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За ня так па ду шыЗа ня так па ду шы
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— Якія ўмо вы ство ра ны 

для тан цо раў сён ня?

— Да кан ца 1990-х брэйк-

данс мно гі мі ўспры маў ся ў 

шты кі. Ка за лі, што аме ры ка-

ні зу ем на шу куль ту ру. Тыя, 

хто быў за хоп ле ны гэ тым 

тан ца валь ным кі рун кам, 

ву чы лі ся са ма стой на — па 

ві дэа ка се тах, пры ве зе ных 

з-за мя жы. Ця пер у Бе ла ру-

сі брэйк-данс па пу ляр ны пе-

ра важ на ся род пад лет каў і 

ма лень кіх дзя цей. Баць кі ад-

вод зяць ма лых у шко лу тан-

ца, па чы на ю чы з ча ты рох га-

доў, а ўжо ў сем-во сем га доў 

дзі ця ез дзіць на су свет ныя 

фі на лы. Для бі-бо яў і бі-гёрл 

да стат ко ва: глад кай пад ло гі 

і му зыч на га аб ста ля ван ня. 

Бы вае, што тан цо ры пры-

во зяць «доб рую пад ло гу» з 

са бой, гэ та зна чыць, пе ра-

нос ную пля цоў ку з лі но ле у-

мам, ды джэй скі мі пры ла да мі 

і мік ра фо на мі.

— Ці ёсць у бі бо ін гу аб-

ме жа ван не па по ле, уз-

рос це, фі зіч най пад рых-

тоў цы?

— Тан ца ваць мо гуць усе. 

Але пад рых тоў ка да спа бор-

ніц тваў для хлоп цаў і дзяў-

чат пра хо дзіць па-роз на му. 

Хлоп цы больш фі зіч на раз-

ві тыя, та му ўклю ча юць у 

вы ступ лен не скла да ныя сі-

ла выя ма неў ры, а дзяў чын-

кі гра цы ёз ныя, яны час та 

вы ка рыс тоў ва юць эле мен-

ты саль сы. У шко лах па 

брэйк-да нсе як хлоп чы кі, так 

і дзяў чын кі трэ ні ру юц ца ра-

зам. Гэ та ства рае зда ро вае 

кан ку рэнт нае ася род дзе.

Як і ў лю бой ін шай спра ве, 

каб да маг чы ся доб рых вы ні-

каў, трэ ба шмат пра ца ваць. 

Вы дат ная фі зіч ная пад рых тоў-

ка — бо нус для тан цо ра. Як 

па каз вае прак ты ка, усё роў на, 

коль кі га доў ча ла век тан цуе, 

важ на, на коль кі ён мэ та на кі-

ра ва ны і ма ты ва ва ны. Ад ной-

чы прый шоў да нас у шко лу, 

поў ны, не плас тыч ны дзе вя-

ці га до вы хлоп чык. Ця пер яму 

15 га доў — гэ та вы со кі, шы-

ра ка пле чы юнак, які вель мі 

па да ба ец ца дзяў ча там.

— Ці ўсе, хто за хап ля ец-

ца гэ тым кі рун кам, пра гнуць 

сла вы, па пу ляр нас ці?

— Усё за ле жыць ад ам бі-

цый. На прык лад, я заў сё ды 

ха цеў пе ра маг чы на чэм пі я-

на це све ту па брэйк-да нсе. 

У якас ці тан цо ра не змог, 

за тое вый граў у якас ці трэ-

не ра: у 2017 го дзе мае вуч ні 

ста лі пе ра мож ца мі чэм пі я на-

ту све ту, а за паў го да да гэ-

та га — чэм пі ё на мі Еў ро пы. 

Яны за свя ці лі ся ў Га лі ву дзе, 

дзя ку ю чы ча му ця пер вя-

до мыя на ўвесь свет. Лі чу, 

што для ўлас на га раз віц ця 

трэ ба вы яз джаць за ме жы 

кра і ны. На ша фе дэ ра цыя 

не толь кі рых туе дзя цей да 

між на род ных спа бор ніц тваў, 

але і пры во зіць у Бе ла русь 

за меж ных тан цо раў. Гэ та 

аб мен во пы там і ка рыс нае 

ўза е ма дзе ян не. Ня даў на 

ў Мін ску ад быў ся пер шы 

чэм пі я нат па брэйк-да нсе 

ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь. 

У ім удзель ні ча ла больш за 

800 ча ла век. Ат мас фе ра бы-

ла не ве ра год ная!

— Што дае тан цо рам 

Бе ла рус кая фе дэ ра цыя 

па брэйк-да нсе?

— Фе дэ ра цыя — гэ та 

17 школ па ўсёй кра і не, якія 

аб'яд на лі ся для агуль най 

спра вы. Ка лі мы яе ад кры ва-

лі, бы ла кан крэт ная мэ та — 

раз віц цё брэй кін га ў Бе ла русі. 

Ся род вы клад чы каў школ 

ня ма ліш ніх лю дзей, усе трэ-

не ры — во пыт ныя дзе ю чыя 

тан цо ры. Мно гія з іх з'яз джа-

юць у ма лень кія га ра ды і ад-

кры ва юць там шко лы, пры-

цяг ва юць да тан ца валь на га 

ру ху но вых пры хіль ні каў. Для 

нас брэйк-данс — гэ та, най-

перш, не спорт, а твор часць. 

Не на бор ме ха ніч ных ру хаў, 

а ім пра ві за цыя, ад люст ра ван-

не на строю ча ла ве ка.

— Для вы сту поў цаў 

важ на ва ло даць роз ны мі 

сты ля мі?

— Як па каз ва юць вы ні-

кі роз ных спа бор ніц тваў, 

у паша не ўні вер саль ныя 

тан цо ры. Тыя, хто мік суе 

сты лі, эле мен ты, ім пра ві зуе, 

экс пе ры мен туе і, га лоў нае, 

чуе му зы ку. Вы пад каў, ка лі 

бі-бой кру та тан цуе, але не 

чуе біт, шмат. Пра фе сій ныя 

брэй кдан се ры про сяць па-

ста віць ды джэя ін шы трэк, 

ка лі ён ім не па да ба ец ца.

— Вы па чы на лі зай мац-

ца брэй кін гам 20 га доў та-

му. Ад чу ва е це роз ні цу па-

між су час ны мі тан цо ра мі і 

тан цо ра мі та го ча су?

— Брэйк-данс увай шоў у 

маё жыц цё, ка лі мне бы ло 

18 га доў. Вы клад чы каў па 

гэ тым кі рун ку тан ца ў Бе-

ла ру сі не бы ло, бы лі толь кі 

мы — хлоп цы з вя лі кім за па-

лам і жа дан нем тан ца ваць. 

Та му экс пе ры мен та ва лі, 

спра ба ва лі роз ныя ва ры ян-

ты вы ка нан ня эле мен таў, 

з-за ча го раз бі ва лі свае ка-

ле ні і пле чы ў кроў. Ця пер 

тан цо ры-па чат коў цы хут ка 

ву чац ца. Не каль кі га доў уз-

моц не най пад рых тоў кі — і 

з'яў ля юц ца кру тыя маг чы-

мас ці для раз віц ця. Вя до ма, 

не кож ны змо жа доў гія га ды 

зай мац ца брэй кін гам. Ка-

гось ці пры зы ва юць у ар мію, 

у ка гось ці з'яў ля ец ца сям'я. 

Час та хлоп цам-тан цо рам 

дзяў ча ты не да зва ля юць ха-

дзіць на трэ ні роў кі, па тра бу-

ю чы да ся бе боль шай ува гі. 

Я лі чу, што гэ та ня пра віль-

на. Дзя ку ю чы трэ ні роў кам у 

хлоп цаў ня ма ча су на ўся кую 

лух ту, яны за ня тыя спра вай. 

Плюс да ўся го раз ві ва ец ца іх 

фі зіч ная сі ла.

— А што раз ві вае гэ ты 

стыль тан ца апроч яе?

— Ён да па ма гае ары ен-

та цыі ў пра сто ры, раз віц цю 

лі дар скіх якас цей, да дае 

ўпэў не нас ці ў са бе. Баць кі 

пры вод зяць дзя цей, каб па-

зба віць іх ад комп лек саў і дэ-

прэ сіі. Акра мя та го, трэ не ры 

па каз ва юць вуч ням, як пра-

віль на па даць. На ват ка лі тан-

цор гу ляе ў фут бол, ён аў та-

ма тыч на па збя гае траў маў.

— Со чы це за вы ступ-

лен ня мі ін шых тан цо раў, 

па раў ноў ва е це са сва ім 

узроў нем пад рых тоў кі?

— Аса біс та я гэ та га не 

раб лю, та му што на пад-

свя до мым уз роў ні ча ла век 

ка пі руе па во дзі ны, эле мен-

ты тан ца. Ана лі зу ем толь кі 

ўлас ныя вы ступ лен ні, гля-

дзім на па мыл кі, ро бім вы-

сно вы і вы праў ля ем іх.

— Як вы зна чыц ца з вы-

ба рам шко лы па чат коўцу?

— Лепш іс ці ту ды, дзе 

вы кла да юць во пыт ныя пе-

да гогі-прак ты кі. Шко ла — 

гэ та не толь кі пад рых тоў ка 

да спа бор ніц тваў; а тра ды-

цыі, ла ге ры, вы яз ныя ме ра-

пры ем ствы, збо ры, ра бо та з 

баць ка мі, пад трым ка. Баць-

кам, якія хо чуць ад даць дзі ця 

ў шко лу па брэйк-да нсе, раю 

кі ра вац ца не тэ ры та ры яль-

ным прын цы пам (блі жэй да 

до му), а ра біць стаў ку на пра-

фе сі я на лізм вы клад чыкаў.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА, 

сту дэнт ка IV кур са 

фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ.

Кі берс парт сме ны — 
на «Біт ве га ра доў»

Бе ла рус кая 

фе дэ ра цыя 

кі берс пор ту 

ў парт нёр стве 

з сет кай кра маў 

элект ро ні кі 

і бы та вой тэх ні кі 

«5 эле мент» 

і БРСМ анан са ва лі 

но вы тур нір 

рэс пуб лі кан ска га 

маш та бу: се рыя 

ад бо рач ных 

спа бор ніц тваў 

пад наз вай 

«Біт ва га ра доў» 

прой дзе ва ўсіх 

аб лас ных га ра дах 

кра і ны. Та кім чы нам 

у рэ гі я наль ных 

ка ман даў 

з'я віц ца шанц 

за явіць пра ся бе 

і прад ста віць 

сваю воб ласць 

на Гранд-фі на ле 

ў Мін ску.

Да апош ня га «Біт ва га-

ра доў» бу дзе скла дац ца з 

пя ці ад бо рач ных тур ні раў. 

Ад праў ным пунк там для 

но ва га чэм пі я на ту ўжо 

стаў Ві цебск. Най леп-

шы ка лек тыў па вы ні ках 

ква лі фі ка цый атры маў 

пу цёў ку ў фі наль ную ста-

дыю і маг чы масць па зма-

гац ца за пры за вы фонд у 

6000 руб лёў. У Ма гі лё ве 

ад бо рач ны тур нір прой-

дзе 28 кра са ві ка, у Грод-

не — 19 мая. Най леп шыя 

кі берс парт сме ны Брэст-

чы ны су стрэ нуц ца пад-

час спа бор ніц тваў па між 

са бой 4 жніў ня, у Го ме лі 

ад бор ся род рэ гі я наль-

ных ка ман даў ад бу дзец-

ца 29 ве рас ня. І, на рэш-

це, Гранд-фі нал у ста лі цы 

бу дзе ві таць пе ра мож цаў 

аб лас ных эта паў 17 ліс-

та па да.

На праця гу тур ні раў 

удзель ні кі спа бор ніц тваў 

бу дуць па каз ваць сваё 

май стэр ства на спе цы-

яль ных гуль ня вых кам-

п'ю та рах з пра фе сій ным 

аб ста ля ван нем, якія цал-

кам ад па вя да юць су свет-

най спе цы фі ка цыі.

Для гле да чоў Бе ла рус-

кая фе дэ ра цыя кі берс пор-

ту і сет ка кра маў «5 эле-

мент» бу дуць рых та ваць 

па да рун кі, тэ ма тыч ныя 

фо та зо ны, касп леі і ці ка-

выя кон кур сы ад вя до ма-

га кі берс пар тыў на га вя-

ду ча га. Ін фар ма цый ную 

пад трым ку спа бор ніц твам 

аказ вае Бе ла рус кі рэс пуб-

лі кан скі са юз мо ла дзі.

Рэ гіст ра цыя ўдзель ні-

каў аба вяз ко вая і са праўд-

ная толь кі для жы ха роў 

кан крэт на га рэ гі ё на, дзе 

бу дзе пра хо дзіць чар го вы 

рэ гі я наль ны тур нір (уклю-

ча ю чы на ву чэн цаў ВНУ, 

ССНУ і ін шых на ву чаль-

ных уста ноў, якія ча со ва 

пра жы ва юць на тэ ры то-

рыі гэ тай воб лас ці).

Ад бо рач ная се рыя тур-

ні раў бу дзе пра хо дзіць па 

не каль кіх дыс цып лі нах. 

Га лоў най мэ тай пра ек та 

з'яў ля ец ца па пу ля ры за-

цыя кі берс пор ту ў кра і не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Арг ка мі тэт Алім пій скіх гуль няў — 2024 

у Па ры жы пра па на ваў унес ці ў пра-

гра му спа бор ніц тваў брэйк-данс, па-

ве да мі ла СNN.

На дум ку прад стаў ні коў арг ка мі тэ та, 

брэйк-данс — гэ та га рад скі спорт, уні вер-

саль ны і над звы чай па пу ляр ны ся род больш 

чым ад на го міль ё на хлоп цаў і дзяў чат у 

Фран цыі, та му ён мае пра ва ўвай сці ў пра-

гра му гуль няў.

Прад стаў нік МАК рас ка заў СNN, што 

ка мі тэ ту спа да ба ла ся гэ тая пра па но ва, па-

коль кі яна ад па вя дае ак ту аль ным на сён-

няш ні дзень мэ там па ама ла джэн ні Алім-

пі я ды. «Пра па но ва арг ка мі тэ та Алім пій скіх 

гуль няў — 2024 шмат у чым ад па вя дае рэ-

фор мам Алім пі я ды 2020 го да, якая імк нец ца 

зра біць пра гра му спа бор ніц тваў ген дар на 

зба лан са ва най, больш ары ен та ва най на 

мо ладзь і больш га рад ской», — га во рыц ца 

ў за яве МАК.

Як па ве дам ляе ТАСС, у лі пе ні 2018 го да 

МАК пры няў ра шэн не ўклю чыць пяць но вых 

ві даў спор ту ў пра гра му Гуль няў 2020 го да 

ў То кіа: бей сбол/сафт бол, ка ра тэ, сёр фінг, 

ска ла ла жан не і скейт бор дынг. Пры гэ тым 

бы ло ага во ра на, што гэ ты спіс спа бор ніц-

тваў бу дзе ак ту аль ны вы ключ на для Алім-

пія ды-2020, а арг ка мі тэ ты на ступ ных лет ніх 

Алім пі яд ма юць пра ва так са ма фар мі ра ваць 

спа бор ніц кую пра гра му.

Кан чат ко вае ра шэн не аб уклю чэн ні ў 

пра гра му спа бор ніц тваў вы шэй на зва ных 

пя ці ві даў спор ту Між на род ны алім пій скі ка-

мі тэт па ві нен пры няць да снеж ня 2020 го да. 

Брэйк-данс дэ бю та ваў у якас ці алім пій ска га 

ві ду спор ту на Юнац кіх Алім пій скіх гуль нях 

2018 го да ў Бу э нас-Ай рэ се.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«БРЭЙК-ДАНС — НЕ СПОРТ, 
А ТВОР ЧАСЦЬ І ІМ ПРА ВІ ЗА ЦЫЯ»

Гэ ты кі ру нак з'я віў ся ў Нью-Ёр ку яшчэ ў кан цы 

1960-х га доў, але па пу ляр ны стаў толь кі ў 80-я. Рух 

бі-бо яў з кож ным го дам па шы раў ся, праў да, у СССР 

ён раз ві ваў ся менш ін тэн сіў на, чым у ін шых кра і нах, 

і на гэ та бы лі свае пры чы ны. Ня гле дзя чы на з'яў лен не 

ў апош ні час мност ва сты ляў ву ліч на га тан ца, кла сі ка 

хіп-хоп куль ту ры — брэйк-данс — па-ра ней ша му мае 

вель мі шмат пры хіль ні каў. У 2018 го дзе ён быў уклю-

ча ны ў пра гра му Юнац кіх Алім пій скіх гуль няў. Ці ка ва, 

на коль кі ак тыў на раз ві ва ец ца гэ ты кі ру нак у Бе ла ру сі 

ця пер? Пра гэ та мы да ве да лі ся ў за гад чы ка ад дзя лен-

ня ву ліч най куль ту ры і спор ту, пе да го га да дат ко вай 

аду ка цыі дзя цей і мо ла дзі ста лі цы, стар шы ні Прэ зі-

ды у ма Рэс пуб лі кан ска га ма ла дзёж на га гра мад ска га 

аб' яд нан ня «Бе ла рус кая фе дэ ра цыя брэйк-да нса» 

Аляк санд ра ВОЙ НА ВА.

Свая гуль няСвая гуль ня

Да тан ца вац ца да... алім пій ска га зо ла та
А тым ча самА тым ча сам


