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Ніж няй бя ліз ны 
для шоу ма ла

Коль кі га доў бе ла ру сы 

вы сту па юць на еў рас цэ не, 

столь кі доў жац ца спрэч кі: ці 

трэ ба ра біць з вы ступ лен ня 

яск ра вае шоу, каб за ча піць 

тэ ле аў ды то рыю, аль бо да-

стат ко ва толь кі ад ной, але 

вы дат най пес ні?

Зір нём на пры кла ды. 

Трэнд «Еў ра ба чан ня-2018» — 

эфект ныя паў праз рыс тыя 

су кен кі ў тон з бя ліз най. Іх 

сё ле та бы ло так мно га, як 

быц цам спя вач кам ска за лі, 

што гэ та но вы дрэс-код. Але 

ве да е це, што ці ка ва? У фі-

нал з усіх сме ла рас пра ну-

тых па не нак тра пі ла толь кі 

ад на, прад стаў ні ца Сла ве ніі. 

І тое та му, што да су кен кі і 

ніж няй бя ліз ны да да ва лі ся 

«фіш ка» з вы клю чэн нем гу-

ку і ўпэў не нае жы вое вы ка-

нан не. Аль бо ўзяць эс тон ку 

Элі ну Ня ча е ву. Яе су кен ка-

эк ран ва гой у 8 кі ла гра маў і 

пло шчай спад ні цы ў 53 мет-

ры, ка неш не, за бяс пе чы ла 

кар цін ку. Але на ўрад ці яна 

спра ца ва ла б, ка лі б не без-

да кор ны опер ны ва кал спя-

вач кі — пры ві тан не з філь ма 

«Пя ты эле мент».

Зрэш ты, тое са мае да ты-

чыц ца і муж чын-вы ка наў цаў. 

Су ро ва-аба яль ны дат ча нін 

Рас му сен рас та піў мност ва 

жа но чых сэр цаў да лё ка не 

пад ве дзе ны мі чор ным ва чы-

ма. Аў стры ец Се зар, італь-

ян цы Эр маль і Фаб ры цыа, 

швед Бен джа мін на огул не 

вы ка рыс тоў ва лі ні я кіх гру-

васт кіх дэ ка ра цый і на ват 

пад тан цоў кі — але ўсе ўвай-

шлі ў топ-10. А ўкра і нец Ме-

ло він, чый ну мар з тру ной-

ра я лем і па ла ю чай лес ві цай 

стаў ад ным з са мых за па-

мі наль ных вы ступ лен няў на 

кон кур се, у вы ні ку толь кі 

17-ы... Зна чыць, ча гось ці 

так са ма не ха пі ла?

Па рваць на са бе ка-

шу лю, рас пра нуц ца да  

немагчымасці, за стрэ ліц ца 

ру жа мі, зла дзіць вог нен ны 

фе ер верк, ска рыс таць ро ба-

таў ці га ла гра му — усё гэ та 

«фіш кі», якія мо гуць спра-

ца ваць, а мо гуць і пад вес ці. 

Ад нак ка лі ў ар тыс та ня ма 

глы бін най ха рыз мы, стрыж-

ня і ве ры ў свае сі лы, то хва-

ля ван не і фаль шы выя но ты 

дак лад на пе ра кры юць лю-

бую крэ а тыў ную рэ жы сёр-

скую за дум ку.

Спе вы і сэн сы
Па ста рой звыч цы мно гія 

на зы ва юць «Еў ра ба чан не» 

шоу для хат ніх гас па дынь 

і кон кур сам фры каў, дзе 

пес ня ста іць на апош нім 

мес цы. Але гэ та, пры нам сі 

ў апош няе дзе ся ці год дзе, 

да лё ка не так. З кож ным 

го дам па вя ліч ва ец ца коль-

касць ар тыс таў, якія вя зуць 

на кон курс з больш чым 

200-міль ён най тэ ле аў ды то-

ры яй не прос та «хоп-хей, 

ла-ла-лэй», а пес ню з да-

дат ко вым сэн сам, або, як 

га во рыць па ка лен не хіпс та-

раў, ме сэ джам. Та кі быў і ў 

пе ра мож цы 2015 го да Мон-

са Зел мер лё ва, які за клі каў 

кож на га быць ге ро ем і аба-

ра няць сла бых ад жорст кіх 

на па дак, і ў гіс та рыч на-па лі-

тыч ным хі це Джа ма лы, якая 

ў 2016-м рас па вя ла пес ню — 

гіс то рыю дэ парт ацыі крым-

скіх та тар 1944 го да, і на ват 

у пра ніз лі ва-лі рыч най кам-

па зі цыі ле таш ня га пе ра мож-

цы Саль ва до ра Са бра ла 

быў свой ме сэдж — вяр нуць 

на кон курс му зы ку, спя ваць 

і слу хаць яе ду шой...

Тэн дэн цыя пра цяг ну ла ся і 

сё ле та. Мі ха эль Шульц з Гер-

ма ніі пры свя ціў кра наль ную 

пес ню свай му па мер ла му 

баць ку, а дзяў ча ты з Сан-

Ма ры на пра спя ва лі за клік 

су праць бу лін гу пад лет каў 

у шко лах. Фран цуз скі ду эт 

Madame Monsіeur не вый-

граў кон курс, але атры маў 

спе цы яль ную ўзна га ро ду 

за най леп шую ме та фа ру — 

дак лад ней, са мыя моц ныя 

рад кі з усіх пе сень гэ та га го-

да. Пес ня Фран цыі «Mercy» 

пры све ча на ні ге рый скай 

дзяў чын цы, якой па шан ца-

ва ла на ра дзіц ца і вы жыць на 

суд не не ле галь ных міг ран таў 

у Між зем ным мо ры, а са мі 

рад кі гу чаць так: «Я — усе 

тыя дзе ці, якіх за бра ла мо-

ра, я пра жы ву сто ты сяч га-

доў, мя не за вуць Мер сі». На-

рэш це, ду эт му зы каў з Іта ліі 

так са ма вый граў Сан-Рэ ма 

і ўвай шоў у топ-5 «Еў ра ба-

чан ня» не прос та так. Пес ня 

на ра дзі ла ся пас ля тэ ра рыс-

тыч най ата кі ў Ман чэс та ры 

год та му і ўваб ра ла ў ся бе 

боль мност ва су час ных тэ-

рак таў і ва ен ных кан флік таў. 

Атры маў ся над звы чай моц-

ны хіт, а ра зам з ім і та нец су-

праць стра ху. Кліп на пес ню 

ў ін тэр нэ це па гля дзе лі ўжо 

звыш 20 міль ё наў ча ла век, 

а на «Еў ра ба чан ні», ка жуць, 

на ват цы ніч ныя жур на ліс ты 

слу ха лі яе са слязь мі.

Але най больш яр кі і кід кі 

ме сэдж быў у пе ра мож цы — 

із ра іль цян кі Не ты Бар зі лай, 

аў та ры пес ні якой ска рыс та-

лі тэ му сек су аль на га пе ра-

сле ду. Кан' юнк ту ра? Быць 

мо жа. Ад нак гэ та пес ня мае 

ўжо звыш 43,3 міль ё на пра-

гля даў на YouTube і па рас по-

ве дах ма іх сяб роў і зна ё мых 

з роз ных кра ін, як ві рус, гу-

чыць з кож на га пра су, у тым 

лі ку з тэ ле фо наў пад лет каў.

Сло вам, гэ та ўсё да ча-

го? Трэ ба дак лад на ве даць 

і ра зу мець, што ар тыст хо-

ча ска заць пуб лі цы. І гэ та 

«штось ці» му сіць быць знач-

на, знач на больш глы бо кім, 

чым прос та «па гля дзі це на 

мя не, у мя не клас ная пес ня». 

На ват у кон кур сах пры га жос-

ці знеш насць пе ра стае быць 

адзі ным важ ным кры тэ ры-

ем — дык ча му ў пе сен ным 

кон кур се трэ ба трэ ні ра ваць 

толь кі ва кал, а не па сыл? 

Ня ма яго — трэ ба зма дэ ля-

ваць, пры ду маць або шу каць 

та го, ка му і пры дум ляць не 

трэ ба. Па мя та еце ле таш няе 

вы ступ лен не Navіband? Ксю-

ша і Ар цём ха це лі пра дэ ман-

стра ваць Еў ро пе пры га жосць 

бе ла рус кай мо вы і зра бі лі гэ-

та — на ту раль на, не на туж на, 

ня со рам на па ка за лі бе ла ру-

саў на ват леп шы мі, чым мы 

са мі ся бе лі чым.

Каб лю біць 
Бе ла русь 
на шу мі лую

Аса біс та я да лё кая ад 

звыш ап ты міз му, з якім укра-

ін скі прад зю сар Алег Бад-

нар чук на зваў вы ступ лен не 

свай го па да печ на га пе ра-

мо гай (над са бой). Ад нак і 

«най гор шым вы ні кам Бе ла-

ру сі на кон кур се» спе вы юна-

га Мі кі ты Аляк се е ва 

так са ма кляй міць не 

збі ра ю ся — бы лі, бы-

лі ў на шай ня доў гай 

еў ра ві зій най гіс то рыі 

тыя, за ка го знач-

на больш со рам на. 

На жаль, атры маць 

ка мен та рыі ад прад-

стаў ні коў ар тыс та не 

атры ма ла ся; ён пра-

цяг вае гаст роль ны 

чос: сён ня вы сту пае 

ў Адэ се, заўт ра ў 

Маск ве, а там не за 

га ра мі чар го вая му-

зыч ная прэ мія ма я-

чыць. Прад стаў ні кі 

Бел тэ ле ра дыё кам-

па ніі так са ма вы ра-

шы лі за хоў ваць маў-

чан не і ка мен та ваць 

вы ні кі «Еў ра ба чан-

ня-2018» не ста лі. 

Што ж, па спра бу ем 

зра біць вы сно вы са-

ма стой на.

М я р  к у ю ,  к а  л і  б 

ALEKSEEV'а (ці лю бо га ін-

ша га ле гі я не ра) у гіс то рыі 

Бе ла ру сі на «Еў ра ба чан ні» 

не бы ло, яго вар та бы ло б 

пры ду маць. І на ват не та му, 

што ле гі я не ры бы ва юць роз-

на га ўзроў ню, і на бе ла рус-

кую ву лі цу так са ма ад ной-

чы мо жа прый сці свая Эле ні 

Фу рэй ра — га ра чая гра чан-

ка ал бан ска га па хо джан ня, 

якая сё ле та ледзь не па да-

ры ла пе ра мо гу Кіп ру.

Пач нём з та го, што гэ та 

пер шы па доб ны — а та му 

асаб лі ва ка рыс ны — во пыт 

для на шых тэ ле ві зій ні каў. Не 

ўмеш вац ца на огул у пра цэс 

пад рых тоў кі, даць твор чую 

сва бо ду і па гля дзець, што 

атры ма ец ца — у вы пад ку 

са «сва ім» ар тыс там та кое 

не пра ка ці ла б, бо зра зу ме-

ла, на ка го ў вы ні ку зва ляць 

уся кую ня ўда чу і мар на траў-

ства дзяр жаў ных гро шай.

Па-дру гое, на яў насць за-

меж ных кан ку рэн таў ма бі лі-

зуе ай чын ных аў та раў і вы-

ка наў цаў. З ад на го бо ку, каб 

раз ва руш ва лі шоу-біз нес не 

толь кі ўнут ра ны мі скан да ла-

мі, а ўдар на пра ца ва лі час-

цей, чым раз на год, і не да-

сы ла лі на на цы я наль ны ад-

бор шэ дэў ры, ад якіх ча сам 

ву шы вя нуць. (Не згод ныя? 

Пе ра гледзь це ін тэр нет-

транс ля цыі ад бо раў апош ніх 

га доў.) З ін ша га — каб тыя 

са мыя ар тыс ты, на рэш це, 

пе ра ка на лі ся, што «Еў ра-

ба чан не» — не «Сла вян скі 

ба зар», а прын цы по ва ін шы 

кон курс з ін шай пуб лі кай 

і на пру жа ны мі ўмо ва мі, у якіх 

пеў ня мо жа даць на ват рас-

кру ча ная «зор ка эст ра ды»: 

усе гэ та па чу юць і крыўд на 

аб мяр ку юць у сац сет ках.

На рэш це, гэ ты во пыт ка-

рыс ны і для бе ла рус кіх гле-

да чоў. Прос та, каб за пом-

ніць, што «ле гі я нер» ах вот на 

пры ме сло вы пад трым кі і за-

хап лен не фа на таў, а вось ад 

на шай кры ты кі яму, хут чэй 

за ўсё, не бу дзе ні го ра ча 

ні хо лад на. У ад роз нен не ад 

тых ар тыс таў, ка му тут яшчэ 

жыць і вы сту паць.

За мест ма ра лі
Да вай це зноў пры га да ем, 

што шлях да пос пе ху цяр -

ніс ты не для нас ад ных. 

У Літ вы з 1994 го да най леп -

шы вы нік — як і ў бе ла ру саў, 

6-е мес ца ў фі на ле, Ал ба-

нія за 15 га доў удзе лу толь кі 

ад ной чы ста на ві ла ся 5-й, у 

Сла ве ніі за 25 год — дзве 

дыс ква лі фі ка цыі і най леп шы 

вы нік 7-е мес ца, Сан-Ма ры-

на на огул за дзе сяць га доў 

толь кі ад ной чы пра бі ва ла-

ся ў фі нал. Ну і Пар ту га лія, 

якая іш ла да тры ум фу 49 га-

доў — больш, чым Ма і сей 

ва дзіў свой на род па пус ты-

ні... Так што, спа дар ства, не 

тыя на шы га ды і во пыт, каб 

скар дзіц ца на лёс!

Што ра біць на ле та — ад-

мо віц ца ад удзе лу на огул і вы-

рошч ваць улас ных Саль ва-

до раў Са бра лаў, пры зна чыць 

ад на го кан ды да та за кры тым 

ад бо рам аль бо зноў да пус-

ціць у яго ўсіх ах вот ных — 

вы ра шаць Бел тэ ле ра дыё-

кам па ніі як адзі на му 

ў кра і не ўдзель ні ку 

Еў ра пей ска га вя-

шчаль на га са ю за. 

У ар тыс таў за ста ец-

ца сва бо да вы ба ру: 

пад піс вац ца на гэ та 

(і ад па вед на пры-

маць пра ві лы гуль ні) 

ці па ста яць уба ку. Ну 

а мы, гле да чы, мо жам 

аль бо пад тры маць ка-

гось ці з вы ка наў цаў 

руб лём і ўсёй ду шой, 

аль бо ля ні ва са чыць з 

ка на пы за чар го вы мі 

ка ля му зыч ны мі скан-

 да ла мі і інт ры га мі. 

А ка лі вы нік бу дзе 

зу сім ужо не да спа-

до бы, ёсць ідэа льнае 

вый сце: вы клю чыць 

тэ ле ві зар.

Вік то рыя 

ЦЕ ЛЯ ШУК.
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Пас ля ба люПас ля ба лю  

Ад шу меў, ад спя ваў чар го вы — ужо 63-і — між на род -

ны пе сен ны кон курс «Еў ра ба чан не». Ар тыс ты і фа ны 

даў но раз' еха лі ся з Лі са бо на па сва іх кра і нах, цярп лі-

ва ча ка ю чы, чым гэт кім здзі віць на ле та кра і на-пе ра-

мож ца Із ра іль. А вось для Бе ла ру сі пят нац ца тая спро-

ба за мах нуц ца на крыш та лё вы мік ра фон атры ма ла ся 

да крыўд на га бес па спя хо вай. Як пад лі чы лі кры ты кі, 

вы ступ лен не ўкра ін ца Мі кі ты Аляк се е ва, які сё ле та 

прад стаў ляў на шу кра і ну, да ло адзін з най гор шых 

для нас вы ні каў — 16-е мес ца ў паў фі на ле і 37-е — 

у агуль ным за лі ку. Што не так у кан сер ва то рыі, і якія 

ўро кі «Еў ра ба чан ня» мы ўпар та не ву чым?

БАЦ, БАЦ І — МІ МА!БАЦ, БАЦ І — МІ МА!
або Ча го нам зноў не ха пі ла на «Еў ра ба чан ні»?

Вы пра ба ван не 20-ты сяч най «Ал ціс-Арэ най» пра хо дзіць да лё ка не кож ны ар тыст.

Ад спя ва чак у ніж няй бя ліз не, мяр ку ю чы па вы ні ках «Еў ра ба чан ня»,
гле да чы, а тым больш пра фе сі я на лы му зы кі ўжо ста мі лі ся.

Азер бай джан.

Сан-Ма ры на.

Сла ве нія.

Хар ва тыя.

Не толь кі мы ка пі ру ем ін шых. Хто за ру чыц ца, 
што пры чос ка Не ты з Із ра і ля 

не пад гле джа на ле тась у бе ла рус кі Ксе ніі Жук?


