
Мастацтва перамяшчэння
Чым далей па вучэбнай лесвщы, тым 

менш вольнага часу застаецца. Занятк!, 
падрыхтоука да семтарау, зал!кау, 1спытау, 
напканне курсавой ц! дыплома. У Беларуск1м 
дзяржауным ун1верс1тэце ф1з!чнай культуры сп1с 
папауняецца яшчэ I трэн!роукам!. Але студэнтау 
гэта не пужае. Яны усё роуна знаходзяць час 
на хоб1. Хаця у некаторых выпадках межы 
сц1раюцца: мабыць, гэта ужо не хоб1, а занятак 
усяго жыцця?

“У каморцы, 
што за актавай залай..."

10 гадоу назад, дзякуючы нястомнай натуры Алены Дав1- 
дзенка, у БДУФКз’яв1уся студэнцк! клуб “Закул1ссе”. Прауда, 
ва установу яна прыйшла раней. Прамяняла работу у студы! 
“Беларусьфшьм” на ун1верс1тзт Шкадуе? У мяне такога ура- 
жання не склалася.

—  Кал! мяне пакл1кал1 сюды стварыць студэнцк! тэатр 
15 гадоу назад, я надумала: “Як1 тэатр? Яны ж, мякка кажучы, 
салдаты УрфЫа Джуса”. Але кал! я прыйшла I убачыла, на- 
кольк! адказна Студенты падыходзяць да рэпетыцый, накольк! 
дакладна усведамляюць, што такое увайсц! у вобраз, то зра- 
зумела, што я не прагадала. Першыя 5 гадоу мы разваруш- 
вал1ся, у мяне быу тольк! тэатр, а потым з ус1х бакоу пачал! 
сцякацца музыканты, паэты, пюьменнк!, танцоры.

Зараз у СТУДЭНЦК1М клубе 13 творчых калектывау. Ста- 
ражылы —  студэнцк! тэатр 31АВТ. Ёсць свая школа вядучых, 
рок-майстэрня, л1таратурны клуб, студыя б1тбоксу, клуб на
стольных гульняу \ яшчэ шмат чаго цкавага. Мног1я калекты- 
вы з’яуляюцца ц1 папауняюцца новым! людзьм! пасля твор
чых конкурсау для першакурсн!кау.

—  Конкурсы патрэбны, каб студэнты адчувал! сваю за- 
патрабаванасць. Адна справа, кал! !х хвалю я, I зус!м !ншая, 
кал! ЯНЫ атрымл!ваюць граматы ц! дыпломы.

Гэта зараз “Закул!ссе” —  гордасць ун!верс1тэта. Яго па- 
стаянна прыгадваюць тольк! добрым! словам!. Але у сва!м 
“дзяц1нстве” клубу прыйшлося перажыць некальк! непрыем- 
ных момантау. Не усе выкладчык! станоуча аднос!л!ся да таго, 
што спартсмены добра сябе рэал!зоуваюць яшчэ ! на сцэн!ч- 
ных пляцоуках. Таму паступова узн!кла неабходнасць стаць 
менав!та “Закул!ссем”. Гэта назва з двайным, трайным дном.

Алена М1калаеуна з ’яуляецца к!раун!ком студэнцкага клу
ба, але на першы погляд гэтага нават! не скажаш. Адкрытая, 
паз!тыуная, энерпчная, якая прывыкла да дзелавых перап!- 
сак ва “УКантакце” ! гатова саступ!ць свае крэсла студэнт- 
цы, якая зав!тала у каб!нет (але не назаусёды). I хаця педагог 
расказвае, што занятк! у тэатры ! у школе вядучых яна пра- 
водз!ць строга, гэта тая чароуная строгасць, якая тольк! ва- 
б!ць, а не адштурхоувае.

—  Тут застаюцца лепшыя. Кал! камусьц! нец!кава! !х трэ- 
ба прымушаць, то ямы не затрымл!ваюцца. Тут тыя, хто га- 
рыць сцэнай, хто хоча гэтага, хто гатовы трац!ць свой не-

Паркур падыходз!ць ус!м неза- 
лежна ад полу ! узросту. Каб стаць 
трэйсерам, трэба удзяляць увагу 
свайму ф!з!чнаму стану. Для пачатку 
неабходна раб!ць зарадку. Кал! цела 
звыкнецца, пераходз!ць да больш 
складаных практыкаванняу. Варта 
сюраваць увагу на паляпшэнне тры- 
валасц!! дыхания. Можнахадз!ць, бе- 
гаць, трэн!раваць прэс. Важнае зна- 
чэнне маюць рук!, апора, таму трэба 
умацоуваць цягл!цы б!цэпса ! тры- 
цэпса. Для гэтага падыдуць гантэл! 
! турн!к, на як!м можна падцягвацца. 
Пасля таго як вы станеце больш мо- 
цным1, можна пераходз!ць да выву- 
чэння асноу паркура. Ягор адзначае, 
што важна выконваць усё праз пад- 
водзячыя элементы ! на мякк!м па- 
крыцц!, тады страх не будзе пераш- 
каджаць заняткам. Не трэба адразу 
скакаць па дахах, дастаткова чагосьц!

вял!к! вольны час на творчасць. У нас вельм! 
жорстк! адбор у плане чалавечых якасцей. Кал! 
чалавек сябе заплям!у усвядомленай подлас- 
цю, то ён атрымл!вае поуны байкот Несумлен- 
ныя людз! тут не прыжываюцца.

Няма меж,
есць перашкоды

Для апантаных сваёй справай 
дзверы адчынены. У !х сёлета заля- 
цеу студэнт 1 курса Ягор Бажко з ка- 
мандай па паркуры 5с̂ ^VVа̂ 2̂ псIVVе̂ В. 
Назва перакладаецца з нямецкай як 
“Чорны ! белы”. Справа не у супраць- 
леглых характарах ц! розных стылях, а 
усяго тольк! у валасах. Ягор —  брунет, 
ЯГО аднагрупн!к! сакамандн!к Яуген —  
бландз!н. А нямецкая мова выбрана 
па падказцы Алены М!калаеуны, бо 
“англ!йск!я назвы усе бяруць, а вы вы- 
лучыцеся”.

—  Кожная група кожнага факультета пав!нна даць нам в!- 
дов1шчау, —  расказвае Алена 1\/1!калаеуна. —  Ёсць 5 асноу- 
ных нам1нацый: “Вакал”, “Харэаграф1я”, “Акцёрскае май- 
стэрства”, “Музычныя !нструменты” ! “Арыпнальны жанр”, а 
таксама дапаможныя нам!нацы!. Я адразу бачу, з каго неш- 
та атрымаецца. На працягу апошн!х некальк!х гадоу мы пас- 
таянна ламаем стэрэатып, што ф!зкультурн!к! —  гэта далёк!я 
адтворчасц! людз!.

На апошн!м рэспубл!канск!м фестывал! “АРТ-вакацы!” 
вядучыя 3 калектыву “Харызма” узял! 17 дыпломау! Прычым 
М!нск прадстаулял! тольк! студэнты БДУФК. “Закул!сауцау” 
можна убачыць I на !ншых конкурсах! фестывалях, на гарад- 
ск!х пляцоуках, дабрачынныхакцыях. Алена М!калаеунаупэу- 
нена, што такая рознабаковая дзейнасць моладз! тольк! на 
карысць.

Ягор займаецца паркурам з 15 гадоу. Прыйшоу са спар- 
тыунай г!мнастык! пасля траумы калена. Паркур стау добрай 
альтэрнатывай.

—  Аднойчы выйшау на вул!цу, —  кажа трэйсер, —  бачу, 
нейк!я хлопцы скачуць, робяць сальта, я падышоу, спытау, з 
якой ЯНЫ каманды ц!, можа, вучацца сам!. Яны сказал!, што 
сам!. Я захацеу да !х далучыцца, бо ад пмнастык! яшчэ заста- 
лася тэхн!ка. Так пачау трэн!равацца, а потым! выступаць.

Каманда 8с11\л/аггипс1\Л/е!6 з ’яв1л!ся зус!м нядауна, пе- 
рад конкурсам першакурсн!кау “Восеньск! марафон”. Трэ
ба было падрыхтаваць выступление, але у групе Ягора не 
знайшлося жадаючых. Тады хлопец прапаиавау стварыць ка- 
лектыу, навучыць людзей ! выступ!ць. У вын!ку —  перамога у 
иам1нацы! “Арыпнальны жанр”. Дарэчы, каманда складаецца 
не тольк! са студэнтау БДУФК, !х нават меншасць! 4 чалавек! 
3 6 —  аб!турыенты ун!верс!тэта ф!з!чнай культуры. Ягор кажа, 
што да “Чорнага ! белага” могуць далучыцца студэнты ! !н- 
шых УВА. !\/!ожна проста нап!саць яму ва “УКантакце” (падп!- 
саны як Егор Божко)! дамов!цца пра трэн!роуку. На жаль, яны 
пакуль нячаста праходзяць з-за адсутнасц! добрай пляцоук!, 
але пытанне вырашаецца.

— Для камфортных! бяспечных заняткау патрэбна зала, дзе 
будзе шмат матау, каб не траум!равацца, —  гаворыць Ягор.

Пашкоджанн! бываюць у тых, хто падыходз!ць да трэн!ро- 
вак “без галавы”, л!чыць хлопец. У яго яшчэ н!кол! не было пе- 
раломау, тольк! дробныя траумы.

вышынёй 3 лауку. Перад выкананнем трукау варта размяцца. 
“Халоднае” цела не пластычнае. Большасць траум узн!кае не 
пры выкананн! элементау, а пры няправ!льным прызямленн!. 
Каб ЯГО змякчыць, трэба добра адпрацаваць за^е1у го11 —  гэта 
кручэнне праз галаву ц! плячо з апорай на рук!. Элемент зн!- 
мае нагрузку з ног

У М!нску ёсць адна адкрытая спецыял!заваная пляцоука 
для трэйсерау у парку экстрэмальных в!дау спорту на вул!цы 
Сталетава. Яна бясплатная, ! там заусёды можна атрымаць 
дапамогу. Трэйсеры, як!я там займаюцца, гатовы падказаць! 
паказаць жадаючым неабходныя элементы. Шкада, што пля
цоука тольк! адна. Аматарам паркура прыходз!цца выкруч- 
вацца, сва!м! рукам! ствараць неабходны !нвентар, але гэта 
часам небяспечна.

Ягор трэн!руецца кожны дзень, бывае, што прысвячае гэ- 
таму 6 гадз!н. Адточвае тэхн!ку, даводз!ць да !дэалу элемен
ты, працуе над тым, каб не баяцца нешта зраб!ць.

—  Паркур —  гэта свабода, —  разважае хлопец. —  Ты мо- 
жаш раб!ць, штохочаш.там амальняма меж. Гэта яшчэ! пры- 
гожа,! грошы прынос!ць,! людзям падабаецца.

Трэйсеры сустракаюцца не тольк! падчас трэн!ровак, але! 
на спаборн!цтвах. У Беларус! ёсць два фестывал!: 1\/1!п5к 51гее1 
С ате2  ! !\/1!п5к 51гее1 5итт!1. Там вьютупаюць прадстаун!к1 
розных вул!чных культур: брэйк-дэнсеры, ролеры, скейтбар- 
дысты, баскетбал!сты ! !нш. Прычым падтрымаць гэты рух

Над папулярызацыяй ! ф!ласоф!яй паркура працавау 
француз Дав!д Бэль. Ён увёу ! саму назву культуры. У но
вым в!дзе спорту выкарыстоувал1ся элементы з лёгкай 
атлетык!, г!мнастык!, альп!н!зму, баявых мастацтвау. Бэль 
стварыу каманду “Ямакас!”, якая знайшла папулярнасць 
ва усёй Францы!. Праз нейк! час ён са сва!м паслядоун!- 
кам ! сябрам Себасцьянам Фуканам аддзял!уся ад каман
ды. Як высветл!лася, партнёры па-рознаму бачыл! будучы- 
ню паркура. Бэль выступау за тое, што важна эфектыуна 
прайсц! трасу, працаваць над сабой, Фукан —  што гэтаму 
мастацтву трэба вучыць !ншых за грошы, праводз!ць спа- 
борн!цтвы. Так сябры I разышл!ся, стварыушы дзве розныя 
плын! паркура.

прыязджаюць ! з !ншых кра!н. На фестывалях праходзяць як 
спаборн!цтвы, так ! майстар-класы, таму гэта не тусоука вы- 
ключна для сва!х: можна прыходз!ць, наз!раць! спрабаваць.

Ягор марыць паехаць на м!жнародныя спаборн!цтвы у 
Грэцыю! выступ!ць там. А яшчэ стварыць сваю каманду, уся- 
му яе навучыць, пастав!ць нумар, з як!м яна зможа ездз!ць па 
розных фестывалях. Гэта цалкам ажыццяв!ма, бо зараз хло
пец якраз наб!раецца вопыту са студэнцк!м калектывам.

—  Я ствараю сцэнарый, хто! што роб!ць у як! момант, пад- 
б!раю пад музыку выбуховыя элементы. Людз! расстауляюц- 
ца па кропках, адкуль яны пав!нны стартаваць. Выходз!ць 
адз!н, за !м адразу друг!, каб сцэна не пуставала ! не зн!ка- 
ла энергетыка.

Настасся ХРЫШЧАН0В1Ч.
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Фота герояу матэрыялу.


