ зі дэн та.

7.00, 16.25 За ла тая лі ха ман-
ка.
7.50, 12.20, 3.05 Го лыя і на-
па ло ха ныя.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35, 17.20 Ад пе тыя ры эл та-
ры.
10.30 Цу ды Су све ту.
11.25, 3.55 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
13.15, 5.10 Хут кія і гуч ныя.
14.10, 6.05 Ма хі на та ры.
15.30 Хлоп цы з гар ма та мі.
18.15 Не спра буй це паў та-
рыць.
19.10 Ге ній рас пра цо вак.
21.00 Вы жыць ра зам.
22.00 Бе ар Грылс: вы брац ца 
жы вым.
23.00 Пра ві лы па за да рож на-
га ру ху.
0.00 Цу ды Со неч най сіс тэ-
мы.
0.55 Top Gear ЗША.
1.50 Ву ліч ныя гон кі.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы. 
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— Якiя ўра жан нi за ста лi ся 
ад зды мак шоу «Рас смя шы 
ко мi ка»?

— Най перш ста ноў чыя эмо-
цыi. Я быў прос та ў за хап лен нi 
ад пра цы зды мач най гру пы i са-
мой ат мас фе ры, якая па на ва ла 
на пля цоў цы. Адзi нае, я, ма быць, 
як i гле да чы бу ду гля дзець пра-
гра му ў пер шы раз, бо мая пра ца 
пра хо дзi ла за ку лi са мi. Не да вя-
ло ся па чуць нi чо га з та го, што ад-
бы ва ла ся на сцэ не. Я раз маў ляў 
з удзель нi ка мi, але не ве даю, як 
яны па каз ва лi ся бе пе рад суд дзя-
мi. Чуў толь кi вы бу хi сме ху i гук 
сiг на лу, ка лi ко мi кi смя я лi ся i ча-
ла век за раб ляў гро шы. Трэ ба за ў-
ва жыць, на род тро хi спус то шыў 
сейф ко мi каў. Але пры ем на, што 
ўсе бы лi ў роў ных умо вах. Я раз-
маў ляў з кож ным удзель нi кам да 
та го, як яны вы хо дзi лi на сцэ ну, i 
пас ля та го, як вяр та лi ся. Тыя, ка му 
ўда ва ла ся вый граць, ра да ва лi ся, 
зна хо дзi лi ся ў ста не эй фа рыi: iм 
жа ўда ло ся «за ча пiць» сва i мi жар-
та мi. А вось тыя, хто вяр таў ся нi з 
чым, зра зу ме ла, бы лi сум ны мi.

— Ваш су вя ду чы па шоу Вiк-
тар Ва сiль еў не як ска заў: «Гу-
мар — гэ та ма тэ ма ты ка». Вы 
згод ны з та кiм вы зна чэн нем?

— Ма тэ ма ты ка ля жыць у асно-
ве ўся го. Як i сам гу мар. Бы вае, 
што жар ты не вель мi моц ныя, а 
вар та iх рас ста вiць у па трэб най 
пас ля доў нас цi, каб у пэў ны мо-
мант пра гу чаў той, што да мес ца, 
— i чу еш смех у за ле. Ка лi пад-
рых та ваць гле бу для жар ту, то 
яго пра вiль на i ўспры муць. Як ка-
жуць КВЗшнi кi, ча ла ве ка скла да-
на рас смя шыць ад ным жар там. 
Iс нуе пэў ная так ты ка iх «на кiд-
ван ня». Зда ра ец ца ж, рас ка жаш 
ча ла ве ку неш та смеш нае, а ён 
не ўсмiх нец ца на ват. Та му важ на 
ўмець пра лiч ваць.

— Ча му, на ваш по гляд, шоу 
та лен таў «Рас смя шы ко мi ка» 

ка рыс та ец ца та кой 
па пу ляр нас цю?

— Кан кур сан ты 
пра хо дзяць ад бор. 
I ка лi трап ля юць у 
пра гра му, зна чыць, 
чымсь цi яны за цi ка-
вi лi рэ дак тар скую 
гру пу, якая па лi чы ла, 
што ча ла век мо жа 
ся бе па ка заць. Ёсць, 
без умоў на, i фры кi 
роз ныя, але тыя пры-
хо дзяць па ду рэць. 
Гу мар — гэ та по ле 
не ара нае. Бо пра гра-
мы фар ма ту «Кры вое 
люс тэр ка» ўжо са ста-
рэ лi, а «Comedi Club», 
«КВЗ» — пра ек ты са-
ма быт ныя, дзе спе-
цы фiч ны гу мар. Та му 
доб ра, што iс нуе вы бар для гле-
да ча i iдзе по шук но вых iм ёнаў у 
гэ тай сфе ры.

— Вы пра цу е це на ра дыё i 
на тэ ле ба чан нi ў фар ма це за-
баў ляль на га шоу. Цi не ўзнi ка-
ла жа дан ня па спра ба ваць ся бе 
ў сур' ёз ным жан ры?

— Шчы ра ка жу чы, не. Па-пер-
шае, у мя не не ха пае на гэ та ча-
су; па-дру гое, у та кiх пра ек тах я 

не за цi каў ле ны. Сур' ёз ныя пра-
гра мы вя дуць сур' ёз ныя лю дзi, 
а я па на ту ры лёг кi ча ла век. Я 
на ват на вi ны ў роз ных сфе рах 
ад соч ваю толь кi зболь ша га, а 
не так, каб ся дзець кож ны дзень 
i шу каць у прэ се, што i дзе ад-
бы ло ся.

— А чым цi ка вi це ся па жыц-
цi?

— Му зы кай. Грамп лас цiн кi 
збi раю. Не лi чыў, праў да, коль кi 
iх. У асноў ным там цяж кая му зы-
ка. Так са ма на кан цэр ты ез джу. 
Сло вам, ста ра юся тры маць ру ку 
на пуль се му зыч ных на вi нак.

— Што ў ва шым аса бiс тым 
плэй-лiс це?

— Для мя не ў му зы цы га лоў-
нае — ме ло дыя. Апош нiм ча сам у 
мя не гу чаць но выя аль бо мы груп 
«Motorhead» i «Dream Theatre». 
Так са ма ма гу слу хаць блюз, рок, 
джаз. Ня даў на ся бар за пi саў мне 
пад бор ку фан ка 1970-х.

— Ды джэй на ра дыё мо жа 
сён ня ўплы ваць на тое, якая 
му зы ка трап ляе ў эфiр?

— За раз усё кам п'ю та ры за-
ва на. Па лi ты ка эфi ру — так са-
ма ма тэ ма ты ка, якой зай ма ец ца 
му зыч ны рэ дак тар. Ме на вi та ён 
вы ра шае, якiя кам па зi цыi ста-
вiць, у якi час i з якой мэ тай. Тут 
пра цу юць да во лi стро гiя пра вi-
лы. Ра нi цай гу чыць ад на му зы ка, 
днём — дру гая, а ве чар па тра буе 
трэ цяй. Адзi нае, я ма гу за пра-
па на ваць му зыч на му рэ дак та ру 
ней кi ма тэ ры ял, а ён ужо вы ра-
шыць, цi тра пiць кам па зi цыя ў 
эфiр. Ёсць пра вi ла ра дый шчы-
ка: ка лi не па да ба ец ца му зы ка, 
якая гу чыць на хва лi, то слу хай 
сваю, але до ма. А на ра дыё ра-
шэн нi па вi нен пры маць ча ла век, 
якi ве дае спе цы фi ку i па лi ты ку 
ра дыё стан цыi.

— Чым вас пры ваб лi вае 
пра ца на ра дыё?

— У ад роз нен не ад тэ ле ба чан-
ня, ра дыё не ста вiць ра мак ад нос-
на та го, што i як трэ ба ра бiць. На 
ра дыё больш сва бод ная фор ма 
рэа лi за цыi ся бе. Там я аса бiс та 
вы ра шаю, якi тэкст пра га вор ваю 
i ў якой сту пе нi пры трым лi ва ю ся 

сцэ на рыя. На тэ ле ба-
чан нi та кiя ад ступ лен-
нi не маг чы мыя, бо ў 
за леж нас цi ад та го, 
што вя ду чы ка жа, ад-
па вед ная «кар цiн ка» 
з'яў ля ец ца на эк ра не. 
Ка лi ж сам мо жаш рэ-
гу ля ваць сi ту а цыю, то 
ўсё знач на пра сцей. 
Без умоў на, ёсць та бу, 
але ў ас тат нiм у лёг-
кай фор ме ты мо жаш 
га ва рыць пра ўсё. I 
за доў гi час я пры вык 
да гэ та га, ад нак га-
лоў нае, што ад сва ёй 
пра цы я атрым лi ваю 
за да валь нен не. Iнакш 
мне прос та бы ло б не-
цi ка ва.

— На ра дыё АНТ 
у «Шар ман шоу» вы 
пра цу е це ў тан дэ ме 
з Ган най Ша лю цi най. 
Гэ та мае свае пе ра-
ва гi?

— Для мя не iс ну-
юць плю сы як у соль-
най, так i ў су мес най 
пра цы ў эфi ры. Ад-
нак пра ца ў тан дэ ме 
больш пры ваб лi вае. 
Ка лi ты адзiн, то вы-
каз ва еш толь кi ўлас-
нае мер ка ван не, а ў 

два iх ёсць маг чы масць дыя ло гу. 
Не мае iс тот най роз нi цы, пра ца-
ваць у па ры з муж чы нам цi з жан-
чы най, та му што са мае важ нае 
— прос та быць на ад ной хва лi, 
з блiз кiм ус пры ман нем гу ма ру. 
Зра зу ме ла, ёсць пэў ныя рэ чы, 
якiя з жан чы най не аб мяр ку еш, 
але, мо жа, та ды i на аб мер ка ван-
не слу ха чоў iх вы но сiць не трэ ба. 
Мне з жан чы най цi ка вей у эфi ры, 
бо пры сут нi чае ба чан не жыц ця з 
улi кам роз ных умоў iс на ван ня ў 
со цы у ме. А кан флiкт ныя сi ту а-
цыi час цей за ўсё ўзнi ка юць, ка лi 
iн та рэ сы i ха рак та ры роз няц ца. 
Заў сё ды ж хо чац ца вес цi дыя-
лог з тым, хто мо жа пад тры маць 
раз мо ву.

— Пе рад эфi рам вам трэ ба 
на строй ваць ся бе на па зi тыў-
ны лад?

— У мя не гэ та аў та ма тыч на 
ад бы ва ец ца та ды, ка лi я пры хо-
джу на ра дыё. Бо ра зу мею, што 
па вi нен быць па зi тыў ным. На-
ват ка лi ў мя не дрэн ны на строй 
цi неш та не ла дзiц ца, то ней кi 
тумб лер унут ры пе ра клю ча ец ца 

ў рэ жым «на пра цы». Нi ко му, па 
вя лi кiм ра хун ку, не цi ка ва, якiя 
ў ця бе праб ле мы. Хо чаш су ма-
ваць — ся дзi до ма, а тут «iг рай» 
за пла на ва ную ро лю.

— Ка жуць, ка лi ча ла век жар-
туе ў эфi ры, то гэ та зу сiм не 
азна чае, быц цам ён ве сяль чак 
па жыц цi. Гэ та не пра вас?

— Я заў сё ды iмк ну ся быць па-
зi тыў ным. Але, ра зам з тым, я 
бы ваю сен ты мен таль ным i мно гiя 
рэ чы мо гуць мя не за сму цiць. Як i 
лю бо му нар маль на му ча ла ве ку, 
мне не пры ем на, ка лi су ты ка ю-
ся з гру бас цю, хам ствам. Сум-
на бы вае на ват ад даждж лi ва га 
на двор'я.

— У ацэн цы сва ёй пра цы 
для вас больш важ на чуць па-
хва лу цi кры ты ку?

— Лi чу, што i тое, i дру гое пры-
но сiць ка рысць. Бо, ка лi гля дзiш 
на неш та збо ку, лепш ба чыш 
ста ноў чае i ад моў нае. Кры ты-
ку ўспры маю заў сё ды цвя ро за 
i ацэнь ваю яе змест: дзе i што 
трэ ба пе ра гле дзець, бо i я ма-
гу па мы ляц ца. Ад нак так са ма 
трэ ба ра зу мець, што ў ацэн цы 
ча сам пе ра ва жае суб' ек тыў нае 
ўспры ман не. I та ды, пры ўмо-
ве, ка лi, ска жам, ад на му ча ла-
ве ку не спа да ба ла ся, а ты ся ча 
за ста ла ся за да во ле най, ты ўжо 
вы бi ра еш, чыё мер ка ван не ця бе 

больш цi ка вiць. Не за да во ле ныя 
бу дуць заў сё ды.

— А як ста вi це ся да зайз-
драс цi i «зор най хва ро бы»?

— Лю дзi зайз дрос лi выя па 
сва ёй пры ро дзе, але, мне зда-
ец ца, ся род ма iх зна ё мых та кiя 
ад сут нi ча юць. Ка лi ўзнi ка юць су-
мнен нi на конт та го, з якой пры-
чы ны ча ла век са мной кан так-
туе, то ста ра юся зу сiм не мець 
з iм ста сун каў. А ў да чы нен нi 
да аса бiс та га пос пе ху я до сыць 
ста бiль ны. За пят нац цаць га доў 
ма ёй пра цы на ра дыё i тэ ле ба-
чан нi зда ра лi ся ста дыi ўзлё таў 
i па дзен няў, i мне вя до мы стан 
ар га нiз ма i моз га ў кож най з 
iх. Я для ся бе знай шоў ся рэд нi 
ўзро вень. I, гле дзя чы на не ка-
то рых лю дзей у ста дыi пос пе-
ху, я ра зу мею: яны не ду ма юць 
пра тое, што пас ля ўзлё ту ёсць 
яшчэ тур бу лент насць, па вет ра-
ныя ямы i па дзен нi. Скла да на 
па тлу ма чыць iм гэ та, дый я не 
iмк ну ся тое ра бiць.

Але на ДРАП КО
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Дзмiт рый ШУ НIН:
МедыяперсонаМедыяперсона  ��

«У ЭФI РЫ I Ў ГУ МА РЫ ВАЖ НА 
ЎМЕЦЬ УСЁ ПРА ЛIЧ ВАЦЬ»
Па пу ляр нае шоу «Рас смя шы ко мi ка» 
па шы рае сваю геа гра фiю. З 17 лiс та па да 
яно стар туе ў эфi ры ка на ла АНТ. Вя ду чы мi 
бу дуць ра сiй скi ак цёр i ка ме ды янт Вiк тар 
Ва сiль еў і па пу ляр ны бе ла рус кi тэ ле вя ду чы 
i шо у мэ н Дзмiт ры й Шу нi н. Апош нi — 
па жыц цi ап ты мiст, але ча сам бы вае 
сен ты мен таль ным. Iн ту i тыў на ўмее па зна ваць 
лю дзей, якiя з iм на ад ной хва лi. Лю бiць 
му зы ку, гу мар i «жыц цё ў эфi ры». 
Мы су стрэ лi ся з Дзмiт ры ем, каб па га ва рыць 
пра яго ўра жан нi ад шоу, ма тэ ма ты ку 
ў жар тах i кар' ер ныя ўзлё ты i па дзен нi.

Гу мар — гэ та по ле не ара нае. Бо пра гра мы 
фар ма ту «Кры вое люс тэр ка» ўжо са ста рэ лi, а 
«Comedi Club», «КВЗ» — пра ек ты са ма быт ныя, 
дзе спе цы фiч ны гу мар. Та му доб ра, што iс нуе 
вы бар для гле да ча i iдзе по шук но вых iм ёнаў.

Ёсць пра вi ла ра дый шчы ка: ка лi не па да ба ец ца 
му зы ка, якая гу чыць на хва лi, то слу хай сваю, 
але до ма. А на ра дыё ра шэн нi па вi нен пры маць 
ча ла век, якi ве дае спе цы фi ку i па лi ты ку 
ра дыё стан цыi.

«У БАР ДА ЧОК»
Як зра бiць яз ду ў ту ма не бяс-

печ най i чым у та кiх умо вах на-
двор'я мо гуць да па маг чы шкло-
ачы шчаль нi кi? Ка лi на ды хо дзiць 
па ра мя няць на аў та ма бi лi шы-
ны? Чым мо гуць быць не бяс-
печ ныя сель ска гас па дар чыя ма-
шы ны i што вар та ўлiч ваць пры 
су стрэ чы з iмi на да ро зе? Як не 
за снуць за ру лём? Што, акра-
мя ка вы, энер ге тыч ных на по яў i 
гуч най му зы кi, змо жа да па маг чы 
да ехаць да мес ца нач ле гу?

Пра ўсё гэ та вы мо жа це да ве-
дац ца ў аў тар скай руб ры цы Аляк-
сея Анi ко вi ча «У бар да чок», якая 
што дзён на вы хо дзiць на ра дыё 
«Мiр». «У бар да чок» — руб ры-
ка аб аў та ма бi лях i для аў та ма-
бi лiс таў. У апош нiх час та ўзнi кае 
шмат пы тан няў, ад ка зы на якiя не 
заў сё ды да юць у аў та шко лах. На-
прык лад, за па це лыя знут ры шкло 
аў та ма бi ля мож на лёг ка «вы су-
шыць», ка лi ўклю чыць кан ды цы-
я нер i печ ку. Та ды ў са ло не заў сё-
ды бу дзе су хое i цёп лае па вет ра. 
А што ра бiць тым, у ка го ня ма ў 
ма шы не кан ды цы я не ра?

Ад каз на гэ тае i мно гiя iн шыя 
пы тан нi мож на па чуць па буд нях 
у 08:45, 13:15 i 18:45 на ра дыё 
«Мiр». У гэ ты час вя ду чы Аляк-
сей Анi ко вiч па ве да мiць пра ўсе 
ню ан сы бяс печ на га i кам форт-
на га пе ра мя шчэн ня ў аў та ма бi лi. 
Так са ма вы па чу е це рэ ка мен да-
цыi ДАI, апош нiя на вi ны аў та све-
ту, у тым лi ку i па ве дам лен нi пра 
кур' ёз ныя сi ту а цыi на да ро гах. I 
ўсё гэ та ў пра гра ме «У бар да-
чок» на хва лях ра дыё «Мiр».

Па ін тэр нэ це ваў сю гу ляе про ма-ро лік з 
Аляк санд рам Са ла ду хам, зня ты ар га ні за та ра мі 
на цы я наль на га ад бо рач на га ту ра на «Еў ра ба-
чан не». З гі та рай і самб рэ ра, з вог нен ным над-
пі сам «Еurоvіsіоn» на па ты лі цы, спя вак стро га 
звяр та ец ца з эк ра наў да ай чын ных вы ка наў-
цаў: «А ты па даў за яў ку?» Ад ра зу па паў злі 
чут кі, што на са мрэч гэ та сха ва ны РR Са ла ду хі, 
які і сам збі ра ец ца на ле та па ехаць на кон курс... 
Каб пра ве рыць чут кі са ра фан на га ра дыё, мы 
па тэ ле фа на ва лі са мо му ар тыс ту.

— Са праў ды ка жуць, што я збі ра ю ся ўдзель-
ні чаць у ад бо ры? Ну, па жы вём — па ба чым, — 
ухі ліў ся ад пра мо га ад ка зу ар тыст. — Вам ро лік 
спа да баў ся?

— Шчы ра ка жу чы, не ча ка ны воб раз. Усе пры-
звы ча і лі ся, што вы па ста ян на ў гу мо ры і з усмеш-
кай, а тут стро гі та кі, быц цам з пла ка та «Ты за пі-
саў ся ў даб ра воль цы?».

— Та кая і бы ла за дум ка, пра па на ва ная ка рэс-
пан дэн там «Беларусь1» Ан жа лі кай Борт нік, — рас-
смя яў ся Аляк сандр. — Да та го ж мы зды ма лі пас ля 
3 дзён гаст ро ляў, ноч чу, усе вель мі стом ле ныя... 

І гэ та не адзі ны ро лік — 
да лей бу дзе ці ка вей. На 
на ступ ным тыд ні з'я віц ца 
яшчэ адзін про ма-ро лік, 
які, ду маю, вы клі ча не 
мен шы рэ за нанс. А яшчэ 
18 ліс та па да я бу ду ў 
пра мым эфі ры «Доб рай 
ра ні цы, Бе ла русь!». Там 
сёе-тое і рас ка жу.

Да рэ чы, Аляк сандр 
Са ла ду ха ра біў ужо спро бу пра біц ца на «Еў ра ба-
чан не» — амаль 10 га доў та му, у 2004-м, ка лі на ша 
кра і на ўпер шы ню да лу чы ла ся да кон кур су ў якас ці 
ўдзель ні цы. Мно гія заў зя та ры да гэ туль па мя та юць 
яго па лы мя ны за клік «Tаkе іt еаsу gау!» (у рус ка моў-
ным ва ры ян це — «Не пе ра жы вай!»). Кан ку рэн цыю 
яму, што ад мет на, скла даў ся род ін шых Мак сім Са-
па цькоў, які сё ле та пад іме нем Мак са Ло рэн са ра зам 
з вя до мым гі та рыс там Дзі Дзю Лем аб вяс ціў аб сва ім 
на ме ры зноў па даць за яў ку на «Еў ра ба чан не».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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ДЗЕ «НА СЛЯ ДЗІ ЛІ» 
АПОСТ АЛЫ?

Аб гэ тым рас па вя дае адзін з 
са мых па спя хо вых бе ла рус кіх 
се ры я лаў су час нас ці.

Вост ра сю жэт ны се ры ял «Сля ды апост алаў» ства раў ся сі-
ла мі кі на сту дыі «Бе ла русь фільм» і тэ ле ка на ла АНТ па вод ле 
ле ген ды аб скар бах ро ду Ра дзі ві лаў — за ла тых ста ту эт ках 12 
За ла тых апост алаў, ні бы та сха ва ных у су та рэн нях Ня свіж ска га 
па ла ца. У се ры я ле па дзеі 1942 го да ў Бер лі не і ў Ня сві жы пе ра-
пля та юц ца з су час нас цю, міс ты ка — з рэ аль ны мі фак та мі...

Што ад мет на (і рэд ка па сён няш нім ча се), зды ма лі яго без 
пры цяг нен ня за меж ных рэ сур саў, улас ны мі сі ла мі — і сцэ на-
рый, і пад бор ак цё раў. (Га лоў ныя ро лі вы ка на лі бе ла рус кія 
ак цё ры Ве ра ні ка Пляш ке віч, Тац ця на Мар хель, Па вел Хар лан-
чук, Ігар Сі гоў, Дзміт рый Му хін, Алег Гар буз.) Праў да, прэм' е ра 
ад бы ла ся ўсё ж у Ра сіі — на ка на ле «РТР», які пер шым вы ку піў 
пра вы на транс ля цыю. «За тое мы пад рых та ва лі для гле да чоў у 
якас ці да дат ку да поў най вер сіі «Сля доў апост алаў» пры ем ны 
бо нус — свое асаб лі вую прад мо ву ад удзель ні каў зды мак, а так-
са ма пас ля слоўе аб са мым ці ка вым, што за ста ло ся за кад рам, 
— ад зна чае прэс-сак ра тар тэ ле ка на ла АНТ Юлія Ду боў ская. 
— І па вер це, гэ та га яшчэ ні ра зу не па каз ва лі ні ў кі на тэ ат рах, 
ні ў тэ ле эфі ры, толь кі экс клю зіў на на АНТ».

Дзе: АНТ і ін тэр нэт-ка нал ont.by.
Ка лі: 20 і 21 ліс та па да, 21.05.

ЯКI ЧАС — ТА КIЯ ПЕС НI
Тэ ле ка нал АНТ па ка жа экс клю зiў ную транс ля цыю 

кан цэр та но вай «зор кi» бе ла рус ка га шоу-бiз не су.
Пра фе но мен прос та га лу нi нец ка га хлоп ца Мак са Кар жа, якi 

за апош нi год «па рваў» бе ла рус кую i ра сiй скую аў ды то рыю, не 
згад ваў толь кi ля нi вы. Са ма род ны та лент аль бо пра ду ма ная 
пра ца прад зю са раў, но вы ге рой па ка лен ня цi ты по вы пра дукт 
му зыч ных тэ ле ка на лаў? Дзi ды спра чаль нi каў ло мяц ца, мност ва 
пы тан няў так i лу на юць у па вет ры, а тым ча сам вы ка наў ца пер-
шым i па куль што адзi ным з бе ла рус кiх ар тыс таў «узяў» най вя-
лiк шую ай чын ную кан цэрт ную пля цоў ку — «Мiнск-Арэ ну».

Да гэ туль на «Мiнск-Арэ не» вы сту па лi хi ба за меж ныя ар-
тыс ты вы со ка га па лё ту: Джэ нi фер Ло пес, Мi лен Фар мер, 
Rammstein, Ша кi ра, Depeche Mode, Стынг... Аў тар i вы ка наў ца з 
Лу нiн ца, са браў шы поў ную за лу фа на таў — 13 ты сяч ча ла век, 
да ка заў, што па доб нае па сi лах i бе ла ру сам. Тыя ж, ка му не 
ха пi ла бi ле таў на кан цэрт 2 лiс та па да, роў на як i ўсе тыя, хто 
за да ец ца ла гiч ным пы тан нем, хто та кi на огул Макс Корж i ча му 
ад яго за хоп ле на вi шчаць дзяў ча ты, змо гуць рас ста вiць для 
ся бе ўсе кроп кi над «i», па гля дзеў шы экс клю зiў ную тэ ле вер сiю 
гэ та га вы ступ лен ня. Ацэнь вай це рыт мы i тэкс ты, вы зна чай це ся 
з улас ны мi сiм па ты я мi i ан ты па ты я мi, вы ра шай це, цi ва ша гэ-
та му зы ка — урэш це, спра чац ца на конт сма ку вуст рыц вар та, 
хоць ад ной чы iх па каш та ваў шы.

Ка лi: 18 лiс та па да ў 21.05.
Дзе: АНТ. 
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Чу лі?Чу лі?  �� НА «ЕЎ РА БА ЧАН НЕ» 
АД БЕ ЛА РУ СІ ПА Е ДЗЕ СА ЛА ДУ ХА?

ТТ  �� элесеткіэлесеткі МедыяпрастораМедыяпрастора  ��

Баб руйск   103.6 FM

Ба ра на ві чы  98.4 FM

Са лі горск   104.3 FM

Пінск           103.2 FM


