
— На тал ля Ва сіль еў на, на пры-
кан цы ліс та па да ў вас ад бы ло ся 
на ва сел ле — свая сту дыя. Якіх пе-
ра мен вар та ча каць, уліч ва ю чы, 
што маг чы мас цей ста ла больш?

— З'яў лен не сту дыі — гэ та адзін 
з эта паў раз віц ця тэ ле ка на ла «Бе-
ла русь 2». На па чат ку но ва га се зо на 
мы змя ні лі гра фіч нае афарм лен не, 
сту дыя — прос та на ступ ны крок. Але 
са ма па са бе яна — гэ та прос та сце-
ны. Без та ле на ві тай твор чай гру пы, 
якая змо жа там пра ца ваць, не бу дзе 
ні я ка га вы ні ку. Рых ту ю чы ся да но-
ва га се зо на і ства ра ю чы знеш нюю 
кар цін ку, мы пра ца ва лі і над скла-
дам твор чых груп. У шта це тэ ле ка-
на ла з'я ві лі ся та ле на ві тыя ма ла дыя 
лю дзі з Ака дэ міі мас тац тваў. 

На прык лад, ад на з за дач но ва-
га пра ек та «Пін-код» на кі ра ва на 
на за ах воч ван не ма ла дых рэ жы сё-
раў, рэ дак та раў, жур на ліс таў. Сту-
дыя — гэ та пля цоў ка для рэа лі за цыі 
за ду ма на га. Мы мо жам на зі раць, як 
ужо вы хо дзяць ад туль пра ек ты «Тэ-
ле ра ні ца» і «Рэ пар цёр». Тое, што 
ця пер ма ем сваю тэ ры то рыю, — вя-
лі кі плюс з эка на міч на га і твор ча га 
пунк таў гле джан ня. Мно гія тэ ле ка-
на лы ва ўсім све це ідуць шля хам 
най мен шых укла даў у сту дый нае 
афарм лен не. І мы, як тэ ле ка нал, 
ары ен та ва ны на ма ла дзёж ную аў-
ды то рыю, ста ра лі ся ра біць лёг кую 
сту дыю, якая да зва ля ла б ства раць 
не толькі агуль ную сты ліс ты ку, але 
і рас пра цоў ваць «ін ды ві ду аль насць» 
для кож най пра гра мы. Ха ця мяр кую, 
што для тэ ле гле да ча сён ня больш 
важ ны твор чы склад нік та го ці ін-
ша га пра ек та.

Вя до ма, мы не бу дзем пра ца ваць 
толь кі ў гэ тым зды мач ным па віль ё-
не. Бо іс нуе шэ раг ідэй, якія бу дуць 
рэа лі зоў вац ца, як ка жуць, на на ту-
ры.

— Што са мае скла да нае, ка лі 
кі ру еш ка лек ты вам крэ а тыў ных 
ма ла дых лю дзей?

— Мне зда ец ца, ка лі ў ка лек ты-
ве ўсё глад ка і ўсе з усім па га джа-
юц ца — гэ та аль бо хлус ня, аль бо 
ка ман дзе прос та не ці ка ва, што ад-

бы ва ец ца. Лю дзі твор чыя ў лю бым 
вы пад ку асо бы з ам бі цы я мі. І я, 
шчы ра ска жу, не ха чу ба чыць 
на «Бе ла русь 2» абы яка-
вых су пра цоў ні каў. Та му 
мне заў сё ды пры ем на 
на зі раць, як лю быя 
ідэі, не за леж на ад та-
го, хто іх пра па ноў-
вае, у нас ак тыў на 
аб мяр коў ва юц ца. 
Я заў сё ды ка жу: 
«За раз мы са бра-
лі ся тут, каб вы слу-
хаць ад но ад на го, 
па спра чац ца, але 
пры няць ра шэн не, 
з якім бу дзе згод ны 
кож ны». 

Толь кі та кім чы-
нам твор чы па тэн-
цы ял мож на са браць 
і рэа лі за ваць лю бую 
ідэю на эк ра не. Тэ ле-
ба чан не — пра ца ём кі 
пра цэс, дзе за дзей ні-
ча ны роз ныя струк ту ры Бел тэ ле ра-
дыё кам па ніі. І ка лі твор чыя спрэч кі 
бу дуць ад бы вац ца не па срэд на на 
зды мач най пля цоў цы, то пра цэс вы-
твор час ці бу дзе ня пра віль ным. Уліч-
ва ю чы спе цы фі ку на шай пра цы, я не 
ча каю, што бу дзе прос та. І больш за 
тое, не ха це ла б та ко га.

— На «Бе ла русь 2» ёсць пра ект 
«Ха чу ў тэ ле ві зар», які з'яў ля ец ца 
шан цам па ка заць ся бе для тых, 
хто ма рыць пра ца ваць на тэ ле ба-
чан ні. Які ча ла век мо жа прэ тэн да-
ваць на мес ца ў ка ман дзе ва ша га 
тэ ле ка на ла?

— У нас пра цяг вае вы хо дзіць 
5-хві лін ны фар мат пра ек та «Ха чу ў 
тэ ле ві зар». Мы ма ем пры кла ды кан-
крэт ных лю дзей, якім ён да па мог па-
ка заць ся бе. Ад туль на шы вя ду чыя 
бра ты На сы ра вы, пе ра мож ца пер ша-
га рэ алі ці-шоу Гер ман Ма лы шчыц кі 
(за раз пра цуе ў шта це асіс тэн там 
рэ жы сё ра). У той жа пра гра ме «Пін-
код» з'я ві лі ся но выя тва ры, ха ця за-
пус ка лі пра ект мы з ужо вя до мы мі 
вя ду чы мі. І ў якас ці ка рэс пан дэн таў з 
на мі су пра цоў ні ча юць ма ла дыя лю дзі 
з «Ха чу ў тэ ле ві зар». 

Мы не прос та так ро бім усе тыя 
5-хві лін ныя ро лі кі, а ад соч ва ем ці-
ка вых прэ тэн дэн таў. Так са ма ха чу 
су па ко іць тых, хто па куль не тра піў 
на пра гра мы ў якас ці вя ду чых. Мы 
пла ну ем ра біць дру гі се зон рэ алі ці-
шоу «Ха чу ў тэ ле ві зар». Та му ў вас 
яшчэ бу дзе шанц прай сці на ву чан не 
пра фе сіі ў на шай тэ ле ві зій най сту-
дыі, а пе ра мож ца га ран та ва на атры-
мае пра па но ву пра ца ваць у шта це 
«Бе ла русь 2».

Што ты чыц ца ха рак та рыс ты кі вя-
ду ча га, яко га ха це ла ся б ба чыць на 
эк ра не, то тут, на пэў на, га лоў нае ўліч-
ваць по гля ды аў ды то рыі, на якую мы 
раз ліч ва ем. Лю дзі час та жа да юць ба-
чыць са міх ся бе на эк ра не. Ка лі мы га-
во рым пра мо ладзь, то ёй важ на быць 
у кам па ніі тых, хто, як і боль шасць 
ма ла дых лю дзей, ву чыц ца, вы ра шае 
ней кія жыц цё выя пы тан ні, шу кае свой 
шлях. Мы хо чам быць сум лен ны мі ў 
ад но сі нах са сва ёй аў ды то ры яй.

— На ваш по гляд, тэ ле ба чан-
не мно гіх ма ла дых пры ваб лі вае 
маг чы мас цю ад чуць улас ную па-
пу ляр насць?

— Пер ша пры чы на та ко га вы ба-
ру ў тых, хто ад быў ся ў ней кай ін-
шай пра фе сіі і прый шоў сю ды, — у 
на яў нас ці зда ро вых ам бі цый. Для 
мно гіх тэ ле ба чан не ні бы гіс то рыя 
пра Па пя луш ку, і яны пры хо дзяць, 
раз ліч ва ю чы, што на ват ня доў гае 
з'яў лен не на эк ра не зме ніць іх жыц-
цё да леп ша га. 

Ад нак тут, як і ў лю бым ін шым 
мес цы, трэ ба пра ца ваць. І зай мац ца 
тэ ле ві зій най дзей нас цю лю дзі па чы-
на юць, прай шоў шы пэў ную пра фе-
сій ную пад рых тоў ку. Ха ця бы ва юць 
і вы клю чэн ні, ка лі та лен ты пры хо-
дзяць «з ву лі цы» і зна хо дзяць тут 
сваё мес ца. Але та кія вы пад кі адзін-
ка выя. А вось жа дан не быць па пу-
ляр ны мі — рэч рас паў сю джа ная. 
Ад нак не кож ны га то вы тра ціць на 
да сяг нен не мэ таў шмат ча су. А без 
гэ та га на тэ ле ба чан ні не да маг чы ся 
пос пе ху ў пра фе сіі.

— Во сен ню на ва шым тэ ле ка-
на ле стар та ва ла рэ алі ці-шоу «Па-

на еха лі». Ці лі чы це пра ект уда лым 
і ка лі вар та ча каць пра ця гу?

— Ня хай гэ та ня сціп ла, але пра-
ект «Па на еха лі» з'яў ля ец ца ўда лай 
спро бай ства рэн ня рэ алі ці-шоу 
бе ла рус кі мі вы твор ца мі. Хоць у 
нас і бы лі стра хі пе рад за пус кам, 
як пры ме гэ тую гіс то рыю наш 
гля дач. А ця пер аў ды то рыя ча-
кае пра ця гу. І до ля пра гля даў у 
«Па на еха лі» вы со кая. Пра гра-
ма знай шла сваё мес ца ў сет цы 

вя шчан ня. 5 снеж ня мы ўжо да-
ве да ем ся імя пе ра мож цы, яко га 

вы бе руць тэ ле гле да чы з трох фі на-
ліс таў. У нас мно гія пы та юц ца, дзе 

мы знай шлі та кіх ге ро яў. Яны ў нас 
рэ аль ныя! І гэ тыя ма ла дыя лю дзі 

шчы рыя ў тым, як ус пры ма юць 
су час нае жыц цё. Ма быць, у гэ-
тым і ха ва ец ца сак рэт пос пе ху 
рэ алі ці-шоу. Са мі ге роі ад зна-
ча юць, што яны змя ні лі ся за 
час удзе лу ў пра ек це. 

Та му і пра ця гу яго вар-
та ча каць. Праў да, мы да 
апош ня га мо ман ту не рас-
кры ем мес ца, дзе апы-
нуц ца ўдзель ні кі но ва га 
се зо на. Здым кі, ду маю, 
твор чая гру па пач не ўжо 
вяс ной, каб у на ступ ным 
се зо не мы зноў бы лі ў 

эфі ры. Кас тынг пра-
вя дзём на па чат ку 
2016 го да.

— У сет цы вя-
шчан ня ў вас пры-
сут ні ча юць так са ма 
ра сій скія се ры я лы, 
па пу ляр ныя пра ек ты 

кштал ту «Біт ва эк стра сэн саў». 
Якім чы нам іх вы бі ра е це?

— Мы вы ву ча ем тэ ле ві зій ны ры-
нак. Гля дзім на па пу ляр насць та го ці 
ін ша га кан тэн ту ў аў ды то рыі ін шых 
кра ін. Так са ма ўліч ва ец ца і кошт, бо 
важ на, ці бу дзе пра ект акуп ляць ся-
бе. Тэ ле ба чан не — гэ та та кі ж біз нес, 
як і лю бы ін шы. Ёсць пэў ная са цы-
яль ная за да ча, якую мы вы кон ва ем. 

Але нель га не ўліч ваць пра ві лы рын-
ку, дзе мы па він ны за раб ляць, каб 
іс на ваць. На прык лад, ёсць за меж-
ны се ры ял «Кос ці», які ўва хо дзіць у 
дзя сят ку най леп шых па рэй тын гах 
по шу ка вых сіс тэм у ін тэр нэ це. Але 
ака за ла ся, што на шы тэ ле гле да чы 
з боль шай ці ка вас цю гля дзяць «Не 
на ра дзі ся пры го жай». Та му мы, вы-
ву ча ю чы ўсе гэ тыя мо ман ты, зра-
зу ме ла, не дзе ры зы ку ем. Але без 
гэ та га не бы вае. Ры зы ка — так са ма 
ра шэн не, якое трэ ба пры няць. Як 
ад рэ агуе на яго аў ды то рыя — з'я ва 
не прад ка заль ная.

— «Бе ла русь 2» па зі цы я нуе 
ся бе як тэ ле ка нал для мо ла дзі. 
І ён — прык лад аб' яд нан ня за-
баў ляль на га кан тэн ту і ка рыс най 
ін фар ма цыі. Што да па ма гае тры-
маць тут раў на ва гу?

— Мы вы ра шы лі, што для та го, 
каб за няць сваю ні шу ў тэ ле ві зій най 
пра сто ры, мы ро бім ухіл на за баў-
ляль ныя пра ек ты, але з ак цэн там 
на ка рыс насць. 

Прос та так жар та ваць на тэ мы, 
«ні жэй шыя за по яс» і та кім чы нам 
звяр таць на ся бе ўва гу аў ды то рыі 
мы не бу дзем. У нас ёсць ін шыя маг-
чы мас ці, каб год на вы гля даць на тэ-
ле ві зій ным рын ку і да но сіць да ма-
ла дзёж най аў ды то рыі ней кія іс ці ны, 
якія за ста нуц ца не па чу ты мі, ка лі іх 
ка заць па фас на, се дзя чы за ста лом. 
Та му мы імк нём ся вель мі аку рат на 
за баў ляць і ў той жа час на гад ваць 
пра тое, што жыц цё на ша не толь кі 
з гэ та га скла да ец ца.

Але на ДРАП КО. drapko@zviazda.by

На тал ля МА РЫ НА ВА: 

«Я НЕ ЧА КАЮ, ШТО БУ ДЗЕ ЛЁГ КА»

Пра ект «Па на еха лі» 
з'яў ля ец ца ўда лай спро бай 
ства рэн ня рэ алі ці-шоу 
бе ла рус кі мі вы твор ца мі. 
Хоць у нас і бы лі стра хі пе рад 
за пус кам, як пры ме гэ тую 
гіс то рыю наш гля дач.

Тэ ле ба чан не — гэ та та кі ж 
біз нес, як і лю бы ін шы. 
Ёсць пэў ная са цы яль ная 
за да ча, якую мы вы кон ва ем. 
Але нель га не ўліч ваць 
пра ві лы рын ку, 
дзе мы па він ны за раб ляць, 
каб іс на ваць. 

Ідзе падпіска на «Звязду» на І квартал 2016 года!
Пад пі сац ца на га зе ту мож на ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай су вя зі; з да па мо гай аплат на-да ве дач на га 

тэр мі на ла РУП «Бел пош та»; праз сіс тэ му «ін тэр нэт-пад піс ка» на сай це www.belpost.by; у кі ёс ках 
«Белса юз дру ка»; у паш таль ё наў.

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА 
5 разоў на тыдзень!

Пад піс ка, да рэ чы, 
мо жа стаць доб рым 

па да рун кам 
для ва шых род ных 

і бліз кіх, 
для ва шых сяб роў.

Тэ ле ка нал «Бе ла русь 2» мае сваю ні шу, 
ары ен ту ю чы ся пе ра важ на на мала дзёжную аў ды то рыю. 
Не менш важ на і тое, што амаль усе пра ек ты тут 
ства ра юц ца ма ла ды мі і крэ а тыў ны мі людзь мі. 
«Пін-код», «Рэ пар цёр», «Зра зу мець і абяс шко дзіць», 
рэ алі ці-шоу «Па на еха лі» — вы бар шы ро кі для 
лю бо га тэ ле ві зій на га гур ма на. А ня даў на ад бы ло ся 
пры ем нае — у тэ ле ка на ла з'я ві ла ся свая сту дыя. 
Мы су стрэ лі ся з ды рэк та рам «Бе ла русь 2» 
На тал ляй МА РЫ НА ВАЙ, каб да ве дац ца, 
як гэ та паў плы вае на лёс пра грам тэ ле ка на ла.


