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Аса біс ты прык ладАса біс ты прык лад

Ім ёныІм ёны

Мас тац тва 
з нот ка мі 
тра гіз му

СПАД НІ ЦА, 
ЯК У ША НЭЛЬ

Са шы на май стэр ня зай мае адзін 
з па ко яў у ква тэ ры. Ма ма Але на, ка-
лі за ўва жы ла та лент дач кі, па га дзі-
ла ся ад даць ёй для твор час ці пра-
стор ную за лу. На па лі цах — ру ло ны 
тка ні ны, па тэ ле ві за ры — транс ля-
цыя мод ных па ка заў, на ве шал-
ках — убо ры Са шы на га ды зай ну.

— З шас ці га доў я шы ла цац кі, 
прос тае адзен не для ля лек, — рас каз вае ву-
ча ні ца 20-й ся рэд няй шко лы Мін ска. — А ў 
11 га доў зра бі ла пер шую су кен ку для ся бе. 
Уба чы ла тка ні ну, якая мне спа да ба ла ся, без 
ін тэр нэ ту пры ду ма ла фа сон — скла да ны, з 

каў не ры кам, ман жэ та мі. Ні я кіх вы кра ек: усё 
ра бі ла на во ка, дзесь ці пад ра за ла су кен ку 
прос та на са бе. Атры ма ла ся не па пра ві лах, 
але вель мі ці ка ва.

(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ».)

Як от-ку цюр!Як от-ку цюр!

«Пер шую су кен ку 
па шы ла ў 11»
Мін ская школь ні ца за ва ёў вае под ыум

У вось мым кла се дзяў ча ты 
на ўро ках пра цоў на га 

на ву чан ня звы чай на шы юць 
па сцель ную бя ліз ну. 

14-га до вая Аляк санд ра 
КАЗ ЛОЎ СКАЯ тым ча сам 
ства рае мод нае адзен не. 

У яе скар бон цы — трэ цяе 
мес ца на «Млы не мо ды 

2016», пе ра мо га ў кон кур се 
Вя ча сла ва Зай ца ва 
«Гу берн скі стыль», 

уз на га ро да «Дэ бют го да» на 
Estet Fashіon Week у Маск ве. 

А ў сту дзе ні ка лек цыя 
Аляк санд ры па тра пі ла на 

под ыум у Хар бін (Кі тай). 
Пра ін ту і цыю на тэн дэн цыі 

і ды зай не раў, якія яе 
на тхня юць, юны ма дэль ер 
рас ка за ла ка рэс пан дэн ту 

«Чыр вон кі. Чыр во най 
зме ны».

Кож ны з іх ужо мае свой 
пра ект, сва іх пры хіль ні каў 
і ўлас ныя твор чыя на быт кі. 
Але, аб' яд наў шы ся, вы ка наў цы 
Zeman, Angst і Kontra здо ле лі 
за пі саць на са мрэч зна ка вы 
для бе ла рус ка га рэ па аль бом. 
Рэ ліз «Ад на ка рэн ныя» гур та 
Belaroots стаў ся ад ной 
з най яр чэй шых прэм' ер па чат ку 
го да і на га даў: наш рэп жы вы, 
моц ны, гуч ны і здоль ны на тхняць. 
Аль бом вяр тае ў мі ну лае, 
рас па вя дае пра су час насць, 
у ім гу чаць (у адэ кват най 
коль кас ці) па тры я тыч ныя 
ма ты вы. На шы су раз моў цы 
Zeman і Angst рас ка за лі пра 
мэ ты аб' яд нан ня ў ад ным гур це, 
рэ пер скую мо ду і важ насць 
су поль най пра цы ў ка ман дзе.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Гурт Belaroots:

«Для нас рэп — «Для нас рэп — 
як тры бу на»як тры бу на»
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ШЛЯХ У АКА ДЭ МІ КІ
Мо ла дзі шчы ра рас ка за лі, 

ці мож на раз ба га цець, зай ма ю чы ся на ву кай
«Мая лю боў — цы тах ром Р450, вы ву чэн ню яко га пры све ча на боль шая част ка 
жыц ця. А ўво гу ле, пас ля 45 га доў пра цы ў сфе ры бія ар га ніч най хі міі, я ма гу з 
упэў не нас цю сцвяр джаць, што, з хі міч на га пунк ту по гля ду, жыц цё ча ла ве ка 
— вель мі прос тая рэч. Гэ та су куп насць мност ва хі міч ных рэ ак цый, якія 
ад на ча со ва пра ця ка юць у ча се і пра сто ры», — та кую не ча ка ную за яву па чу лі 
ад чле на-ка рэс пан дэн та На цы я наль най ака дэ міі на вук, док та ра хі міч ных 
на вук, пра фе са ра Сяр гея УСА НА ВА ўдзель ні кі «Су стрэ чы па ка лен няў 
ву чо ных», якая прай шла ў га лоў ным хра ме на ву кі. Ар га ні за та ра мі 
маш таб на га ме ра пры ем ства вы сту пі лі НАН Бе ла ру сі і Рэс пуб лі кан скае 
гра мад скае аб' яд нан не «Бе лая Русь». На су стрэ чу з вя ду чы мі да след чы ка мі, 
ака дэ мі ка мі, чле на мі-ка рэс пан дэн та мі ака дэ міі бы лі за про ша ны больш 
за ча ты ры сот ні сту дэн таў, ма гіст ран таў і ас пі ран таў, якія пра яў ля юць 
ці каў насць да на ву ко вай дзей нас ці. Пад час свое асаб лі вай «про ма-ак цыі» 
ака дэ міч най на ву кі мас ці тыя ву чо ныя рас каз ва лі мо ла дзі пра свой шлях у 
на ву ку, пра тое, над чым яны сён ня шчы ру юць у да след чых ла ба ра то ры ях, 
да ва лі па ра ды, як да біц ца пос пе хаў у на ву ко вай сфе ры і знай сці сваё «мес ца 
пад сон цам». Ва ўсіх ах вот ных бы ла так са ма маг чы масць на ве даць вя ду чыя 
на ву ко ва-прак тыч ныя цэнт ры і ака дэ міч ныя ін сты ту ты.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

Мо ладзь вель мі ўваж лі ва слу ха ла ака дэ мі каў...

Зле ва Zeman, спра ва — Angst.


