i-D
ПРЫДУМАЙ. САБЕ. СЯБЕ.

Нехта разумны сказаў: да таго як табе
стукне дваццатнік, трэба абавязкова
прыдумаць нешта Новае. Інакш цябе
пасьпеюць пераканаць, што твае геніяльныя
здымкі - кропля ў кроплю Гельмут Ньютан,
тваё музло - сумесь сёлетняга Fischerspooner
з раньнім Боўі, і наагул, “усё ўжо прыдумана
да нас”.
Ні фіга не прыдумана, усё гэта закосы
таўстазадых. Калі ты ўпэўнены, што жывеш у
ідэальным сьвеце, можаш спакойна трымаць
ручкі ў кішэньках. Але калі ты не баішся іх
запэцкаць, то ўсё будзе ня так складана, як
здаецца. Часам варта толькі прыплюшчыць
левае вока - і вось табе гатовая філязофія.
І ня цеш сябе адмазкамі, што гэта ўжо
прыдумаў Тэры Джонс: у цябе яшчэ шмат
свабодных органаў, і галоўны зь іх - мозаг.
Самае важнае - зараджаць яго не
арэшкамі...

ХОЧАШ ВЕДАЦЬ,
КАЛI I ШТО БУДЗЕ
Ў НОВЫМ НУМАРЫ CD?
СКIДАЙ СВАЁ МЫЛА СЮДЫ:

COVER STAR: Katya
at Natalia Makei models agency
PHOTOGRAPHY BY Anton Snt
STYLING BY an angelico
MAKE-UP Diana Revyako
THANKS TO: S. Zhdanovich, Body Jazz

дзякуй кампутарнаму клюбу "ОК" за iнтэрнэт-падтрымку

ЗЫ. У наступным нумары чытай пра тое, як
Прыдумалі. Сабе. Сябе. фіналісты кампаніі
“РСС-2: ЭКШН!”

ЧАСОПIС CD / СТУДЭНЦКАЯ ДУМКА ШУКАЙ ТУТ:
крама "TOM TAILOR" (Менск, пр. Скарыны, 37, т. 288-12-44)
крама "LEVI'S" (Менск, пр. Скарыны, 48, т. 288-25-62)
крама "БУНКЕР" (Менск, вул. Казлова, 14, т. 284-93-99)
крама "TRAFFIC" (Менск, пр. Скарыны, 44, т. 284-30-14)
крамы "МИСТЕРИЯ ЗВУКА" (Менск, вул. Няміга, 12,
т. 289-39-30; пр. Скарыны, 52а, т. 283-23-06)
ГЦ "ПАРКИНГ" (Менск, вул. Куйбышава, 40, крама "FUJIfilm", т. 237-30-33)
аўтобусы "ІNTERCARS" і офіс "ІNTERCARS"
(Менск, вул. Гікалы, 3, т. 284-60-37, 284-60-85)
крама "ПЕРЕХОД" (падземны пераход каля ГУМа, т. 227-41-14)
крама "КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР" (вул. К.Чорнага, 31, т. 284-00-35)
інтэрнэт-клюб "iPOINT" (вул. Румянцава, 15, т. 233-97-25)
інтэрнэт-цэнтар "Площ@дка" (пр. Скарыны, 58-4, т. 239-38-74)
"ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ"
(вул. Варвашэні, 17-101, т. 239-17-49)
STAR Travel (вул. Сурганава, 47, оф. 8, т. 232-50-28)
ТАВАРЫСТВА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ
(вул. Румянцава, 13, т. 284-85-11, 288-23-52)
ІНТЭРНЭТ-КАВЯРНЯ ''САЮЗ-ONLINE'' (Цэнтральны дом афіцэраў,
вул. Чырвонаармейская, 3, т. 226-02-79)
крама "ПОДЗЕМКА" (Менск, пр. Скарыны, 43, т. 288-20-36)
кампутарны клюб "ОК" (вул. Iнтэрнацыянальная, 9)

Іван, чаму закрыўся Glossmedia?
У выдавецтва вядомага беларускага часопіса
“Мобильная Связь” зьявіўся інтарэс да мяне як да
галоўнага рэдактара часопіса “Ваш Спорт”. І цяпер
я вырашыў цалкам сканцэнтравацца на ім. Акрамя
таго, праекту glossmedia.org зь цягам часу яўна
спатрэбіўся б выхад на вышэйшы ўзровень, чаго я
ня мог забясьпечыць - новаму часопісу даводзіцца
надаваць увагі крыху менш, чым
нованароджанаму дзіцяці. І, па-трэцяе, існавала
некаторае хоць і добразычлівае, але
несупадзеньне поглядаў з маім кампаньёнам па
праекце. Гэта можна было абсалютна лёгка
пераадолець, але ў той самы момант я добра
зразумеў: надыйшоў час зьмяніць асяродзьдзе.
Пра што не шкадую.
Для людзей, якія ведаюць цябе па Glossmedia,
часопіс “Ваш Спорт” стаў гэткім шокам:
прэзыдэнт на вокладцы, інтэрвію з Байдачным,
Формула-1... Ці можаш ты назваць прычыны
такой рэзкай перамены інтарэсаў?
Вы, мабыць, хітруеце: “Ваш Спорт” ня быў шокам
для тых, хто мяне ведае. Адразу пакіну за рамкамі
вокладку першага нумару і скажу, што часопіс гэта крок наперад, калі параўнаць з сайтам. Я
дастаткова цьвяроза ацэньваю свой унёсак у
часопіс і сваю цяперашнюю дзейнасьць - па
розных прычынах далёка ня ўсё ідэальна, і ёсьць
да чаго імкнуцца. Што датычыцца глянцу, то
разьвітальнае слова на glossmedia.org часткова
зьмяшчае адказ: тут, у клюбах, шмат асобаў, якія
больш арганічна глядзяцца ня з келіхам
шампанскага, а з такім родным вымем у руках.
Што да Формулы-1, інтэрвію з Байдачным… Мяне
цікавіць спорт, а яшчэ больш цікавіць праца ў
глянцавым часопісе.
“Ваш спорт” - гэта цалкам твая ідэя ці табе
прапанавалі працаваць над ужо гатовай?
Распрацоўваць канцэпцыю кантэнту і дызайну
давялося з чыстага аркуша. У той жа час нашмат
лягчэй працаваць, калі ў выдавецтве ўжо існуе такі
сур'ёзны часопіс, як “Мобильная связь”. Шмат
чаго ў працы над новым часопісам робіцца па
аналягічнай схеме. Гэта значна спрашчае работу
ўсіх вінцікаў цэлага мэханізму.
Што ўваходзіць у абавязкі шэф-рэдактара?
Абавязкі шэф-рэдактара ў дадзеным выпадку
супадаюць з абавязкамі галоўнага рэдактара, а
розьніцу ў тэрмінах можна сьпісаць на юрыдычнае
афармленьне.
На якога чытача арыентуешся канкрэтна ты?
Гэта адносна маладыя людзі (20-40), якія не
адкладаюць апошнія грошы, каб набыць часопіс.
Больш навуковую фармулёўку мог бы даць наш
маркетоляг.

ФЭЙС НУМАРУ: ІВАН КАРАІЧАЎ
Ядзя Адамчык
У НЯДАЎНІМ МІНУЛЫМ АДЗІН З
ІНІЦЫЯТАРАЎ ПРАЕКТУ GLOSSMEDIA
ІВАН ЗРАБІЎ РУЧКАЙ МЕНСКІМ
КЛЯБЭРАМ І МОДНІКАМ,
ПЕРАКЛЮЧЫЎШЫСЯ НА БОЛЬШ
СУР'ЁЗНУЮ ПУБЛІКУ. ЗЬ ЛЮТАГА ЁН
ЗЬЯЎЛЯЕЦЦА ШЭФ-РЭДАКТАРАМ
ЧАСОПІСА “ВАШ СПОРТ”.

Ці падтрымліваеш адносіны з кім-небудзь, хто
быў у праекце Glossmedia?
З усімі. Гэта быў у нечым неверагодны час: начны,
у чымсьці хуліганскі, разнастайны - пастаянна
нешта новае. І людзі - незвычайныя. Самыя блізкія
па сайце працягваюць “запальваць”. Іван Мураўёў
распрацоўвае www.mi.by. Сайт яшчэ толькі
адкрыўся, але ўжо заўважаны ў рэйтынгах.
А ведаючы адначасова правакацыйную і
прафэсійную натуру Вані, можна падазраваць, што
далей будзе больш. Дызайнэр Дзіма Халізаў, які
рабіў увесну кожны артыкул, як фляер, цяпер
жыве і ўсьміхаецца ў ЗША. Астатнія таксама
вельмі прыемныя асобы, як мінімум...

Якія пэрсанажы беларускай
крэатыўнай тусоўкі цябе
цікавяць і чаму?
Я б вылучыў тых, без каго ўсё
было б зусім ня так - незалежна
ад ступені знаёмства з кожным
зь іх:
DJ Конь, таму што валодае
асаблівай харызмай, агрэсіяй і
страшэнным талентам.
JetSounds, таму што прыбяры іх,
і ўсе засумуюць, усё ж такі
лідэры, як ні круці.
Onliner - самы пасьпяховы
прыклад кар'еры па-беларуску.
Пачыналі з нуля, цяпер “забурэлі”. Маюць права.
Іван Мураўёў, ужо згаданы
журналіст. І не таму што сябар гэта прыклад таго, як можна
жыць напоўніцу нават у Менску.
“Схватка”, “Фотоохота”, “МЫ”…
Проста малайчына - уласнымі
намаганьнямі ў 25 гадоў
узначальвае дырэкцыю
інфармацыйных праграм адной
з ФМ-станцыяў.
Андрэй Донін, які ўмее весьці за
сабой бляячае племя моднікаў,
ды яшчэ так, каб яны і не
здагадаліся, што за іх прымаюць
рашэньні. Ён прайшоў доўгі
шлях ад віртуальнай
насьценгазэты да разьвітага
вэб-праекту, які рэклямуе Менск
за межамі краіны.
Дзьмітры Забалотны, мадэльер
- на самой справе вельмі цікавая
асоба. Запатрабаваны, і гэта
прыемна.
Apple Tea - якасная музыка зь
Беларусі. За імі, спадзяюся,
зьявяцца праекты, якія будуць
адлюстроўваюць эўрапейскія
тэндэнцыі.
Філіп Чмыр - чалавек-аркестар.
Ягоны талент у пляне
арганізацыі разнастайных
масавых і ня вельмі
мерапрыемстваў (чым ён i
займаецца ў адной з рэклямных
агенцыяў) мяне цікавіць нават
больш, чым талент шоўмэна і
музыкі з гурта Drum Ecstasy.
Усе гэтыя людзі вылучаюцца на
фоне звычайных гардэробаў і
густаў большасьці менчукоў.
Фішка, на мой погляд, якраз у
тым, што многія з тых, хто тут
не згаданы, хоць і выглядаюць, і
думаюць незвычайна, але
насамрэч рухаюць сябе і іншых
ня далей за межы танцполу.
Калі кожны ў чымсьці зьменіць
горад да лепшага, скардзіцца на
сытуацыю ў Менску будзе менш
прычынаў. Ня толькі “Рабi. Сябе.
Сам”, але і “Рабi. Горад. Iншым”.

Інфармацыю і запрашэньні на івэнты,
вечарынкі, выставы і іншыя тусы скідайце
на studumka@tut.by (тэма: мапа)

тэкст:

ЯДЗЯ АДАМЧЫК
МАРЫЙКА МАРТЫСЕВIЧ
АНДРЭАС КОПЫС
СЕРАДА І КАНТРЫБУТАРЫ

PHOTOBEAT ISSUE#1. GLANCE
ФОТАВЫСТАВА ТВОРЧАЙ
СУПОЛКІ FUNLAB
КІНАТЭАТАР “ПЕРАМОГА”

9-10.02.04/
“БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ САМУРАЯ”
ЯПОНСКІ ТЭАТАР “НЭА-КАБУКІ”
ТЭАТАР ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ
19:00

Акрамя беларусаў Міхаіла Лешчанкі і
Максіма Шуміліна ў дадзенай выставе ўзялі
ўдзел фотамастакі са Швэцыі, Фінляндыі і
Расеі. Сустрэліся, так бы мовіць, некалькі
“адзінотаў”, якіх дагэтуль аб'ядноўваў інтэрнэт
і назіраньне за сьветам праз аб'ектыў
фотакамэры.
“Выпадковае” разьмяшчэньне імправізаванай
фотагалерэі было абрана зусім не выпадкова.
Народ, які валам валіў на “Пусты Дом”*, ніяк ня
мог прайсьці міма такога сюрпрызу. Тым болей
што сярод сюжэтаў была нават рэтраспэкцыя
Курасавы (глядзі фотаработы Максіма
Шуміліна “Курасава №1” і “№2”). Праўда,
гледачоў “Знаёмства з Факерамі”** тыя здымкі
прыцягвалі значна меней...
Афіша выставы была стылізавана пад вокладку
часопіса, тэма якога па-ангельску чыталася як
“glance” (“позірк”), а па-нашаму - як “глянец”.
Мяркуючы па работах funlab і кампаніі, глянец
ва ўмовах постсаўковай рэальнасьці быў, ёсьць
і будзе, трэба толькі ўмець яго бачыць. На
прадстаўленых фота памаранчовая цэгла
забудоваў вуліцы Кастрычніцкай удала косіць
пад рамантыку шасьцідзясятых, нейкая
“Бабілёнская” модніца - пад дыска
васьмідзясятых, а на здымку Каці Базенавай
“bubble pop electric” у дзяўчынцы, што танчыць
на стале, можна лёгка ўбачыць гераіню
найсьвяжэйшых глянцавых выданьняў Гвэн
Стэфані***.
--* “Пусты дом” - драма Кім Кі-Дука. На думку
кінакрытыкаў, “самая лірычная і выразная
стужка Вэнэцыянскага кінафэсту 2004 году,
якая вяртае кінэматографу падзабытае
пачуцьцё сьвежасьці, плястыкі” бла-бла-бла.
** “Знаёмства з Факерамі” - камэдыя, у якой
дзякуючы ігры Робэрта Дэ Ніра, Дастына
Хофмана і Барбары Стрэйзанд комік-лузэр
Бэн Стылер выглядае ня так безнадзейна, як у
“Старзкі і Хатч”, Zoolander etc. Дарэчы,
фільмец сапраўды ржачны!..
*** Глядзі СDчку ў №1/2005
CD
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Сапраўднае кабукі прывезьці ў Менск
немагчыма. Для гэтага давядзецца будаваць
адмысловы тэатар з усімі неабходнымі
простаму японскаму актору сходамі, люкамі
ды іншымі архітэктурнымі празьмернасьцямі.
У нашым выпадку ўсё атрымалася хутка,
танна і весела. Такі “кабукі-лайт”. Не, нават
“кабукі-рэміксэд”...
Этыка і эстэтыка японцаў, прыстасаваная пад
нашу сцэну, ня страціла свайго калярыту.
Але набыла чароўную абсурднасьць. Ну вось,
напрыклад: “Памры ціха, а то людзі на нас
падумаюць!” - просіць сястра выпадкова
атручанага ў іх пакоі брата; “Мне надакучыла
зарабляць нам з табой на жыцьцё
прастытуцыяй!” - скардзіцца жонка мужу.
“Не гудзі! - адказвае той, - усё адно лепш,
чым сумаваць, седзячы дома”.
Дарэчы, адным зь нямногіх мінусаў
пастаноўкі быў пераклад. Японцы гаварылі,
зразумела, па-японску, а сэнс сказанага
пісаўся субтытрамі на экране, прычым на
пяць хвілін японскага тэксту прыпадалі адзіндва сказы перакладу. Каб пераадолець моўны
бар'ер, акторы без аніякага засмучэньня
спрабавалі пераходзіць на рускую. Можна
было пазнаць, прынамсі, “пасиба” і
“пажалуста”, “спакойнай ночи” і нават
“тут пливидзение!”
Што да ідэі, то гэтым разам на сцэне панаваў
фэмінізм. У адрозьненьне ад традыцыйнага
кабукі, найлепшыя ролі дасталіся чароўным
дамам. Гэта, як тлумачылася ў праграмцы,
“імкненьне паказаць мужчынам, як нялёгка
быць жанчынай”. Галоўны герой - самурай
Гэнгобэй - таксама грашыў
транссэксуальнасьцю, але гэта не замінала
яму ўвасабляць суровага трагіка.
Закахаўшыся ў вераломную гетэру, ён
спачатку ахвяраваў яе мужу-вымагальніку
казённыя грошы самурайскай суполкі, а
потым, дазнаўшыся пра нявернасьць гетэры,
доўга і са смакам сек яе на кавалкі.
У выніку японская сымболіка жэстаў
зьмяшалася з гратэскам і буфанадай. Будзеце
сьмяяцца, але атрымалася даволі ўдала.

15.02 - 20.03.05/
ВЫСТАВА-ПРАЕКТ “MEXICO”
МУЗЭЙ МАРКА ШАГАЛА Ў ВІЦЕБСКУ
Калі б у РБ існавала амбасада Мэксыкі, яна з
задавальненьнем прымазалася б да гэтай
арт-тусы, дзе панавалі тэкіла, “бэсамэмучы”
і беларускія пэйзажы.
Пра несумнеўны посьпех праекту, які аб'яднаў
пяцярых абсалютна розных мастакоў, сьведчаць
натоўпы простых віцьбічаў і гасьцей гораду (тыя
спэцыяльна вяртаюцца ў музэй пафотацца з
экспанатамі), а таксама трэшавыя рэцэнзіі
тутэйшых мастацтвазнаўцаў (гэтыя інкрымінуюць
мастакам эклектыку, стэрэатыпнасьць і
местачковасьць). Зрэшты, мастакі з самага
пачатку прызнаюцца ў сваіх злачынствах супраць
рэчаіснасьці, кемліва даўшы праекту падназву
terra incognita. Тым самым папярэджваючы:
“Не былі мы ў вашай Мэксыцы. Хіба па National
Geographics пару разоў бачылі. І наагул адваліце:
мы так адчуваем!”
Ніжэй - апісаньне экспазыцыі ў фармаце “прайвіт
рэйтынг” (работы расстаўленыя ў парадку
нарастаньня катарсысу).
5. ВОЛЬГА ХАХЛОВА
Фотамастачка, Менск - адзіная ня віцебская
ўдзельніца выставы. Псыхадэл апрацаванай у
лічбе фатаграфіі ўражвае і нават чапляе. Але такія
відзежы можа выклікаць і мясцовая марыўана.
4. СЯРГЕЙ СОТНІКАЎ
Мастак і дызайнэр працуе з малымі
скульптурнымі формамі. Шкада, канечне,
што тэматыка выставы адсякае процьму
інтэрпрэтацыяў. Адназначна ўсе балдзеюць хіба
што ад “Кактуса” і “Мачо”.
3. ДЗІНА ДАНІЛЕВІЧ
“Дафіга сонца ў халоднай Дзьвіне!” - думаеш,
калі глядзіш на жывапіс аўтаркі і натхняльніцы
праекту. Для Дзіны Мэксыка - колер, колер і яшчэ
раз колер. Яе пярэсты абстракцыянізм падобны
да скрыншотаў велізарнага, наварочанага
дзясяткамі шкельцаў калейдаскопа.
2. ЛЕАНІД МЯДЗЬВЕДЗКІ
Гэта першая публічная выстава фотаработ
“караля гуашы”. Белы пакой, па пэрымэтры
абклеены малафарматнымі фатаздымкамі
фактураў Віцебску - іржавыя люкі, напаўсарваныя
афішы “Славянскага базару” ды абадраныя
гаражныя брамы. І ўсё пададзена ў такіх
па-мэксыканску насычаных колерамі
спалучэньнях, што проста зносіць дах.

ПРЭЗЭНТАЦЫЯ НОВАГА АЎТАЦЭНТРУ MAZDA
на вул.Ляшчынскага, 4
...куды запрасілі і кантрыбутараў CD, - была б
сумнеўнай нагодай для рэпорту ў “Мапе”. Калі б
не адно “але”, якое расьцярушвае душу любога
адэкватнага пешахода.
Тыцніце на таго, хто хоць аднойчы не хацеў
пасядзець у салёне Mazda 626. Любыя адмазкі
пра “пафаснасьць” ці “адстойнасьць” не
прымаюцца. Машына даўно ператварылася з
раскошы ў сродак перамяшчэньня. Часам нават
лепшы за велік.
Таму мы разглядаем запрашэньне CD на
прэзэнтацыю новага аўтацэнтру менавіта як
індульгенцыю для менскіх актывістаў, якія
толькі падумваюць пра ўласнае аўто.
Падумваюць, але ўжо зараз пачынаюць
прымервацца (у прамым і пераносным сэнсах
гэтага слова) да машынак.
Прыяжджайце і прымервайцеся нават і дзеля
прыколу!

1. МАКСІМ ВОСІПАЎ
Сьцены залі, дзе выстаўляўся гэты дызайнэр,
аздаблялі стракатыя кілімчыкі, кшталту тых, што
плятуць з анучак бабці. На іх былі выявы тэкілы,
Фрыды, “бэсамэмучы” ды іншых элемэнтаў
мэксыканскага маскульту. Усё гэтае макрамэ
мусіла адцяніць восіпаўскую Мадону - інсталяцыю
“Вэраніка Кастра - мэксыканская красуня”. То быў
поп-артавы партрэт такой мілай сэрцу кожнага
нармальнага беларуса кіназоркі ў натуральную
велічыню. Кіч чыстай вады і несумненны гіт
сэзону, ідэалягічны спод якога падмацаваў у кнізе
водгукаў нейкі Эрнэст Х. з Осла (Нарвэгія): “Ды
быў я ў гэтай Мэксыцы... Так яно там усё і ёсьць!”
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Інфармацыю і запрашэньні на івэнты,
вечарынкі, выставы і іншыя тусы скідайце
на studumka@tut.by (тэма: мапа)

27.03.05/
КАНЦЭРТ ФРАНЦУСКАГА
ГУРТА LOUISE ATTAQUE
КЛЮБ “РЭАКТАР”
“Вы б яшчэ сказалі, Placebo ў “Графіці”!” ускліквалі менскія мэляманы, ня верачы
навінам.
А што б вы падумалі, калі б вам сказалі:
сапраўдныя героі будуць выступаць у
даволі сумнеўным клюбе*? За
сымбалічныя грошы можна было пачуць
каманду, горача любімую на францускай
радзіме і культавую ў нас.
Азначэньне “фольк-рок” прыстала да
Louise Attaque дзякуючы іх
харызматычнаму скрыпачу і гарачай
“гальскай” энэргетыцы. Акрамя французаў,
хіба што балканскія цыгане здольныя на
такое заразьлівае буйства, і пры тым з
рамантычнай мэлянхоліяй у вачах.
Як шалеў натоўп, калі побач з “мэрсі” пачуў
ад французаў “дзякуй”, мы прамаўчым. Але
гэта было нішто ў параўнаньні з наступным
сюрпрызам. З падачы Зьміцера
Вайцюшкевіча Louise Attaque засьпявалі
“Я нарадзіўся тут” - ад першага да апошняга
слова па-француску. Пасьля гэтага спробы
Зьміцера таксама састроіць зь сябе
паліглота нікога ўжо так ня ўразілі.
--* Узгадайце хаця б лютаўска-сакавіцкія
чуткі пра СНІД-тэрарызм у “Рэактары”.

11.03.05/
АКРЫЦЬЦЁ ВЫСТАВЫ “ЎБАЧЫЦЬ.
ПАВЕТРА”
МУЗЭЙ СУЧАСНАГА
ВЫЯЎЛЕНЧАГА МАСТАЦТВА
Што бывае, калі дарослым людзям нешта
стрэльне ў галаву і вынікі творчай кантузіі
яны вырашаюць паказаць шырокай
публіцы.
...Народу было шмат, прысутнічалі нават
самі мастакі, чые творы ўдзельнічалі ў
праекце. Кожнаму прысутнаму выдавалі
якасную рэклямную прадукцыю - яркі
насьценны каляндар і поўны каталёг
выставы. Але і гэтыя падарункі не маглі
задушыць думку, якая час ад часу мільгала
ў маёй нятворчай галаве. Чаму некаторыя
ўдзельнікі вырашылі, што малююць /
лепяць / фатаграфуюць паветра? Не, ну
зразумела, што былі тут творы, якія,
прынамсі, мелі хоць нейкі намёк на
“лёгкасьць паветра”. Але вазьміце вы,
напрыклад, два шэдэўры заслужанага
дызайнэра Ўладзімера Цэсьлера.
Выглядаюць вельмі яскрава і глямурна. Але
якое там, нафіг, паветра? Ці мне ўсё ж не
хапіла допінгу, каб адчуць подых чыстага
паветранага напору ад лятаючых рыбаў,
драўляных торсаў, фатаздымкаў
затуманенай далячыні і чырвонага
бумэрангу зь сярпом-молатам? Мне
чамусьці падаецца, што ТАКОЕ наагул не
лятае.
Ці, можа, праблема ў тым, што паветра
патрэбна ўсім без выключэньня, а
мастацтва - далёка не? Незразумела...
Адным словам, моладзь, вэк на вуліцу. Там
і дыхай: на двары, бляха-муха!
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ІМГНЕННЫ ІНСАЙД
ПРАБЕГ АДНЫМ ВОКАМ
ПА КЛЮБНАЙ МУЗЫЦЫ*
Пачнем зь цёмнага боку месяца - з электра-гатычных цемрашальстваў спадара
Бубна і спадарыні Шаманкі.
Нават такія людзі ня грэбуюць Днём Cьв. Валіка - толькі ў паралельнай
рэальнасьці дарк-электронікі каляндар вар'яцее і дае збоі дні на тры. Electronic
St. Valentine Party адбылася 11.02.05 у тэатральнай арт-кавярні “Грым”. Музыка electro-industrial ад Бубна, тагасьветныя электра-шумы ад рэшты праекту
Stereonoise Gallery, новы экспэрымэнтальны альбом ад Jitters Electra. Відэашэраг
- то разрозьненыя іншаплянэтнікі, то жыцьцярадасныя савецкія астранаўты.
У перапынках - брутальная паэзія Вішнёва, Жыбуля і Джэці (“...У дзетак рэжуцца
рогі! Ім трэба дапамагчы!”). Расслабіўшыся ў такой свойскай ды хатняй
абстаноўцы, готы нямала перапужаліся, калі на сцэне зьявіліся “ШтрыхКот”
са сваёй сынт-поп праграмай.
Індустрыйная вечарына Twilight Realm, што адгрукатала ў “Step” 17 сакавіка,
мелася быць міжнароднай.
Атрымалася добра калi міжгародняй - дзякуючы наваполацкім гоцік-рокерам
La Reine Margot. Можна было суцешыцца хіба тым, што іх саліст зьнешне
нагадваў Сэдрыка з Mars Volta. Але іншыя замежныя госьці з Кіеву і Піцеру,
відаць, пераблыталі краіну, куды былі запрошаныя.
Абяцаныя мілітары-пэрформансы кожны ладзіў сам для сябе. Гурт Prophetic
Dream абмотваў сабе ногі скотчам, хлопчыкі дэманстравалі макіяж і манікюр у
чорных танах, а дзяўчынкі - s/m ашыйнікі ды раменьчыкі, а таксама бялізну
колеру хакі ад Serge.
Але і тыя, і тыя аднолькава “запальвалі” пад Dromos - самы энэргічны, хоць і
“найнежывейшы” за ўсіх жывых выступоўцаў.
Прома-група Euthanasia ў ноч з 29 на 30 студзеня адсьвяткавала два гады.
Як павялося, на “Вавілаве”. Праўда, на ўсе чатыры пляцоўкі сілаў у Euthanasiа не
хапіла, яны ўзяліся толькі за звыклыя Techno і Psychedelic Trance.
Нечаканы house танцпол быў акупаваны дыджэямі Лэнкам і Лосевым, а цалкам
чаканая, але не зусім удала прыткнутая ў закуток пад сходы d'n'b, breaks&electro
пляцоўка - прома-групе Electrokids. У выніку атрымалася амаль што зьменшаная
вэрсія Open Air на Баравой, за якую, калі вы яшчэ памятаеце, таксама трэба
дзякаваць хлопцам з Euthanasiа. Найбольш уразілі псыхадэлічны бог DJ Гаўрыла
на транс-поле і суровы “бакінскі камісар” DJ NЭMO на драм-пляцоўцы, а на
house-party - танцы дыджэя-“эмсі” на стале, ды яшчэ чытаючы “рэпакі”, ды яшчэ
“топлес”, ды яшчэ пад дзіцячыя плыткі, зьведзеныя з танцавальнымі трэкамі.
Такая самая раскладка, толькі бяз хаўс-весялухі, паўтарылася на глябальнай
ANOMALIA-паці (26.03.04), але гэтая “выбухнула” яшчэ грамчэй: напрыканцы
ночы поліэтыленавыя фіранкі віселі лахманамі, са столі падала плітка, а пад
раніцу пачалі вылятаць і вокны.
Гэткі ўраган выклікалі госьці - дыджэй Эрык на першым паверсе і немец Arkus P.
на другім. Унізе агаломшаныя аматары драму не пасьпявалі сачыць за рухамі
аднаго з найвялікшых “дрэсіроўшчыкаў” вінілаў у СНД - гукавыя сьцяжынкі
плытак ён завязваў проста марскімі вузламі.
А наверсе нараджалася самае што ні ёсць “жывое” тэхна. Аркус так натхнёна
імправізаваў са сваімі працэсарамі ды сэмплерамі, як змог бы ня кожны
афрыканскі ці японскі бубнач. Хто не рашыўся прыйсьці - плачце ды
перачытвайце папярэджаньне Аркуса, надрукаванае на фляеры: “Большую частку
майго жывога выступу нават паўтарыць потым немагчыма”. Тыя, хто не
вытрымліваў тэмпу, ішлі адпачываць пад “грыбкі”, што ўпрыгожылі сьцены
транс-пляцоўкі - флюарадызайн заўсёды руліць! Тым болей што дзякуючы
актывістам з адмысловымі маркерамі ў кожнага быў шанец засьвяціцца на
танцполе - у прамым сэнсе гэтага слова.
Адыграўшы на ўсіх “эўтаназіях”, для сябе Electrokids прыхавалі амаль што
хатнюю па маштабах OtkudaZvuk-вечарынку (Step, 18.02.2005).
Тут таксама не абыйшлося бяз госьця - харкаўчаніна DJ Invah з абаяльнай гіповай
зьнешнасьцю і не банальнай калекцыяй “драмаў”, “брэйкау” і “раггамафінаў”.
Акрамя таго, камандаваць парадам паставілі надзвычайна крыклівага, хоць і
крыху бесталковага “эмсі”, што да самай раніцы нагадваў падвялым клябэрам,
дзеля чаго яны сюды прыйшлі - хто ў ладкі папляскаць, хто ножкамі патупаць.
--* Паколькі рэдакцыя CD шчыра падставіла сваіх чытачоў, забіўшы на выданьне
СМІ цягам 2-х месяцаў, дадзены інсайд - спроба рэабілітавацца за ўсё тое, ПРА
ШТО ВЫ НЕ МАГЛІ ПРАЧЫТАЦЬ УВЕСЬ ГЭТЫ ЧАС.
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БРЭНД СІВОЙ КАБЫЛЫ
тэкст:

ТАНЯ КЭЛІ
БАРАЦЬБА ЗА ПАЧЭСНАЕ
МЕСЦА Ў НАШЫХ ШАФАХ
ШТОДЗЕНЬ ПАТРАБУЕ ЎСЁ
БОЛЬШЫХ ВЫДАТКАЎ. VIP
ЗЬЯЎЛЯЮЦЦА Ў ЯКАСЬЦІ
РЭКЛЯМНЫХ МАДЭЛЯЎ,
КУЛЬТАВЫЯ ДЫЗАЙНЭРЫ
ЗДРАДЖВАЮЦЬ КУЦЮРУ З
ТАННЫМІ МОЛАДЗЕВЫМІ
ЛЭЙБЛАМІ. І ЯСНА, ШТО НЕ
ЗА ГАЛІМАЕ “ДЗЯКУЙ”:
ЛАЎРАЎ ВЫНАХОДНІКАЎ І
ПЕРШАПРАХОДЦАЎ
ПРОСТАМУ ПАКУПНІКУ ЎЖО
НЕДАСТАТКОВА. ПАД
ГЭТУЮ ЛАВАЧКУ
132-ГАДОВАЯ МАРКА
LEVI'S, ЯКАЯ Ў 2004 ГОДЗЕ
КАНЧАТКОВА СТРАЦІЛА
СТАТУС “УНІФОРМЫ
ЦІНАЎ” І НАБЫЛА 2,2 МЛРД.
ПАЗЫКАЎ, НАРЭШЦЕ
РАШЫЛАСЯ НА СТРАШНАЕ РЭБРЭНДЫНГ.

За апошнія некалькі год Levi's абскандаліўся як мае быць. Узяць хоць
бы разборку джынсавага піянэра зь сеткай брытанскіх крамаў TESCO,
якая наладзіла масавы продаж “шэрых” джынсаў на сваіх паліцах.
Нягледзячы на станоўчы вынік судовага працэсу, недзе з 1997-га
продажы Levi's катастрафічна пакаціліся ўніз - напрасткі да
маркетынгавага крызысу.
Напаскудзілі і няўдалыя рэклямныя захады. У Вялікабрытаніі
“фэйсам” рэклямнай кампаніі маркі стаў Тоні Блэр. У выніку ва ўсёй
патэнцыйнай моладзевай аўдыторыі брэнд пачаў асацыявацца з
падмаладжваючымся кансэрватарам “пасьлясярэдніх” гадоў. Запуск
лініі Levi's Strauss Signature, разьлічанай на ніжэйшы коштавы
сэгмэнт рынку, і джынсы, аздобленыя золатам, становішча ня надта
ўратавалі. З фабрык Levi's былі звольненыя больш за 2000 чалавек,
вытворчасьць перанесьлі зь месца нараджэньня дэніму ў краіны
“трэцяга сьвету”. Маўляў, джынсы, зробленыя ў ЗША, ня ў стане
канкураваць са шмоткамі, зьляпанымі па-хуценькаму ў Гуанчжоў.
Але ні фітнэс, ні антыцэлюлітныя праграмы лэйблу не дапамаглі;
давялося адважыцца на плястычную апэрацыю - рэбрэндынг.
SHAKESPEARE BY LEVI'S (ЦІ НААДВАРОТ?)
Усе разумелі, што гэта павінна быць ня новая абгортка старога
фуфла, а нейкае абяцаньне сьвежай “Неўміручай Ідэі” з новай
якасьцю. Быць проста сынонімам слова “джынсы” надакучыла, а
стаць увасабленьнем тэзысу “мы - моднае адзеньне” дыхалкі не
хапала. Такім чынам, па натхненьне давялося зьвярнуцца да брэнду,
што таксама жыве стагодзьдзі, але стагодзьдзямі ня страчвае сваёй
актуальнасьці - да Ўіла Шэксьпіра.
У ідэале рэбрэндынг - рэвалюцыйны для кампаніі рэклямны канцэпт.
Але людзі пакуль ня носяць празрысты плястык, таму Levi's
даводзіцца апгрэйдзіць свае ж ранейшыя напрацоўкі.
Levi's 501 - эпахальная мадэль, амаль дакладная копія першых
шахцёрскіх джынсаў Леві Страўса (адно што ў тых яшчэ былі на поясе
гузікі для помачаў), адгукаецца на мянушку “самая модная рэч
XX ст.”. Зьявіліся яны яшчэ ў 19 ст. і зваліся тады “waist overalls”*.
Сёньня Levi's 501 - зноў у галоўнай ролі, на гэты раз у эпізодзе п'есы
“Сон у летнюю ноч”. Адно што імя крыху зьмянілася - Anti-form. Іх
слоган “Ні памер, ні сылюэт ня маюць значэньня” пазбаўляе штонікі
ранейшай залішняй знакавасьці і паціны. І выдатна пасуе да павальна
зарастаючых тлушчам Эўропы ды Амэрыкі. А “шэксьпіраўскія
жарсьці” - да сучасных моладзевых праблемаў. Маўляў, ня можаш
скінуць дзясятак-другі кіляў і нікому не падабаешся - стаўся да гэтага
з гумарам. Кахай каго заўгодна, напінай што заўгодна, - і будзе табе
шчасьце. У выніку чароўныя штаны дапамагаюць лепей адаптаваць да
рэчаіснасьці ня толькі рыфмаваныя “загоны” дзядзькі Ўіла. Яны і
неўтаймаванаму generation N ненавязьліва падказваюць: make love, бо
імідж - нішто… Прынамсі, калі гэта ня імідж ад Levi's.
Канечне, “лівайсы”, як дасьведчаныя сэрфэры, мараць падняцца на
хвалі папулярнасьці шэксьпіраўскай тэмы. З-за шматлікіх
экранізацыяў і паўбіяграфічных стужак кшалту “Закаханага
Шэксьпіра” ды “Рамэа і Джульеты” прозьвішча сярэдневяковага
драматурга ведаюць нават тыя, хто ў ТЮГ ніколі не хадзіў. Мабыць,
менавіта таму рэжысэрам усёй дзеі быў абраны Ноам Муро**,
уладальнік двух “Канскіх ільвоў” і адной “Кліо”**. Здаецца, такі
таварыш сапраўды здолее аб'яднаць два розныя сьветаўяўленьні:
шмоціну, што была гарняцкай робай, і тэатральную легенду.
Муро ўжо зараз абвесьціў, што пойдзе па шляху эклектыкі: чароўная
казка ператварылася ў сучасную гарадзкую love-story. Рамантыкі,
апранутыя ў вытанчаныя доўгія строі - у джынсы, міні, камбезы ды
стракатыя цішоткі. Але аўтарскія дыялёгі, паводле фэшнаглядальнікаў, “зноў набываюць першапачатковую сьвежасьць”.
Яшчэ б яны не набывалі!
Старт новай кампаніі адбыўся 14 лютага. Сымбалічна - стары брэнд
гэтак жа сама марыць пра любо¢ і прыхільнасьць, як кожны з нас.
Пра даўно страчаную прыхільнасьць пакупнікоў.
--* “Waist Overalls” - прыблізна з анг. - камбез да пояса.
** Ноам Муро - уладальнік двух “Канскіх ільвоў” і адной “Кліо”***.
Спачатку ён быў вядомы выключна як рэклямшчык, але ў 2004-м
падпісаў пагадненьне з кінакампаніяй DreamWorks. Зараз Муро
маецца ставіць для яе раман Дагласа Коўплэнда “Нармальных сем'яў
не бывае”. Яшчэ раней ён зьбіраўся там жа рабіць працяг “Званка”,
але нешта яго творчая душа не падзяліла з кіраўніцтвам.
*** “Кліо” - вядомыя ўзнагароды за кіна- і друкаваную рэкляму.
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НЯ ТРЭБА ЛЯ-ЛЯ!
Як там у Лойд-Уэбэра?
Джынсавым лэйблам у старых нагавіцах стала нешта цеснавата. Так і
цягнуць лапы да “шырокай аўдыторыі”, якая раней збольшага
практыкавалася на прэт-а-партэ. Напрыканцы лютага Diesel
паспрабаваў скочыць вышэй галавы: у рамках новай стратэгіі
рэбрэндынгу марка дэбютавала на NY fashion week. Сьмех сьмехам, а
крыэйтары загарэліся ідэяй: “зараз мы як створым рэвалюцыйна новае
ўражаньне ад брэнду!..”
Па натхненьне для вясеньне-летняга сэзону марка пайшла ня так
далёка, як браты па цэху зь Levi's. Замест шэксьпіраўскіх жарсьцяў
Diesel абраў больш танны і блізкі народу варыянт драматургіі мюзыкал. Створаны па яго канонах новы рэклямны ролік “The Future” гэта аптымізм 1960-70-х, калі будучыня яшчэ бачылася сьветам
бязьмежных магчымасьцяў і было дахалеры надзеяў на новае жыцьцё.
Працаваў над ролікам тандэм глямурнай брытанскай фатаграфіні Elaine
Constantine (яна засьвяцілася падчас распрацоўкі рэклямы для
статуснай вадзічкі EVIAN) і амэрыканскага харэографа Michael Roomy.
Праца рабілася ў Буэнас-Айрэсе.
Новую калекцыю Diesel ахрысьцілі “Suburbs of Utopia”*. Напхалі туды
ўсяго: і дынамікі, і каляровай эмацыйнасьці, і рэтра-футурызму. На
сайце маркі можна прагледзець парачку вясёленькіх мультоў**, што
прапануюць аўтарызаваную мару аб “гарадзкіх пэйзажах” і краявідах
будучыні.
Але той рэбрэндынг прэтэндуе ня толькі на тое, каб прасунуць
клясычны “джынсавы” брэнд на патасныя подыюмы. New Diesel бязь
ценю сьціпласьці*** заклікае ісьці “верным шляхам”. Здагадваецеся,
чыім? На www.diesel.com зьявіліся нават афішы кшталту тэатральных,
толькі з вопраткай у галоўных ролях. Дарэчы, калі каго цікавіць: квіток
на супэршоў можна набыць тут жа.
--* “Suburbs of Utopia” - з анг. “прыгарады ўтопіі”.
** Мульты - мура нейкая, а вось шмоткі - нішто сабе.
*** Дарэчы, наконт сьціпласьці. Фірма Pony амаль паралельна з Diesel
запусьціла ў вытворчасьць новую лінію адзеньня з абсалютна дэбільнай
(у добрым сэнсе гэтага слова) рэклямнай кампаніяй. Дастаткова
азнаёміцца зь іх плякатамі: “Бягун-курэц”, “Цяжарная баксэрка” ці “Дзіця
ў пірсынгу”. Мэнэджмэнту Pony падалося, што прэтэндаваць на лаўры
Adidas ім не з рукі, таму сьціпла бамбанулі трэшык з мэсэджам “Супраць
спорту” і “Непавага да спорту”. Сьцябуцца з самага сьвятога, гады!

МІР, ДРУЖБА, ЖВАЧКА
модныя загоны - хто, з кім, дзе і чаму?
А ЯК ТЫ ДА МЯНЕ СТАВІШСЯ?
Джон Гальяна вырашыў ці то прадэманстраваць сваю любоў да
заснавальніка Dior (усе ж такі асноўны працадаўца), ці то сьцебануцца зь
яго. Ён стварыў для моднага Дому новую калекцыю паўсядзённых рэчаў,
якія - ад шлёпак да папяльнічак - “упрыгожыў” фразай “I love Dior”.
PERSONAL МЭНСАН
Сыходзяцца ня толькі супрацьлегласьці. Vivienne Westwood, вядомая
на ўвесь сьвет сваімі вычварнымі ідэямі цётка, і сьпявак Мэнсан з такім
жа іміджам знайшлі адзін аднаго. Вівіен узялася пашыць для ягонай
нявесты Дзіты шлюбную сукенку, а Мэнсан напінае халяўныя строі яе
дызайну на канцэрты і дазваляе карыстацца кампазыцыяй “Personal
Jesus” падчас паказаў VW.
ЖЫЦЬ НЕ МАГУ БЕЗ САЛОДКАГА!
Скандальны лэйбл French Connection UK пачаў калісьці сваё шумнае
станаўленьне ў сьвеце моды на гульні словаў “FCUK - FUCK”. Калі гэта
ўсіх задрала, ён выйшаў на наступную ступень у сьледаваньні вядомаму
закліку “Sex, Drugs, Rok-N-Roll”.
Яшчэ напрыканцы восені 2004 году сьвет пабачыла стужка “Слаёны
пірог” рэжысэра Мэцью Вона (ён муж Клаўдыі Шыфэр). У фільме назва
брэнду FCUK раптоўна зьявілася на абгортцы наркаты, набыўшы такім
чынам доўгачаканы новы сэнс.
Па сюжэце падзеі фільму адбываюцца ў будучыні, калі кожны можа
набыць той “парашочак FCUK” у аптэцы. На выпады абуранай
грамадзкасьці рэжысэр адказвае, што ён меў на ўвазе “fuck cocaine”,
маўляў, “сам я ні-ні. І людзям ня раю”.
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“СМАЙЛІК”, СТАРЭЙШЫ ЗА ІНТЭРНЭТ
тэкст:

АЛЕСЯ СЕРАДА
ПАВЯРНУЎШЫ I-D НА 90
ГРАДУСАЎ, АТРЫМАЕШ
ПРЫЖМУРАНЫ “СМАЙЛІК”. НА
ПРАЦЯГУ ЎЖО 25-ЦІ ГОД
ЛЮБАЯ, НАВАТ САМАЯ
КАПРЫЗЬЛІВАЯ МАДЭЛЬ,
ЗДЫМАЮЧЫСЯ НА ВОКЛАДКУ
АДНАЙМЕННАГА ЧАСОПІСА,
ВЫМУШАНА ПАДМІРГВАЦЬ
ПРАВЫМ ВОКАМ - ПА ЎЗОРЫ
СЫМБАЛЮ. ДВА З ПАЛОВАЙ
ДЗЕСЯЦІГОДЗЬДЗІ ЎСЕ
МОДНЫЯ ЧАСОПІСЫ ПАЦІХУ
ТЫРАЦЬ ІДЭІ Ў I-D, АЛЕ ХІБА
ХОПІЦЬ ІМ СЬМЕЛАСЬЦІ
ПРЫДУМАЦЬ НЯ ГОРШ?

УПЁРТЫЯ НЯВЫПЕРТЫЯ
Больш за трыццаць гадоў таму Тэры
Джонса ледзь ня выперлі з прэстыжнага
дызайнэрскага каледжу. “Вы падобныя не
да студэнта-дызайнэра. Вы падобныя да
студэнта-мастака”, - намякнулі яму
выкладчыкі.
Са скрыпам скончыўшы каледж, Джонс
цягам пяці год з бляскам руліў брытанскім
Vogue. Пакуль, з прычыны поўнага
апапсеньня часопіса, ня выгнаў адтуль сам
сябе і не заняўся… панкаўскім самвыдатам
(кормячыся пры гэтым халтурай у
італьянскіх дызайнэрскіх агенцыях).
Амбіцыйны фотамастак Нік Найт, на
некалькі год маладзейшы за Тэры,
аднойчы таксама ледзь ня вылецеў з
мастацкай вучэльні. У адной са сваіх работ
ён выкарыстаў паштовую марку з выявай
каралевы, перавярнуўшы яе. Гэтага
аказалася дастаткова для выключэньня: на
каралеву ў той час можна было глядзець
толькі пад строга пазначаным вуглом.
А ў 1982 годзе малады і нікому не
патрэбны фатограф прыйшоў да рэдактара
сумнеўнага панкаўскага фэнзіна і папрасіў
дапамагчы. Першую кнігу Найта ніхто не
хацеў друкаваць, бо яна была прысьвечаная дрэскоду брытанскіх скіноў. У выніку
Найт праруліў невядомаму тады часопісу iD славу, а таксама аказаўся адным з сотняў
DIY-геніяў, якім Джонс выпісаў пуцёўку ў
людзі. Спачатку ў сьвет мас-мэдыя, потым
- у колы высокай моды, а зараз - у пантэон
найвялікшых фотамастакоў сьвету.
Сам містэр Джонс у гэтым пантэоне ўжо
25 год займае трон Зэўса. А яго панкаўская
дзетка вырасла ў паўтаракіляграмовы
глянцавы томік.
МАДЭЙРА ХАРДКОР
Тэры Джонс быў, напэўна, першым
чалавекам на Зямлі, які зразумеў:
дзівацтвы юных маргіналаў і нефармалаў і
ёсьць мода. Куды больш цікавая, чым лініі
адзеньня ад прызнаных куцюр'е. У 1980
годзе ён узяўся рабіць часопіс - наватарскі
і дзіка далёкі ад камэрцыйнай выгады.
Фатографы i-D знаходзілі сваіх
індывідуалістычных ахвяраў на вуліцы.
Першыя нумары часопіса былі
прысьвечаны панкам і готам, а пад
фоткамі самых вычварных пэрсанажаў
даваліся іх кароткія характарыстыкі:
“Яго завуць Марк. Яго пінжак ад сястры,
яго цішотка з Зымбабвэ. Людзям не
падабаецца, як ён выглядае”. “Яе завуць
Скрабэр, яна слухае панк. Ня любіць
дождж, бо тады яе іракез мокне і не
стаіць”. Гэты фотажанр пачалі называць
“straight-up” - фотапартрэты вулічных
моднікаў, падобныя да паліцэйскага дасье.
З гэтага пачаўся i-D: тут не шукалі моду на
подыюмах, яе шукалі на вуліцах і ў клюбах,
не зважаючы ні на рэклямадаўцаў, ні на
аплачаныя імі ж прадказаньні трэндуотчараў.
Зь цягам часу панкаўскі фэнзін набраўся
моцы і запатрабаваў славы, глямуру і
бабак. І таму рашэньне прадацца ў
1984 годзе выдаўцам саліднага
Time Out magazine было толькі да лепшага
- колеры сталі ярчэйшыя, мадэлі на
вокладках - больш знакамітыя.
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1984. НАСУПЕРАК ОРУЭЛУ
"Дызайн ня варта ўскладняць”, - заўсёды казаў містэр Джонс. А адзін зь яго
памочнікаў пацьвярджаў: “Бывала, калі мы забывалі ў рэдакцыі нейкія паперы,
дакумэнты ці сямейныя фоткі, у наступны раз іх можна было знайсьці ў
афармленьні новага нумару”. Шрыфт друкаркі, вёрстка абрыўкамі, накіданымі
адзін на другі, - фірмовы знак раньняга i-D. Зараз гэта называецца “instant
design” - “імгненны дызайн”, дзе тэкст - таксама элемэнт дэкору. “Я заўсёды
арыентаваўся на лянівых чытачоў, якія, як і я, ня любяць чытаць”, - тлумачыць
Джонс.
А тыя, хто пераадольваў ляноту, чыталі тое, пра што ў смурныя 1980-я і
паразмаўляць звычайна не было з кім. “Нашто Бог стварыў геяў? Каб было каму
браць таўстых дзевак на дыскатэкі”. Ці, напрыклад, інтэрвію з ахвярай
плястычнай хірургіі: “Толькі ўспомні пра плястычнага хірурга, што весела
перапраўляў абрысы сваёй жонкі, як толькі яны яму надакучвалі!” І побач каштарыс: “Бровы - 1390 фунтаў, нос - 1800”. Ці знакамітае фота сыліконавых
цыцак пятага-шостага памеру ў №06/88. “Ня бойся паддзьмуць іх, бэйбі!” - і
пяшчотна-ружовыя сфэры падымалі мадэльку ў неба.
Героямі i-D рабіліся самыя буйныя хуліганы лёнданскай арт-багемы - ад бабці
Вэствуд да вычварэнца Джорджа. А побач зь імі - нікому не вядомыя
фанабэрыстыя клябэры і фрыкі: анархісты з партрэтамі Мао на сьпінах; геіпрастытуткі, што ў душы марылі пра кар'еру дызайнэраў; грынпісаўцы ў сукнях
з травы і капелюшах з моху; “каляровыя” хлопчыкі ў мультыкаляровых
прыкідах, яшчэ не разбэшчаныя нью-скульным “адыдасам”.
“ВАР'ЯЦТВУ СЬМЕЛЫХ ПЯЕМ МЫ ПЕСЬНЮ...”
Гарэзьлівае дзяцінства засталося ў мінулым. У свае дваццаць пяць i-D выглядае
амаль такім самым затлусьцелым глянцам, як і Vogue з Vanity Fair. “Зараз мы
хочам быць глябальнымі, таму галоўнае - выразнасьць і камунікабэльнасьць.
Мы не імкнемся “грузіць” чытача”, - кажа Джонс і мае на гэта поўнае права.
Чаму б і не адпачыць, калі чорная справа зроблена: найпрыстойнейшыя
“глянцы” даўно набраліся ад i-D усялякага гаўна. Напрыклад, дызайнэрскіх
пантоў: паадразаць мадэлям галовы тупымі нажніцамі, размаляваць флямікамі і
наляпіць у тры слаі ўпярэмешку з налепкамі - вось гэта мастацтва! А на самае
бачнае месца паставіць якога-небудзь гнілазубага Goldie ці Мадону зь
нявыскубанымі бровамі і вытручанымі дрэдамі (правакацыйныя здымкі таксама
заўсёды былі фірмовым знакам i-D).
“i-Dэалісты” і зараз не саромеюцца сваіх “бзікаў”. Напрыклад, Нік Найт
выцягнуў на сьвет божы поўненькую мадэль Соф'ю Даль, чые кругленькія
формы - бальзам на раны патэнцыйных ахвяраў гербалайфу. “А я ж насамрэч
зусім не такая таўстая!” - плачацца мадэлька, разглядаючы свае першыя
фотасэсіі ў часопісе i-D №3/1997. “Здымаць яе - усё адно што разбурыць
апошняе табу моды”, - напісана ля здымка. І калі ты жадаеш праславіцца
дзякуючы i-D - будзь гатовая і не да такога жорсткага хардкору.
“ПРЫГОЖЫ, ЯК ІКАНАСТАС...”
“Біблія моды” - кажуць пра i-D. Ці “іканаграфія стылю”, ці “сьвяшчэнная карова
дызайну”. А Джонс з камандай зусім не саромеюцца свайго культавага статусу:
то спэцвыпуск i-D Bible падрыхтуюць, то зборнік дызайнэрскіх прыпавесьцяў і
фотапсальмаў “Learn And Pass It On” надрукуюць. Галоўная догма - “Fashion is
the way you walk, talk, dance and prance”. “Мода - гэта тое, як ты ходзіш,
гаворыш, танчыш і выпендрываешся”, а зусім ня тое, дзе ты гэта купляеш і
колькі гэта каштуе.
Калі для вас мода - выключна дэфіле прылізаных котачак, то вы адсталі ад яе
ня менш як на 25 год. “Калі я маляваў, я выціраў свае пэндзлі аб джынсы.
Яны ніколі не траплялі ў пральную машыну і зь цягам часу рабіліся
прыгажэйшымі, - прызнаецца зараз Тэры Джонс, нязьменны арт-дырэктар i-D,
60-гадовы судзьдзя выбітных дызайнэрскіх конкурсаў. - А яшчэ апранаў ірванае
футра навыварат, каб празь дзіркі ў падкладцы былі бачныя нумары на яго
выкрайках..” Бачыць прыгожае ў выродлівым і стыль у неахайнасьці - гэта
таксама мастацкі дар. Менавіта таму амбіцыйны праект Terry Jones называўся
“fashion magazine #1”, нават калі яшчэ выходзіў накладам 2000 асобнікаў і
каштаваў 60 пэнсаў.
i-D 1980-x любоўна адлюстраваў чорна-белы фэтышызм постпанку і вясёлкавы
глямур постдыска, i-D 1990-x навесіў ярлыкі і характэрныя фенечкі на брытпоп, джангл і эйсыд-хаўс. Поп-музыка была галоўнай крыніцай натхненьня для
i-D - Шадэ і Кайлі Міноўг, Мадона і Б'ёрк зьяўляліся на яго вокладцы яшчэ
задоўга да таго, як іх здымкі пачалі каштаваць часопісам астранамічных сумаў.
Але і зараз тая ж Б'ёрк не ўпускае шанцу пісануць для i-D які-кольвек
артыкульчык у якасьці кантрыбутара. Адораных дылетантаў тут заўсёды
прымаюць з распасьцёртымі абдымкамі.
Можна ставіцца да fashion-часопісаў як да надуманай паказухі, можна як да
танных пантоў, а можна і як да высокага мастацтва. І як у сапраўдным мастацтве
тут ёсьць андэрграўнд - Tank, Blow, AnotherMagazine, ёсьць мэйнстрым - Vogue і
Elle, ёсьць папса - Cosmo, ёсць клясыка - як вы думаеце, хто?
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i-DЭОЛЯГІ І і-DЭАЛІСТЫ
што здараецца з тымі,
хто пачынае ў i-D
PERRY HAINES адзін з заснавальнікаў і
першых рэдактараў i-D.
Вынайшаў імідж для
Duran Duran і прымусіў
увесь Альбіён фанацець
ад “новых рамантыкаў”
- эксцэнтрычных сынтпоп праектаў кшталту
Spandau Ballet. Пазьней
заняўся мэнэджмэнтам
Portishead, Neneh
Cherry, Massive Attack,
Tricky etc. Гэта ён
прапанаваў кампаніі
Dr. Martens фарбаваць
іх знакамітыя армейскія
боты ў каляровыя
плямы. Дакладней, Perry
пераканаў іх, што ад
гэтага ні панкі, ні скіны,
ні іншыя аматары
стылю мілітары не
разьлюбяць боты.
JUERGEN TELLER фатограф, прызнаны
майстар фотапартрэту.
Пачынаў з
андэрграўндных Cocteau
Twins i Sinead O'Connor,
працягваў зь Nirvana і
Bjork. За сваю амаль
20-гадовую кар'еру
зрабіў процьму
праектаў, у тым ліку
знакамітыя Go-Sees.
Гэта была сэрыя фота
нікому не вядомых
мадэляў, што ўпершыню
прыходзяць у дом
знакамітага фатографа
і аказваюцца пад
прыцэлам яго апарата,
не пасьпеўшы
пераступіць парог.
Яго фотамузай лічыцца
Kate Moss - яны
пазнаёміліся, калі ёй
было толькі 15. Іх
плённая супраца
працягваецца і дагэтуль.
MATTHEW COLLIN журналіст і літаратар.
Дасьледаваў хаўскультуру і напісаў пра яе
кнігу “Altered State:
The Story of Ecstasy
Culture and Acid House”
(“Зьмененая
сьвядомасьць: гісторыя
экстазі і эйсыд-хаўсу”).
На пытаньні, ці
спрабаваў ён сам
пігулкі, на якіх гэтая
культура трымаецца,
красамоўна
адмоўчваецца.

УСЁ ПРЫДУМАНА ДА НАС?
тэкст:

ПАША ПРАТАСЕНЯ

ЭЙНШТЭЙНА АДНОЙЧЫ
CПЫТАЛI, ЯК, НА ЯГО ДУМКУ,
ЗЬЯЎЛЯЮЦЦА
ВЫНАХОДНIЦТВЫ, ШТО
ЗЬМЯНЯЮЦЬ СЬВЕТ. “ВЕЛЬМІ
ПРОСТА, - АДКАЗАЎ ЁН. - УСЕ
ВЕДАЮЦЬ, ШТО ЗРАБIЦЬ ГЭТА
НЕМАГЧЫМА. І РАПТАМ
ЗНАХОДЗIЦЦА НЕЙКI НЕВУК, ЯКI
ГЭТАГА НЯ ВЕДАЕ. ВОСЬ ЁН I
РОБIЦЬ АДКРЫЦЬЦЁ”.
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…LIKE THEY DO ON
THE “DISCOVERY”-CHANNEL
Першыя, хто здагадаўся рабіць бізнэс на
ідэях, даўно зарабiлi свае мiльярды. Так
зьявiлiся банкi iдэяў (БI).
Актыўна пладзіцца БI пачалі ў эпоху
мэханiзацыі вытворчасьці: калi ў працаўнiка
лёнданскага цэху часоў прамысловай
рэвалюцыi зьяўлялася iдэя, як палепшыць
ККД станка, ён ішоў да шэфа. Яму башлялi,
а iдэю пачыналi юзаць. Потым стварылi
кнiгi прапановаў. Сьледам падключылiся
навукоўцы. Штатаўскi Нацыянальны
навуковы фонд (ННФ) - той жа БI, але
вышэйшага дзяржаўнага ўзроўню.
Створаны ў 1950-м Кангрэсам, каб
“паскараць навуковы прагрэс, паляпшаць
здароўе нацыi, колькасьць даляраў ды
вэлфэр, а таксама забясьпечваць
дзяржбясьпяку...”, сёньня ННФ мае гадавы
бюджэт у $ 5,5 млрд. Ён фiнансуе амаль
20% каледжаўскіх i ўнiвэрскiх
вынаходнiцкiх праграмаў па матэматыцы,
кампутынгу і сацыяльных навуках. ННФ адзiная дзяржаўная агенцыя, што
падтрымлiвае вынаходнiцкi працэс ва ЎСIХ
сфэрах фундамэнтальнай навукi ды
iнжынэрыi, апроч мэдыцыны. Таксама
бяруцца ў абарот “high-risk, high pay-off”
iдэi, якiя сёньня - нiбыта сайнс-фiкшн, а
заўтра - факт. Каб даведацца, як гэта
працуе, дастаткова разок паглядзець
“Science Night” па “Discovery”.
ТОПАВЫЯ ВЫНАХОДНIЦТВЫ,
ДА ЯКІХ ПРЫКЛАЎСЯ ННФ:
- Пашырэньне i паскарэньне Сусьвету: у
1998-м каманда астраномаў стварыла
кардынальна новую карцiну галяктыкi была пацьверджана iдэя, што пасьля
Вялiкага Вубуху Сусьвет няспынна
павялiчваўся;
- The Internet: першая мадэль уяўляла
сабою спалучэньне незалежных сетак
Перадавой агенцыi вынаходнiцкiх
пражэктаў АПРАНЭТ i зьявiлася ў 1977 г.;
- Таксама безьліч даляраў было спушчана
на адкрыцьцё кампутарнай анiмацыi,
графiкi, вiртуальнай рэальнасьці і
нанатэхналёгiяў.
НЕ ПРАПУСЬЦІ БАНК'У
Але гэта - навука. Для простых сьмяротных
прыдумалі спэцыяльныя банкi прыкладных
iдэяў. Iх можна падзялiць на камэрцыйныя i
аматарскiя. Амаль заўсёды людзi
адпраўляюць свае iдэi ў банк, калi: 1) няма
грошай, каб раскручваць; 2) ня ведаюць, як
раскручваць; 3) ёсьць больш важныя
справы. Kамэрцыйныя прымаюць толькi
запатэнтаваныя iдэi - калі нехта іх набывае,
аўтар атрымлівае “аўтарскiя”, а банк адсотак. “Аматарскiя” БI - гэта куча-мала.
Вар'яцкія пражэкты, гiпотэзы, часам
фiкшн… Тут усе задарма.
Калi 30 чэрвеня 1984 г. у Менску афiцыйна
адкрыўся мэтрапалiтэн, там таксама быў
створаны БI, якi хутка пачаў прымаць
прапановы ад насельнiцтва. Нехта прынёс
iдэю, як зьберагаць энэргiю ў мэтро: калі
людзей няшмат, эскалятары трэба
адключаць. Дзе ён і што зь iм зараз невядома.

“МАГНУМ”. ЗРОБЛЕНА Ў БССР
У Беларусі iснуе Канцэпт разьвiцьця сыстэмы
аховы iнтэлектуальнай маёмасьцi на
2004-2005 гг. Але! Каб беларусу запатэнтаваць
сваё вынаходнiцтва ў Японii, Штатах, Расеi цi
краiнах Эўропы, патрэбна ня менш за $ 20 тыс.
Рызыкоўная інвэстыцыя, калі ўлічыць, што толькі
20% тэхнiчных iдэяў здольныя даць пэўны
“рэзалт” і яшчэ каля 20% - часткова акупіць
страты. Зь іншага боку, патэнтаваць толькі ў
Беларусі ня мае сэнсу. Адна з самых вядомых
баек на тэму датычыцца МАЗаўскага канцэпткара “МАЗ-2000. Перабудова”, якi выбухнуў на
Парыскiм аўтасалёне ў 1988-м. Вельмі хутка
канцэрн Renault нахабна зьлямзіў iдэю
“Перабудовы” (кабiна з роўнай падлогай) у
новым “Рэно-Магнум”. Пытаньне: навошта
было патэнтаваць iдэю ў Саюзе?
ПА СЬЛЯДАХ БІЛІ
Але калi ёсьць добрая iдэя, лепш прыберагчы яе
для сябе. Сяргей Брын (экс-масквiч) сустрэў Лары
Пэйджа ў Стэнфардзкiм унiвэры ў 1995-м.
Спачатку хлопцы ня вельмi спадабалiся адзiн
аднаму, але іх iнтарэсы супадалi: спэцы ў
праграмаваньнi, яны цiкавiлiся праблемай пошуку
iнфармацыi ў вялiкiм масiве. За тры гады
супрацоўніцтва iдэю раскруцiлi i стварылi нешта
прынцыпова новае для свайго часу. Памыкаліся па
кампанiях, але “зацiкаўленых” не знайшлося.
Думалі ідэю прадаць, ды своечасова спахапіліся.
І ім пашанцавала. Шанец зваўся Эндзi
Бэхтольшэйм i быў, як кажуць у Крэмнiевай
далiне, angel-investor. Ледзьве зірнуўшы на дэмку,
ён спытаў, на чыё iмя выпiсваць чэк. Так зьявiлася
Google Inc. Потым быў офiс-гараж у лепшых
традыцыях Біла Гейца і бэта-праект пашукавiка
Google. Аднойчы хлопцаў ледзь не папёрлі са
стэнфардзкай магiстратуры, бо бэта-сайт гугла
схаваў палову рэсурсаў унiвэрскага трафiку.
Гуглаўскi софт забясьпечваў сэрыю адначасовых
падлiкаў лiтаральна за долю сэкунды. Хлопцы
стварылi новую тэхналёгiю PageRank™, якая
ацэньвала пабудову вэбу i вырашала, якiя старонкi
самыя важныя. Зараз Брын i Пэйдж мiльярдэры, а
напамiн “бэта” зьнiк з сайту Google 21 верасьня
1999 году.

баранiцца ад тарпэдаў. Сярод iншых была і
наступная ідэя: усім выстраіцца ўздоўж борта і
разам дзьмухнуць у бок тарпэды - маўляў, тады
яна паверне. Дурасьць? Але менавiта на гэтай iдэi
і спыніліся. Толькi паветра замянiлi на моцны
струмень вады, і цяпер па тарпэдзе білі з
брандспойта. У большасьці выпадкаў тарпэда
сапраўды мяняла курс ды сьлізгала ўздоўж
борта... На тым сходзе быў нехта Алекс Озбарн,
якi пасьля вайны стаў “генэралам” адной з самых
вялікіх рэклямных агенцыяў таго часу BBDO (Batten, Barton, Durstin & Osborn, зараз чацьвертая па памеры ў сьвеце і мае 17 000
працаўнiкоў у 77 краiнах). Озбарн запомніў
гэты выпадак, BBDO запатэнтавала мэтоду, а
аўтар яшчэ i кнiжку напiсаў - “Кiраванае
ўяўленьне” (1953).
2. пінг-понг
Эфэктыўная, але менш вядомая альтэрнатыва
МШ - парнае абмеркаваньне, т.зв. мэтодыка пiнгпонгу. Мэта кожнага ўдзельнiка - падхапіць i
разьвiць выказаную iдэю, а потым вярнуць калегу,
якi павiнен падняць яе на наступны ўзровень.
Як і ў сапраўдным пiнг-понгу, некаторыя iдэi
залятаюць пад стол, iншыя - пад столь.
3. крэатыўны канвэер
Неабходная ўмова для МШ i пiнг-понгу разьняволеньне ўсіх удзельнікаў. Навукоўцы
вылучаюць чатыры стадыi творчага працэсу:
падрыхтоўка, iнкубацыя, азарэньне, артыкуляцыя.
Сутнасьць у тым, каб аддзялiць iнкубацыю ад
артыкуляцыi i тым больш ад ацэнкі. У агенцыi
Bates Saatchi & Saatchi нават забаронена
карыстацца словазлучэньнем “Так, але...”
Замест гэтага трэба казаць “Так, i...”

ПРЫЁМЫ СУПРАЦЬ ЛОМА
У эпоху масавай перавытворчасьці iдэяў нешта
арыгінальнае сыстэматычна прыдумляюць толькі
ў адной сфэры - у AD. Ды і куды ім падзецца?
Рэклямшчык павiнен уцюхаць спажыўцу яшчэ
адны шкарпэткi на гiдрападэшве, цукерку
“смакчы-кусай” ці чарговага г*нага конiка. Як яны
гэта робяць? Далей - ТОП 5 крэатарскіх мэтодык,
якія дапамагаюць зьняць мазгі з ручніка.

4. мэтодыка гаўнамёта
Праблему сацыяльных, маральных і іншых табу
вырашае мэтодыка сьвядомага трызьненьня.
Дзякуючы аўтару “99 франкаў” Фрэдэрыку
Бэгбэдэру гэтая забойная тэхналёгiя атрымала
фальклёрную назву “мэтодыкi гаўнамёта”. Мэта знайсьцi як мага болей “дурных” iдэяў, якiя нiколi
ня ўхвалiць ні замоўца, ні крэатыўны дырэктар
тваёй рэклямнай агенцыі, ні тым больш твая
ўласная мацi. Бо “так нельга” - першая рэакцыя на
любую сьмелую iдэю. І лягічным адказам
становіцца банальнае “чаму не?” Акрамя
вiдавочнага павышэньня маральнага духу
капiрайтараў праз сублiмацыю нэгатыўных
эмоцыяў, у гэтай тэхналёгii ёсьць яшчэ адзін плюс
- часьцяком такія ідэі, пры пэўнай адаптацыi, як
мінімум атрымліваюць ухвалу клiента, як
максымум - “Канскага iльва”. Як той жа
бэгбэдэраўскі порна-ролік ёгурту Manon. Проста
некаторыя ёгурты больш карысныя за астатнія?

1. штурм мазгой
Кажуць, мазгавы штурм (brainstorming) першымi
пачалi выкарыстоўваць яшчэ вiкiнгi. Калі іх
ладзьдзя трапляла ў шторм, на палубе зьбiраўся
ўвесь экіпаж - ад юнгi да капiтана. Усе па чарзе
прапаноўвалi свае спосабы выратаваньня, прычым
пачынаў юнга - гэта выключала магчымасьць
уплыву аўтарытэтаў на меркаваньне малодшых.
А ў XX ст. зьявiлася гiсторыя, якая цяпер займае
пачэснае месца побач з ваннай Архiмэда, яблыкам
Ньютана і сном Мэндэлеева. Падчас II Cусьветнай
вайны амэрыканцы добра-такі нацярпелiся ад
японскiх тарпэдаў. На адным з баявых караблёў,
што базаваўся ў Японскiм моры, каманда правяла
сход. Кожны павiнен быў выказаць прапанову, як

5. сыстэма глюкаў
Калі не спрацоўваюць старыя схемы банальнае назіраньне ці апытаньне, - у ход ідзе
альтэрнатыўная тэхналёгiя, якую называюць
загрузкай асацыяцыяў. Крэатар зачыняецца ў
кватэры, адключае мабiлу, набiрае поўную хату
якiх-небудзь часопiсаў ды паціху гартае іх.
Часам глядзiць тэлевiзар цi слухае прымач,
спрабуючы запомніць усю iнфармацыю. Празь
нейкi час адключае мазгі і больш ні пра што ня
думае. Абавязковая ўмова - з усім убачаным і
пачутым трэба “пераспаць”. Раніцай сядае
працаваць. “Упітанае” ўвечары ўсплывае.
Галоўнае, каб усплывала толькі геніяльнае, я ня
нешта іншае на тую ж літару…
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МАКДОН? МАККВІСТАН!
“Graphic Agitation 2” - агляд сацыяльнай і палітычнай
графікі з пачатку 90-х да 2002 году. Праілюстраваны і
пракамэнтаваны. Тэмы: экалягічны Армагедон,
войны, карпаратыўная культура, брэнды, правы
чалавека. Выданьне выявіла графічную сьвядомасьць
у самых разнастайных тэхніках: хай-тэк, лоў-тэк,
ноў-тэк. Ад лічбавых мэдыяў - старонак сайтаў - праз
традыцыйныя, намаляваныя ад рукі постэры, карткі і
цішоткі да старажытных выяваў дэманстратыўнага
пратэсту на сьценах будынкаў. Зроблены яны як
прафэсіяналамі, так і дылетантамі. Галоўным
крытэрыем адбору была адказнасьць творцаў за
сацыяльны пасыл да мільёнаў і канцэптуальнасьць
малюнку. Большасьць сучаснай агітацыйнай графікі гэта зьедлівая апрацоўка візуальных ці вэрбальных
брэндаў, сымбаляў і стэрэатыпаў. Любімыя колеры чырвоны і чорны. Яркасьць і кідкасьць працуе тут не
на пасьпяховасьць рэклямнай кампаніі. Колеры
становяцца трансьлятарамі пратэсту і агрэсіі.
КАРЭЙКА-ВІДЭА
“Далоў Кім Чэн Іра! Людзі! Давайце, уставайце,
пойдзем і скінем дыктатара!” - такім пасланьнем
замалявана агромністая фотка правадыра рэспублікі,
павешаная на закінутай фабрычнай сьцяне, а таксама
на нейкім мосьце ў Паўночнай Карэі. Да 2005 году
сьвет лічыў, што апазыцыі ў Карэі няма.
35-хвіліннае відэа і антыўрадавыя постэры - першае
сьведчаньне тамтэйшага дысыдэнцтва - былі
перададзеныя ў сьнежні паўднёвакарэйскай Групе па
правах чалавека праз кітайскага пасярэдніка.
Касэта зроблена падпольнай антыдзяржаўнай
паўднёвакарэйскай арганізацыяй дзеля таго, каб
зьнешні сьвет даведаўся аб кампаніі супраць
брутальнага камуністычнага дыктатара. Безумоўна,
ёсьць сумневы ў сапраўднасьці відэа. Але тыя, хто
бачыў касэту, пазналі мясьціны. Такая сьцяна з
партрэтам знаходзіцца каля кітайскай мяжы ў
горадзе Гаэрыёнг.
“Людзі! Давайце сумяшчаць гвалт і ня гвалт!
Гэта легітымная барацьба, калі ты адмаўляешся
ісьці працаваць на свой завод, які не дае ні ежы, ні
грошай!” Думкі крыху няясныя, але галоўны патас
зразумелы. Групоўка заклікае прачнуцца ад культу
асобы, бо “ён робіць нас дурнямі”.
Аўтары відэакасэты - людзі адважныя, а сама
арганізацыя займаецца вельмі небясьпечнай
дзейнасьцю. У Паўночнай Карэі такое караецца
сьмерцю. Але пакуль што паўночнакарэйскай
апазыцыяй зацікавіліся ў Амэрыцы. Вашынгтон
ацаніў пэрспэктывы запісу і нібыта адлічыў
24 мільёны даляраў на прома-кампанію чалавечых
правоў у Паўночнай Карэі.
Афіцыйны Пхеньян, вядома ж, злуе і ўсталёўвае
манумэнтальныя помнікі “галаве дзяржавы” ў
працоўных асяродках.

тэкст:

ЮЛЯ КЛЯШНЯЎСКУС

АДЗІН “КАЎБОЙ МАЛЬБАРА” КАЖА ДРУГОМУ:
“БОБ, У МЯНЕ ЭМФІЗЭМА”. ТОНІ БЛЭР З
КАСКАЙ-КУБКАМ НА ГАЛАВЕ І ПОДПІС:
“ЗАЙМАЙСЯ ГАРБАТАЙ, А НЕ ВАЙНОЙ”. ГЭТА
МАЛЮНКІ З КНІГІ ЛІЗ МАККВІСТАН “GRAPHIC
AGITATION 2”. У ЁЙ САБРАНА ГРАФІКА
СЬВЕТУ “ЭРАЎНД 9/11”. ГЭТА НЕ ІЛЮСТРАЦЫІ
БЭНУА ДА КАЗАК ГОФМАНА. ГЭТА КІПЕНЬ
ЧЫРВОНА-ЧОРНАЙ ІРОНІІ Ў ТВАР
ГЛЯБАЛІЗМУ І “СПАЖЫВІЗМУ”. КОШТ
КНІЖКІ, ДАРЭЧЫ, 35 ФУНТАЎ.

ЗАБОЙНЫ ГЛЯНЕЦ
Аль-Каэдa выпусьціла жаночы часопіс “Аль-Кханса”.
Тэма нумару - як жанчыне стаць ваяром Алаха.
Часопіс дае сьпіс рэкамэндацыяў па стральбе з
агнястрэльнай зброі. Пералічаныя правілы
пасьпяховай шахідкі: яна павінна ведаць Каран, ня
юзаць кандыцыянэр і тэлек, грошы траціць не на
“Тайд”, а на джыхад, гадаваць будучых ваяроў,
кідацца ў бой у любы момант, умець аказаць першую
дапамогу. Сьмяротніца павінна мець абавязковы
аксэсуар: “трывожны камплект”, у які ўваходзіць вада
з крыніцы Зэмзэм у Мэкке і натуральны мёд.
Выданьне італьянскіх спэцслужбаў “Гносіс” называе
часопіс “Аль-Кханса” “эмансыпацыяй а-ля Бін
Ладэн”. Глябальная міжнародная тэрарыстычная
сетка, у адрозьненьне ад чачэнскага экстрэмізму і
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палістынскай антыфады, дагэтуль абыходзілася ў
асноўным мужчынскімі сіламі. Але сьмерць і так
ураўноўвае. Прыжыцьцёвая залежнасьць
мусульманскай жанчыны не адмяняецца, адно што
падпарадкаваньне мужчынам можна зьмяніць цяпер
на падпарадкаваньне рэлігіі. Гэткі ісламскі жаночы
пратэстантызм. Цікава, што назва часопіса - “АльКханса” - гэта мянушка першай ісламскай жанчынываяра, паэткі ХVІІ стагодзьдзя Тумадэр бінт Амру.
Яна зьяўляецца сымбалем жаночага шахізму і маці
ўсіх пакутнікаў. Ваяром Алаха стала пасьля таго, як
у адной бітве загінулі ўсе чатыры яе сыны. Тады яна
вымавіла фразу - падзяку за сьмерць сыноў і
просьбу аб сьмерці для сябе, - якая стала дэвізам
сучасных шахідак і назвай часопіса пра вайну для
жанчын.
Часопіс для сьмяротніц - гэта ня сьцёб над заходняй
культурай. Гэта яшчэ адзін прыклад таго, як
заходнія гэджэты працуюць супраць самога Захаду.
А вы пакуль спакойна разглядайце сабе плякатыкі,
сабраныя МакКвістан, ацэньвайце тонкі густ і гумар
аўтаркі. Чырвоная вокладка “Аль-Кхансы” ня
ўвойдзе ў яе трэцюю кнігу па сацпалітграфіцы і
ніколі ня будзе вывучацца ў курсе гісторыі
мастацтваў пачатку 2000-х. Бо глямурны
дапаможнік па джыхадзе не дае нагодаў
абмяркоўваць яго мастацкую вартасьць. Гэта ня
ўсходні пратэст, гэта яшчэ адна спроба пакінуць
Захад без to be continued.
КУЛАЧЫНА CREW
Лепшыя рэвалюшн-фэсты трэцяга тысячагодзьдзя
ва Ўсходняй Эўропе. Сэрбія, Грузія, Украіна!
Арганізацыя і інфармацыйная падтрымка - “Отпор”!
…Кулак - гэта ня сымбаль пагрозы, вялікай сілы
альбо таго, што ты ляпнуў нешта ня тое. Кулак - гэта
сымбаль сэрбскай моладзевай апазыцыйнай
арганізацыі, якая ў 2000 годзе скінула Мілошавіча.
Прычым зладзіла ўсю справу без крыві, зброі,
максымальна весела і прыемна для ўдзельнікаў.
“Атпораўцы” хадзілі па вуліцах у масках з тварам
Мілошавіча, раздавалі вялізныя прэзэрватывы, якая
абараняюць ад вірусу “Мілошавіч”. Кожнай
рэвалюцыі прыходзіць калі-небудзь канец, але такая
дробязь ня можа прымусіць рэвалюцыйную
арганізацыю самараспусьціцца. Досьвед, добрыя
рэкамэндацыі, пазытыў - тое, што не павінна
загінуць проста так. Цяпер кулак - лягатып фірмы,
дзе можна замовіць рэвалюцыю.
Паводле польских журналістаў з часопіса Przekroj,
наступным праектам “атпораўцаў” быў грузінскі.
Рэвалюцыя прайшла маланкава. “Кхмара” нават не
мяняла сымболіку. Сэрбы глядзелі тэлек і праціралі
вочы: на вуліцах Тбілісі яны пазнавалі свой сэрбскі
кулак. Магчыма нават, што ў Грузіі была не
рэвалюцыя, а рэклямная акцыя. Безумоўна разагрэў перад кіеўскім фэстывалем. “Отпор” вучыў
грузінаў ствараць партыі, знаходзіць актывістаў,
арганізоўваць дэманстрацыі. Усё прайшло па пляне:
фальсыфікаваныя выбары - дэманстрацыя - начное
дэманстратыўнае чаканьне адстаўкі Шэварнадзэ адстаўка - радасьць і шчасьце.
Падчас навучаньня ўкраінскай “Пары” мастацтву
“аксамітных рэвалюцыяў” аднаму з актывістаў
“Отпора” быў забаронены ўезд на тэрыторыю
Ўкраіны да 3000 году. Прыкольна, і сэрб наўрад ці
моцна засмуціўся. Усё атрымалася, і цяпер, па
чутках, варта набываць квіткі ў Баку. Зьявіўся трэці
брат “Отпора” - азэрбайджанская моладзевая
апазыцыйная арганізацыя “Не!”. Усё прыблізна
вядома наперад: месца, працягласьць, колькасьць
удзельнікаў, сцэнаў і музыкаў. А вось дакладна
вядома толькі адно: вельмі ня хочацца
расчароўвацца пасьля Кіеву.

ВАН ГОГ. УСХОДНІЯ ПАРТРЭТЫ
Пасьля таго як Тэа Ван Гога, рэжысэра і
ўнучатага пляменьніка таго самага
Вінсэнта Ван Гога, рытуальна забілі,
краіну цюльпанаў і травы пачалі называць
Галяндыстанам.
У жніўні мінулага году галяндзкае
телебачаньне паказала дзесяціхвілінны
фільм Тэа Ван Гога “Пакора”. 10 хвілін
іслам крытыкаваўся так, як ніколі
дагэтуль. Натхняльнікам і суаўтарам кіно
стала Хірсі Алі, бежанка з Самалі, дэпутат
парлямэнту. Пасьля прыезду ў
Нідэрлянды яна дэманстратыўна
адмовілася ад веры і стала актыўнай
барацьбіткай за правы мусульманскіх
жанчын.
У фільме распавядаецца пра зьдзекі
мусульманскіх мужчын са сваіх жонак.
Паказаныя лёсы чатырох жанчын ахвяраў будзённага гвалту. Асаблівы шок
выклікалі кадры з выявамі вытатуяваных
тэкстаў з Карану на аголеных жаночых
целах. Сюжэт карціны просты, а жыцьцё
яго гераіняў па-сапраўднаму складанае.
Як сьцьвярджаў сам Тэа, “Пакора” - гэта
яшчэ вельмі далікатны хард. Аднак нават
такая колькасьць жорсткасьці яму, як
сьцьвярджаюць крытыкі, не ўласьцівая.
Хутчэй гэта была саступка Хірсі.
Пасьля дэманстрацыі “Пакоры” паліцыя
прапанавала рэжысэру ахову на працягу
двух дзён, у нядзелю і панядзелак з 9:00
да 18:00. “Спадзяюся, мае сябры з АльКаэды працуюць па такім жа графіку, як і
амстэрдамская паліцыя”, - пажартаваў
Тэа Ван Гог. Раніцай 2 лістапада ён быў
забіты. Да цела Тэа быў прымацаваны
ліст. У ім зьмяшчалася пагроза Захаду
па-арабску і па-галяндзку: “Я ўпэўнены,
Эўропа, ты будзеш зьнесеная з твару
Зямлі” - і асабістыя наезды на пяцярых
палітыкаў Галяндыі. Да Хірсі Алі дзяржава
прыставіла двух целаахоўнікаў.
Цяперашняе яе месцазнаходжаньне
трымаецца ў таямніцы. Мухамаду Б.,
арыштаванаму за забойства,
прад'яўленае абвінавачаньне ў тэракце.
Самыя лібэральныя іміграцыйныя законы
ў Эўропе сталі прычынай таго, што ў
Галяндыі цяпер налічваецца велізарная
колькасьць ісламістаў. 50 тысяч - зь
мільёну нідэрляндзкіх мусульманаў гатовыя працягнуць справу Мухамада Б.
Да слова, у Нямеччыне з 4-х мільёнаў
мусульманаў толькі тысяч 25 - радыкалы.
Пасьля забойства Тэа Ван Гога ў краіне на
працягу двух тыдняў панавала атмасфэра
грамадзянскай вайны. Адбываліся акцыі ў
адказ: мітынгі, выбухі, падпалы мячэтаў.
…А цяпер галяндцы паціху звальваюць з
Галяндыі. Большасьць зь іх - людзі з
добрым гадавым даходам і трывалым
сацыяльным статусам. Нагоды для
ад'езду - не эканамічныя. Яны ня вераць,
што спэцслужбы і паліцыя змогуць
абараніць іх. У выбары краіны для
эміграцыі большасьць кіруецца нізкай
колькасьцю мусульманскага
насельніцтва. Часьцей за ўсё гэта
Аўстралія, Новая Зэляндыя і Канада.
Папахвае новым “ледавіковым
пэрыядам”. А вы кажаце, графічная
агітацыя…
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тэкст:

ВАНІЛА ПАРАЧЫП

ПАРУ ГОД ТАМУ Ў “НЬЮ-ЁРКЕРЫ” ЗЬЯВІЎСЯ
ЦУДОЎНЫ МАЛЮНАК: МУЖЫК ТЫЦКАЕ Ў НЕБА
ПАЛЬЦАМ НА ВЯСЁЛКУ І КАЖА: “ФАК, ЯНА Ж НІЧОГА
НЕ РЭКЛЯМУЕ...” ПА СТАТЫСТЫЦЫ Ў РАЗЬВІТЫХ
КРАІНАХ КОЛЬКАСЬЦЬ РЭКЛЯМНЫХ СПОТАЎ,
ПРАПУШЧАНЫХ ПРАЗЬ СЯБЕ ТЫПОВЫМ МАЛАДЫМ
ЧАЛАВЕКАМ, - КАЛЯ 5000 НА ДЗЕНЬ. РЭКЛЯМА
СТАЛА САПРАЎДНЫМ МАСТАЦТВАМ, ДЗЕ ЁСЬЦЬ
СВАЕ КЛЯСЫКІ І ІХ ШЭДЭЎРЫ. ПРА НЕКАТОРЫХ
ДА ВІНЧАЎ АДВЭРТАЙЗЫНГУ І ІХ “МОНА ЛІЗАЎ”
ЧЫТАЙЦЕ Ў НАШЫМ TOП-5.
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КУПІ СЛАНА
“Газавыя лямпы з абмежаванай
калекцыйнай сэрыі па спэцкошце са
зьніжкамі!” Ці: “Хутчэй! Сьпяшайцеся на
апошні распродаж! Кампанія назаўсёды
сыходзіць з рынку!” Зараз гэта клясыка
жанру аўтарства містэра П. Т. Барнума,
якога за драматургічную
прадбачлівасьць некалі назвалі
“Шэксьпірам адвэртайзынгу”. Сам сябе
ён называў сьціпла: “Прынц Глупства”.
Пачаў сваё каралеўскае жыцьцё бацька
сучаснай рэклямы напачатку 19-га
стагодзьдзя на адсталай фэрме недзе ў
глыбінях Канэктыкуту - у нашага
Шэксьпіра была свая крамка. Тут да яго і
даперла: для посьпеху ў продажы цукру,
цыгарэтаў і тканіны трэба зрабіць нешта
такое, што адрозьніць гэтыя тавары ад
кучы падобных. Так самаўпэўненаму
містэру Барнуму прыйшла думка
дадаваць да кожнай пакупкі лятарэйны
квіток. Грошы паплылі...
Сабраўшы крыху даляраў, Барнум
распачаў рэалізацыю грандыёзнай
задумы па выцягваньні грошыкаў з
лапухаватых грамадзянаў ЗША.
У 1841 годзе ён набыў стары будынак
Амэрыканскага Музэю Джона Скадэра пяціпавярховы дом на Брадвэі - і ўсё,
што было ўнутры. Такі храм Глупства,
дзе, па задуме прынца, ніводзін з
экспанатаў ня мог адпавядаць
сярэднестатыстычнаму ўяўленьню пра
яго. Напрыклад, “перавернуты конь”, у
якога “галава і хвост знаходзяцца ў
адваротнай пазыцыі”. Публіка рвалася,
каб зірнуць на “прыродную анамалію”.
І што яна бачыла? Звычайную жывёлу,
прывязаную ў стойле хвастом наперад.
А першага гіпапатама ў Амэрыцы Барнум
ахрысьціў “Бэгемотам зь Пісаньня”.
Ну які набожны буржуа ня прыйдзе
глянуць на такое?..
Адну з найбольш удалых авантураў
шэксьпір ад рэклямы правярнуў у
1882-м, калі набыў у Лёндане
звычайнага слана і распачаў гіганцкую па
тым часе PR-кампанію. Імя жывёлы Джамба - ён напісаў на кожнай сьцяне
гораду. У Нью-Ёрку пачалася сапраўдная
джамбаманія. Калі няшчаснага слана ў
рэшце рэшт пераехаў трамвай, Барнум
экспанаваў яго косткі і скуру (ясна,
паасобку, каб зарабіць удвая больш).
Ды яшчэ зладзіў памінальную працэсію,
падчас якой “удава” Джамба Аліса, у
тузе схіліўшы галаву, выцірала хобатам з
чорнай насоўкай сьлёзы.
П. Т. Барнум першым прыдумаў г. зв.
“рэклямныя акцыі”. За некалькі месяцаў
да таго, як яго “музэй” павінен быў
зьявіцца ў якім-небудзь мястэчку, Прынц
Глупства распачынаў масіўную інфармацыйную атаку. На рэкляму свайго
каралеўства ён траціў каля $ 100 000 на
год - шалёныя для 1870-х бабкі! Затое
яго гастролі зьбіралі мільёны гледачоў.
Асабліва калі ў праграме было штосьці
кшталту “чараўніцы з голым бюстам і з
хвастом рыбы”. Людзі стаялі ў чэргах,
каб паглядзець на голы бюст, а ў выніку
бачылі... галаву малпы, жорстка
прышытую да тулава рыбы.

NIKE FOR MIKE
Рэкляма - рэлігія нашага часу.
Яна вядзе за сабою паству, прадае
індульгенцыі (“купі бляшанку
нашага пойла, і будзе табе
шчасьце!”), стварае напаўпаганскіх
бажкоў. Сярод такіх незямных
істот - і Майкл Джордан,
цёмнаскуры анёльчык, якому ўсё
пох. Нават банальныя законы
фізыкі.
“Калі б яму ня трэба было есьці,
спаць, гуляць у баскетбол,
раздаваць аўтографы ды весьці
сваю каманду да першага месца на
чэмпіянатах, ці спускаўся б ён на
зямлю? Калі Майкл Джордан
адмаўляе гравітацыю, на яго нагах
- красоўкі Nike Air”. Так заяўлялі
канцэптуалісты Nike. А ў доказ іх
тэорыі Джордан лунаў над
баскетбольнай сеткай зь мячом
як Ікар.
Ідэя ператварыць потнага
спартоўца ў старажытнагрэцкага
бога прыйшла агенцыі
Weiden&Kennedy, што
ажыцьцяўляла AD-кампанію
красовак. Філ Найт (Phil Knight) і
Дэн Уайдэн (Dan Weiden), якія
распрацоўвалі лейтматыў акцыі,
карысталіся простай лёгікай.
Красоўкі дапамагаюць высока
скакаць - значыць, іх мусіць
рэклямаваць чалавек, які скача
вышэй за ўсіх. А хто робіць гэта
лепш, чым баскетбаліст?
Адпаведна, “нагамі” кампаніі стаў
добра вядомы патэнцыйнай
таргет-групе Джордан. І ў выніку
рэкляма для Nike зрабіла Майка
самым пазнавальным спартоўцам
у сьвеце, а брэнд - культавым.
Узьняўшыся ў паветра, Джордан
ня мог спусьціцца адтуль аж да
пачатку 1990-х. Ролікі з “зоркай”,
якая вісіць над кальцом, круцілі
так часта, што хутка афіцыйным
тытулам Джордана стаў “Яго
Паветранасьць”.
А продажы
Nike узьняліся да тых вышыняў,
адкуль, па ўяўленьні тынэйджараў,
сыйшоў іх герой.
(Для параўнаньня: сабекошт
кросаў складаў 5,5 бакаў, а
прадавалі іх за 140.)
Завернутыя на баскетболе дзеткі
бралі ў аблогу фірмовыя
Niketowns, а сярод абываталяў
хадзілі жудасныя гісторыі пра
ашалелых падлеткаў, якія забівалі
сяброў за пару кросаў зь
лімітаванай сэрыі.
Векавечныя какурэнты Nike Reebok - спрабавалі перавярнуць
міт дагары нагамі: у іх роліках
апрануты ў нязручныя “найкі”
спартовец проста вывальваецца зь
іх, у той час як “рыбакі” застаюцца
на нагах яго суперніка. Але гэта не
рабіла ніякага ўражаньня. Калі ты
здолеў узьняцца да нябёсаў, каму
якая розьніца, што адбудзецца пры
тваім вяртаньні на зямлю?..
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ПІЯР СЯБЕ САМ
Хіба самы адстойны двоечнік зь
якой хабзы ня ведае слова “брэнд”.
Прадаюцца ня рэчы, а маркі,
лягатыпы, імёны. І зараз усім пофіг,
што некалі слова “брэнд”
абазначала кляймо, якое ставілі
статкавым быкам і бандзюганам.
Толькі ў 1950-х слову надалі новы
сэнс. Шэрым кардыналам
брэндынгу стаў Дэвід Огілві (David
Ogilvy). Ён зрабіў гандлёвай маркай
нават сваё імя. “Што такое імя? 50
адсоткаў нацэнкі”.
Некалі Огілві вылецеў з Оксфарду за
непасьпяховасьць, пасьля кулінарыў
у Парыжы, потым прадаваў пліткі ў
Шатляндыі і нават быў фэрмэрам.
Але ў адзін момант яго ўсё задрала,
і ён вырашыў: надыйшоў час нешта
мяняць. І стаў самым крутым
рэклямшчыкам, бо пачаў ствараць
легенду з усяго, што кепска
прадавалася. Напрыклад, з кашуляў
кампаніі Hathaway.
Огілві разумеў, што нейкія
адрозьненьні ў форме каўнера ці
штрыфеля наўрад ці прыцягнуць
пакупнікоў. Трэба было зрабіць
нешта іншае - знайсьці фэйс, які б
спадабаўся перш за ўсё жанчынам,
бо звычайна яны купляюць кашулі
сваім паловам. Фэйс знайшоўся
хутка: ім стаў нехта барон Джордж
Урангель. Сябрук Огілві, ясна, ня
быў ніякім баронам, але “расейскае
паходжаньне” было ўдала
падмацавана візуальна. Місіс Эдыт
Жэтэ, жонка прэзыдэнта Hathaway
Элэртона Жэтэ, неяк убачыла на
вуліцы чалавека з чорнай павязкай
на воку і сказала мужу, што павязка
надае таямнічнасьцi. Элэртон, сам
даволі крэатыўны чалавек і
апантаны калекцыянэр прадметаў
мастацтва, перадаў ідэю Огілві. Той
у сваю чаргу набыў у звычайнай
аптэцы павязку за паўтара баксы.
Яна і стала тым кручком, на які
лёгка трапляла млявая спажывецкая
рыбка.
У рэклямных фотасэсіях брутальны
“ціпа барон” дырыжыраваў ньюёрскім філярманічным аркестрам у
Карнэгі Хол, купляў карціны Рэнуара
і нават сядзеў за рулём трактара. І
заўсёды на ім была апранута белая
кашуля Hathaway. А містэр Огілві
пісаў адпаведныя рэклямныя
тэксты: “Вы будзеце выглядаць
маладзей і больш ярка з-за формы
каўнерыка кашулі Hathaway. Кашулі
Hathaway даўжэй, таму яны больш
зручныя. Хвасты заўсёды застаюцца
ў штанах. Гузікі пэрлямутравыя.
Нават шывок - увасабленьне
вытанчанасьці”. Кампанія кашуляў
была амаль адкрытай пародыяй, але
прыносіла грошы. Дамы ахвотна
куплялі сваім мужчынам “тое ж
самае, толькі з пэрлямутравымі
гузікамі”. А аднавокі Ўрангель
радасна лыпаў на іх сваім “зорным”
вокам з рэклямных постэраў.

ЯК ПАХНЕ ЧАРЛІ?
Бум на парфуму пачаўся ў 1960-я.
Вядома, вострамодныя дызайнэрскія
водары віталі над зямлёй і дагэтуль.
Аднак ператварыць пах у прадукт
штодзённага карыстаньня, як мыла ці
зубная паста, здолеў толькі Revlon.
Новы водар, шчыра насычаны
язьмінам, нічым асабліва не
адрозьніваўся ад іншых. Таму лягічна
паўстала пытаньне: як прадаць
тавар? У пошуку адказу парыліся
Мал МакДугал і Кэтрын Кэмпбэл з
агенцыі “Hill, Holiday, Connors,
Cosmopolous”. Адказ ляжаў на
паверхні.
За аснову раскруткі рэклямісты ўзялі
прынцыпова новую для таго часу
назву. Да Charlie ўсе назвы
эфэмэрнага прадукту гучалі
“паветрана”, звычайна
па-француску ці па-італьянску.
Вытворцы часам наймалі паэтаў, каб
тыя выдумлялі экзатычныя словы
кшталту Amarige (для Givenchy).
Мужчынскае ж імя было даволі
рэзкім для парфумы. Адкуль наагул
зьявіўся Charlie, дакладна не вядома.
Абазнаныя мяркуюць, што назву
жаночай парфуме даў старэчагаспадар Revlon Чарльз Рэўсан
(Charles Revson), якому пад канец
жыцьця захацелася паставіць сабе,
любімаму, нерукатворны помнік.
Але назва спадабалася, бо на ўсе
150 адпавядала новаму тыпу жанчын
- дачок фэмінізму. Charlie была
парфумай маладых і самаўпэўненых,
жанчын-зорак (хай і офіснага
маштабчыку), якія любяць
дамінаваць і глядзяць на мужчыну
зьверху.
Слоган “She's very Charlie”, які ў
выніку стаў культавым, прыйшоў у
галовы Кэмпбэл і МакДугала
выпадкова. Проста яны гарталі
стосы фатаздымкаў з мадэлямі і
казалі адно аднаму: “Гэтая - Чарлі
(ёй 20 зь нечым, яна кар'ерыстка,
якая рацыянальна дзеліць свой час
паміж сэксам і працай). А гэтая не...” Так жанчына-Чарлі ў духу
свайго часу перавярнула дагары
нагамі сэксізм і выкарыстала яго
супраць яго самога.
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BADA BOOM
Памятаеце пачатак відэа Fat Boy Slim
“Bird of Pray”? Маленькая дзяўчынка
адрывае пялёсткі ад рамонка і лічыць іх.
Да дзесяці. Пасьля пачынаецца
адваротны адлік. На нейкі момант
цішыня. І жудасны выбух.
Тэкст за кадрам…
…“Такія стаўкі: пабудаваць сьвет, у якім
усе божыя дзеці змогуць жыць, ці
адыйсьці ў цемру. Мы павінны любіць
адно аднаго або памерці. Галасуйце за
прэзыдэнта Джонсана 3-га лістапада.
Стаўкі занадта высокія, каб заставацца
дома”. Напрыканцы фэтбойсьлімаўскага
кліпа галоўны герой, ахоўнік вайсковай
базы, вар'яцее. Як і мільёны людзей ва
ўсёй Амэрыцы, калі яны паглядзелі гэты
трыццацісэкундны ролік 7-га
верасьня 1964 году.
Гэты ролік паказалі толькі аднойчы ў
прайм-тайм на NBC. Аднойчы - за грошы.
Пасьля запіс задарма пачалі круціць па
ўсіх каналах - у выпусках навінаў. Кадры
зь яго друкавалі на вокладцы Times.
З дапамогай “рамонка” Ліндан Бэйнс
Джонсан (Lyndon Baines Johnson) бязь
цяжкасьцяў разьбіў свайго канкурэнта
Бэры Голдуотэра (Barry Goldwater).
Сюжэт відэа Джонсана нагадвае сцэну зь
фільму Джэймса Ўэйла (James Whale)
“Франкенштэйн” (1931), дзе маленькая
Марыя адрывае пялёсткі ад кветкі і
апускае іх на ваду, калі перад ёй
зьяўляецца монстар. Ён таксама адрывае
пялёсткі, а пасьля хапае дзяўчынку.
Паралель відавочная.
Хаця ў роліку ніводнага разу не гучыць
імя канкурэнта Джонса, міні-антыўтопія
інтэрпрэтавалася як наезд менавіта на
яго. У той час Амэрыка жыла ў стане
прагрэсуючай параноі: камунякі зь USSR
мелі бомбу, і ніхто не сумняваўся, што
хутка ядзерны попел пасыпецца на ні ў
чым не вінаватыя амэрыканскія галовы.
А Голдуотэр гаварыў пра пагрозу амаль
ва ўсіх сваіх выступах, жартаваў
(“давайце скінем невялічкую ядзерную
бомбу на склады ў Паўночным Віетнаме
ці на клазет у Крамлі”). І самае тупое:
называў бомбу “толькі яшчэ адной
зброяй”. Крыважэрная пачвара. За гэта і
нарваўся на “рамонак”.
Вырасьцілі кветачку Тоні Шварц (Tony
Schwartz) - дагэтуль ён рабіў
радыёрэкляму для Coca Cola, - і Біл
Моерс (Bill Moyers), які і прапанаваў
выкарыстаць страх перад Бомбай
супраць галоўнага канкурэнта. Праз
паўстагодзьдзя ён скардзіўся, што
“чалавек, які ўцягнуў краіну ў доўгую і
крывавую бойку ў Віетнаме, у той
кампаніі выглядаў як міратворца”.
Самы фэтышны ролік палітычнага
адвэртайзынгу зараз выкарыстоўваюць
ня толькі ў кліпах. Пару год таму выйшла
вэрсія Боба Доўла (Bob Dole). Відэа такое
ж, тэкст за кадрам іншы: “Трыццаць год
таму найвялікшай пагрозай ёй здавалася
ядзерная бомба. Зараз гэта наркотыкі”.
Але, падаецца, зараз ніхто не ўспрымае
гэты ролік у тым кантэксьце. Бо многія
людзі зразумелі: хочаш быць
пасьпяховым - гуляй брудна…
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ПЕРАСМI'ЕНКА
На дапамогу прыходзяць друкаваныя СМI.
Прычым i тут трэба расставiць прыярытэты.
Каталёгi - кухня: зь цягам часу яны ўсё менш i
менш выклікаюць фідбэк, так шмат iх
разьвялося. Таму ўзьнікла новая iдэя:
magalogue (magazine + catalogue) - два ў
адным. Перавага такiх выданьняў вiдавочная:
яны ня ўцюхваюць брэнд наўпрост цi,
прынамсi, ня робяць яго цэнтральнай тэмай. Iх
мэта - у ненавязьлiвай форме данесьцi да
чытача iдэю брэнду, падкрэсьлiць яго
“апазыцыйны” ці хаця б проста арыгінальны
статус. Па-нашаму - трымаць марку. Нават
фоткi, зьмешчаныя ў мэгалёгу, ужо ня проста
iлюструюць, а ствараюць настрой.
Часьцей атрымлiваецца так: брэнд фiнансуе
выданьне, дамаўляецца з выдавецтвам пра
агульны стыль і iдэю часопiса. А ўжо тое бярэ
на сябе абавязкi выпускаць якасны
канцэптуальны прадукт. Яскравы прыклад:
JOE magazine выдаецца сеткай кавярняў
Starbucks, ня ўтрымлiвае нi слова пра брэнд.
Можа, толькi крыху пра каву…
COLORЫТНАЕ ЧЫТВО
Часопiс зь ляканiчнай назвай B выдаецца
буйным супэрмаркетам Bloomingdale у
Манхэтане, якi пазыцыянуе сябе як “no other
store in the world”. B - своеасаблiвая азбука
стылю жыцьця: самыя лепшыя аўто,
алькагольныя напоi, падарожжы, iнтэр'еры,
мода, зоркi…
“Нiякiх зорак, нiякай моды, нiякiх навiнаў!” гэтак вызначае сваю сутнасьць COLORS, якi
пачаў выдавацца кампанiяй Benetton у 1991
годзе i стаў вынiкам супольнай працы Лючыяна
Бэнэтана i экстраардынарнага фатографа
Алiўера Тасканi. Кожны нумар прысьвечаны
пэўнай тэме: вайна, рэлiгiя, расы, курыва i г.д.
Colors-музыка, colors-фiльмы, colors-чытво,
якiя рэцэнзуюцца ў часопiсе, адпавядаюць яго
фiлязофii (як сьцьвярджаюць стваральнiкi):
гэта тое, што проста неабходна ўбачыць,
пачуць i прачытаць. Дарэчы, даволi нечакана
было знайсьцi на адной з музычных
кампiляцыяў iмя радыкальнага iсламiста
MUSLIMGAUZE.
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ЮЛЯ ГОЙКА

ЗЬДЗIВI МЯНЕ - I Я
ВЫВЕРНУ КІШЭНІ. ЛЯГІЧНА,
АЛЕ ЗАШОРАНАГА
СПАЖЫЎЦА ЦЯЖКА НЕЧЫМ
ЗАЧАПIЦЬ: ЧАГО ТОЛЬКI НЯ
ТЫЦКАЮЦЬ У АБ'ЕКТЫВЫ
КАМЭР У РАМКАХ ПРОМАКАМПАНІЯЎ. ШТО Ў ТАКIХ
УМОВАХ РАБIЦЬ БРЭНДУ,
ЯКI ПРЭТЭНДУЕ “МЕЦЬ АД
ЖЫЦЬЦЯ ЎСЁ”?

Алiўера Тасканi гучна заявiў пра сябе,
прыклаўшы руку да стварэньня рэклямных
кампанiяў Valentine, Esprit, Fiorucci, Jesus Jeans.
Яго фоткi друкавалiся ў такiх часопiсах, як
ELLE, Vogue, Harper's Bazaar. На доўгi час Т.
стаў мозгам кампанii United Colors of Benetton.
Дарэчы, i сама назва прыйшла разам зь iм.
Фоткi, якiя фатограф рабiў для UC, пастаянна
правакавалі шмат водгукаў. Не заўсёды
станоўчых. Акрамя жартаў накшталт
бiблейскай Эвы, апранутай у джынсавую
куртку, на фотках канцэптуальнага вар'ята дзiця, якое ляжыць на талерцы побач са
сталовымi прыборамi; чорны наёмнiк з
аўтаматам трымае ў руках чалавечую
сьцёгнавую костку. Сярод фотак i плякаткалаж, у кожную з частак якога ўпicаныя
мужчынскiя цi жаночыя генiталii розных
колераў i адценьняў, а ў рагу - сьцiплы лягатып
United Colors of Benetton.
INTELLIGENT BRAND'Z MUSIC
Кожны паважаючы сябе прамоўтар ведае, што
музыка - неад'мная частка PR-акцыi. Вось вам
выпуск часопiса MAVIOLOGY, які належыць
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турэцкаму джынсаваму брэнду MAVI, цалкам
прысьвечаны гадавiне сьмерцi Боба Марлi.
“To listen before to talk about!” - добразычлiвая
парада для тых, каму раптам торкне накруцiць на
галаве дрэды…
MAVIOLOGY выпускаецца кампанiяй MAVI Jeans
чатыры разы на год. Закранаюцца ў iм самыя
што нi на ёсьць папулярныя тэмы: музыка, кiно,
тэхналёгii, аўтамабiлi etc. I - ненавязьлiва
прасоўваецца ўласны прадукт: апошняя старонка
апошняга нумару - маляваныя растаманы ў
вопратцы MAVI.
Акрамя згаданага мэгалёгу, кампанiя MAVI Jeans
штогод выпускае дыскi зь песьнямi знакамiтых i
пачынаючых турэцкiх сьпевакоў (потым дыск
абавязкова трапляе ў продаж як сувэнiр ва ўсе
турэцкiя крамы MAVI Jeans) i праводзiць
фэстывалi дакумэнтальнага i кароткамэтражнага
кiно CineMAVI.
Працуюць чувакi…
ANOTHER PRIСE
Дурню вядома, што ў першую чаргу такія
часопісы варта адрасаваць аматарам халявы і
аддаваць задарма. Большасьць кампанiяў так i
робяць. Часам выданьне можа каштаваць якiхнебудзь пару бэ (той жа В ад Bloomingdale).
А вось за некаторыя часопiсы, якiя
пазыцыянуюць сябе як эксклюзіў, прапануецца
выкласьцi ад 300 да 500 бэ. Напрыклад, праект
Visionaire. Уся справа ў тым стэрэатыпе, якi кажа:
танна - значыць г*…
Visionaire - вядомы сваiм неардынарным
падыходам да зьместу i афармленьня
канцэптуальны часопiс, што выдаецца брэндам
Comme des Garcons. Пачынальнік апошняга японка Рэя Кавакуба - зрабiла сапраўдны выбух
ужо першай сваёй калекцыяй у 1981 годзе. Тады
СМI недальнабачна ахрысьцiлi творчасьць
Кавакубы “постхірасiмскiм шыкам” і
“антысэксам”. Але пэсымістычныя прагнозы не
апраўдаліся: у парыскi буцік Рэi хадзiлi як у
музэй сучаснага мастацтва…
Сёньня да Visionaire прыкладаюць руку самыя
прасунутыя дызайнэры, мастакi, фатографы і
кіношнікі: Karl Lagerfeld, Donatella Versace, Louis
Vuitton, Nick Knight, Pedro Almodovar, Miuccia
Prada, Wong Kar Wai etc.
Зьнешняму выгляду часопiса надаецца нашмат
больш увагi, чым зьместу. Напрыклад, адзiн з
выпускаў уяўляў сабой чорны драўляны box з
16-цю маленькiмi кнiжачкамi ўнутры, у якiх былi
зьмешчаныя работы вышэйпералiчаных маэстра.
Альбо яшчэ: нумар WORLD - дзьвесце старонак
пра розныя краiны сьвету - пакладзены ў
аранжавую сумку ад GAP, прызначаную
спэцыяльна для падарожжаў вакол WORLD'у.
І НАШЫМ, I ВАШЫМ
Акрамя згаданых брэндаў, свае мэгалёгi
выпускаюць касмэтыка Avon, джынсы Levis,
буцікi D&G, Prada, аўтамабiлi BMW, мэбля IKEA,
матацыклы Harley Davidson, каштоунасьцi
Swarowski, супэрмаркеты Selfridges, Kmart,
Sears… У братняй Расеі ўласныя часопiсы маюць
“БиЛайн”, МТС, “Калина”, розныя кампутарныя
канторы. Аднак iх узровень пакідае жадаць
лепшага. Напрыклад, часопiс з iнтрыгуючай
назвай “Калина News”, разьлiчаны на хатнiх
гаспадыняў 30-40 год… Кантэнт: iнтэрвію з
зоркай А. Варум, рэцэпт “галубцоў ад Валерыi” і,
канечне, твой улюбёны астрапрагноз. Як кажуць
тубыльцы, “всяк сверчок...” - і ўсё такое.

“З ДНЁМ НАРОДЗІНАЎ, ВІКІ!”
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ВІКІПЭДЫЯ
(WWW.WIKIPEDIA.ORG)
- ГЭТА БЯСПЛАТНАЯ
ІНТЭРНЭТЭНЦЫКЛЯПЭДЫЯ ПРА
ЎСЁ НА СЬВЕЦЕ,
ПІСАЦЬ І РЭДАГАВАЦЬ
ЯКУЮ МОЖА ХТО
ЗАЎГОДНА.
ЗАСНАВАНАЯ Ў
СТУДЗЕНІ 2001 ГОДУ,
У ВЕРАСЬНІ 2004-ГА
ВІКІПЭДЫЯ
ПАПОЎНІЛАСЯ
МІЛЬЁННЫМ
АРТЫКУЛАМ: ЁН БЫЎ
НАПІСАНЫ НА ІЎРЫЦЕ
І ПРЫСЬВЯЧАЎСЯ
СЬЦЯГУ КАЗАХСТАНУ.
НЕ МІНУЛА І ТРЫ
ГАДЫ, ЯК
БЕЛАРУСКАЯ ВІКІ
РАЗРАДЗІЛАСЯ
ТЫСЯЧНЫМ
АРТЫКУЛАМ (АДНО
ШТО ТАК І ЗАСТАЛОСЯ
НЯВЫЗНАЧАНЫМ, ПРА
ШТО ЁН БЫЎ. МОЖА,
ПРА АГРЭСТ*, А МОЖА
- ПРА ПАПЯРОВЫ
САМАЛЁЦІК**...).

WIKI VERSUS...
Вікіпэдыю прынята параўноўваць зь
“Лівджорналам” - і тое, і другое выданьне
прыдбала шалёную папулярнасьць у апошнія два
гады. На мінулагоднім “інтэрнэт-Оскары” Webby
Awards Вікі і ЖЖ нават учынілі махач. І хоць
прыз глядацкіх сымпатыяў пайшоў-такі да ЖЖ,
відавочна: зараз Wiki і LJ - два самыя яскравыя
сьведчаньні таго, што чалавек больш любіць
пісаць, чым чытаць.
Чаму Вікі-дэмакратыя не перарастае ў Вікіанархію? Па-першае, адзін з галоўных яе
прынцыпаў - захаваньне аўтарскіх правоў на
дакумэнты, што не былі створаныя спэцыяльна
для Вікіпэдыі. Па-другое, супраць вандалаў“гоблінаў” спрацоўвае просты прынцып: адзін
чалавек піша - сто рэдагуюць. Таму калі ў жыцьці
адзін працуе, а дваццаць разумнікаў назіраюць за
ім рукі ў кішэні і лажаюць напоўніцу, то тут
кожны з гэтых дваццаці можа прымяніць свой
рэдактарскі сьверб на карысьць чалавецтву.
Ці варта верыць зьвесткам, атрыманым зь Вікі?
“Вікіпэдысты” ў адзін голас адказваюць: “Не!”
Але гэта ня надта ахалоджвае яе карыстальнікаў.
“Калі інтэрнэт - гэта ня вельмі добра
ўпарадкаваная звалка інфармацыі, то Вікі - гэта
надзвычай добра ўпарадкаваная звалка
інфармацыі”, - кажа студэнт бэдэушнага
“фэпээму” Марцін, адзін з фаварытаў чэмпіянату
“Яндэксу” па пошуку ў нэце. “Калі я дакладна
ведаю, што мне трэба, - напрыклад, гісторыя
матацыклаў Харлей-Дэвідсан ці маса плянэты
Зямля, я зьвяртаюся да Вікіпэдыі”.
А іншы менскі праграмэр размаўляць пра Вікі без
мацюкоў ня можа. “Акумуляваць інфу з інтэрнэту
- занятак нікчэмны, - упэўнены ён. - Інфармацыю
трэба індэксаваць”. Пры гэтым сам ён ніводнага
разу не натыкнуўся ў Вікі на недакладную інфу і
нават прызнаецца, што пісаў у яе артыкул,
прысьвечаны праграме-пашукавіку, праца над
якой схіліла хлопца да такіх глыбакадумных
разважаньняў.
НА ЧЫМ ПАЛЯГАЕ ВІКІ?
тры “пэдыя-кіты”
1) Юзэрфрэндлі. Wiki - тэхналёгія калектыўнай
працы над тэкстам і стварэньня вэб-старонак,
карыстацца якімі можа нават клінічны
кампутарафоб. Зручны сынтакс і спрошчаная
сыстэма “тэгаў” нашмат больш дружалюбныя,
чым, скажам, мэню тэлефона Siemens. А калі
артыкула па нейкай тэме ў Вікі не знайшлося,
яна адразу прапануе табе чысты блянк, каб яго
напісаць. Было б толькі жаданьне!
2) Copyleft. Гэтак званая copyleft-ліцэнзія
(ліцэнзія GNU Free Documentation License)
дазваляе кожнаму вольна карыстацца докамі
Вікі. Але вы ня маеце права рабіць прад'явы да
некага, хто пераправіў (ці нават перакрывіў!) ваш
артыкул бяз вашага ведама. Сама Вікіпэдыя
раіць ставіцца да гэтага па-філязофску.
“Падрыхтуйся да таго, што іншыя будуць
бязьлітасна цябе рэдагаваць. Не прымай гэта на
свой кошт. Яны, як і ўсе мы, проста жадаюць
палепшыць Вікіпэдыю наколькі гэта магчыма”.
3) Open Source - кожнаму дазволена скачаць
праграмнае абсталяваньне - “рухавічок”
Вікіпэдыі - і карыстацца ім для ўласных
патрэбаў. Напрыклад, адмін
www.minsk.electrokids.org забамбіў Вікі-даведнік
па культурным жыцьці Менску. Праўда, у
вышэйзгаданы даведнік пішуць у асноўным
сябры адміна - музыкі і дыджэі, - і ў асноўным
пра саміх сябе.
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НАВІНЫ - НАША ПРАФЭСІЯ?
Акрамя самой энцыкляпэдыі на www.wikipedia.org
ёсьць яшчэ некалькі цікавых праектаў. Вікі-слоўнік усіх
моваў (www.wiktionary.org), Вікі-падручнік па ўсіх
прадметах (www.wikibooks.org), Вікі-бібліятэка
(www.wikisource.org) і зь нядаўняга часу новая байда Вікі-ньюс (www.wikinews.org).
Вікі-ньюс - гэта разнавіднасьць інтэрнэт-газэты,
карэспандэнтам якой можа стаць хто заўгодна. Прыкол
у тым, што ўжо не адна сур'ёзная інфармагенцыя сьвету
была заўважана ў выкарыстаньні матэрыялаў Вікі,
асабліва фатаздымкаў, і часьцей за ўсё з нагоды
апошняга цунамі.
Пакуль што на сайце зьяўляюцца па 3-4 навіны на дзень
ад вікі-фрылянсэраў з усяго сьвету. Ім дазваляецца
нават класьці на хвалёную Вікіпэдычную
“абыякавасьць” і “ідэалягічную нэўтральнасьць”. Раней
адсутнасьць такога “кляпана” не аднойчы вымушала
адмінаў закрываць асобныя артыкулы на карантын - каб
абураныя “флядэры” не папсавалі. Але і тут здараліся
скандалы: напрыклад, перад выбарамі артыкулы пра
Буша і Кэры рэдагавалі тысячу разоў (часьцей за ўсё ў
ключы “Буш - мудак”), а нехта нават замяніў фота Буша
на Гітлера.
З АГЛ, як ні дзіўна, такой гісторыі ня здарылася.
Напэўна, беларусы, якія карыстаюцца англамоўнай
вэрсіяй www.en.wikipedia.org, занадта інтэлігентныя,
каб называць некага мудаком. А што ўяўляе сабой
сярэднестатыстычны беларускі “вікіпэдыст”, можна
зразумець, паглядзеўшы на колеры сьцяга, што
красуецца на галоўнай старонцы беларускай
Вікіпэдыі (www.be.wikipedia.org).
У ЛЫЧ - ЗА “Ь”
Калі нашы школьнікі яшчэ не разьнюхалі, адкуль
можна стырыць самы нармалёвы рэфэрат па Янку
Купалу ці па Кірыле Тураўскім, то хіба таму, што
беларуская Вікі яшчэ зусім маладая. Афіцыйны адлік яе
існаваньня вядзецца ад жніўня 2004 году, і зараз яна
прырастае ў сярэднім на 20 артыкулаў у дзень.
На момант падрыхтоўкі матэрыялу ў беларускай
Вікіпэдыі налічвалася каля васьмісот артыкулаў, а да
выхаду часопіса будзе ўжо ня менш за 1200.
Пераступіўшы “тысячны” парог, мы перайшлі з разраду
“пачаткоўцаў” у разрад “сярэднякоў” - цяпер спасылку
на беларускую Вікі трэба шукаць не на задворках
wikipedia.org, а на яго першай старонцы.
У беларускую Вікі пішуць некалькі дзясяткаў чалавек, і ў
асноўным пра тое, што ім блізка. www.be.wikipedia.org
пакуль цікава ня столькі чытаць ці пісаць, колькі шукаць
празь яе аднадумцаў. Туса беларускай Вікі - гэта людзі
ад фэнаў часопіса Arche да выпускнікоў ФПМІ.
Таму тут пішуць і пра Толкіена, і пра брытанскае
Сярэднявечча, і пра паняцьці вышэйшай матэматыкі.
Не зважаючы на даволі сьціплы аб'ём, у нашых віківалянтэраў усё як у людзей. Адмін Яўген Зялёнка
сыстэматызуе матэрыялы, сочыць, каб былі “пакрытыя”
найбольш важныя тэмы, складае каляндар, адзначае
знамянальныя даты... У гэтым яму дапамагае ZmiLa актыўны ўдзельнік белмоўнай і эспэрантамоўнай Вікі.
А Рыдэль, напрыклад, аддае перавагу бягучым
здарэньням, навінам. Нядаўна ў беларускай Вікі зьявіўся
Алесь Белы, вядомы па праекце “Наша ежа”.
У офлайне ён браў удзел у складаньні
энцыкляпэдычных артыкулаў пра беларускую кухню.
Праўда, зь яго падачы ў беларускай Вікі здарыліся
першыя сур'ёзныя разборкі. Большасьць вікіпэдыстаў
карыстаюцца тарашкевіцай, а Алесь Белы наркамаўкай. Таму празь нейкі час наездаў была
напісаная дамова. Паводле яе, напрыклад, калі нехта
дапісвае чужы артыкул, то мусіць падладжвацца пад
правапіс аўтара, а не выпраўляць яго.
Дарэчы, тут нічога ня маюць і супраць лацінкі.
Праўда, пакуль не было ахвотнікаў пісаць ёю.

НЯ TUT.BY
Red_Winged_Duck - адзіны з трох адмінаў
беларускай Вікі, які геаграфічна знаходзіцца ў
Беларусі. Бо JeugeneZelenko сядзіць у Штатах,
вядомы Rydel23 - у Чэхіі. Таму адказваць за ўсіх
даводзіцца менавіта RWD.
Абавязак RWD - сачыць за парадкам:
парушальнікаў ён “баніць” - накладае забарону
пісаць у Вікі з пэўнага IP-адрасу на вызначаны
час. Пакуль што клопатаў няшмат. Было аднойчы
такое: нейкі маскаль нешта крыўднае наконт
беларусаў ляпнуў. А якісьці датчанін замест інфы
зьмясьціў у артыкул спасылкі на сайт дацкай
баскетбольнай каманды. Яго забанілі на тры дні ні фіга. Быццам ратунак дацкага баскетболу - у
беларускай Вікіпэдыі.
Яшчэ адзін абавязак адміна - сачыць, каб не
парушаліся аўтарскія правы. У ангельскай Вікі
гэта адзін з найбольш балючых пунктаў. Але
нашым крыху лягчэй: усё, што было надрукавана
пры Саветах да 1981 году, не абаронена
аўтарскімі правамі і можа быць выкарыстана дзе
і як заўгодна. Праўда, звычайна вікіпэдысты
карыстаюцца іншымі сродкамі інфармацыі.
Але што датычыцца ілюстрацыяў і фатаздымкаў,
якія адшукаць бывае цяжэй за ўсё... Чаму б і не?
“Я так разумею, найбольш карысьці ў беларускай
Вікі ад той інфы, якую перакладаюць непасрэдна
з ангельскай?” - пытаюся я ў RWD.
“Рыдэль у асноўным так і працуе. Сам я,
напрыклад, амаль не заходзіў на рускую
Вікіпэдыю - нават ня ведаю, што там адбываецца.
Для мяне больш цікавыя ўкраінская, польская”.
Дарэчы, ва ўкраінскай Вікіпэдыі справы крыху
лепей за нашыя. Амаль як у рускіх: колькасьць
артыкулаў ва ўкраінскай Вікі пераваліла за
10 000. Хаця да пяцёркі лепшых, у якой
атабарыліся палякі зь іх пяцюдзесяцьцю
тысячамі, братам-славянам часаць і часаць.
Наагул, RWD кажа, што пра нейкія пэрспэктывы
на будучыню стваральнікі беларускай Вікі пакуль
не задумваюцца: “Проста калі каму нешта цікава,
заходзіць і піша. Але мы спадзяемся, што празь
нейкі час у нас можна будзе знайсьці самую
разнастайную інфу, прычым па-беларуску.
Гэта адна з галоўных задачаў Вікіпэдыі распаўсюдзіць максымальную колькасьць
інфармацыі на максымальнай колькасьці
розных моваў”.***
_____________________________________
* Урывак з артыкула:
“Сушаны агрэст ужываюць для мясных і рыбных
соўсаў. Таксама з агрэсту робяць шыпучае віно,
наліўкі. У “Літоўскай гаспадыні” згадваецца
спосаб захаваньня агрэсту на зіму. Захаваны
агрэст выкарыстоўваюць для пенак: ягады
агрэсту вараць у вадзе да мяккасьці, праціраюць
празь сіта, атрыманым мармэлядам запраўляюць
пенкі, узьбітыя зь бялкоў, дадаўшы ваніль..”
** Урывак з артыкула:
“Папяровы самалёцік - цацачная мадэль
самалёта, зробленая з паперы.
Папяровы самалёцік называецца па-японску kami
hikoki (kami = папера, hikoki = самалёт). Гэта
бадай што найвядомейшая і найпрасьцейшая
мадэль арыгамі, японскага мастацтва складаньня
фігур з паперы...”
*** Шчыры дзякуй Red_Winged_Duck, ZmiLa,
St_Martin, E.Gor і ўсім астатнім, хто дапамагаў
пры напісаньні артыкула.
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Злосьнікі называюць гэта гульнёй для адмарозкаў, гопнікі наварочаным пэйнтболам. Самі “адмарозкі” ўпэўненыя шукаць падабенства страйку з пэйнтболам усё адно што
параўноўваць хер з моркаўкай.
Страляюць тут не з футурыстычных ружжаў фарбавальнымі
зарадамі, а з дакладных копіяў сапраўднай баявой зброі
шасьцімілімэтровымі плястыкавымі шарамі. Дарэчы, многія з
гэтых копіяў ня толькі цалкам узнаўляюць зьнешні выгляд
арыгіналу, але і яго масу, хуткастрэльнасьць, нават прынцып
зборкі-разборкі. А ў якасьці прасторы для новай гульні
выкарыстоўваюцца трэніровачныя пляцоўкі дзеючых
спэцатрадаў, вайсковыя палігоны, глухія мясьціны,
занядбаныя будынкі і г.д.*
Карацей, як казаў герой аднаго баевічка: “Расслабляцца
нельга, хлопцы... Вайна ідзе!”

тэкст:

БАРЫС НІКАЛАЙЧЫК
“АДНОЙЧЫ СПЫНЯЮЦЬ НАШУ
МАШЫНУ МЯНТЫ. АДЧЫНЯЮЦЬ
БАГАЖНІК - А ТАМ У НАС
ДВАЦЦАЦЬ АЎТАМАТАЎ
КАЛАШНІКАВА, - З УСЬМЕШКАЙ
ПРЫГАДВАЕ ІГАР. - У ТЫХ
АДРАЗУ ГЕНЭРАЛЬСКІЯ ЗОРКІ
ПЕРАД ВАЧЫМА ПАПЛЫЛІ,
СЬЦІПЛЫЯ КВАТЭРЫ Ў ЦЭНТРЫ
МЕНСКУ І ЗАБЯСЬПЕЧАНАЯ
СТАРАСЬЦЬ. ВО, ДУМАЮЦЬ,
КІЛЕРАЎ ЗЛАВІЛІ! А МЫ ШТО?
КАЖАМ: АСТЫНЬЦЕ, ЧУВАКІ - МЫ
СТРАЙКБОЛІЦЬ ЕДЗЕМ”.

ТРЭНІРУЙСЯ НА КАТАХ!
Паводле неафіцыйнай, але ўсімі любімай легенды забаўка
гэтая нарадзілася ў Японіі пасьля Другой Сусьветнай. Імпэрыя
ўзыходзячага сонца, як вы памятаеце, тады прадула, і ў выніку
ёй забаранілі мець узброеныя сілы. Каб не прасахаціць
прафэсійныя звычкі продкаў-самураяў, хлопцы вырашылі да
пары да часу патрэніравацца на катах. Так зьявіліся першыя
страйкбольныя імітатары.
Сапраўдную славу гэты атракцыён атрымаў ужо ў 1980-я ў той
жа Японіі, Эўропе і жвавых ЗША. Нашы, па звычцы, яшчэ
доўга хаваліся і партызанілі. У Менску першы і адзіны клюб
паўстаў летась.
У ідэале страйкбол - гульня некамэрцыйная. Усё, уключаючы
галаву, мазгі і дула, трэба мець уласнае. Аднак ва ўмовах
“шпаркага разьвіцьця беларускай эканомікі” менскія актывісты
ўмомант пусьцілі “тачанку” ў рыначны ход. Цяпер кожны
жадаючы сербануць адрэналіну можа стрэльнуць рыштунак
напракат. Кажуць, у нас гэта ня надта дорага. А за мяжой
народ ужо зараз можа дазволіць сабе баксаў сямсот аддаць за
зброю і экіпіроўку.
У менскім страйкбольным клюбе тусуецца каля дзьвюх сотняў
страйкбалістаў. У асноўным, тутэйшыя - байцоў з Гомеля,
Наваполацку і Берасьця няшмат. У нашых ёсьць свая каманда
“СЬМЕРШ” - без балды, сапраўды пасьпяховае і аўтарытэтнае
ўтварэньне, добра пазнавальны за мяжой калектыў**.
На сумленьні клюбу - першы ў гісторыі бацькаўшчыны
міжнародны зьлёт “Менскі кацёл” і сотні арганізаваных
баталіяў. І ўсё гэта за першы год ад дня заснаваньня!
З 25-30-гадовым на выгляд Ігарам, старэйшым беларускім
страйкерам і, па сумяшчальніцтве, буйной “шышкай” у
Менскім страйкбольным клюбе, мы сустрэліся каля Палаца
прафсаюзаў. Месцы, можа, не такім канцэптуальным, як
“Куток Парыжу”, але і не такім задрыпаным, як станцыя мэтро
“Маладзёжная”. Хацелася жыўцом пабалбатаць зь легендай
памяркоўнага страйку.
Чырвоная спартовая куртка, ладнага інтэрфэйсу торба за
плячыма і шчырасьць, зь якой павітаўся Ігар, схілялі да думкі,
што ён ня тыдзень таму, а толькі што вярнуўся зь
міжнароднага зьлёту страйкбалістаў у Варшаве.
ЗАПАДЛО АКУПАНТАМ
- Што ўвогуле ты адчуваеш, калі трымаеш у руках зброю? пачынаю я здалёк нашую размову, якая пачынаецца
расьпіцьцём першай шклянкі мінэралкі.
- Кожны твой крок, кожнае дзеяньне можа каштаваць
таварышу, умоўна кажучы, жыцьця. Адчуваеш, хто рэальны
пацан, а хто лох. Таму што гульня ідзе на сумленьне. Тут няма
судзьдзяў, а шары сьлядоў не пакідаюць. Калі ў цябе патрапілі
- уздымаеш рукі і крочыш у “мярцьвятнік”.
- А што, бываюць і такія, якія не прызнаюцца?
- Казлы ўсюды ёсьць. І рана ці позна такіх чакаюць ганьба і
дыскваліфікацыя. У страйку “маклаўдаў” ня любяць.
- У двух словах: як “працуе” страйкбол?
- Бярэцца сцэнар, канфліктуючыя бакі. У кожнага акрэсьлены
пералік задачаў. У адных, скажам, кантраляваць тэрыторыю,
арганізоўваць пасты, камэндатуру. У іншых - партызаніць,
рабіць западло акупантам.
(На слове “западло” Ігар чамусьці паказвае шыш.)
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MEMENTO MORI
ПАМЯТАЙ ПРА “СЬМЕРШ”
ЛЕГЕНДА БЕЛАРУСКАГА СТРАЙКУ
КАМАНДА “СЬМЕРШ” ДЗЕЛЯ
СТВАРЭНЬНЯ СПЭЦЫФІЧНАГА АНТУРАЖУ
БЫЛА НАЗВАНА Ў ГОНАР ВЯДОМАЙ
САВЕЦКАЙ КОНТРВЫВЕДВАЛЬНАЙ
СТРУКТУРЫ.
“РЭАКЦЫЯ ЭЎРАПЕЙЦАЎ ГРАНДЫЁЗНАЯ! СЬМЯЮЦЦА “СЬМЕРШАЎЦЫ”. - КАЛІ МЫ
ЗЬЯЎЛЯЕМСЯ, ПАДПЕРАЗАНЫЯ
ПАРТУПЭЯМІ, РАЗГОРТВАЕМ “СЯРПАСТАМАЛАТКАСТЫ” СЬЦЯГ З НАДПІСАМ
“ЗА НАШУ САВЕЦКУЮ РАДЗІМУ!”,
ЯНЫ РОБЯЦЬ ВЫПРАЎКУ СТРАЖЭЙ І
ПАЧЫНАЮЦЬ СЬПЯВАЦЬ ГІМН “САЎКА”.
ШТО ДА ПРЫДУМВАНЬНЯ НАЗВАЎ, ТО
ЭЎРАПЕЙСКІЯ КАМАНДЫ ПРЫ ВЫБАРЫ
ПРЫТРЫМЛІВАЮЦЦА ТРОХ ШЛЯХОЎ:
1) НАЗВАЦЬ КАМАНДУ ЗЫХОДЗЯЧЫ З
ГЕАГРАФІЧНЫХ МЕРКАВАНЬНЯЎ
(“КРАКАЎСКІ АТРАД”);
2) У ГОНАР ПРАТАТЫПУ, ШТО
РЭКАНСТРУЮЕЦЦА (“DELTA FORCE”,
“SEA TEAM-6”);
3) ДЗЕЛЯ ПАНТОЎ (“LES FANTOME”,
“GOD'S MAFIA”).

- Ты ж толькі што зь міжнароднай
стайкбольнай тусы ў Варшаве
вярнуўся? А там які быў сцэнар?
- Цяжка сказаць. Справа ў тым, што
польскі страйк не замарочаны на
ўсялякіх схемах. Яны прыхільнікі так
званага дынамічнага,
уласнаразьвіцьцёвага сцэнару.
Прапануюць нейкія ўстаноўкі, а
каманды па ходзе вырашаюць самі, як
ім дзейнічаць.
- Сустракалі з авацыямі?
- Дарма сьцябешся. Наш гонар
няспынна паўзе па польскіх землях.
Калі прыяжджаем, пазнаюць умомант.
Нават конкурс існуе, каб супраць
“СЬМЕРШа” пастраляць.
На спаборніцтвах, у фінале зьлётаў
усе месцы - і першае, і другое, і
трэцяе - звычайна выпраўляюцца ў
напрамку Беларусі.
- Крута! А чым наагул наш страйк
адрозьніваецца ад заходняга?
- У іх адна экіпіроўка пару штук эўра
каштуе. Яны купляюць originalшмоткі.
Бяруць якое-небудзь вайсковае
падразьдзяленьне сьвету, жывое ці
спачыўшае, і рэканструююць яго ў
страйку, аж да заклёпак. Ці, скажам,
пляцоўку рыхтуюць - будуюць
умацаваныя раёны, бліндажы, лініі
абароны ў два паверхі, вышкі
кулямётныя. Заліваюць бэтонам,
завальваюць мяхамі зь пяском.
Прыцягваюць тэхніку: самалёты,
гелікоптэры, робяць гранаты з
пэтардаў, расьцяжкі. Карацей,
фанацеюць на гэтую тэму.

Уражвае моцна! І маладых ды здаровых.
- Дарэчы, які адсотак моладзі рэжацца ў
страйкбол?
- 99%. Зьвяртаюцца да нас, і мы ім
робім прыемны ўік-эндзік.
- Супраць каго лягчэй бiцца - М ці Ж?
- Ведаеш, усё залежыць ад чалавека.
Сустракаюцца такія, што жывуць у тэмпе
эстонскіх танцаў. На пляцоўцы паставяць
дула ў зямлю і ходзяць кругамі. А ёсьць
дзяўчыны такія, што пацаноў пад зад
пхалі: “Давай, наперад!” Ён:
“Там страляюць!” “Што-о?
Там страля-я-яюць? Ты ж мужык!
Давай, на танкі!”
(Зь пераходам на філязофскія пытаньні
Ігар зрываецца на “тэрміны”.
Паступова намацваючы гуманны
кантэкст страйкболу, разумею, што да
ўсяго іншага гэта яшчэ і павучальная
гульня.)
- Слухай, а вось гэтая вайна, хоць і
віртуальная, да якіх-небудзь думак не
падштурхоўвае? Напрыклад: людзі ў
большасьці сваёй у штодзённым жыцьці
безабаронныя…
- Падштурхоўвае на адно: ну яе нах,
гэтую вайну! Усе страйкеры, зь якімі мне
даводзілася базарыць, прытрымліваюцца той жа пазыцыі.
- Гэта тое добрае і вечнае, што нясе
страйк у масы?
- Гм... Проста калі чалавек трапляе на
вайну, ён усьведамляе цану міру. А тут экскурсія. Мяса і крыві няма. Затое
трапіў у цябе шар - і разумееш, што гэта
магла быць куля. Адпаведна, пачынаеш
мацней любіць жыцьцё і неяк больш
сур'ёзным становішся.

СТАЛІНГРАДЗКІЯ БІТВЫ
Праз дваццаць хвілін Ігар уваходзіць у
ролю настолькі, што скідае тры званкі
і час ад часу перазараджае ў паветры
ўяўную М-16. Робіцца гэта так
пераканаўча, што я пачынаю адчуваць
сябе не апошнім чалавекам у
страйкболе…
- А самае яркае ўражаньне за ўсе
ўзброеныя канфлікты было якім?
- Нельга вылучыць нешта адно.
Тут ляжыш замаскаваны ў сьнезе, а
побач зграя ворагаў рыскае.
І варушыцца нельга, бо чалавек 50 як
шпурнуць у цябе шароў тысячы
дзьве! Адразу, блін, сіні ўвесь
зробішся! Ці, скажам, перасьледуеш
суперніка, гадзіну з гакам бадзяешся
па лесе, шчэміш яго па сьлядах,
потым робіш засаду і здымаеш. Сам
працэс каўбасіць!
(Прызадумваецца) Неяк у Кракаве
сядзелі з польскімі байцамі, піўко
сёрбалі. А ў аднаго на плячы
нашыўка: чалавек у інваліднай
калясцы з аўтаматам. Спачатку
падумаў: “Ну і гумарок!”
А потым высьветлілася, што ён з
тутэйшай групоўкі “Мутанты”, у якой
гуляюць адны інваліды. Пазьней
сустрэліся на пляцоўцы. Ведаеш,
хлопцы трымаліся вельмі дастойна:
сьцябліся зь сябе, бегалі па паласе
перашкодаў, радаваліся жыцьцю.

—
* Самыя ўдалыя для менскіх
страйкераў баявыя пляцоўкі:
- “Стары Матэль” - закінуты алімпійскі
гатэль непадалёк ад Менску:
у наяўнасьці некалькі маленькіх
будынкаў, лес, шчыльны хмызьняк;
- “Раўбічы 33/10” - былы палігон
брыгады грамадзянскай абароны:
у наяўнасьці -блёкпост;
- “Чачкава” - сакрэтная службовая
пляцоўка для трэніроўкі спэцслужбаў:
у наяўнасьці ўсё што трэба (плюс нейкі
дом адпачынку).
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** ТОП-5 страйкбольных камандаў
Беларусі (па вэрсіі CD):
1. “СЬМЕРШ” (Менск) - каманда
Менскага страйкбольнага клюбу;
незьлічоныя выезды на міжнародныя
зьлёты, перамогі на спаборніцтвах.
2. “ГАРСІНГ” (Менск) - каманда,
заснаваная дырэктарам фірмы
абутку “Гарсінг”; рвуць усіх і ўся.
3. “БАТАЛЬЁН” (Менск) - даволі
шматлюдны калектыў, арганізаваны
адным з рыцарскіх клюбаў; пасьля
страйку любяць адпачыць у лазьні.
4. “ЗГРАЯ” (Менск) - каманда ўзьнікла
летась, але ўжо зараз мае дастаткова
сур'ёзны ўзровень.
5. “ШТРАФБАТ” (Гомель) - малады,
пэрспэктыўны калектыў
(aka правінцыйная надзея).

тэкст:

СЬВЕТА ШОЎ
“ЦЯЖКА ПРАДАВАЦЬ ГУЗІКІ,
МАШЫНЫ ЦІ, СКАЖАМ, КОКА-КОЛУ,
ТАМУ ШТО ЯЕ НЯ ЎСЕ П'ЮЦЬ.
НЯЛЁГКА ЗБЫВАЦЬ КАЛЬСОНЫ ЦІ
КАШУЛІ, ТАМУ ШТО ІХ НЯ ЎСЕ
НОСЯЦЬ АЛЬБО НОСЯЦЬ НЕ ТАКІЯ.
А СЭКС УСІМ ПАТРЭБНЫ. І ЎСІМ
ДАСТУПНЫ. ГЭТА САМЫ ХАДАВЫ
ТАВАР”. ТАК ПІША Ў СВАЁЙ КНІЗЕ
“З ЗАДАВАЛЬНЕНЬНЕМ НА РЫНКУ”
МЭТАР ЭЎРАПЕЙСКАЙ СЭКСІНДУСТРЫІ БЕАТЭ УЗЭ.
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ВІБРАТАР У ШАФЕ
Імя Беатэ Узэ на сёньняшні дзень зьяўляецца адным з самых вядомых
нямецкіх брэндаў, які аб'ядноўвае сетку эўрапейскіх сэкс-шопаў, начны канал
“для дарослых” Beate Uhse TV, сетку спэцыялізаваных кінатэатраў і інтэрнэткрамаў. Пад гэтым брэндам шыецца бялізна, здымаюцца порнафільмы і
выдаюцца кнігі. Гадавы абарот фірмы складае каля 250-ці мільёнаў эўра.
Бізнэс БУ пачаўся зь невялічкай брашуркі пра натуральны (каляндарны)
спосаб кантрацэпцыі, якую яна ў 1946 годзе раздрукавала ў прыватнай друкарні
за пяць фунтаў масла. Час быў галодны; мужчыны, што вярнуліся з вайны,
таксама “галодныя”. Кантрацэптываў ноль. Таму брашура з назвай “Тэкст Ікс”
мела неверагодны посьпех і за год разыйшлася накладам больш за
30 000 экзэмпляраў.
У 1969 годзе БУ адкрыла першы ў Германіі сэкс-шоп. БУ, першая ў Нямеччыне
прафэсійная лётчыца, пачала свой бізнэс з нуля, ня маючы ніякай адпаведнай
адукацыі. Напачатку выпрабоўвала на сабе ўсе сэкс-тавары. Зараз кампанія
валодае сеткай сэкс-шопаў па ўсёй Эўропе. Дастаўка па замовах з сайтаў і
каталёгаў ажыцьцяўляецца амаль па ўсім сьвеце. Выхад кампаніі на фондавы
рынак быў сапраўдным выбухам: у першы ж дзень акцыі падскочылі ў два разы.
У 2001 годзе сьмерць 81-гадовай порнамагнаткі балюча ўдарыла па рэйтынгу
акцыяў, бо сама асоба заснавальніцы кампаніі была найлепшай рэклямай: яна
добра выглядала, вяла актыўны лад жыцьця і да самай сьмерці ўзначальвала
свой бізнэс. І нават напрыканцы жыцьця прызнавалася журналістам, што
трымае ў шафе вібратар.
ДЗЯЛЕНЬНЕ НА НУЛЬ
Радзіма Узэ займае першае месца ў сьвеце па колькасьці сэкс-шопаў:
там іх каля 1500. У ЗША - толькі 450. У Маскве каля 50-ці. У колькі разоў гэта
больш, чым у Беларусі, мы ня ведаем, бо на нуль дзяліць нельга.
Так, у Беларусі на сёньняшні дзень няма ніводнай сэкс-крамы. Першыя
(і апошнія) крамы сэкс-тавараў у Менску пацярпелі фіяска і, праіснаваўшы
зусім нядоўга, зьніклі ня толькі з мапы гораду, але і (нейкім загадкавым чынам)
з інфармацыйнай прасторы. Ніводзін талковы інтэрнэт-пашукавік ня мае ніякага
ўяўленьня, што зь імі здарылася. Таму адзіная крыніца інфармацыі пра іх сьведчаньні відавочцаў. Згодна зь імі, спробаў зрабіць сэкс-рэвалюцыю ў
Менску было дзьве. Першая - годзе ў 94-95-м. Першы беларускі сэкс-шоп
гасьцінна адчыніў дзьверы для грамадзянаў у Зялёным Лузе, на вуліцы
Карбышава. Але ў хуткім часе вымушаны быў закрыцца: ня толькі з той
прычыны, што ў нас сэксу няма, а галоўным чынам таму, што асаблівага
ажыятажу сэкс-тавары ня выклікалі. Тое самае, але ў больш хуткія тэрміны
здарылася і з другім сэкс-шопам, што адкрыўся праз пару год у раёне
кінатэатру “Бярэсьце” і амаль адразу ж закрыўся.
Яшчэ адзін варыянт набыцьця сэкс-тавараў, больш сучасны і папулярны, праз інтэрнэт. Хто яго прыдумаў - дакладна не вядома: на першай жа старонцы
спасылак з “гугла” мне трапіліся тры інтэрнэт сэкс-шопы, што называюць
сябе першымі.
Беларусь, канечне, на першасьць не прэтэндуе, але таксама кульгае ў нагу: наша
краіна пераскочыла цераз адну прыступку сэкс-прагрэсу і, мінаючы шопінг у
рэале, абзавялася адразу інтэрнэт сэкс-шопамі.
Усяго такіх віртуальных крамаў мы налічылі 10. Абсалютная большасьць зь іх
прапануе дастаўку ня толькі кур'ерамі па Менску, але і поштай па ўсёй Беларусі.
Так, напрыклад, www.sexshop.igomel.com запэўнівае, што ажыцьцяўляе дастаўку
па 999-ці гарадах і пасёлках, а па Гомелі - кур'ерам на працягу гадзіны.
Прычым усе прадаўцы мамай клянуцца, што ніякая пэрсанальная інфармацыя
пра вас нідзе не ўсплыве, што тавары дастаўляюцца ў непразрыстай упакоўцы і
што пры паштовай перасылцы “мы ня ўказваем ніякай кампрамэтуючай
інфармацыі”.
Адзін мой знаёмы “падсеў” на інтэрнэт сэкс-шопінг, калі вырашыў павіншаваць
сваю дзяўчынку з Новым годам. Ён кажа, што ніколі не сустракаўся зь якімнебудзь кідалавам пры дастаўцы. Самы кампрамэтуючы факт, які ён змог
прыгадаць, - гэта як дзяўчына-кур'ер павалілася зь лесьвіцы.
Безумоўна, попыт на сэкс-тавары не завоблачны, але, як запэўніваюць
прадаўцы, ён значна ўзрастае напярэдадні сьвятаў кшталту 14 лютага ці
8 сакавіка. З гэтай хвіліны ў вашай пасіі зьявіўся рэальны шанец атрымаць,
скажам, на дзень народзінаў якога “мяккага вібра-слоніка”, “мачалку-вібратар”
ці плюшавага зайца зь велізарным, пардон, фаласам.
ПАПСА І ХЭНД МЭЙД
Беларускія інтэрнэт сэкс-шопы, нягледзячы на іх адносна несаромную
колькасьць, нічым прынцыпова не адрозьніваюцца адзін ад аднаго.
Але часам трапляюцца пэрлы і разынкі. Напрыклад, www.sexshop.igomel.com
раз на квартал праводзіць конкурс на лепшы расповед пра выкарыстаньне сэкставараў. Параможцу абяцаюць зьніжку 10%, а пераможца па выніках 2005 году
атрымае прыз ад крамы. Але гэткія прывабныя пэрспэктывы чамусьці ня вабяць
патэнцыйных пакупнікоў, бо на сёньняшні дзень ніводнага апавяданьня на сайт
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не даслалі. Не карыстаецца папулярнасьцю і старонка “водгукі” на тым жа
сайце. Пад паведамленьнем пра тое, што ў разьдзеле нічога няма, разьмешчана
неадназначная (з улікам тэмы) фраза: “Вы можаце стаць першым”.
Ня можа ня ўставіць і форум на сайце “сэкс.бай”. Асабліва вясёлая тэма “Сэкс-стымулятары сваімі рукамі”. Верагодна, аўтар гэтай тэмы разьлічваў
стварыць гурток “зрабі сам”, але, дзякуй богу, у Беларусі яшчэ ня так шмат
фанатаў выразаньня лобзікам ды эратычнага агародніцтва, і мадэратар гэтага
форум-пакою пакуль сумуе ў адзіноце.
Набор прадукцыі ўсюды даволі стандартны. Амаль ніякай экзотыкі, усё толькі
самае неабходнае - фалаімітатары, вібра-стымулятары, гумовыя лялькі, а
таксама змазкі, узбуджальныя рэчывы і іншая “хімія ў побыце”; зрэдку - якаяніякая эратычная бялізна. Амаль на ўсіх віртуальных вітрынах рэклямуецца
клітаральны “Фіялетавы матылёк”, змазка з выразнай назвай “Асс”, знакамітая
“Шпанская мушка” ды фалаімітатары едка-ружовага колеру. У нас прадаюць
самыя банальныя тавары; як той казаў, рэчы першай эратычнай неабходнасьці.
Нават глядзець нецікава. Сорамна становіцца за радзіму, калі параўнаць гэты
набор зь якім-небудзь буржуінскім сайтам. Там асартымэнт больш уражвае.
Аналягічныя тавары мэтадычна толькі на некалькі баксаў таньней, але кошты
прыкладна аднаго ўзроўню. Ёсьць у нас і больш танныя тавары “мэйд ін Чайна ці
Ганконг” - але тут трэба задумацца, ці не ператворыцца эратычная лялька ў
хімічную зброю. Едкі колер ці мярзотны пах - першы сыгнал таго, что гумовы
выраб можа быць “даступны толькі для прагляду”.
Натуральна, што наш асартымэнт даволі банальны - дай божа хоць гэта
прадаць у 999-ці гарадах Беларусі. Такімі тэмамі, як, напрыклад, эратычная
мэбля, у нашых сэкс-шопах і ня пахне. На замежных сайтах можна знайсьці
такую экзотыку, як мяккія ружовыя кайданкі, фарба для цела, а таксама
рознакаляровыя шарыкі, больш падобныя да елачных упрыгожаньняў.
На заходніх сэрваках трапляюцца і спэцыялізаваныя крамы, напрыклад,
Tinny Sexshop - для геяў і лесьбіянак. Хаця па сьпісе найменьняў ён нічым
прынцыпова не адрозьніваецца ад гетэрасэксуальных аналягаў, але ж
геям прыемна.
Таксама ня склалася ў нас з эратычнымі строямі, скуранымі прычындаламі,
сэксуальнай бялізнай. Калі пару найменьняў (даволі нецікавых) жаночай
бялізны яшчэ можна адшукаць, то беларускім мужчынам у гэтым пляне
пашчасьціла менш. А вось той жа Tinny Sexshop прапануе цэлы шэраг
найменьняў ня толькі бялізны, але і шкарпэтак, спаднічак, карсэтаў.
А таксама разнастайных экзатычна-эратычных строяў. За 40-90 эўрыкаў можна
ператварыцца ў пакаёўку, школьніцу, гнома Санты, мэдсястру, манашку,
Мадону, Джэйн з джунгляў альбо Трыніці...

ПА НАШЫХ ПАДЛІКАХ, НА ДАДЗЕНЫ МОМАНТ ІХ ДЗЕСЯЦЬ:
WWW.CEKC.BY, WWW.EROS.BY, WWW.INTIM.BS.BY, WWW.VIAGRA.BY,
WWW.SHOP.MYBORISOV.NET, WWW.JOYTOY4BY.COM, WWW.SEXTOY.N1.BY,
WWW.INTIM.SHOP.BY, WWW.SEXSHOP.BY, WWW.SEXSHOP.IGOMEL.COM.
“РЕЗИНОВОЕ СОЛНЦЕ”
Сэкс-тавары ўмоўна можна падзяліць на дзьве групы: “калі няма з кім” і
“калі ёсьць з кім, але хочацца лепш”. Калі апошні від тавараў у замежных сэксшопах прадстаўлены нашмат лепш, то з сурагатамі партнэра складана
прыдумаць нешта новае, і нашыя сэкс-шопы не асабліва саступаюць.
На сайце “сэксшоп.бай” вам прапануюць надзіманых лялек за 60 і за 75 уёў.
Чым яны адрозьніваюцца, нам невядома, але выглядаюць аднолькава страшна.
Усё як у жыцьці: чым лепшая баба, тым больш грошай давядзецца на яе
патраціць. Надзіманая лялька новага пакаленьня “Nikita”, зробленая са
спэцыяльнага лятэксу “жывая скура”, абыйдзецца вам у 235 бакаў.
А калі цэлая гумовая баба не па кішэні, можна набыць толькі самае
неабходнае. Гумовая вагіна пацягне ад 30-ці да 70-ці уёў, у залежнасьці ад
крамы і ад колькасьці наваротаў.
Каб жанчынам не было крыўдна, скажу, што на тым жа “сэксшоп.бай” можна
ўсяго за 70 баксаў абзавесьціся гумовым мужыком. А можна, зноў-ткі,
сэканоміць і абмежавацца фалаімітатарам - так і таньней, і месца менш займае.
Звычайны фалаімітатар каштуе 17-25 баксаў. Рознакалібэрныя вібратары ад 18
да... Самы модны і наварочаны вібрамасажор “Экліпс” каштуе ажно 132 даляры!
Увогуле, прайсы трымаюцца прыкладна на адным узроўні, але ў коштах нават на
недарагія прадукты трапляюцца разьбежкі ў 5-10 у.а. Па нашых назіраньнях,
самыя гуманныя прайсы - на “сэкс.бай”. На “Барысаве” ўсё мэтадычна на бакс
даражэй. “Эрас” зусім непрадказальны: трапляюцца то завышаныя, то надта
нізкія кошты. Да таго ж, сэкс-шопы пэрыядычна робяць зьніжкі на той ці іншы
тавар. Так, напрыклад, intim.bs.by зьнізіў кошт на вагіну з імітацыяй
дзявоцкасьці да 35 баксаў (падае, блін, кошт цнатлівасьці!).
Так што, як кажуць, “сачыце за рэклямай”.

“НОВЫЯ ВЕРНІКІ”: НЕ БУХАЮЦЬ,
НЯ ПАЛЯЦЬ І ПРЫКРЫВАЮЦЬ КАЛЕНКІ
ПЕРАКАНАНАЯ: УСЕ ІДЭЙНЫЯ ХIБЫ СЁНЬНЯШНІХ
МАЛАДЫХ БЫЛІ ЗАПРАГРАМАВАНЫЯ Ў ШЧАСЬЛІВЫМ
ПЕРАБУДОВАЧНЫМ ДЗЯЦІНСТВЕ. ПРА ТОЕ, АДКУЛЬ Я
ЎЗЯЛАСЯ, Я ДАВЕДАЛАСЯ Ў СЕМ ГОД АД МАМЫ. ПРА
ІСНАВАНЬНЕ БОЖАНЬКІ - У ТЫМ ЖА ЎЗРОСЬЦЕ, АЛЕ АД
ДЗЯЦЕЙ У ДВАРЫ. ТОЛЬКІ ШТО ПАХРЫШЧАНАЯ ТОНЕЧКА,
АДВЁЎШЫ МЯНЕ ЎБОК, ПАКАЗВАЛА СВОЙ АЛЮМІНІЕВЫ
КРЫЖЫК І ЦАЛАВАЛА ЯГО. БЛІН, І ШТО ЦІКАВАГА Ў
ФІЗІЯЛЯГІЧНЫХ БАЙКАХ МАМЫ, КАЛІ ПОБАЧ ТАКІЯ
ТАЯМНІЦЫ? ПАСЬЛЯ БЫЛІ ВАКАЦЫІ Ў ПАБОЖНАЙ БАБУЛІ,
НОВЫ ЗАПАВЕТ У КОМІКСАХ, НЯДЗЕЛЬНЫЯ СЛУЖБЫ Ў
НАЙБЛІЖЭЙШЫМ РАЙЦЭНТРЫ - І МОЙ ПЭРСАНАЛЬНЫ
ЕЗУС УТАЙМАВАЎСЯ, ПАРОЎНУ ПАДЗЯЛІЎШЫ МЯНЕ З
МАІМ ПЭРСАНАЛЬНЫМ КАМПУТАРАМ.

тэкст:

МАРЫЙКА МАРТЫСЕВІЧ,
ЮЛЯ КЛЯШНЯЎСКАС
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У ЗАГС - У ДЖЫНСАХ
Маладых каталікоў такія катаклізмы закраналі ў
найменшай ступені, бо сама тэхналёгія
выхаваньня дзетак у Хрысьце “запатэнтаваная”
Касьцёлам. Студэнты з каталіцкіх вёсак і
мястэчкаў заўсёды вылучаліся пабожнасьцю.
Асабліва гэта датычыцца дзяўчат, нават калі дома
тыя ціха гігікалі з ксяндза, які ў нядзельных
казанях сароміў з амбону “гэтых верціхвостак на
дыскатэках”. Магчыма, раптоўная рэлігійнасьць
тут - спосаб сацыяльнай адаптацыі ў вялікім
безаблічным горадзе. А магчыма, з ружанцам у
руках прыемна вылучацца на праваслаўным фоне.
З праваслаўнымі ўсё інакш. Дзіўна, амаль ва ўсіх
маіх суразмоўцаў праваслаўнай веры вяртаньне
да каранёў адбылося, як у выпадку з выпускніцай
БДУ Н.: “Аднойчы я села і вырашыла: навошта
жыць самастойна выдуманай філязофіяй, калі
ёсьць спрадвечная ісьціна?” Прасьцей кажучы,
адным нядзельным ранкам чалавек прачынаецца і
ідзе ў царкву.
Павышанай рытуальнасьцю Н. не вылучаецца.
Проста для яе кожная падзея праваслаўнага
календара - гэта напраўду беларускае “сьвята”, а
ня рускі “праздник”. А выходзячы замуж, у ЗАГС
яна прыйшла ў джынсах, каб не камечыць сукенку
перад вянчаньнем.
“СЯДЖУ І ПРОСТА СЛУХАЮ”
Калі ў нядзелю пабожны хрысьціянін мае вольны
дзень для малітвы, калі посныя стравы ў мэню
менскіх рэстарацыяў ужо сталі нормай, то цікавей
прасачыць, з чым сутыкаюцца рупліўцы трэцяй
традыцыйнай канфэсіі Беларусі - юдаізму.
У нашай краіне існуюць усе напрамкі габрэйскай
веры - ад кагалу прагрэсіўнага юдаізму (там, дзе
рабінам можа быць кабета) да кагалу хасідаў (дзе
мужчыны адрошчваюць пэйсы да падлогі).
Мая прыяцелька Шурачка належыць да кагалу
літвакоў - артадаксальных габрэяў. “Як гэта
праяўляецца вонкава? Я ніколі не нашу нагавіцаў,
толькі спадніцу, - паказвае яна на сябе. - Нашу
заўсёды доўгую, маіх каленяў не павінен бачыць
ніхто. Тое самае з рукавамі - яны мусяць
закрываць локці.Калі я выйду замуж, то буду
насіць хустку. Фізкультура? Закон дазваляе
спартовую форму, але толькі жаночага крою, і
мяне не павінны бачыць мужчыны”. Мы сядзім у
буфэце Шурачкінага факультэту, але я ня надта
патрацілася, прастаўляючыся за гутарку.
“У Беларусі няма чаго есьці, - сьцьвярджае Шура.
- Чалавек, які трымаецца кашруту, вымушаны тут
галадаць. Гарбата, халва, кока-кола ды мінэралка
- вось i ўсё, што я магу купляць у буфэце”.
Дзяўчына мяркуе, што кожны габрэй мусіць калі
ня жыць у сьвятой зямлі (радзімай Шура лічыць
Ізраіль, домам - Беларусь), то, прынамсі,
шанаваць сьвятую суботу: “Я вучуся ў сьвецкай
ВНУ, і, вядома ж, ніхто ня будзе прыстасоўваць
расклад заняткаў да маёй веры. У шабат габрэй ня
можа карыстацца транспартам і пераносіць рэчы з
дому ў дом. Таму па суботах я ўстаю рана, без
канспэктаў пешкі іду на пары, сяджу і проста
слухаю лекцыi”.
Незалежна ад канфэсіі, па-савецку сьвецкія
бацькі асабліва фанатычных “новых вернікаў”
альбо супраць пабожнасьці дзетак, альбо
ставяцца да яе як да інфантыльнасьці і
запозьненага пераходнага ўзросту. Мая
аднакурсьніца Кацюша мела доўгія спрэчкі з маці,
пакуль тая дазволіла дачцы цягам сарака дзён
Вялікага посту “харчавацца немаведама чым”.
Шура штопятніцы сьвяткуе шабат па-за домам, у
кампаніі аднагодкаў. І аднавернікаў.

“Я - СПЭРМАТАЗОІД”
“Гадоў пяць таму, - кажа 19-гадовы Сяржук, я хадзіў у Дом Міласэрнасьці. Адзін. Але мне было
мала што зразумела і ня вельмі цікава. Пасьля
знаёмая прывяла мяне ў Петрапаўлаўскі Сабор,
пазнаёміла з моладзьдзю з Брацтва трох Віленскіх
пакутнікаў. Там я і застаўся”.
Менавіта праваслаўныя брацтвы заўсёды былі для
мяне надзеленыя адмысловым калярытам. Магчыма,
дзякуючы маёй аднакурсьніцы Ганне, якая брала
ўдзел у крыжовых хадах у Вільню ды Чарнігаў і
нават перанесла абарону дыплёму з-за
паломніцтва ў Грэцыю.
Ганна лічыць, што расейскія моладзевыя брацтвы
больш раскаваныя за нашыя. Госьці з Масквы
апавядалі ёй, як нейкі рускі архімандрыт выпаў у
асадак, калі лектарка па сэксалёгіі, праводзячы
майстар-клясу, сказала аўдыторыі: “Уявіце, што я
спэрматазоід, а вы ў гэтым пакоі - яйцаклетка. Я
выйду і пачну грукаць. Адчыніце мне, калі будзеце
гатовыя прыняць мяне”. (Трэба сказаць, грукала
цётухна доўга, але ёй усё-ткі адчынілі). У параўнаньні
з гэткім рух праваслаўных маладых беларусаў пакуль
што “трымаецца за ручкі”. Так ці інакш, самотныя
вернікі не застануцца без братоў і сёстраў, а маладыя
беларускія бацюшкі - бяз матушак: “Усе яны людзі, ва
ўсіх буяе гармон, - распавядае Ганна. - Сэмінарыст не
дазволіць сабе надта фрывольных паводзінаў зь
дзяўчынаю, але ведала б ты, як за тыдзень аднаго
праваслаўнага сэмінару мне зацалавалі ручкі, пасмы
валасоў і нават край спадніцы…”
BELIEVABLE ТОЛЬКІ
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зь нядаўняга часу нярэдка можна ўбачыць у касьцёле.
Але так было не заўсёды: Юля згадвае пра свой
першы каталіцкі “астрал”.
...З Сашам Панчанкам я пазнаёмілася ў пілігрымцы.
Пілігрымка - гэта 5 дзён пешшу да Маці Божай
Будслаўскай. Будслаў - маленькі гарадок у заходняй
Беларусі, адзінай адметнасьцю якога зьяўляецца
касьцёл зь нейкай цудатворнай гісторыяй і выявай
Маці Божай. Ідзе туды ў асноўным моладзь, бо
патрэбная якая-ніякая фізычная моц. А мне валіць
туды хутчэй давялося. Маці сказала, што запісала
мяне ў пілігрымку. Ну, я ёй: “Добра-добра…” - а калі
надыйшоў час “высоўвацца”, адмаўляцца было ўжо
позна. Але пэрспэктыўка запарвала: жалезныя ўмовы
забаранялі паленьне, буханьне еtс. Таму выйшла я з
цудоўным настроем: тыдзень вакацыяў у дупу.
Саша быў адным з тых шчасьлівых хлопцаў і дзевак,
якія несьлі харугвы, сьпявалі песьні пад гітару і былі
ўсім задаволеныя. Песьні, зразумела, аўтарскарэлігійныя, звычайна пакладзеныя на простыя
знаёмыя матывы. Асабліва мяне раздражняла
песенька з мульту пра асла, сабаку, ката і хлопца, з
прыпевам “е-е”.
І ХЛЕБАМ НАДЗЁННЫМ
Нягледзячы на тое, што ў пілігрымцы шэф-повар
Вадзім карміў нас макаронамі на сьняданак, абед і
вячэру, на чацьверты дзень нешта ўва мне зьмянілася.
Пачала падпяваць, усьміхацца, добра спаць і
размаўляць зь людзьмі. Знаёмства заўсёды
пачыналася з пытаньня: зь якога ты касьцёлу?
Я казала - з катэдральнага. Яны зьдзіўляліся, бо ня
бачылі мяне ні на супольнай моладзевай малітве па
панядзелках, ні на моладзевых сустрэчах з ксяндзом
па чацьверках. Праўда, на адной такой сустрэчы я
ўсё-ткі была: неяк прысутнічыла на тэме “Пацалункі:
быць ці не?” А вось такія прасунутыя каталікі, як Саша
Панчанка, лічаць усё гэта лухтой: ім больш падабаецца
разьбіраць цьмяныя моманты зь Бібліі...
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ДА ЦАРКВЫ СЬВ. ТАЦЯНЫ, ЯК У
МАСКОЎСКІМ ДЗЯРЖАЎНЫМ УНІВЭРСЫТЭЦЕ,
ЦІ СТУДЭНЦКАГА КАСЬЦЁЛУ СЬВ. ГАННЫ Ў
ВАРШАВЕ, ДЗЕ ПАДЧАС СЭСІІ НА КАЛЕНІ НЯМА
ДЗЕ ЎПАСЬЦІ, У БЕЛАРУСІ ПАКУЛЬ НЕ ДАЙШЛО.
АЛЕ ПАДОБНА НА ТОЕ, ШТО СТУДЭНЦКІ
ХРЫСТОС ПРЫЗЯМЛІЎСЯ ЎСЁ-ТКІ Ў ГАРОДНІ,
ДЗЕ Ў ГРОДЗЕНСКІМ КАТЭДРАЛЬНЫМ
КАСЬЦЁЛЕ СЬВ. КСАВЕРА (БЫЛЫМ ЕЗУІЦКІМ)
ЗНАХОДЗІЦЦА ЦУДАДЗЕЙНЫ АБРАЗ МАЦІ
БОЖАЙ СТУДЭНЦКАЙ (КАНГРЭГАЦКАЙ),
ПРЫВЕЗЕНЫ Ў ГАРОДНЮ З РЫМУ Ў ПАЧАТКУ
ХVII СТАГОДЗЬДЗЯ І ПАДОРАНЫ СТУДЭНТАМ
ЕЗУІЦКАГА КАЛЕГІЮМУ. ЦІКАВА, ЦІ ХОДЗЯЦЬ
СЁНЬНЯШНІЯ ГАРАДЗЕНСКІЯ СТУДЭНТЫ ДА
ЦУДАДЗЕЙНАГА АБРАЗА З ЗАЛІКОЎКАМІ?
ДАРЭЧЫ, СЬВЯТА МАЦІ БОЖАЙ СТУДЭНЦКАЙ
ПРЫПАДАЕ НА ВАКАЦЫІ - 5 ЖНІЎНЯ.

Падчас пілігрымкі пазнаёмілася з манахамфранцішканцам. Зь ім мы, здавалася, складалі
левую апазыцыю. Яна выражалася, напрыклад, у
жартачках наконт штовячэрняй малітвы. Не па
зьмесце, а па форме: ксяндзы зьбіралі ўсіх чалавек 100 - у кола і прапаноўвалі ўзяцца за рукі.
Карысьць ад сяброўства з манахам была яшчэ і ў
тым, што ён падкормліваў мяне польскай
вяндлiнай. Пра сябе казаў няшмат. Гаварыў на
беларускай мове з моцным польскім акцэнтам.
Сам ён беларус, але ў 18 гадоў рушыў у сэмінарыю
ў Польшчу, бо тут тады іх яшчэ не было.
ІN ВІЛЬГОТНАСЬЦЬ VERITAS
Пад вечар чацьвертага дня мы дайшлі да
мястэчка, дзе зьбіралася яшчэ некалькі
іншагародніх пілігрымак. Пасьля традыцыйных
макаронаў шэф-повар Вадзім прапанаваў разам
сустрэць пілігрымку з Баранавіч. Мы стаялі на
галоўнай плошчы вёскі, і Вадзім расказваў пра
сябе.
Штогод ён абавязкова ўдзельнічае ў пілігрымцы для яго гэта “найлепшы адпачынак душы”.
Першы раз у касьцёл зайшоў выпадкова, добра
раскурыўшыся. Проста сядзеў і слухаў званы.
Потым стаў рэгулярна наведваць службы ўжо ў
цьвярозым стане і сьпяваць у касьцёльным хоры.
Вадзім сказаў, што пілігрымку з Баранавіч мне
чакаць зусім не абавязкова - ён чакае адтуль
сяброў, зь якімі пазнаёміўся тут у мінулым годзе.
Калі зьявілася пілігрымка, я ледзь не пусьцiла
сьлязу, чаму - ня ведаю. Вадзімавых сяброў
сустрэла нібы сваіх. Мы сьмяяліся і нешта адно
аднаму расказвалі. Адбываліся анамаліі, але да
жудасьці прыемныя.
У апошні дзень пілігрымка праходзіць
“спэцыяльнае” месца, дзе раней, напэўна, быў
нейкі сад камянёў. Кожны пілігрым бярэ камень і
пэўны час нясе яго. Камень сымбалізуе грахі,
плюс прачытваюцца паралелі з крыжом, які нёс на
Галгофу Хрыстос. Сярод пілігрымаў абавязкова
знаходзяцца волаты зь непамернымі камянюкамі і
раздутымі жыламі на шыі.
Вадзім кажа, што самае моцнае ўражаньне
пакінула першая яго пілігрымка, яе
кульмінацыйная частка - прыход у Будслаў. Ён
проста зайшоў у касьцёл. З вачэй паліліся сьлёзы,
і іх нельга было кантраляваць. Яны не былі
горкімі. Яны былі нейкімі прыемнымі. Хацелася
проста забіцца ў які кут і плакаць. Нешта падобнае
адбылося і са мной. Пачуцьцё дзівоснага спакою ужо потым. Радасьць і адчуваньне радасьці ва ўсім
навокал. Астрал. Выхад на арбіту.

Сапраўднае імя: Амон Тобін
Жыў і жыве ў: Бразыліі, Вялікабрытаніі, Канадзе
Статус: культавы
Стаўленьне да плягіятараў: пафігістычнае
Любіць: DJ Shadow
Ня любіць: Мобі
Любімыя кампутарныя гульні:
Halo, Tekken, Worms
ДЫСКАГРАФІЯ:
“Bricolage” (1997)
“Permutation” (1998)
“Supermodified” (2000)
“Out From Out Where” (2002)
“Solid Steel live mix” (2004)
“Chaos Theory. Splinter Cell 3 OST” (2005)
МАСТАЦТВА ПРАДАЕЦЦА. ПРАЎДА,
ТРЭБА ЯШЧЭ ЎМЕЦЬ ПРАДАЦЬ
ЯГО З ГОНАРАМ І Ў НАДЗЕЙНЫЯ
РУКІ. СЬВЕЖЫ ПРЫКЛАД НЯДАЎНЯЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА
КУЛЬТАВАГА ЭЛЕКТРОНШЧЫКА
АМОНА ТОБІНА З КАМПАНІЯЙ
UBISOFT. МУЗЫКАНТА ЗАПРАСІЛІ
АГУЧЫЦЬ КАМПУТАРНУЮ
ГУЛЬНЮ З СЭРЫІ SPLINTER CELL.
І ХОЦЬ САМА ГУЛЬНЯ ЗЬЯВІЛАСЯ
Ў ПРОДАЖЫ ТОЛЬКІ Ў САКАВІКУ,
ПРАЦА АМОНА ВЫЙШЛА Ў
ПРОДАЖ НА ДВА МЕСЯЦЫ РАНЕЙ
І АТРЫМАЛА САМЫЯ ВЫСОКІЯ
АЦЭНКІ МЭЛЯМАНАЎ.
РАСЧАРАВАНЫЯ ГАЛАСЫ ГУЧАЛІ
ХІБА ШТО ЗЬ ЛЯГЕРУ
МЭЙНСТРЫМАВЫХ ПАПСАВІКОЎ:
“КАЛІ ВЫ ЯШЧЭ НЕ НАСЛУХАЛІСЯ
СВАЙГО ЛЮБІМЕНЬКАГА АМОНА
ТОБІНА, ТО КАЛІ ЛАСКА. ТОЕ
САМАЕ ЗАНУДЗТВА, ШТО І
РАНЕЙ!” - АБВЯСЬЦІЛІ ЧАСОПІСЫ
КШТАЛТУ ROLLING STONE.
ШТО ЯНЫ РАЗУМЕЮЦЬ У
МУЗЫЦЫ!..

CD
034

ЧОРНЫ DOOM'ЕР, БЕЛЫ QUAKE'Р...
Музыка для кампутарных гульняў
насамрэч ня менш сур'ёзная, чым музыка
да кінафільмаў. А можа нават і больш:
падумайце самі, колькі часу сучасныя
абібокі праводзяць у кіно, а колькі - за
кампутарам. Але так атрымалася, што
праект Ubisoft і Тобіна - першая ў гісторыі
поп-культуры спроба наблізіць гэтую
вытворчасьць да сапраўднага мастацтва.
Праўда, і ў яго ёсьць папярэднікі - можна
прывесьці прыклады саўндтрэкаў да
Quake (1996) і NeverHood (1996),
выбітных і ўнікальных, хоць і далёка не
такіх файных па гучаньні.
Музыку да Quake напісаў змрочны геній
амэрыканскай альтэрнатывы Трэнт
Рэзнар, лідэр праекту Nine Inch Nails.
У ёй увасобіліся ўсе магчымыя псыхозы,
да якіх вас можа давесьці кругласутачнае
“пуляньне” па лічбавых монстрах параноя перасьледу, кляўстрафобія
цёмных падземных калідораў, прага
чужой крыві і навязьлівы страх раптоўнай
пагібелі. Зразумела, што па стылі гэты
твор недалёка адыйшоў ад яго фірмовага
красовэру з індастрыел-року і змрочнага
электроннага гучаньня. Клясыка жанру,
хоць у адрыве ад гульні ўсё-ткі слухаецца
занадта манатонна.
Поўную супрацьлегласьць уяўляе сабой
саўндтрэк да NeverHood, дасьціпнага
плястылінавага “квэсту”. Гэты
непараўнальны пазытыў гучыць большай
часткай як буркатаньне ды брынчаньне
пад гітарку прафэсійнага “ДзедаБарадзеда” - тамады дзіцячых
“ранішнікаў” ды “агеньчыкаў”. Аўтарам
яго выступіў Terry Tailor - у жыцьці адзін з
самых чалавекалюбівых выканаўцаў
хрысьціянскага року. Гэта адзін зь
першых саўндтрэкаў да гульні, што быў
выдадзены асобным кампакт-дыскам,
ды яшчэ займеў камэрцыйны посьпех у катэгорыі “музыка для дзяцей”. Лёгкі,
вясёлы поп-арт без прэтэнзіяў на
высокае мастацтва.

студыі, дзе пісаўся сам Фрэнк Запа, ён бачыць у праекце нямала карысьці і
для сябе, і для іншых. “Мне было
цікава, ці здолею я прамыць мазгі
тым дзеткам, што застраюць дзесьці
на чацьвертым узроўні, зацікавіць іх
чым-небудзь яшчэ - новай, не вядомай
ім музыкай”.
ГРАМАДЗЯНІН ЗАХОДНЯГА ПАЎШАР'Я
Амон Тобін нарадзіўся ў Бразыліі, але
яго сям'ю адтуль выкінулі. Лепшыя
гады свайго жыцьця Амон правёў у
Брайтане (Вялікабрытанія), і таму
ўласна бразыльскага ў ім ня так і шмат.
Хіба вытанчана-экзатычная
зьнешнасьць, ну і яшчэ фэнамэнальнае
(нават па мерках Лацінскай Амэрыкі)
пачуцьцё рытму. Падлеткам Амон
даваў яму выхад, спрабуючы
граць блюз.
Кантракт зь Ninja Tunes Тобін падпісаў
у 1997, але прызнаньне прыйшло да
яго пасьля выхаду “Permutation” і
“Supermodified” - альбомаў, што без
іроніі трактуюцца музычнымі
крытыкамі як “сэмплавыя сымфоніі”.
Крыніцай натхненьня для Амона
служаць рэтра-саўндтрэкі, джаз, easylistening. Аднойчы яго бацька знайшоў
на радыёстанцыі, што была ў рамонце,
цэлую прорву старых “балівудзкіх”
саўндтрэкаў - Амон быў у экстазе.
“Гэта былі іх своеасаблівыя спробы
гучаць не па-індыйску. Яны проста
бралі эўрапейскае дыска, і нават брэйкданс, і рабілі індыйскія вэрсіі!” Нешта
падобнае, толькі наадварот, робіць і
сам Тобін - сэмплюе энэргічныя
“мультыкультурныя” тэмы і рытмы, каб
уліць новую кроў у “белую” музыку.
УДАРНІК ПРАЦЫ ЎЖЫВУЮ
Аказваецца, Бразылія - гэта яшчэ і
краіна, дзе многа дзікіх пэркусіяністаў.
Менавіта асаблівай любоўю да
шалёных пэркусійных рытмаў і жывых
інструмэнтаў вылучаецца музыка
Амона. А яшчэ мэлядызмам - тым, што
збліжае яго ня толькі са сьветам попшлягераў, але і з акадэмічнай музыкай.
Амона не аднойчы запрашалі выступіць
на джазавых фэстах. І пра гэта ён ня
раз пашкадаваў: “Ці мая музыка
робіцца з джазу, ці яна сама зрабілася
джазам... Гэтую блытаніну лягчэй
наагул не пачынаць, чым у ёй
разьбірацца”.
Нашмат больш ён любіць дыджэіць.
Яшчэ адзін сьвежы рэліз (2004) Амона
- жывыя міксы, зробленыя падчас туру
ў Аўстраліі (“Solid Steel mix”).
Пасьля ўсяго таго прызнаньня, якое
спасьцігла Тобіна, ці варта чакаць ад
яго яшчэ нечага новага? Апошні рэліз
паказвае, што так. Як кажа пра Тобіна
Simon Green, музычны прадусар,
больш вядомы пад псэўданімам
Bonobo, “гэтая музыка і празь дзесяць
гадоў будзе гучаць сьвежа. Бо гэта ўсё
жывыя гукі. Што заўгодна, калі толькі
пад ім бруіцца нешта жывое, гучыць
сьвяжэй за самы навамодны “драм”
гэтага году”.

ГАМОВЕР, ТЭЛЕПУЗІКІ!
“Чаму Тобін?” - матывы Ubisoft так і
засталіся няяснымі. Музыка Амона
занадта “арт” і занадта “андэрграўнд”, каб
можна было казаць пра нейкую яе
камэрцыйную выгаду. Але сам
кампазытар прыняў прапанову з усёй
магчымай сьціпласьцю. “Я заўсёды марыў
напісаць саўндтрэк, але нават і не чакаў,
што гэта будзе гульня”. Паслухаўшы
колькі гукавых дарожак да гульняў, ён
быў расчараваны тым, што пачуў: “У
выніку я ўзяў у якасьці ўзору музыку да
сваіх любімых фільмаў”.
Як у сэрыях пра Джэймса Бонда, музыка
адпавядае геаграфіі прыгодаў: у японскіх
эпізодах гулькі гучаць японскія флейты, а
ў мэксыканскіх - лацінскія рытмы. Амон
агучыў нават “Энтэр” і клявішы, якімі
гулец уводзіць сваё імя - тут ён праявіў
любоў да басоў.
“Я быў агаломшаны тым, колькі народу ў
Ubisoft слухае маю музыку - усе гэтыя
тэхнары, праграмэры...” - кажа Тобін пра
супрацоўніцтва з карпарацыяй. Акрамя
ўнікальнага тэхнічнага досьведу - працы ў
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AMON TOBIN /
CHAOS THEORY: SPLINTER CELL 3 OST
Ninja Tune, 2005
BINGO!
Сам Амон прызнае, што дабіваўся
ў гэтай рабоце вінтажнага гуку ў
стылі італьянскіх фільмаў жахаў
70-х. Цяжка сказаць, што ён меў на
ўвазе, бо найбольш старамодная
плынь, якую пры жаданьні можна
тут пачуць - джангл 90-х. Усё
астатняе музычнае напаўненьне
існуе па-за часам - тут няма
сынтэзатараў (ні новых, ні старых),
ні фірмовых рытмаў і басоў,
якія б асацыяваліся з 1977-м,
1997-м ці 2005-м.
Тэхніка сэмпляваньня дазваляе
Амону нафантазіяваць цэлы сьвет
існых і няісных інструмэнтаў - гул і
грукат далёкіх бітваў, трывожнае
трымценьне струнаў і посьвіст
флейтаў, і паверх усяго - жорсткі,
шматслойны і выкшталцона
прапісаны “жывы” рытм. Месцамі
гэта здаецца амаль танцавальным
(асабліва “Ruthless”) - калі толькі
ваша нэрвовая сыстэма вытрымае
такія танцы. Гэта ўсё адно што
слухаць шум колаў цягніка, ідучы
па рэйках яму насустрач у
цёмным тунэлі. Толькі цягнік
звычайна выдае даволі рэгулярны
рытм, а Амон Тобін - рытм, ламаны
ня проста на “брэйкі”,
а літаральна на друз.
Чаго ў гэтым альбоме сапраўды
няма, дык гэта аднастайнай
зацыкленасьці, якую сучасная
электроніка лічыць за свой
фірмовы знак. Ва ўступнай
“The Lighthouse” буйства басоў і
пэркусіі раптоўна перарастае ў
форменны драм-н-бэйс - але толькі
на некалькі сэкунд. У “Kokubo
Sosho Stealth” мэлёдыя флейтаў
хаваецца ў натуральнейшы густы
туман на заднім пляне. Застаецца
толькі дзівіцца на іх праз частакол
баявых барабанчыкаў і трашчотак.
Нездарма гэты альбом выходзіць
яшчэ і ў фармаце Dolby 5.1. Усё
дзеля максымальнага аб'ёму, як
кажуць вытворцы шампуняў.
А сярод лепшых на дыску мэлянхалічная “Theme From
Battery”, змрочны і рамантычны
“трып” ці то ў чорную дзіру, ці то ў
аркестравую яму.

ROOTS MANUVA / AWFULLY DEEP
Epic

ATLANTICA / HEAVENLY
West records

BLOC PARTY / SILENT ALARM
Wichita/V2, 2005

КРАМА /
НАВАПОЛАЦКІ КАНЦЭРТ. 1996. LIVE
БМА group

Roots Manuva - адзін зь лепшых праектаў
брытанскага хіп-хопу, а яго музыка бальзам на раны тых, хто стаміўся ад
дарагіх пантоў амэрыканскай хіп-хоп
сцэны. Пакуль героі гангста-рэпу
гандлявалі ў школе коксам, мерыліся
зброяй і мацалі заўчасна сасьпелых
дзевак, Rodney Smith уражваў усіх сваімі
ведамі на ўроках ангельскай мовы і
тэатральнага мастацтва.
У выніку зараз Roots Manuva размаўляе на
інтэлігентнай брытанскай, а не на
лаянкавай амэрыканскай. Гэта і ёсьць
ольдскул хіп-хоп - ні табе распальцовак, ні
голых соўл-дзевак на падпеўках. Але
ёсьць музыка, прызначаная не для
эрагенных зонаў, размовы “за жыцьцё” тлумныя, нэрвовыя, поўныя глыбокіх
“загрузаў” і калясальных
прасьвятленьняў.
Дзякуючы продкам з Карыбскага басэйну,
Манува мае выдатны музычны густ, і на
працягу альбома выдае то псыхадэлічныя
гіты-баевікі (“Collosal Insight”), то
шыкоўныя дабы (“The Haunting”), то нават
гіты пад акустычную гітару (бонус-трэкі
manoustic mixes). Мінімалістычны, чадны
“кач” наводзіць на ўспаміны пра добрага
старэчу Tricky - тых часоў, калі ён ня быў
яшчэ ні старым, ні добрым. Пакуль іншыя
рэпэры здымаюцца ў кліпах Мадоны і
Linking Park, гэты супрацоўнічае з
электроншчыкамі Leftfield і разаграе
Herbalizer. І да таго ж фанацее ад альбома
“Kid A”. (Можа, дарма ён кажа пра гэта ў
інтэрвію? Такога эстэцтва нашы аматары
дабу ды хіп-хоп брэйкаў яму дакладна не
даруюць.)

Усім сваім іміджам яны нібыта самі
просяцца, каб хто-небудзь абазваў іх..
гомасэксуалістамі. На жаль, стан нашай
жоўтай прэсы такі, што і абазваць іх няма
каму, акрамя толькі CD-zine. Ды і мы,
прабачце, устрымаемся - ня будзем крывіць
душой: нямодная ў іх арыентацыя.
Таму ня варта спадзявацца, быццам зь іх
атрымаюцца айчынныя Pet Shop Boys нават і Depeche Mode зь іх ніякія, хоць і
гучыць часам падобна. Акрамя заваяваньня
сымпатыяў “блакітных” і перадзёру ў
геніяў, ёсьць яшчэ шмат шляхоў да
прызнаньня, куды больш бясьпечных і
простых. Можна, напрыклад, выдаць сябе
за беларускі клон старых добрых Modern
Talking (як на “Real Love” ці “You've Got Your
Life”). Можна панапіхваць “брэйкаў”, дзе іх
ніхто не чакаў (“Shivering”). А фігліс ім можа, нейкі клябэр сказаў хлопцам, што
“брэйкі” - гэта модна. Яны і павяліся.
Можна, дарэчы, натырыць у эўрадэнсу
штампаваных кампутарных эфэктаў
(“Strangers”), пад якія гадоў дзесяць таму
разьбіваліся сэрцы на школьных
дыскатэках. І наперад, у Лядовы палац,
які Atlantica на поўным сур'ёзе
спадзяецца сабраць.
Што наконт уласнага генію - мяркуючы па
мэлёдыцы і лірыцы “Атлянтыкі”, ні ў каго
зь іх гэтая божая іскра не гарыць так ярка,
як у іх пэрсанальнага візажыста. Апроч
таго, не забывайцеся, што ў гэтага
хлапчуковага бэнду самы пантовы ў
Беларусі саўнд-прадусынг. Толькі ці вартая
цукерка абгорткі? І ці захочуць
эўраслухачы, на якіх так разьлічвае
Atlantica, цярпець выпяндрожнасьць Алекса
і яго яркі “бульбяны” акцэнт? Тым жа, хто
дагэтуль прэцца ад іх фірмовага саўнду і
параўноўвае яго з эўрапейскім, раім хоць
раз узяць ды паслухаць беларусаў на
якаснай аўдыёсыстэме, час ад часу
перамяжоўваючы з A-ha i Erasure. Розьніца
прысутнічае…

Традыцыі Злучанага Каралеўства
трывалыя ва ўсім. У 2005 годзе, у
прыватнасьці, брытанскі рок нарадзіў
чарговых, ужо дзесьці трыццаць восьмых
па ліку “новых бітлоў”. Калі The Beatles
былі тыповымі сынамі сярэдняй клясы
часоў Другой Сусьветнай, то Bloc Party гэта твар Брытаніі трэцяга
тысячагодзьдзя. Цёмнаскуры вакаліст
Kele Okereke, бубнач Matt Tong з азіяцкімі
каранямі разам з гітарыстам Russell
Lissack і басыстам Gordon Moakes
утварылі творчы саюз, які напачатку так і
назвалі - Union.
Потым да хлопцаў дайшло, што іх музыка
больш падыходзіць не да афіцыйных
паседжаньняў ААН, а да крэатыўных
вечарынак у шматнацыянальным
інтэрнаце, і ўзялі назву Bloc Party.
Пратэкцыя “трыццаць сёмых бітлоў” Franz
Ferdinand, сумесныя канцэрты з Interpol,
ударныя сынглы і зьмястоўны EP
дапамаглі лёнданскаму квартэту стаць
культавым у інды-тусоўцы.
З выхадам дэбютнага лонгплэя
пачынаецца адлік новага разьдзелу
гісторыі Bloc Party: зараз ад іх будуць
патрабаваць апраўданьня ўсіх авансаў, а
калі гэтага ня здарыцца, хутка заменяць
новымі героямі. І ўсё ж раім вам
абстрагавацца ад статусу выканаўцаў і
засяродзіць увагу на музычных
вартасьцях “Silent Alarm”. У ёй Bloc Party
пасьпяхова асымілявалі шалёныя рытмы
Gang Of Four, звонкія гітары Sonic Youth і
фардыбачысты дэндызм Blur. Знойдуцца
тут учэпістыя постдыска-панк гіты
“Helicopter” і “Banquet”, песьня з
актуальнай назвай “Price Of Gas” і
крыштальна чыстая баляда “So Here We
Are”.

Рэліз a la “ўспомніць усё”. Успомніць, як
гэта было ў тыя даўнія часы, калі маладых
ды нязгодных было нашмат менш, але
шуму ад іх - куды больш, чым зараз Хоць
ужо тады “Крама” была “музыкай для
дарослых”: музычны стаж Варашкевіча на
час запісу налічваў гадоў 14 (лічыце самі,
колькі цяпер). Таму асаблівай розьніцы зь
сёньняшнімі іх канцэртамі вы ня
знойдзеце. Стыль быў выпрацаваны і
адшліхаваны ўжо тады. І гэтае выданьне жыцьцёва неабходны “лікбез” для тых, хто
прыйшоў да такой музыкі пазьней
(асобная падзяка выдавецкай групе БМА,
ды і самой “Краме” за тое, што такія людзі
наагул ёсьць і іх становіцца ўсё больш).
На дыску прадстаўлена падборка з
праграмаў “Хворы на рок-н-рол”, “Гэй там,
налівай” і “Камэндант” - своеасаблівы
жывы “Голд”. Адно што рарытэт такога
роду заслугоўвае яшчэ і адпаведнай
“упакоўкі”. Неяк недарэчна, што
калекцыйны запіс “дыназаўраў року”
аформлены па-шкалярску танна, ды яшчэ
з памылкамі ў напісаньні ангельскіх
словаў. Ды і гук можна было б трохі
падчысьціць - не ў дваццатым жа
стагодзьдзі жывем.

***
Я Б ПАТРОС!..
- Калі б ты мог быць любым іншым
музыкам, з жывых ці памерлых, каго б ты
выбраў і чаму?
- Хм... З жывых ці памерлых? Курт
Кабэйн. Разумееш, чувак, ён ведаў боль,
ён перадаваў салодкі боль так, як рэдка
калі можна пачуць.
- А акрамя Nirvana, калі б ты мог граць у
любым гурце, жывым ці нежывым, які б
ты выбраў?
- Мне падабаецца, як паводзяць сябе
White Stripes. Так, я б патрос тамбурынам
для іх. Ці Happy Mondays. У цэлым, гэтае
вар'яцтва вакол наркотыкаў і рок-н-ролу
мяне не чапляе. Але іх музыка - чапляе.

***
“ТЫТАНІК” ВАШАГА ІНГЛІШУ
Як нам паведамілі наведнікі курсаў
International House, першыя сто “курсістаў”
ангельскай мовы, якія ўнясуць у гэтым
годзе аплату за навучаньне, атрымаюць у
якасьці бонусу новы альбом “Атлянтыкі”.
Правільны ход. Яшчэ пара такіх акцыяў - і
ўся краіна пачне размаўляць па-ангельску
мовай Алекса і Бараноўскага. Хай толькі
потым нэйціў-сьпікеры не дзівуюцца:
адкуль у гэтых усходніх эўрапейцаў такі
своеасаблівы дыялект?

***
МЕСЦА СУСТРЭЧЫ ЗЬМЯНІЦЬ НЕЛЬГА
Келе Акерэке і Расэл Лісак з Bloc Party
пазнаёміліся на рок-фэсьце ў Рэдынгу. А
дзе яшчэ можна сустрэць аднадумцаў?
- Майкл Стайп і Пітэр Бак з REM
пазнаёміліся ў музкраме Wuxtry ў Атэнах
(штат Джорджыя). Бак падпрацоўваў
прадаўцом і часьцяком дапамагаў
мэляману Стайпу здабыць рэдкія плыткі;
- калі гурту Suede спатрэбіўся гітарыст,
лідэр калектыву Брэт Андэрсан даў аб'яву
ў NME. Першым, хто адгукнуўся, быў
Бэрнард Батлер, зь якім Suede запісалі
два свае лепшыя дыскі. Калі ў 1994 годзе
Батлер сыйшоў з гурта, Андэрсан ізноў
даў аб'яву ў NME і знайшоў Рычарда
Оўкса;
- Браян Уілсан, Дэніс Уілсан і Карл Уілсан
з Beach Boys пазнаёміліся ў доме сваіх
бацькоў у Каліфорніі.
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***
З АРХІЎНЫХ ДАКУМЭНТАЎ (1996 ГОД)
Пастанова №1041996 “Аб неадкладных
мерах па разьвіцьці моладзевай музычнай
культуры”:
1) З прычыны выдатна абранай назвы
дазволіць музыкам гурта “Крама”
бясплатна затаварвацца ва ўсіх гандлёвых
установах краіны, што маюць на шыльдзе
слова “Крама”. Аднаразовая спажывецкая
квота - адзін мінімальны заробак на
чалавека. Прытым, каб пазьбегнуць
дэфіцыту ў краіне на адпаведны тавар,
забараніць музыкам гурта “Крама”
затаварвацца півам...
(з газэты “Вечерний Минск” ад 1.04.1996)

CD-аглядальнiкi - АЛЕСЯ СЕРАДА, ВIКТАР ПАЗЬНЯКОЎ

НАДЗЕЯ ФЕДЗЯНКОВА, былая
студэнтка ЭГУ, перавялася ў
СпбГУ на спэцыяльнасьць
“мастацтвазнаўства”. Піша
навуковую работу па творчасьці
І. Босха.
- Надзя, а ты што думаеш наконт
вытворчасьці мэтадону ў
Акадэміі Навук?
- Наркотыкі - рэч непатрэбная,
кайфаваць трэба ад жыцьця...
А на самой справе такі бізнэс квітнее
ня толькі ў Акадэміі. Ходзяць чуткі,
што студэнты мэдыцынскага
таксама хімічаць.

ПАЛІНА МАЛІШЭЎСКАЯ, куратар
выставаў “Вада. Інтэрпрэтацыі” і
“Ўбачыць. Паветра” ў Музэі
сучаснага мастацтва
- Паліна, а як табе падабаецца ідэя
“прыкрываць” сайты сэксменшасьцяў?
- Асабіста я нічога супраць такіх
сайтаў ня маю, бо даволі доўга мела
добрыя адносіны зь мілай гейскай
парачкай і магу з упэўненасьцю
сказаць: яны могуць быць лепшымі
“сяброўкамі”. А да іх інтымных
зносінаў мне - ніякага інтарэсу. Я сама
час ад часу наведваю порна-сайты бывае вельмі цікава. Таму лічу, што ў
геяў і лесьбіянак таксама павінны
быць сайты, адпаведныя іх інтарэсам.
Яны ж, блін, таксама людзі!

ІВАН КАРАІЧАЎ, шэф-рэдактар часопіса
“ВАШ СПОРТ” (гл. “Fejcy”)
- Іван, ужо даўно ходзяць чуткі, што гурт
Drum Ecstasy пераедзе ў Маскву. Як ты
ўспрыняў гэтую навіну?
- На мой погляд, гэта проста выдатна.
Дзіўна, што зьехаць яны вырашылі так
позна. Ведаючы меркаваньне Філіпа пра
стратэгічна зручнае геаграфічнае
становішча Беларусі, якое дазваляе
вандраваць на поўнач-поўдзень-усходзахад, я, тым ня менш, з
задавальненьнем успрыняў навіну пра
забарону гурта на радзіме. Drum Ecstasy
даўно перарасьлі беларускі ўзровень, а ў
Маскве вельмі шмат карпаратыўных
вечарынак. Чысты цынізм выступаў на
гэтых акцыях плюс задавальненьне ад
жыцьця ў горадзе, дзе шмат каму шмат
чаго патрэбна і дзе кожны дзень штосьці
цікавае адбываецца - гэта менавіта тое,
што патрэбна музыкам-пэрформэрам.
Гурт перарос тутэйшы ўзровень, ім
неабходна рухацца наперад. З тоўстымі
пачкамі банкнотаў вельмі зручна
падавацца ў Эўропу, дзе ім таксама
будуць радыя.

КОРАТКА І ЯСНА
ІВАН АЙПЛАТАЎ, прагрэсіўны дызайнэр вопраткі, у сакавіку
прэзэнтаваў новую лінію адзеньня і аксэсуараў па матывах
каталёнскіх фатаздымкаў Алены Адамчык.
- Ці расстроішся ты, калі гурт Drum Ecstasy пераедзе ў Маскву?
- Мы, канечне, ад гэтага шмат згубім, але Маскве пойдзе на карысьць.
- Прайшла навіна, што “Белтэлекам” пачаў блякаваць гей- і лесьбі-сайты...
- А такія сайты ў нас яшчэ ёсьць?
- Табе падабаецца рэкляма на беларускай мове?
- На мой погляд, няма нічога страшнага ў тым, калі ў Беларусі будуць
размаўляць па-беларуску.
- Як табе ідэя перавесьці ўсе мадэльныя агенцыі пад нагляд
Міністэрства адукацыі? Так дзяржава плянуе змагацца з трафікам...
- Відаць, трафікам цяпер будзе займацца Мінадукацыі.
- Калі б ты сустрэў Боба Марлі ў дзень яго 60-годзьдзя, што б ты яму пажадаў?
- Бясконцага фотасынтэзу!
- Ты чуў пра навуковага супрацоўніка Акадэміі Навук, якога застукалі
за вытворчасьцю мэтадону?
- Якая сволач яго здала?

МАРЫЯ ДУДАРАВА, аўтар-стваральнік
тэлешоў “Чернослив” на М1,
арганізатар вечарынак і проста
харызматычны рэжысэр усіх
магчымых жанраў.
- Апошнім часам стала модна ствараць
рэкляму на беларускай мове. Як табе
падабаюцца экспэрымэнты накшталт
“вечарыся на свой густ” ці “спраўдзі
вечарыну”? Хто наступны павінен
перайсьці на белмову ў сваёй
рэкляме?
- Гэтыя прыклады даволі ўдалыя.
Лягічна, калі слоган гучыць на мове
мэтавай аўдыторыі. “Лёгкім
дотыкам…” ці “Спынім гандаль
жанчынамі”. Як рэклямны ход гэта
прыцягвае ўвагу...
Дзеля плаўнага пераходу ўсёй рэклямы
на родную мову можна ўжываць
трасянку ці перакладаць ужо вядомыя
слоганы - “Я гэта кахаю” (I'm lovin' it)
можна было б напісаць на банэры з
партрэтам усім вядомага клоўна. Nike
заявіць, што “Ў жыцьця добры смак”
(Life tastes good), але на гэтым фоне
даволі агрэсіўна гучыць слоган Nokia
“Connecting people” - “Зьвязваем
людзей”. І толькі “ммммм... Danon!”
застанецца нязьменным. Мы ствараем
з усяго гэтага асаблівую гульню, якая
адназначна зробленая з густам, стылем
і гумарам. Таму рэклямныя слоганы на
беларускай мове будуць пазытыўна
ўспрымацца як аўдыторыяй, так і
замоўцамі.

ІВАН МУРАЎЁЎ, кіраўнік падрыхтоўкі
інфармацыйных праграм на Радыё
“Мінск”, супрацоўнік рэклямнай
агенцыі Acoola-Group, адзін з аўтараў
праекту www.photohunt.by, аўтар
сюжэтаў для праграмы “Наше утро”
на АНТ. У дадзены момант запускае
online-часопіс “МЫ” (www.mi.by).
- У лютым “Белтэлекам” пачаў
блякаваць некаторыя гей- і лесьбісайты: маўляў, яны падрываюць
маральнасьць. Што ты пра гэта
думаеш?
- Я не гамафоб, магу нават выпіць піва
з адной пляшкі з прадстаўніком сэксменшасьці. Але пра гэтую навіну нічога
ня думаю, бо такія сайты не наведваю.
Хіба што калі быў малы, яшчэ
студэнтам. Вырашыў пажартаваць са
свайго сябра і пакінуў нумар ягонага
пэйджэра на такім вось сайце. А потым
ціхенька весяліўся, калі ён абяцаў
парваць на кавалкі таго, хто гэта
зрабіў. Зрэшты, думаю, што творчы
прадукт, створаны гомасэксуалістам,
нашмат больш далікатны і прыгожы,
чым у гетэра-арыентаванага майстра.
Іншая справа, калі чалавек шукае сабе
ў нэце партнэра і робіць гэта ў
найвышэйшай ступені адкрыта... Калі
даць гарантыю, што яшчэ неразьвітыя
псыхалягічна дзеці ня змогуць
патрапіць на такі сайт, то я адмоўна
стаўлюся да дзеяньняў “Белтэлекаму”.
Цэнзура - гэта дрэнна і, мабыць, нават
дурасьць. Існуюць інтэрнэт-пасярэднікі
і проксі-сэрвэры, абыйсьці бан
асабістых сайтаў ня вельмі цяжка...
Аднак гэта могуць зрабіць толькі тыя,
каму насамрэч патрэбныя такія
парталы. А гэта ўжо добра - значыць,
чалавек сьвядома зрабіў свой выбар на
карысьць гома-сэрвэру.

ІВАН МАСЬЛЮКОЎ, стваральнік
гульні “Схватка”. Лічыць сябе
сярэднестатыстычным жыхаром РБ.
- Стала вядома, што адзін навуковы
супрацоўнік у Акадэміі Навук
займаўся сынтэзам мэтадону прама
на працоўным месцы. Што ты пра
гэта думаеш?
- Па-першае, гэта ж проста выдатна,
што Акадэмія Навук яшчэ падае
нейкія там прыкметы існаваньня! А
то ўжо склалася ўражаньне, быццам
ніякай Акадэміі Навук у нас наагул
няма. Па-другое, таксама ня можа ня
радаваць: нашы навукоўцы нічым ня
горшыя за расейскіх, якія таксама
маюць досьвед у вырабе мэтадону.
Добра таксама, што злачынства
было раскрыта, бо наркотыкі
забіраюць жыцьці многіх людзей.
Калі абстрагавацца ад бясконцага
мноства прычын, якія прымусілі
беднага вучонага распачаць выраб
гэтага рэчыва, трэба спыніцца на
тых, што ў першую чаргу выклікаюць
спачуваньне - гэта далёка не недахоп
вострых адчуваньняў, а пустая
лядоўня. У сілу сваёй маладосьці
мне вельмі цяжка нават уявіць, што
можа адчуваць чалавек, які аддаў
жыцьцё навуцы, а атрымаў за гэта
тры скарынкі хлеба штомесяц!
Наўрад ці гэта дастатковае
апраўданьне злачынства, але нельга
судзіць чалавека без уліку такіх
абставінаў. Супрацоўнік ДАІ ня браў
бы хабар у кіроўцы, а вучоны не
займаўся б вырабам наркотыку, калі
б атрымліваў адпаведны заробак. Я
лічу, што ня гэтыя людзі злачынцы, а
якраз тыя, якія стаяць вышэй за іх,
могуць зьмяніць нешта ў лепшы бок,
але чамусьці гэтага ня робяць.
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