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Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІІI квар тал або ІI паў год дзе 2018 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                      на  ІІI квар тал або ІI паў год дзе 2018 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Рых туй боч кі ле там! Са «Звяз дой»!
13 лі пе ня ся род сва іх пад піс чы каў на трэ ці квар тал 

або дру гое паў год дзе «Звяз да» ра зы грае сем ду бо вых 

бо чак ёміс тас цю 10 літ раў і ад ну (су пер прыз) — ёміс-

тас цю 30!

Не забудзьцеся за поў ніць ку пон (глядзі справа), вы-

ра заць яго і да 11 лі пе ня да слаць у рэ дак цыю на ад-

рас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а. А ўжо 

да лей...

Вам па шан цуе!

Пад ра бяз ныя пра ві лы гуль ні зме-
шча ны ў ну ма ры за 31 мая. Тэр мі-
ны пра вя дзен ня гуль ні — з 01.06.2018 
да 30.09.2018.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст-
ра цыі № 3284 ад 25.05.2018 г., вы да дзе на 
Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля-
ван ня і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

— Боль шасць гле да чоў 

ве да юць вас усё ж як вя-

ду чую. Пры чым ад ну з са-

мых па зна валь ных на СТБ. 

Коль кі вы пра цу е це на тэ-

ле ка на ле?

— Ужо 12 га доў. Пры чым 

мой шлях у жур на ліс ты ку 

быў доў гі: я спа чат ку скон-

чы ла юры дыч ны фа куль тэт 

БДУ.

— На пэў на, з чыр во ным 

дып ло мам?

— Так. Сін дром вы дат ні-

цы ў мя не на пра ця гу ўся го 

жыц ця і вель мі мне за мі-

нае. Жур фак заў сё ды быў 

ру жо вай ма рай, та му пас ля 

юры дыч на га я вы ра шы ла 

яе ажыц ця віць і па сту пі ла. 

Прый шла на пер шую прак ты-

ку на СТБ ка рэс пан дэн там, 

тут і за ста ла ся. Уба чыў шы 

мя не, ад ра зу пра па на ва лі 

зды маць сю жэ ты пра куль-

ту ру, але я ска за ла, што ці-

ка віць эка но мі ка. Па чы на ла 

ка рэс пан дэн там, пас ля пра-

ца ва ла і ў прэ зі дэнц кім пу ле, 

у на ві нах, асвят ля ла сур' ёз-

ныя тэ мы. Праз 2—3 га ды па-

ча ла пра ца ваць у пра гра ме 

«Ста ліч ныя пад ра бяз нас ці». 

З гэ та га ча су па чаў ся ме дый-

ны склад нік ма ёй пра фе сіі, 

хоць ме дый насць ні ко лі не 

бы ла для мя не пры яры тэ-

там. На ват за раз тое, што 

на эк ра не — вяр шы ня ай-

сбер га. Мне ку ды больш ці-

ка ва ін шае — тэх на ла гіч ныя, 

рэ клам ныя пра цэ сы ў тэ ле-

вы твор час ці, якія для гле да-

ча не за ўваж ныя. Эфір ныя 

склад ні кі пра фе сіі — грым, 

кас цюм, пры га жосць — для 

мя не прос та па боч ны эфект 

ад пры сут нас ці на тэ ле ба чан-

ні. СТБ ад роз ні ва ец ца тым, 

што ў нас ня ма дык та раў у 

кла січ ным ра зу мен ні, і гэ та 

спры яе раз віц цю асо бы ў са-

мых роз ных кі рун ках.

— Па зна валь насць дае 

ўпэў не насць, што вы не 

за ста ня це ся без пра цы 

і пра ек ты для вас заў сё ды 

зной дуц ца?

— Зу сім не. Кож ны ча ла-

век, які пры хо дзіць на тэ ле-

ба чан не, па ві нен ра зу мець, 

што яно жы ве па сва іх за-

ко нах, і быць прос та вя ду-

чым — гэ та шлях у ні ку ды. 

У та кім вы пад ку трэ ба быць 

га то вым да та го, што ў лю бы 

мо мант вы па дзеш з кад ра. 

Да та го ж жа но чая пры га-

жосць не веч ная, так мож на 

за стац ца ў 40 га доў без уся-

ля кіх на вы каў і ўмен няў. Эк-

ран у гэ тым пла не жорст кі.

— Ця пер вы вя ду чая 

пра гра мы «Вя лі кі сня да-

нак». У якіх пра ек тах мы 

ўба чым вас у но вым тэ ле-

ві зій ным се зо не?

— У тэ ле ка на ла СТБ цал-

кам зме ніц ца кан цэп цыя, і я 

як вя ду чая і прэс-сак ра тар 

тэ ле ка на ла ўдзель ні чаю ў 

рас пра цоў цы но ва га кан-

тэн ту. Але па куль не бу ду 

рас каз ваць пра кан крэт ныя 

пра ек ты, але гэ та бу дзе ў до-

брым сэнсе рэ ва лю цыя.

— На па чат ку кар' е ры ў 

Іры ны Рам баль скай на эк-

ра не быў вель мі гла мур ны 

воб раз, вы бы лі час тай гос-

цяй на свец кіх ме ра пры ем-

ствах. А ў ней кі мо мант ад 

гэ та га ады шлі. Што ад бы-

ло ся ў ва шым жыц ці?

— Ве ча рын кі, прэ зен-

та цыі, гла мур ні ко лі мя не 

асаб лі ва не ці ка ві лі. Але гэ та 

не ад' ем ная част ка ма дэль-

най кар' е ры, якая ў мя не па-

ча ла ся ў 12 га доў. Та кі мой 

воб раз сфар мі ра ваў ся, хоць 

я ад яго доў га імк ну ла ся ад-

хрыс ціц ца. А по тым зра зу ме-

ла: каб ру хац ца да лей, трэ ба 

вы ка рыс тоў ваць тую асно ву, 

што ёсць. Та му ў но вым се-

зо не ад ра ней ша га воб ра-

за ады хо дзіць не бу дзем, 

хоць ён і не су па дае з ма-

ім унут ра ным «я». Зла маць 

стэ рэа ты пы, што я і імк ну-

ла ся зра біць усё сваё жыц-

цё, не маг чы ма. Тым больш 

што з ма дэль най кар' е рай 

не за вяз ваю, ёсць пра па но-

вы паў дзель ні чаць у кон кур-

сах пры га жос ці, праў да, для 

больш ста рэй ша га ўзрос ту. 

Так што мой сфар мі ра ва ны 

воб раз за ста нец ца, праў да, 

з ін тэ ле кту аль ным склад ні-

кам, які для ка гось ці, маг чы-

ма, ста не не ча ка ным.

— Вель мі дзіў на, да рэ-

чы, чуць ад тэ ле вя ду чай, 

ма дэ лі і ўдзель ні цы кон-

кур саў пры га жос ці, што 

ма ні кюр вы мо жа це зра-

біць і са мі, ма саж вас на-

пруж вае, а на SPА-пра цэ-

ду ры шка да ча су...

— Увесь мой до гляд ця-

пер за клю ча ец ца ў тым, 

што зі мой у мя не вя чэр нія 

пра беж кі, а ле там — ра ніш-

нія. За раз я пра чы на ю ся а 

па ло ве сё май і вы хо джу на 

га дзін ную пра беж ку. Яна, 

да рэ чы, зай мае больш ча-

су, чым збо ры на пра цу — 

збі ра ю ся я лі та раль на за 

20 хві лін.

— А пры га та ваць сня-

да нак?

— Я не сне даю з ра ні цы, 

дач ка сне дае звы чай на ў 

шко ле, ця пер нам з гэ тым 

да па ма гае мая ма ма. Гэ та, 

ка неш не, вя лі кі мі нус, але 

апош нім ча сам я не га тую 

скла да ных страў, у мя не ўсё 

мак сі маль на прос та. Як і з 

до гля ду за са бой — толь кі 

пра беж ка. Кайф ад бе гу, ад 

ма ра фо ну, які я зла ві ла, за-

цяг нуў. Той, хто па спра ба ваў, 

ве дае, што цяж ка спы ніц ца. 

Пе ры яд адап та цыі ў мя не, 

да рэ чы, быў доў гі. Я па чы на-

ла з 300—500 мет раў, на якія 

не ха па ла ды хан ня. А за раз 

я за бы ваю на ват, коль кі пра-

бег ла. Што да ты чыц ца так 

зва ных уко лаў пры га жос ці, 

ма гу зра біць іх раз у паў го-

да-год для жыўлення скуры, і 

ніякага ботаксу. У мя не ёсць 

кас ме то лаг, якая ба чыць мя-

не ад сі лы два-тры ра зы на 

год. Ні я кіх спе цы фіч ных ме-

ра пры ем стваў ня ма. Маё хо-

бі — скульп ту ра — ма ні кю ру 

не пра ду гледж вае. Ва ла сы 

больш не на рошч ваю.

— Та кое скла да нае хо бі, 

да рэ чы, вы ма гае шмат ча су. 

Да ўдзе лу ў кон кур се ў Лон-

да не доў га рых та ва лі ся?

— Я ма ла сплю і шмат 

пра цую. Зме на ак тыў нас ці 

вель мі да па ма гае ад наў ляц-

ца. На ўдзел у «Арт-рэ зі дэн-

цыі», да рэ чы, па да ла за яў ку 

ў апош ні дзень. Трэ ба бы ло 

прад ста віць свае ра бо ты і 

вы ста вы, аў та бія гра фію, а 

так са ма ві зу а лі за ваць пра-

ект, які я маг ла б ува со біць 

для Лон да на. Я са сва іх 

скульп тур неш та вы бра ла, 

на пры дум ва ла, ві зу а лі за-

ва ла ў гра фіч ным рэ дак та-

ры — усё вель мі хут ка. Ада-

сла ла і за бы ла. Не ча ка ла, 

што на ват у 50-ку трап лю. 

А атры ма ла ся, што ў дзя сят-

ку най леп шых. Вось ця пер 

вя дзём пе ра мо вы аб спе цы-

яль ным ар ты ку ле ў іх ка та-

ло гу і на ву чан ні ў Лон да не, у 

Цэнт раль ным ка ле джы мас-

тац тва і ды зай ну імя Свя то га 

Мар ці на, я ма ры ла там па-

ву чыц ца. Ка лі твае ра бо ты 

ацэнь ва юць пра фе сі я на лы, 

гэ та дае вя лі кі штур шок. 

Я ад ра зу ж па бег ла да куп-

ляць но выя ма тэ ры я лы, каб 

ра біць неш та да лей.

— У вас ёсць свая май-

стэр ня?

— Так, але па куль яна 

зна хо дзіц ца на да чы. Ма тэ-

ры я лы, з які мі да во дзіц ца 

пра ца ваць, скла да ныя: ёсць 

і не бяс печ ныя, і так січ ныя. 

Але це шу ся бе на дзе яй, што 

ў го ра дзе ў мя не так са ма з'я-

віц ца май стэр ня.

— Скульп ту ру вы, зда-

ец ца, ні дзе спе цы яль на не 

вы ву ча лі...

— І дзесь ці на ват ра да гэ-

та му, хоць па ву чыц ца ў той 

жа Ака дэ міі мас тац тваў ха-

це ла б. За тое ў мя не ня ма 

стра ху пе рад ней кі мі но вы мі 

ма тэ ры я ла мі. Я ма гу ку піць 

эпак сід ны клей і ля піць з яго. 

Спра бую ўсё, што мож на.

— У які мо мант вы зра-

зу ме лі, што ра бо ты да стой-

ныя та го, каб вы стаў ляць?

— Я з са ма га па чат ку вы-

ра шы ла іх вы стаў ляць, і та ды 

ў мя не не бы ло бо я зі, што яны 

не да стой ныя. А ця пер, на ад-

ва рот, з'я віў ся страх, што 

ра бо ты не та кія, як трэ ба. 

І я вы стаў ля ю ся ўсё ме ней. 

І ўся ляк з са бой зма га ю ся. 

Та му та кія рэ чы, як кон курс 

у Лон да не, да па ма га юць іс ці 

да лей. Я вель мі ня ўпэў не ны 

ў гэ тых ад но сі нах ча ла век. 

Мя не рас кры ты ка ваць вель мі 

лёг ка. Та му ста ра юся ні ко лі 

не чы таць ка мен та рыі ў ін тэр-

нэ це, бо бу ду пе ра жы ваць. З 

ін ша га бо ку, ні хто і дзя ся тай 

до лі та го, што я са ма пра 

ся бе ду маю, не на пі ша. На-

ву чан не ў Лон да не — гэ та і 

маг чы масць вы ха ду на еў-

ра пей скі ры нак. Скульп ту ра 

скла да ная ў пла не пе ра воз кі. 

Ка лі ад сы ла еш ра бо ты, і Еў-

ро па, і Аме ры ка за ці каў ле-

ныя, а вось з ла гіс ты кай усё 

вель мі скла да на.

— Вы пра да яце ва шы 

ра бо ты?

— Ляль кі, з якіх па чы на-

ла ся маё за хап лен не скульп-

ту рай, я пра да ва ла ў Бе ла ру-

сі, і да во лі па спя хо ва. Але я 

не вель мі люб лю пра ца ваць 

на за каз. Хоць з усі мі, ка го я 

ля пі ла, я пра жы ва ла жыц цё. 

Гэ та ж ме сяц-два ра бо ты над 

тва рам, над фо та здым ка мі. І 

поў нае па гру жэн не ў жыц цё 

ін ша га ча ла ве ка. Гэ та бы ло 

ці ка ва і пры но сі ла да ход. Але 

я ўсё ж ха чу ра біць штось ці 

менш кла січ нае, рас паў сю-

джа нае. І ра зу мею, што до-

ма ў нас не кож ны па ста віць 

тое, што мне сніц ца. Еў ро па 

ў гэ тым пла не мае больш 

шы ро кія по гля ды.

— Якія яшчэ пе ра мо гі 

бы лі ў ва шым жыц ці апош-

нім ча сам?

— Мая 10-га до вая дач ка 

Іза бе ла па сту пі ла ў гім на зію-

ка ледж мас тац тваў. Пры чым 

сё ле та быў са мы вы со кі кон-

курс. Яна яго вы тры ма ла і 

бу дзе ву чыц ца ў тым твор-

чым ася род дзі, у якім я заў-

сё ды імк ну ла ся ака зац ца. 

Вы дат ная шко ла, дзе ўро кі 

ма тэ ма ты кі і рус кай мо вы 

раз баў ле ныя ўро ка мі ма-

люн ка, кам па зі цыі... Мой 

дзя ду ля ма ля ваў, пры ем на, 

што гэ та тра ды цыя ў на шай 

сям'і за ста ец ца.

— Ве даю, што вы вель мі 

шмат ро бі це для ўсе ба ко-

ва га раз віц ця дач кі...

— Акра мя за ня ткаў ма-

люн кам, яна на вед вае тэ ат-

раль ны гур ток, зай ма ец ца 

тан ца мі, але гэ та тое, што 

яна са ма вы бра ла, аба вя-

за лаў кі з май го бо ку ня ма. 

Прын цы по вай за да чай бы ло 

за ах во ціць яе чы тан нем. Тут 

прый шло ся зла маць свае 

стэ рэа ты пы. Я ж ха це ла, каб 

яна чы та ла тое, што мне ці-

ка ва. По тым вы ра шы ла: ня-

хай чы тае хоць бы і аб горт кі 

ад цу ке рак. І яна са ма ста ла 

вы бі раць кні гі. І та ды спра ва 

пай шла пра сцей.

— Лю бі це кі ра ваць аў та-

ма бі лем?

— Ма шы на за ста ец ца для 

мя не тым мес цам, дзе я ма гу 

па ду маць, ад па чыць, па піць 

ка вы, дзе зна хо дзяц ца ўсе 

па трэб ныя мне рэ чы, туф лі і 

адзен не, каб пе ра апра нуц ца. 

Люб лю ўклю чыць гуч на му-

зы ку і на кру ціць па ру ліш ніх 

кру гоў па тых мяс ці нах, якія 

па да ба юц ца, каб раз гру зіц ца 

ад ду мак пас ля пра цы. Мар-

ка аў та ма бі ля, уз ро вень яе 

кам фор ту не ма юць для мя не 

аб са лют на ні я ка га зна чэн ня. 

Я ў бы це аб са лют на непа тра-

ба валь ны ча ла век — жы ву 

ў ква тэ ры ў звы чай ным па-

нэль ным до ме. Ка лі ў ча ла-

ве ка шмат ча су, маг чы ма, 

яму па трэб ныя SPA-са ло-

ны, асаб лі выя хат нія ўмо вы. 

У ма ім вы пад ку я пры хо джу 

да до му, каб пе ра на ча ваць. 

На ват у вы хад ныя до ма мы 

з Іза бе лай не ся дзім.

— Як іх пра во дзі це?

— Едзем на да чу, дзе я 

пра цую, а дач ка ма люе. У яе 

там ёсць ро вар і ўсё не аб ход-

нае для нар маль на га дач на-

га жыц ця. У го ра дзе хо дзім і 

ў кі но, на вы ста вы, абе да ем 

звы чай на не до ма. Вель-

мі лю бім па да рож ні чаць — 

рап там на быць бі ле ты і ку-

ды-не будзь з'е хаць. У мя не 

вя ліз ны ту рысц кі рук зак на 

65 літ раў, які мы за гру жа ем 

і ка чу ем, не пры вяз ва ю чы ся 

да ад на го мес ца ці га тэ ля. 

Звы чай на як вый шлі з ра ні-

цы — той му зей, ін шы — так 

да ве ча ра і гу ля ем. Вы бі ра ем 

гас ці ні цу, каб яна бы ла або з 

ці ка вым ды зай нам, або ў ці-

ка вым мес цы. Вось ня даў на 

бы лі ў Фран цыі, вы бра лі га-

тэль чык, бо пра чы та лі, што 

пра сіць ежу праз акно ў нас 

бу дуць ка над скія гу сі, якія 

там жы вуць.

Але на КРА ВЕЦ.

Тэ ле вя ду чая, акт ры са, ма дэль, пе ра мож ца кон кур-

саў пры га жос ці Іры на РАМ БАЛЬ СКАЯ мае і яшчэ 

ад но да во лі не ча ка нае амп луа — скульп тар. Пры-

чым хо бі пе ра тва ры ла ся ўжо ў неш та боль шае — на 

мі ну лым тыд ні, на прык лад, ра бо ты Іры ны ўвай шлі 

ў дзя сят ку най леп шых на прэ стыж ным кон кур се 

«Арт-рэ зі дэн цыя ў Лон да не». З паў та ры ты ся чы 

ўдзель ні каў — еў ра пей скіх скульп та раў — бе ла рус-

ка ўвай шла ў дзя сят ку фі на ліс таў! Аб за хап лен ні 

скульп ту рай, тэ ле ба чан нем, вы ха ван ні дач кі і мес-

цы гла му ру ў жыц ці мы па раз маў ля лі з Іры най.

Іры на РАМ БАЛЬ СКАЯ:

«НЕ КОЖ НЫ ПА СТА ВІЦЬ ДО МА «НЕ КОЖ НЫ ПА СТА ВІЦЬ ДО МА 
МАЮ СКУЛЬП ТУ РУ»МАЮ СКУЛЬП ТУ РУ»


