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Хто са чыў за ад бо рам на дзі ця чае «Еў ра ба чан не» 
апош нія два га ды, ус пом ніць яр кі, эма цыяналь ны 
го лас Зі ны КУП РЫ Я НО ВІЧ. Дзяў чы на двой чы бы ла 
ся род фі на ліс таў на цы я наль на га кон кур су, 
а яе пес ня «Мір» ста ла гім нам «Гон кі ле генд» 
з Да р'яй До мра ча вай. Сё ле та ма ла дую спя вач ку 
так са ма па чу юць мно гія, пры чым не толь кі са сцэ ны. 
У снеж ні кі на тэ ат ры Бе ла ру сі па ка жуць ані ма цый ны 
фільм «Ма а на» сту дыі Уолта Дыс нея. У рус кім 
дуб ля жы го лас Зі ны атры ма ла га лоў ная ге ра і ня 
не звы чай най гіс то рыі — сме лая і вы на ход лі вая дач ка 
пра ва ды ра на ад ным з аст ра воў Ці ха га акі я на.

Су стрэць Зі ну ў дзі ця чым прад зю сар скім цэнт ры «Super 
Puper» мож на на ват у вы хад ныя — дзяў чы на зай ма ец ца са ма 
і раз вуч вае тан цы з ма лод шы мі дзець мі.

— Як даў но ты па ча ла тан ца ваць?
— Пры бліз на год та му. А з ве рас ня па ча ла ву чыць гэ та му 

ін шых. Ця пер я рэ жы сёр-па ста ноў шчык клі па, рых тую тан ца-
валь ную част ку да зды мак, і гэ та зай мае ледзь не ўвесь час. 
Мне па да ба ец ца ву чыць: гэ та ве се ла, ці ка ва, ча сам цяж ка, але 
ў вы ні ку ўсё доб ра за кан чва ец ца і бач ны плён ад пра цы.

— Да 14 га доў ты па спе ла паў дзель ні чаць больш чым у 
трох сот нях кан цэр таў. Якія пла ны на бу ду чы ню?

— Па куль што атрым лі ваю за пра шэн ні на кан цэр ты, якія 
ад бы ва юц ца ледзь не кож ны ты дзень і з роз най на го ды. Але 
вя лі кіх па куль не пла ну ец ца. Ка лі ж га ва рыць пра тыя ме ра пры-
ем ствы, дзе ма ру па бы ваць, то ха це ла ся б тра піць на да рос лую 
«Но вую хва лю», бо я ўжо лаў рэ ат дзі ця чай част кі гэ та га кон-
кур су. Яшчэ бу дзе ці ка ва зноў па спра ба ваць сі лы ў кон кур се 
«Го лас», але так са ма ў да рос лым скла дзе.

— Ёсць лю бі мая пес ня з вы ступ лен няў?
— Ёсць не каль кі аў тар скіх пе сень, у ства рэн ні якіх я ўдзель-

ні ча ла. З аў та рам Ва ле ры ем Шмат ам мы су пра цоў ні ча ем ча-
ты ры га ды, і ён на пі саў са мыя вя до мыя кам па зі цыі: «Кос мас», 
«Мір», «Чыс тая сля за». Та ды мы ад пра цоў ва лі з ім кож ны ню-
анс, я маг ла па пра сіць за ме ну для ней ка га сло ва, ці па глы біць 
бі ты, ці пе ра ра біць ней кі пе ра ход... Пес ні, якія ства ра юц ца на 
тва іх ва чах, спя ваць ку ды пры ем ней.

— Акра мя соль ных ну ма роў, та бе да во дзі ла ся бы ваць 
на сцэ не са зна ка мі ты мі ар тыс та мі. Якое су мес нае вы ступ-
лен не най больш паў плы ва ла на ця бе?

— Вы сту па ла ра зам з Юлі я най Ка ра ву ла вай, Дзя ні сам Кля-
ве рам, ІOWA, Да мі ні кам Джо ке рам... Вель мі клас на ака за ла ся 
быць по бач на сцэ не з ІOWA. Гэ та бы ло маё пер шае вы ступ-
лен не з «зор кай», і я атры ма ла мно га ад рэ на лі ну, ад чу ва ла, 
што эмо цыі лі та раль на га то выя вы бух нуць, ска ка ла, па да ла... 
Мне та ды ар тыст упер шы ню рас пі саў ся на курт цы.

— Ці ёсць сла ву тасць, на якую ты раў ня еш ся?
— Ха чу быць са бой і не паў та раць ка гось ці. А сва ім ідэа лам 

у жыц ці ма гу на зваць спя вач ку Бей он сэ, бо яна ці ка вы ча ла век, 
цу доў ная вы ка наў ца і ар тыст ка, доб рая жон ка і ма ці.

— Якой ба чыш ся бе на сцэ не праз не каль кі га доў?
— Па куль не ве даю, бо жы ву сё нняш нім днём. Ду маю, са-

праўд ны ар тыст до рыць мност ва па зі тыў ных эмо цый гле да чам 
і слу ха чам. У мя не ёсць фа на ты, я ста су ю ся з імі. Яны заў сё ды 
вя сё лыя, па зі тыў ныя, ад чу ва еш, што ад да юць та бе та кі ж па-

ток яр кіх, кру тых эмо цый, якія ты пе рад аеш ім. Пас ля су стрэч 
па ды ма ец ца на строй.

— У дзя цін стве та бе пра ро чы лі бу ду чы ню мас тач кі і ба-
ле ры ны. Ці за ста лі ся гэ тыя за хап лен ні ця пер?

— Час ад ча су ма люю, ка лі ду ша па тра буе. А вось ба лет 
і гім нас ты ка за ста лі ся ў мі ну лым, ха пае тан цаў, скейт бор да, 
шпа цы раў па пар ку.

— Упер шы ню пер са на жа су свет на вя до май ані ма цый-
най сту дыі агуч ваў ар тыст з Бе ла ру сі. Дзяў чы на Ма а на 
ня ўрымс лі вая і шмат ба ко вая. З ёй да вя ло ся і пла каць, і ра-
да вац ца, і ад стой ваць сваё мер ка ван не. Ка лі ўлі чыць, што 
гэ та твой пер шы во пыт агуч ван ня, ці бы лі ней кія пры ёмы, 
што да па ма га лі ўжыц ца ў ро лю?

— Ма а на — вель мі ці ка вая дзяў чы на. З ёй здараюцца 
роз ныя пры го ды, але ўвесь час ста ра ец ца не па глыб ляць 
кан флік ты, яна не бян тэ жыц ца, а што раз ру ха ец ца да лей. 
У час за пі су я ста ра ла ся паў та раць усе яе ру хі і мі мі ку, каб 
бы ло ляг чэй ад чуць тое, што ад бы ва ец ца ў сцэ не, і каб гук 
атрым лі ваў ся та кі, як трэ ба. Мы ра зам бе га лі, смя я лі ся, та-
ну лі, спя ва лі...

— Ані ма цый ны фільм агуч ва лі і да рос лыя зна ка мі тас-
ці: Ілья Ла гу цен ка, Юлі я на Ка ра ву ла ва, Дзя ніс Кля вер і 
Гры го рый Сі яц він да... Ці да па ма га лі ста рэй шыя ка ле гі па-
ра да мі?

— Ар тыс ты за піс ва юц ца кож ны асоб на, на ват у дыя ло гах. 
По тым фра зы вы ра за юц ца і ман ці ру юц ца. Так што з ін шы мі 
я маг ла су стрэц ца толь кі мель кам, на прык лад, ра зам вы піць 
ка вы. За за пі сам са чы лі ад ра зу два рэ жы сё ры, бо Ма а на ў 
сва ім па да рож жы не толь кі га во рыць, але і спя вае. Ча сам бы ло 
скла да на, але мне пад каз ва лі, што ра біць, і я вы кон ва ла па тра-
ба ван ні, бо ве да ла: по бач зна хо дзяц ца пра фе сі я на лы.

— Ці ёсць у ця бе воль ная га дзі на, каб па гля дзець мульт-
філь мы, а не толь кі агуч ваць іх?

— Ча су ма ла, та му ад даю пе ра ва гу кі на тэ ат рам, каб ужо 
дак лад на ад чуць кар ці ну з вя лі ка га эк ра на. На «Ма а ну» пай ду 
аба вяз ко ва. Спа чат ку па е дзем на прэм' е ру ў Маск ву, по тым 
вер нем ся, каб су стрэць пер шыя дні па ка зу ў Мін ску. Мы мяр-
ку ем, што гэ та ста не доб рай на го дай, каб ар га ні за ваць ін тэр-
ак тыў ную пля цоў ку і фо та зо ну для су стрэ чы з па клон ні ка мі.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ. yurgel@zvіazda.by

Сяр гей КРАЎ ЧАН КА, пер ку сі я ніст: З ідэ-
яй за пі су аль бо ма на ўзнаў ляль най энер гіі мы 
спа чат ку пай шлі па ка мер цый ных ар га ні за цы-
ях, але не ад чу лі пад трым кі. Нам пра па на ва лі 
цал кам ла гіч нае вый сце: ка лі гэ та пра ект аб 
эка ло гіі ў са мым шы ро кім сэн се сло ва, то і 
аб' яд ноў вац ца трэ ба з ты мі, хто пра цуе ў гэ тым 
кі рун ку. Так мы вый шлі на та ва рыст ва «Зя-
лё ная сет ка». Пра ект стаў ад ным з пе ра мож-
цаў эка ла гіч на га кон кур су «Зя лён ка», так што 
част ка срод каў на яго ажыц цяў лен не ўжо ёсць. 
Мяр ку ем, што ас тат нюю су му нам да па мо жа 
са браць за пу шча ная на плат фор ме Talaka.by 
краў дфан дынг-кам па нія.

Па да ец ца, у Бе ла ру сі не са мыя спры яль ныя 
ўмо вы для ўзнаў ляль най энер ге ты кі: цяж ка 
знай сці мяс ці ны, дзе б дзьму лі па ста ян ныя 
моц ныя вят ры, ды і сон ца ледзь не паў го да 
ха ва ец ца за хма ра мі, ад нак му зы кан ты аб вяр-
га юць гэ тыя мі фы.

Аляк сей ВАН ЧУК, бас-гі та ра: На са мрэч, 
маг чы масць вы ка ры стан ня энер гіі вет ру ў на-

шай кра і не — вель мі перс пек тыў ны кі ру нак. 
Со неч ным ба та рэ ям так са ма не па трэб на толь-
кі яс нае на двор'е. На прык лад, у Скан ды наў-
скіх кра і нах, дзе ўзнаў ляль ная энер ге ты ка ў 
па ша не, сон ца яшчэ ме ней, а вят ры дзьмуць 
пры клад на як і ў нас.

Сяр гей: Мы, ка лі шу ка лі ма тэ ры я лы для ідэі 
аль бо ма, да зна лі ся пра мно гае. Я, на прык лад, 
«на гуг ліў» вет ра кі пад На ва груд кам ледзь не 
ў сто мет раў вы шы нёй. Але спра ва не толь кі ў 
не да свед ча нас ці. Смец це, кі ну тае на ву лі цы, 
дым, што ідзе з тру бы за во да, на са мрэч ку ды 
мац ней звя за ны з на шым све та ўспры ман нем, 
чым мо жа пад ацца на па чат ку.

Му зы кі не бя руц ца па ву чаць. Іх мэ та ін шая: 
рас ка заць пра праб ле мы не толь кі пры род ныя, 
але і агуль на ча ла ве чыя, за кра нуць «эка ло гію ду-

шы». Ра бо чая наз ва бу ду ча га аль бо ма «Whіsper». 
Сяр гей Краў чан ка тлу ма чыць, ча му раз мо ву пра 
важ нае му зы кан ты бу дуць вес ці «шэп там»:

— Каб па чуць ці ха ска за ныя сло вы, трэ ба 
пры слу хоў вац ца. Спра ба ваць неш та змя няць 
ра зам, раз маў ля ю чы ці ха, амаль шэп там, знач-
на пра сцей, чым ка лі ва кол гру кат, усе кры-
чаць, ты кры чыш, і пе ра ме ны атрым лі ва юц ца 
та кі мі ж ня ўстой лі вы мі, як і ася род дзе, якое іх 
на ра дзі ла. Чым лег ка дум ней ста віш ся да ін-
фар ма цыі, якая пра ні кае ў ця бе, тым мац ней 
ве ра год насць, што боль шая част ка з на коп-
ле на га бу дзе ба лас там, смец цем. А смец це ў 
дум ках на ра джае кан флік ты.

Каб ад шу каць бу ду чыя пля цоў кі для за пі су, 
гурт сё ле та вы пра віў ся ў па да рож жа па кра і не. 
Му зы кі шу ка лі мяс ці ны, дзе вы пра цоў ва ец ца 
ўзнаў ляль ная энер гія, су стра ка лі ся з ама та ра-
мі-вы на ход ні ка мі, якія «пры ру чы лі» ве цер.

Сяр гей: У ванд роў цы мы не за ся родж ва лі-
ся на тым, коль кі кі ла ват вы пра цоў вае вят рак. 
Ці ка ві ла мес ца, яго ат мас фе ра, ну і, вя до ма, 
ві зу аль ныя і аў ды яль ныя па каз чы кі. Ня даў на 
пры гад ваў, якія гу кі мне па да ба юц ца, і ўсвя до-

міў, што яны звя за ныя з дзя цін ствам. Люб лю 
гук аў та стра ды, ка лі ты ідзеш па ле се, а да-
ро га зна хо дзіц ца за тры кі ла мет ры ад ця бе. 
Па мя таю, як шу мяць тру бы, ка лі ты ны ра еш у 
ван ну з га ла вой. Яшчэ па да ба ец ца, як чо вен 
сліз гае па ліс тах гар ла чы каў. Ця пер я слу хаў, 
як пра цу юць вет ра ге не ра та ры, і гэ та так са ма 
ча роў на. Гук па доб ны на ўзмах ру кі ве лі ка на, 
гэт кае ве лі кан скае кунг-фу.

Ства раль ні кі пар ку ка ля На ра чы пай шлі вы-
ка наў цам на су страч і па га дзі лі ся змай стра ваць 
спе цы яль ную «ра зет ку», каб мож на бы ло пад-
клю чыць аб ста ля ван не да со неч ных ба та рэй.

Аляк сей: Акра мя ат мас фе ры, па між ад-
кры тай пра сто рай і сту ды яй ёсць ад роз нен ні 
чыс та тэх ніч ныя. Акус тыч ныя ўлас ці вас ці не-
за мкнё най пра сто ры вы ра ша юць, якім атры-
ма ец ца гу чан не ін стру мен таў пад час за пі су. 
Му зы ка на пры ро дзе ву чыць ця бе гнут кас ці 
і «ўклю ча нас ці». Мы не су праць сту дыі, але 
нам ці ка вей экс пе ры мен та ваць. Ка неш не, не 
так прос та вы вез ці тэх ні ку, ар га ні за ваць за піс 
у «на ту раль ных» умо вах, але мы ро бім гэ та 
ўжо не ўпер шы ню.

Пра пе ра адо лен не цяж кас цяў рас ка жа да-
ку мен таль ны фільм. Укра і нец Ва дзім Іль коў 
з гур там Port Mone зна ё мы ўжо шэсць га доў. 
Ка лі му зы кам прый шла дум ка зняць яшчэ і 
фільм, то з кан ды да ту рай рэ жы сё ра доў га не 
ва га лі ся.

Сяр гей: Па да ец ца, што яго па ды ход да 
зды мак у не чым па доб ны на наш да му зы кі: 
пры сут ні чае эле мент ім пра ві за цыі.

Па між філь мам і му зыч ным аль бо мам, 
безу моў на, бу дзе су вязь, але ві дэа ні ў якім 
ра зе не ста не звы чай ным клі пам. Мяр ку ец ца, 
што ві дэа ма тэ ры ял по тым бу дзе ўдзель ні чаць 
у роз ных кі на кон кур сах.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ. yurgel@zvіazda.by

СА СЦЭ НЫ — У КІ НО,
або Го лас для дзяў чы ны з тра піч ных аст ра воў

«У час за пі су я ста ра ла ся паў та раць 
усе яе ру хі і мі мі ку, каб бы ло ляг чэй ад чуць тое, 
што ад бы ва ец ца ў сцэ не, і каб гук атрым лі ваў ся 
та кі, як трэ ба».

Ка мер тон на строюКа мер тон на строю

ШЭП ТАМ ПРА СУ СВЕТ

«Я слу хаў, як пра цу юць 
вет ра ге не ра та ры, і гэ та так са ма 
ча роў на. Гук па доб ны на ўзмах 
ру кі ве лі ка на, гэт кае ве лі кан скае 
кунг-фу».«Не так прос та вы вез ці тэх ні ку, 

ар га ні за ваць за піс у «на ту раль ных» 
умо вах, але мы ро бім гэ та ўжо 
не ўпер шы ню».

Бе ла рус кія му зы кі 
за пі шуць но вы аль бом 

на «чыс тай энер гіі»
«Раз мо ву» вя дуць пер ку сія, бас-гі та ра 
і акар дэ он... Слу ха чы, якія змаг лі 
па тра піць у агуль ны з гэ тай му зы кай 
на строй, ка жуць, што тая здоль ная 
гіп на ты за ваць, як спе вы ша ма наў 
аль бо по лы мя вог ні шча.
Не каль кі га доў та му му зы кі Аляк сей 
ВАР СО БА, Сяр гей КРАЎ ЧАН КА 
і Аляк сей ВАН ЧУК ужо спра ба ва лі 
за піс ваць кам па зі цыі ў «на ту раль ным» 
ася род ку, для ча го вы вез лі 
аб ста ля ван не му зыч най сту дыі ў лес 
пад Мінск ам. Так аль бом «Thou» 
на быў не звы чай нае гу чан не і пе ра мог 
у га лоў най на мі на цыі «Аль бом го да» 
на сай це Experty.by, дзе ўліч ва лі ся 
вод гу кі му зыч ных кры ты каў з Бе ла ру сі 
і за меж жа. Свой но вы аль бом 
удзель ні кі гур та Port Mone вы ра шы лі 
за піс ваць на «зя лё най» энер гіі. За мест 
сту дыі — парк з со неч ны мі па нэ ля мі 
ці воль ны пра стор вет ра пар ку. 
Як акам па не мент — гу дзен не вет ра коў 
і га ла сы пту шак.


