
ЧАЦВЕР
№ 25 (15784)

17 СНЕЖНЯ 
2015 г.

Выдаецца 
з 21 красавіка 1921 года

Ім ёныІм ёны

«Я МОЦ НА ЗА ХА ПІЎ СЯ 
ЭКС ПЕ РЫ МЕН ТАМІ...»
Гурт «J:Морс» мож на на зваць 
«доў га жы ха ром» на нашай сцэ не

Дзе па тра бу юць крыш та лё ва «чыс тую» 
бія гра фію і вы дат ную фі зіч ную пад рых-
тоў ку, хто пра цуе з ра ні цы да поў на-
чы, і ці праў да, што гро шы не пах нуць, 
вы свят ля лі ка рэс пан дэн ты «Чыр вон кі. 
Чыр во най зме ны». Яны су стрэ лі ся з ін-
ка са та ра мі ад на го са ста ліч ных фі лі ялаў 
ААБ «Бе ла рус бан к».

ВЫ ДАТ НАЕ ЗДА РОЎЕ 
І АР МІЯ ЗА ПЛЯ ЧЫ МА

Ар тур Эк сузь ян пра цуе ў Бе ла рус бан ку 
ўжо 8 га доў, за раз ён стар шы ін ка са тар. Ка-
жа, гэ та толь кі звон ку ўсё ба чыц ца так, як у 
кі но, а на спра ве вы гля дае інакш.

— На віч кі пра хо дзяць стро гі ад бор. Кан-
ды да ты па він ны пра дэ ман стра ваць доб рую 
фі зіч ную пад рых тоў ку, здаць цэ лы спіс нар-
ма ты ваў. Бу ду чыя су пра цоў ні кі пра хо дзяць 
так са ма спе цы яль ныя тэс ты, рас пра ца ва ныя 
псі хо ла гам, — тлу ма чыць Ар тур.

Акра мя гэ та га, кож на га кан ды да та пра-
вя ра юць на прад мет су дзі мас ці ў мі ну лым. 
Яшчэ ад на ўмо ва — служ ба ў ар міі. Апош няй 
ін стан цы яй для бу ду ча га спе цы я ліс та з'яў ля-
ец ца ста жы роў ка. На ві чок ка ля трох ме ся цаў 
ез дзіць на ін ка са цыю з дзей ны мі су пра цоў ні-
ка мі. І толь кі пас ля здае за лік ка мі сіі.

Ігар Са ка лоў скі, кі роў ца ма шы ны, у мі ну-
лым пра фе сій ны спарт смен. Муж чы на іг раў за 
збор ную Бе ла ру сі па ганд бо ле. У скар бон цы 
ін ка са та ра спар тыў ных уз на га род столь кі, што 
ўсе і не пе ра лі чыць. Але сам ён лі чыць, што га-
на рыц ца трэ ба тым, як да ця бе ста вяц ца твая 
сям'я і ка ле гі. Да рэ чы, пра апош ніх. У ра бо це 
ін ка са та раў вель мі важ ную ро лю ады гры вае 
так зва ны ка манд ны дух: зла джа насць у пра-
цы, да вер адзін да ад на го.

— Не па ду май це, што мы, як ма лень кія 
дзе ці, вы бі ра ем, з кім я ха чу «сяб ра ваць», а 

з кім не ся ду ў ад ну ма шы ну, — ка жа Ігар. — 
Псі хо лаг заў сё ды ўліч вае тэм пе ра мент і ха-
рак тар кож на га су пра цоў ні ка, і, ка лі трэ ба, 
пра па ноў вае свой ва ры янт скла ду бры га ды.

Дып ло маў аб вы шэй шай аду ка цыі тут 
не па тра бу юць, але, па сло вах ін ка са та раў, 
юрыс таў і эка на міс таў ся род іх ха пае. Ёсць тут 
і са мыя са праўд ныя ды нас тыі су пра цоў ні каў: 
баць кі, сы ны, уну кі. Ін ка са та ры жар ту юць, што 
амаль кож ны ма ла ды спе цы я ліст зна хо дзіць 
тут са бе дру гую па ла він ку. Ар тур са сва ёй 
бу ду чай жон кай, на прык лад, так са ма па зна-
ё міў ся ў бан ку. Яго дру гая па ла він ка пра цуе 
ў бух гал тэ рыі.

(Заканчэнне на 5-й стар. «ЧЗ».)

Па зна ё міц ца з пра фе сі яйПа зна ё міц ца з пра фе сі яй

ЧЫМ ПАХ НУЦЬ МЯ ХІ 
З ГРА ШЫ МА,
або Ка го бя руць у ін ка са та ры

«Даў ным-даў но лю дзі 
стра ці лі ця гу да ве даў. 
Яны пе ра ста лі чым-не будзь 
ці ка віц ца. На зям лю 
апус ці ла ся цем ра, і ўсе 
заграз лі ў ру ці не не вуц тва. 
Але гэ та му па кла лі ка нец 
вя лі кія: Нью тан, Эй нштэйн, 
Тэс ла, Мен дзя ле еў, Кю ры.
Каб ча ла вец тва ні ко лі 
не за бы ва ла ся пра тыя 
смут ныя ча сы, бы лі 
ар га ні за ва ныя сту дэнц кія 
гуль ні. Што год вы бра ныя 
юна кі і дзяў ча ты зма га юц ца 
за зван не най леп ша га 
сту дэн та, каб па ка заць усім, 
што не аду ка ва ная цем ра 
больш ні ко лі не прый дзе 
на на шу зям лю. Пяць... 
Ча ты ры... Тры... Два... Адзін... 
Мы па чы на ем сту дэнц кія 
гуль ні — 2015. Аб вя шча ем 
па рад тры бу таў»...
Вось та кім не стан дарт ным 
ві дэа пра ло гам рас па чаў ся 
фі нал рэс пуб лі кан ска га 
кон кур су «Сту дэнт го да». 
9 тры бу таў (фі на ліс таў) 
вы еха лі на сцэ ну Мінск ага 
дзяр жаў на га лінг віс тыч на га 
ўні вер сі тэ та на сіг ве ях. 
Ана ло гіі з су пер па пу ляр ным 
у мо ла дзі блок бас та рам 
«Га лод ныя гуль ні» 
на прош ва лі ся са мі са бой.

(Заканчэнне 
на 4-й стар. «ЧЗ».)

Сту дэнц кія гуль ні — 2015Сту дэнц кія гуль ні — 2015

«ТРЫ БУ ТЫ» 
АСПРЭ ЧЫ ЛІ ТЫ ТУЛ

Як «сціп лая дзяў чы на ў шы коў ным кас цю ме» 
ска ры ла жу ры

— Ле тась вы за яў ля лі пра тое, што рас па чы на-
е це сваё соль нае пла ван не...

— Прай шло кры ху больш за год, а столь кі ўся го 
ад бы ло ся! Пас ля кон кур су «Мар ская зор ка» зра бі лі 
пер шы соль ны кан цэрт-спек такль, над ім мы пра ца ва лі 
з кам па зі та рам Ан то нам Ша ку лі ным, гу ка рэ жы сё рам 
Мі кі там Кас цю ко ві чам і ак цё рам Паў лам Ха джа е вым. 
Мне да па ма га лі прэ зен та ваць ся бе ка ле гі Тэа, Та ры ел 
Май су ра дзэ. По тым я па ву шы ўе ха ла ў пра цу на тэ ле-
ві зій ным пра ек це «Ака дэ мія та лен таў». Плюс кан цэр ты 
па Бе ла ру сі, Ра сіі і шмат ін шых па дзей. Год быў ня прос-
тым, але ці ка вым і на сы ча ным, ба га тым на ад крыц ці. 
Бо мае ка ле гі па сцэ не — пры ем ныя лю дзі, якія ўме юць 
шчы ра ра да вац ца тва ім пос пе хам. Му зыч ны ма тэ ры ял, 
што мы прад ста ві лі ў кан цэр це, не зу сім «фар мат» для 
ра дыё, та му за раз нам ці ка ва зра біць неш та та кое, што 
ўпі са ла ся б у гэ тую ні шу. Уво гу ле з ча сам па чы на еш 
ра зу мець, на коль кі важ на гар ма ніч на спа лу чыць тэн-
дэн цыі ў му зы цы з за па тра ба ван ня мі аў ды то рыі і сва ім 
улас ным жа дан нем пра штось ці га ва рыць.

Як асо ба, я так са ма ста ла больш за гар та ва най. 
Кож ны вы хад на сцэ ну — маг чы масць раз маў ляць з 
пуб лі кай, што да па ма гае ар тыс ту раз ві вац ца і зна-
хо дзіць но выя сі лы для твор час ці. Пас ля гаст ро лей 
так са ма з'яў ля ец ца больш упэў не нас ці ў са бе.

— Ці па трэ бен ма ла до му ар тыс ту прад зю сар?
— Су пра цоў ніц тва з ім ка лі і дае фі нан са вую пад-

трым ку, мо жа па зба віць пэў най твор чай сва бо ды. 
Ін шая раз мо ва — ме не джар, які зай ма ец ца ар га ні-
за цый ны мі пы тан ня мі. Я, як асо ба твор чая, ма гу су-
тка мі пра па даць у сту дыі, пі саць пес ні, пра дум ваць 
воб ра зы, а Ар цём (А. Еў сі е віч — ме не джар спя вач-
кі. — Аўт.) — з цвя ро зым ро зу мам ду маць пра ін шыя 
важ ныя мо ман ты ў на шай пра цы. Бес сэн соў на неш та 
на вяз ваць ар тыс ту, бо та ды ён не бу дзе шчы рым са 
сва і мі слу ха ча мі. У пер шую чар гу важ на рас кры ваць 
та лент, які та бе да дзе ны. Ці га то вы ты пры гэ тым ся бе 
«ла маць» і пад па рад коў вац ца чы імсь ці па ра дам — 
кож ны вы ра шае сам.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Воль га КА ЛЕС НІ КА ВА:

«КА ЛІ СПЯ ВАЮ, «КА ЛІ СПЯ ВАЮ, 
УСЁ АС ТАТ НЯЕ УСЁ АС ТАТ НЯЕ 

ПЕ РА СТАЕ ІС НА ВАЦЬ»ПЕ РА СТАЕ ІС НА ВАЦЬ»
Свой та лент ар тыст кі гэ тая ма ла дая дзяў чы на па ча ла дэ ман стра ваць дзе сяць 
га доў та му, удзель ні ча ю чы ў роз ных кон кур сах. Але пра жа дан не стаць спя вач кай 
за яві ла толь кі ле тась. Пер шыя пес ні, вы хад клі паў, соль ны кан цэрт — 
ад каз на пы тан не, на коль кі ўда лым атры ма ла ся тое па чы нан не. 
На пя рэ дад ні Но ва га го да мы су стрэ лі ся са спя вач кай Воль гай Ка лес ні ка вай, 
каб не толь кі пад су ма ваць вы ні кі, але і за зір нуць у бу ду чы ню...

Трой ка пе ра мож цаў: На стас ся Аў сей чык, Ма рыя Мар чук 
і Мі ха іл Ка ра біц кі.

На ша Ка ця пры ме ра ла бро не ка мі зэль ку...
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