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...У поў най цем ры ба-
чыць ад но ад на го да па-
ма га юць толь кі сла быя 
роз на ка ля ро выя вод-
бліс кі аг нёў-ліх та ры-
каў. За ма ёй спі най дзве 
дзяў чын кі вод зяць імі ў 
па вет ры, ма лю ю чы за-
гад ка выя фі гу ры. Яшчэ 
адзін ча ла век «ша ма-
ніць», з усяе сі лы раз-
мах ва ю чы не вя ліч кай 
лям пай, што блі шчыць 
пры глу ша ным зя лё ным 
свят лом і ша бур шыць 
пры кож ным ру ху, ні-
бы са праўд ная ма гіч ная 
пры ла да. На рэш це мы 
да ча ка лі ся га лоў най, 
най больш яр кай ус пыш-
кі, па доб най да ма лан кі. 
Мож на пры пы ніць гэ ты 
за гад ка вы «аб рад»...

Ня бач нае во ку
...Усе вы шэй зга да ныя 

па дзеі зда ры лі ся са мной 
пад час ві зі ту ў Рэс пуб лі кан-
скі цэнтр тэх ніч най твор час-
ці ў Мін ску. Ме на ві та та кім 
«ча раў ніц твам» зай ма юц ца 
вы ха ван цы фо та мас та ка і 
за гад чы ка фо та ві дэа ла ба-
ра то рыі Кан стан ці на Яў ге-
на ві ча Не ты лё ва, каб на ву-
чыц ца ра біць фо та ў тэх ні цы 
«фрыз лайт». Жур на ліс ту 
так са ма да зво лі лі па спра ба-
ваць...

У пе ра кла дзе з анг лій скай 
мо вы сло ва «фрыз лайт» зна-
чыць «за сты лае, за мерз лае 
свят ло». На стро іў шы на фо-
та апа ра це доў гую вы трым ку, 
мож на на фо та за фік са ваць 
тое, ча го ні ко лі не ўба чыць 
во ка — узор, на ма ля ва ны 
свят лом.

— Фо та апа рат па ві нен 
ста яць не ру хо ма. На шта ты-
ве ці якой-не будзь стой цы, 
— рас па вя дае Кан стан цін 
Не ты лёў. — Каб зра біць ма-
лю нак ці над піс, па ды хо дзіць, 
лі чы, лю бы «свет ла вы пэн-
дзаль». На прык лад, ліх та рык 
ці свят ло ды ёд. Нель га толь кі 
ла зе рам ка рыс тац ца, бо ён 
вель мі яр кі і мо жа па шко-
дзіць мат ры цу фо та апа ра та. 
Тым, хто тры мае ліх та ры кі, 

па жа да на апра наць цём нае 
адзен не і на ват шап кі. Не ка-
то рыя вуч ні ў якас ці кры ніц 
свят ла ка рыс та юц ца спе цы-
яль ны мі пры ста са ван ня мі 
для фа ер-шоу ці бен галь скі мі 
аг ня мі, але я не раю, па коль кі 
гэ та вель мі траў ма не бяс печ-
на. А ўсё тое, што све ціць без 
агню, — ка лі лас ка.

У спрак ты ка ва ных ама та-
раў фрыз лай ту ёсць свае хіт-
рас ці. На звы чай ны ліх та рык, 
на прык лад, мож на пры ча піць 
ка ля ро вы фільтр (з тка ні ны, 
па пе ры ці плас ты ку). Так са-
ма ча сам пры ма цоў ва юць 
ліх тар унутр пласт ма са вай 
цац кі ці пра кол ва юць ігол кай 
на шчыль най па пе ры дзір кі 
ў фор ме ма тыль ка, а пас ля 
ста вяць гэ ты тра фа рэт пе рад 

ліх та ром. Ад ну і тую ж кры ні-
цу свят ла мож на «ін тэр прэ та-
ваць» па-роз на му.

Цу ды вы трым кі 
і фан та зіі

Ка лі вы за дум ва е це ся за-
няц ца фрыз лай там, не па-
трэб на на бы ваць да ра гую 
тэх ні ку, і зу сім не аба вяз ко-
ва — ліч ба вую. Адзі ная ўмо-
ва: у фо та апа ра це па він на 
быць маг чы масць уруч ную 
на стро іць вы трым ку. Гэ та 
не аб ход на для та го, каб на 
пра ця гу не каль кіх се кунд 
на ма ля ваць пе рад фо та-
аб' ек ты вам па трэб ны ўзор 
свят лом.

Вы клад чык мас тац кай 
фа та гра фіі Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра тэх ніч най твор час ці 
Ігар Іва ноў па каз вае фо та-
зды мак-на цюр морт, які ства-
ры лі яго вы ха ван цы:

— Гэ та бы ла экс пе ры мен-
таль ная ра бо та. Мы за дзей-
ні ча лі не каль кі ча ла век і не-
каль кі ліх та ры каў. Да іх пры-
клад ваў ся чыр во ны фільтр, 
а бу тэль ку пад свя ці лі сі нім 
ко ле рам.

Яшчэ мы ка рыс та лі ся 
аран жа вай лі ней кай, якая 
све ціц ца ў цем ры. Каб атры-
маць ці ка вую вы яву, па трэб-
на экс пе ры мен та ваць. Са мае 
скла да нае — тэх ніч ны бок, а 
ўзо ры і ма люн кі — гэ та твор-
чы пра цэс.

Да рэ чы, «ка лек тыў насць» 
у фрыз лай це — зу сім не дзі-
ва. Каб зра біць ці ка вы зды-
мак, па тра бу ец ца гру па. 
Ча сам ад ну ра бо ту мо гуць 
«ма ля ваць» 15 — 20 ча ла-
век. Той, хто кі руе пра ек там, 
рас стаў ляе ўсіх удзель ні каў 
па мес цах, пас ля ро бяц ца 
проб ныя здым кі: нех та ма-
люе лі та ру, нех та — ін шы 
па трэб ны эле мент. Час цей 
за ўсё доб ры вы нік атрым-
лі ва ец ца на пя тым-шос тым 
кад ры. Пры чым вы праў ляць 
ці да ма лёў ваць неш та ў фо-
та шо пе не да пу шчаль на. 
Га лоў нае ў пра цы — гэ та 
дзе ян ні, зроб ле ныя пад час 
здым каў.

Фо та — 
на ўсё жыц цё

Ства ра юць «свет лыя» 
здым кі вы ха ван цы Кан стан ці-
на Не ты лё ва не толь кі ў мас-
тац кіх мэ тах. У гурт ку ёсць 
ці ка вая тра ды цыя: ка лі ў ка-
гось ці з удзель ні каў дзень на-
ра джэн ня, усе ра зам ро бяць 
для яго «фрыз лайт-паш тоў-
ку». Імя нін ні ка ста вяць у кадр, 
кры ху «пад свеч ва юць» і пі-
шуць свят лом яго імя.

Ня гле дзя чы на тое, што 
асноў нае мес ца за ня ткаў — 
Цэнтр тэх ніч най твор час ці, 
су пра цоў ні кі фо та ві дэа ла-
ба ра то рыі пра вод зяць май-

стар-кла сы на тэ ма тыч ных 
зме нах у ла ге ры «Зуб ра ня» 
на На ра чы. Вель мі мно гія 
з тых, хто зна ё міц ца там з 
фрыз лай там, не па кі да юць 
гэ ты за ня так і ўво гу ле, пра-
цяг ва юць зай мац ца фа та гра-
фі яй.

Не ка то рыя па сту па юць у 
Ака дэ мію мас тац тваў, Бе ла-
рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт 
куль ту ры і мас тац тваў, Ін сты-
тут жур на ліс ты кі БДУ і ін шыя 
на ву чаль ныя ўста но вы, дзе 
мож на атры маць пра фе сію, 
звя за ную з фо та мас тац твам. 
Зай мац ца ў фо та ві дэа ла ба-
ра то рыі, да рэ чы, мо гуць пры-
хо дзіць не толь кі сту дэн ты і 
школь ні кі, а ўсе за ці каў ле ныя 
ма ла дыя лю дзі да 31 го да.

— За ня ткі ў нас бяс плат-
ныя, ка лі не лі чыць той тэх ні-
кі, якую кож ны на бы вае для 
ся бе па сва ім гус це і маг чы-
мас цях, — рас каз вае Кан-
стан цін Яў ге на віч.

Па яго на зі ран нях, апош-
нія 5-6 га доў ся род за хоп ле-
ных фа та гра фі яй ста но віц ца 
ўсё больш дзяў чат, і ў на ву-
чаль ныя ўста но вы з «фа та-
гра фіч ным» про фі лем ідуць 
на ву чац ца пе ра важ на яны.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.
Фо та пра да стаў ле на 

фо та ві дэа ла ба ра то ры яй 
Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

тэх ніч най твор час ці.

КА ЛІ ЗА МЕСТ ПЭНД ЗЛЯ — СВЯТ ЛО

— Пер шы раз скрап-
бу кінг я па ба чы ла ў 
ад ным ча со пі се. Там 
дру ка ва лі вель мі шмат 
ін фар ма цыі пра хо бі: ад 
вы шыў кі стуж ка мі да 
ары га мі. Мне ча мусь ці 
за пом ніў ся скрап бу кінг, 
і пас ля, ужо ка лі ста ла 
ву чыц ца ў Мін ску, знай-
шла ў ад ной са цы яль-
най сет цы аб' яву пра 
на бор на кур сы. З та го 
ча су прай шло два га ды, 
— рас каз вае Ган на.

За гад ка вая «не ай чын ная» наз-
ва па хо дзіць ад сло ва «скрап бук». 
Гэ та та кі аль бом для на клей ван ня 
«вы ра зак» з га зет і ча со пі саў, фо-
та здым каў, паш то вак і ўся го, што 
да ра гое як па мяць. Нех та твор чы і 
анг ла моў ны транс фар ма ваў гэ тае 
па няц це да фо та аль бо ма, кож ная 
ста рон ка яко га — скон ча ная дум-
ка-ўра жан не пра пэў ную па дзею. 
Акра мя здым ка пра яе мо жа на гад-
ваць што за ўгод на — стуж кі, су хія 
пя лёст кі кве так, ка мень чы кі (ка лі 
іх удас ца пры ма ца ваць). Пры клад-
на так скрап бу кінг і з'я віў ся. Сён-
няш нія май стры фо та аль бо ма мі не 
аб мя жоў ва юц ца. Мож на ства раць, 
на прык лад, за пра шэн ні, рам кі для 
фо та, на тат ні кі. Ро бяць па доб ным 
чы нам і паш тоў кі. Гэ тае мас тац тва 
хоць і бліз кае да скрап бу кін гу, але 
на зы ва ец ца ін шым сло вам — кард-
мэй кінг.

Мі ні мум для та го, хто хо ча за-
няц ца скрап бу кін гам, — на яў насць 
спе цы яль най па пе ры, сту жак, па-
це рак, ка ру нак, але ка лі за хап лен-

не ста но віц ца па ста ян ным, то гэ ты 
мі ні мум «раз рас та ец ца» да бяс кон-
цас ці. На прык лад, Ган на за хоў вае 
ма тэ ры я лы для сва ёй твор час ці ў 
шмат лі кіх скрын ках і па кун ках. Ка-
лі іх усе да стаць з па ліц, га дзі ну на 
вы ву чэн не «змес ту» мож на па тра-
ціць дак лад на.

— Я не лі чы ла, коль кі гро шай 
пай шло на ма тэ ры я лы. Тры міль-
ё ны руб лёў ці ка ля та го дак лад на 
на бя рэц ца, — рас каз вае Аня. — Я 
ста ра юся за маў ляць усё на ра сій-
скіх ці ўкра ін скіх сай тах, там цэ ны 
кры ху мен шыя, чым у Бе ла ру сі, — 
пра цяг вае мая су раз моў ца. — Так 
што з дзяў ча та мі-май стры ха мі мы 
звы чай на аб' яд ноў ва ем ся і ро бім 
ад ну вя лі кую за мо ву, а вы дат кі за 
да стаў ку дзе лім на ўсіх па роў ну.

Як мож на зра зу мець, ма тэ ры я-
лы для скрап бу кін гу — за да валь-
нен не ня тан нае: адзін ліст па пе ры 
мо жа каш та ваць не каль кі ты сяч 
руб лёў. Але спрак ты ка ва ныя лю дзі 
ве да юць, што шмат лі кія рэ чы, якім 
на ле жыць стаць част кай ру кат вор-
най пры га жос ці, мож на зда быць аб-

са лют на бяс плат на. На прык лад, у 
Ані так атрым лі ва ец ца з па цер ка-
мі: шмат іх зной дзец ца, ка лі ра за-
браць ста рыя ка ра лі ці бран за ле ты. 
А яшчэ мож на па пра сіць сва я коў, 
каб да па маг лі (Ган на шмат па це-
рак атры ма ла ад сяст ры). Так са ма 
бяс плат ныя — су хія квет кі (за ле та 
мож на на рых та ваць на цэ лы год), а 
ро лю пры го жай па пе ры па спя хо ва 
вы ка на юць ста рон кі ча со пі саў, а ў 

не ка то рых вы пад ках — 
на ват ста рая га зе та.

Ле тась на свя та го ра да 
ў Мін ску Аня ўдзель ні ча ла 
ў кір ма шы май строў.

— Ці каў ных бы ло 
шмат, але лю дзі больш 
гля дзе лі, чым на бы ва лі. 
Згад ваю па куп ні коў, якія 
пры хо дзі лі і ад ра зу пра сі-
лі: «Мне гэ та, гэ та і яшчэ 
вунь тую ра мач ку!» І ўсё 
ж у боль шас ці вы пад каў 
амаль кож на му па да баў-
ся знеш ні вы гляд аль бо-
маў, за пра шэн няў, а вось 

кошт «пу жаў». Зра зу ме ла, ку піць 
паш тоў ку за 30 ты сяч руб лёў ад-
ва жыц ца не кож ны. Што зро біш, 
руч ная пра ца не мо жа каш та ваць 
тан на.

Для та ко га кар пат лі ва га хо бі, як 
скрап бу кінг, па тра бу ец ца не толь-
кі «твор чая жыл ка», але і не ма лая 
коль касць ча су. Та му май стра ваць 
пры го жыя рэ чы та кім спо са бам 
мно гія па чы на юць та ды, ка лі з'яў ля-
юц ца воль ныя га дзі ны. На прык лад, 
у дэ крэт ным ад па чын ку.

— На кур сах у ма ёй гру пе бы ло 
не каль кі ця жар ных жан чын. Яны 
ву чы лі ся з раз лі кам на тое, каб бы-
ло чым ся бе за няць, акра мя хат-

ніх кло па таў. А ка лі па шан цуе, то і 
гро шай кры ху за ра біць, ства ра ю чы 
рэ чы на за мо ву, — га во рыць Ган на. 
— З во пы ту зна ё мых я ве даю, што 
пра даць свае вы ра бы па доб рым 
кош це — гэ та рэ аль на.

Ства раць свае шэ дэў ры ча сам 
да во дзіц ца са мы мі не ча ка ны мі спо-
са ба мі.

— Ёсць ці ка вая і скла да ная тэх-
ні ка, якая на зы ва ец ца эмб ро сінг. 
Спа чат ку на па трэб ны вам штам пік 
на но сіц ца чар ні ла, усё гэ та пе ра но-
сіц ца на па пе ру, пас ля ча го на яшчэ 
мок ры над піс ці ма лю нак па трэб на 
на сы паць пуд ру для эмб ро сін гу і 
вы су шыць спе цы яль ным фе нам. 

Той, якім дзяў ча ты 
су шаць ва ла сы, для 
гэ тай спра вы не па-
ды хо дзіць, — дзе ліц ца 
сак рэ та мі Ган на.

Яшчэ мож на «ста-
рыць» па пе ру з да-
па мо гай спе цы яль-
най фар бы, ра біць 
ціс нен не, вы ра заць 
фі гур ны мі на жні ца-
мі пры го жыя ўзо ры, 
пра шы ваць на швей-
най ма шын цы ліс ты 
аль бо маў...

Ка лі зда ец ца, што гэ та прос та 
не рэ аль на зра біць, зна чыць, вам 
аба вяз ко ва трэ ба па спра ба ваць. Як 
па каз вае жыц цё, у скрап бу кінг ча-
сам уцяг ва юц ца тыя, ад ка го гэ та га 
зу сім не ча ка еш... Ад на з апош ніх 
вя лі кіх за моў, што ра бі лі Ган не, — 
45 за пра шэн няў на вя сел ле стры-
еч на га бра та. Той спа чат ку моўч кі 
на зі раў за пра цай, а пас ля на хлоп-
ца «сыш ло на тхнен не», і ён сам 
уклю чыў ся ў пра цэс. Над звы чай 
ці ка ва бы ло на зі раць за вы со кім 
сур' ёз ным вай скоў цам, які вы ра заў 
з па пе ры ма тыль коў...

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.
Фо та аў та ра.

Сам са бе ды зай нерСам са бе ды зай нер

СКРАП БУ КІНГ: «МА ТЭ РЫ ЯЛЬ НЫЯ» ЎРА ЖАН НІ
...Пе ра да мной ста іць не каль кі не ма лень кіх скры нак, у якіх — кве-
тач кі, стуж кі, па цер кі, па пе ра і яшчэ без ліч рэ чаў, пры зна чэн не і 
наз вы якіх для «чу жых» за ста юц ца за гад кай. Вось ад на пры ла да, 
на прык лад, ад на ча со ва па доб ная да мя са руб кі і... гіль я ці ны, а на 
са мой спра ве з яе да па мо гай вы ра за юць з па пе ры «ка рун ка вых» 
ма тыль коў для скрап бу кін гу. Што зна чыць гэ тае сло ва, якія вы дат-
кі ня се ў са бе та кое хо бі і ча му не ка то рыя бе ла ру сы па куль што 
«пу жа юц ца» рэ чаў руч но га вы ра бу, ка рэс пан дэн ту «Чыр вон кі» 
рас ка за ла Ган на Літ ві но віч, за хоп ле ны сва ёй спра вай «скрап бу-
кер», а ра зам з тым — бу ду чы ланд шафт ны ды зай нер і «кры ні ца» 
ары гі наль ных па да рун каў для род ных і сяб роў.

За гад ка вая «не ай чын ная» 
наз ва па хо дзіць ад сло ва 
«скрап бук». Гэ та та кі аль бом 
для на клей ван ня «вы ра зак» 
з га зет і ча со пі саў, фо та здым каў, 
паш то вак і ўся го, што да ра гое 
як па мяць.


