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ПРА ЕК ЦЫІ 
ЖА ДАН НЯЎ

Вось і ад гры ме ла і ўжо амаль за бы ла ся сё лет няе «Еў ра ба чан не». 
Для нас яно тра ды цый на бы ло прад ка заль ным: і не па срэд на па 
ўдзе ле, і па вы ні ку. Што ты чыц ца апош ня га, зноў пас ля кон кур-
су за гу ча ла зна ё мае: маў ляў, не трэ ба так сур' ёз на ста віц ца да 
гэ та га пе сен на га фо ру му і на сіц ца з ім як з пі са най тор бай. Згод-
ны з гэ тым мер ка ван нем. Як нех та за ўва жыў, зга да ны кон курс 
(ка лі ад кі нуць па лі тыч ны склад нік) — у пэў ным сэн се ка гал фры-
каў. І вось тут мы маг лі пра ся бе за явіць! Го лы вы ка наў ца, ва кол 
ваў кі... Шка да, але зноў жа прад ка заль на ні чо га не атры ма ла ся. 
Зра зу ме ла, што вы ка наў цу «ў чым ма ці на ра дзі ла» на сцэ ну ні-
хто не вы пус ціў бы, гэ та быў уся го толь кі пі яр-ход, да та го ж, на 
мой суб' ек тыўны по гляд, пер ша па чат ко ва не зу сім пе ра ка наў ча 
ра зы гра ны. («Па ра па ды ма ец ца ў ква тэ ру. Хло пец спра буе ад чы-
ніць дзве ры і ўсё ні як не мо жа па тра піць клю чом у за мок. «Т-а-а-к, 
доб ры па ча так» — па на зі раў шы за па ту га мі, змроч на ка жа дзяў-
чы на»). Ка ра цей, абы шлі ся пра ек цы яй на эк ра не. Ну, ха ця б так...

Гэ ты крок на гад вае мне вы ні кі роз ных на ву ко вых да сле да ван няў, якія 
рэ гу ляр на з'яў ля юц ца ў до сту пе. Яны та кія ж ві да воч ныя і прад ка заль ныя. 
(«Бры тан скія ву чо ныя да ка за лі, што кош кі раз мна жа юц ца на шмат лепш, ка лі 
ім не пе ра шка джа юць бры тан скія ву чо ныя»). На прык лад, у аў та ры тэт ным аме-
ры кан скім псі ха ла гіч ным ча со пі се бы ло апуб лі ка ва на ці ка вае да сле да ван не. 
Згод на з ім, лю дзі, з які мі зда ры ла ся неш та, што пры му сі ла іх тры во жыц ца, 
з боль шай ве ра год нас цю за ка ха юц ца ад но ў ад на го. («Уба чыў сваю бы лую 
з ін шым, і маё сэр ца сціс ну ла ся. А по тым рас ціс ну ла ся. Яно так пра цуе, бы-
лая тут не пры чым»). Ад чу ван не тры во гі, сцвяр джае аў тар да сле да ван ня, 
па вя ліч вае не толь кі на шу здоль насць за ка хац ца, але і на шу пры ваб насць. 
(«Па ра да дзяў чы не: ка лі муж чы на, які та бе па да ба ец ца, не за ўва жае ця бе, 
па зыч у яго шмат гро шай. Ня хай толь кі пра ця бе і ду мае»).

Яшчэ адзін пра фе сар з Ель ска-
га ўні вер сі тэ та пра вёў экс пе ры мент і 
вы свет ліў, што ка лі ча ла век чуе цёп-
лыя сло вы, ска жам, «доб ры», «мі-
лы», «мяк кі», ён па чы нае ад чу ваць 
та кія ж цёп лыя па чуц ці да та го, хто 
гэ тыя сло вы вы маў ляе. («Вый дзеш 
за мя не?» — «У якую зме ну?»). На ву-
ко вец сцвяр джае, што той жа эфект 
спра цоў вае, ка лі вы час ту е це не ка га 
цёп лы мі на по ямі. Ча ла век, яко му вы 

на лі лі ку бак ка вы, аў та ма тыч на па чы нае ад чу ваць да вас сім па тыю. («Ху-
дзею... Пры га та ва ла на вя чэ ру мар коў ныя кат ле ты. Муж смя ец ца і про сіць 
на заўт ра зра біць ад біў ныя з кро пу»). Пра фе сар да во дзіць, што ме тад пра-
цуе толь кі з цёп лы мі на по ямі. Маў ляў, пра ха ла джаль ны ў спя кот ны дзень 
ад вас пры муць з удзяч нас цю, але на раз віц цё ад но сін раз ліч ваць асаб лі ва 
не вар та. («Зра зу мей, спра ва не ў та бе, спра ва ўва мне! Я ідэа льная, а 
ты — так са бе!»). Хоць ад куль та кія вы ні кі атры ма лі ся?

А ня мец кія ву чо ныя ня даў на да ка за лі, што раз гляд ван не аго ле ных жа-
но чых гру дзей сур' ёз на пад аў жае муж чы нам жыц цё. Да след чы кі рас па вя лі, 
што ўся го дзе сяць хві лін та кой тэ ра піі ад па вя да юць паў га дзін най трэ ні роў цы 
па аэ ро бі цы. Ад раз гляд ван ня пры го жых фор маў (аказ ва ец ца!) у муж чын 
па ляп ша ец ца ра бо та сар дэч на-са су дзіс тай сіс тэ мы («У муж чын сэр ца — не 
адзі ны ор ган, яко му не за га да еш»), а так са ма па вя ліч ва ец ца пры ток кры ві і 
кіс ла ро ду да тка нак ар га ніз ма («Мне зда ец ца, што ты ня роў на ды ха еш у мой 
бок» — «Юля, не на круч вай ся бе, я, астма тык, аддай інгалятар»). Ву чо ныя 
сцвяр джа юць: што дзён нае раз гляд ван не аго ле ных жа но чых гру дзей мо жа на 
50 пра цэн таў зні зіць ры зы ку ін фарк ту і ін суль ту, а так са ма на пяць-сем га доў 
па доў жыць жыц цё муж чы ну. Вы зда гад ва е це ся, што па ча ло ся пас ля апуб лі ка-
ван ня вы ні каў гэ та га да сле да ван ня? Тут жа з бо ку моц най па ло вы ча ла вец тва 
па сы па лі ся ра дас ныя ка мен та рыі кштал ту: «Я ве даў!», «Я зда гад ваў ся!». Да-
лей — бо лей. «А рэ гу ляр нае аб мац ван не гэ тай част кі жа но ча га це ла ўво гу ле 
вя дзе да бес смя рот нас ці!» Ну, і жар ты пра Дун ка на Мак лаўда...

А ад на аме ры кан ская кам па нія па про да жы брэн да вай спод няй бя ліз ны не 
ста ла пра во дзіць тэ а рэ тыч ных да сле да ван няў, а ад ра зу ўва со бі ла іх у жыц цё. 
За два га ды аб' ёмы рэа лі за цыі роз ных прад ме таў жа но ча га ін тым на га гар-
дэ ро ба па вя лі чы лі ся на 20 пра цэн таў пас ля та го, як кам па нія ад мо ві ла ся ад 

вы ка ры стан ня фо та шо пу ў рэ кла ме сва ёй пра дук цыі. На рэ клам ных здым ках 
бы лі ад люст ра ва ны як дзяў ча ты з ліш няй ва гой ці та ту і роў ка мі, так і ма дэ лі, у 
якіх з-за абра най по зы жы вот ці ін шыя част кі це ла вы гля да лі не ідэа льна. Вы-
твор цы не ўтой ва лі, што над пра фе сій ны мі ма дэ ля мі па пра ца ва лі ві за жыс ты 
і сты ліс ты, хоць рэ клам ныя фо та і су пра ва джа лі ся над пі са мі кштал ту «Лю бі 
мя не, а не рэ ту шуй». А дзяў ча там кан цэп цыя спа да ба ла ся, яны пад тры ма лі 
яе, вы клаў шы ў се ці ве больш за 30 ты сяч фо та здым каў са міх ся бе ў бя ліз не 
гэ та га брэн да! І ня цяж ка зда га дац ца, ча му: воб раз ма дэ ляў стаў ім кры шач ку 
блі жэй шы, бо яны «пры мер ва лі» яго на ся бе. («Мне мой га во рыць: «Ча го ты 
та кая ху дая? Ідзі торт з'еш!» — «А твой... гэ та хто?» — «Ну... унут ра ны го лас»). 
Га вор ка пра тую са мую пра ек цыю, пра ек цыю на шых жа дан няў. («Я, праў да, 
не ідэ ал, але і ты не сма жа ная буль бач ка»).

На пры кан цы, ка рыс та ю чы ся вы пад кам, за ста ец ца толь кі вы ка заць улас-
нае па жа дан не-пра ек цыю. «Дзяў чы на па він на быць пры го жай да не пры-
стой нас ці... А так са ма пад час не пры стой нас ці і пас ля не пры стой нас ці».

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Быць ар тыс там ка вер-бэн-
да для му зы кан таў — гэ та хлеб ці 
твор часць?

— Ёсць пры кла ды ар тыс таў, якія 
і ў вы ка нан ні ка вер-вер сій пра яў ля-
юць твор часць: пры дум ляюць свае 
аран жы роў кі, экс пе ры мен ту юць з 
фор май, рыт мам, ін шыя ж ста вяць 
мэ ту — вы кон ваць пес ні мак сі маль-
на бліз ка да ары гі на ла. І кож ны мае 
ра цыю, бо му зы ка — гэ та не толь кі 
но ты, а тое, як кам па зі цыя па да ец ца 
слу ха чам.

Ін шая спра ва, што ра біць ка вер-
вер сіі і вы кон ваць іх ляг чэй, бо іх лю-
дзі ве да юць і лю бяць. Ін шы мі сло ва-
мі, ты пры мя ра еш на ся бе кас цюм, у 
якім ужо пер ша па чат ко ва па да ба еш-
ся пуб лі цы. І по тым да вя дзец ца зра-
біць вя лі кі крук, каб да біц ца та ко га 
ж ін та рэ су ўжо ўлас на да сва ёй твор-
час ці. Та му ёсць пэў ная ры зы ка, ка лі 

ад важ ва еш ся пі саць 
сваю му зы ку. Але я 
ма ла ды і ма гу са бе 
да зво ліць шу каць і 
спра ба ваць сваё.

— Сё ле та бы ло 
не каль кі ар тыс таў 
з Бе ла ру сі на «Го-
ла се кра і ны». Вам 
уда ло ся прай сці 
там не адзін этап. 
Рас ка жы це пра за-
ку ліс се шоу.

— Я на гэ тым 
кон кур се ад чу ваў 
ся бе, ні бы на ад па чын ку. Як у лет-
ні ку, дзе ёсць гру пы па ін та рэ сах і 
пе да го гі. За па ру ме ся цаў на пра-
ек це я ад крыў для ся бе шмат но ва-
га, па чы на ю чы з пра цы над сва ёй 
ма не рай вы ка нан ня і за кан чва ю чы 
ўспры ман нем му зы кі ўво гу ле. Там 
пры сут ні ча ла са пер ніц тва, але яно 
спры я ла та му, каб імк нуц ца быць 
пер шым.

— Ска жы це, якія ад чу ван ні, ка-
лі зна хо дзіш ся ў сі ту а цыі, дзе не-
вя до ма, ці вы бе руць ця бе ся род 
ін шых?

— Ве да е це, пас ля та го як я не 
прай шоў ад бор на ра сій скі «Го лас», 
то не рас ча ра ваў ся, а на ад ва рот раз-
зла ваў ся на ся бе і па чаў пра ца ваць з 
боль шай ста ран нас цю. І ўсё атры ма-
ла ся з дру гой спро бы ў Кі е ве. Этап 
сля пых пра слу хоў ван няў на «Го ла се 
кра і ны» быў са мым скла да ным. Заў-
сё ды не прос та іг раць пе рад му зы-

кан та мі, а ка лі гэ та кон курс і та бе 
трэ ба раз вяр нуць спі ны мас ці тых 
май строў, то ад чу ва еш псі ха ла гіч ны 
дыс кам форт. Бо не ма еш ві зу аль на-
га кан так ту — а зна чыць не мо жаш 
пад стро іц ца пад рэ ак цыю гле да ча і 
вый сці на жа да ны яму вы нік. І вось 
ім гнен не, ка лі да ця бе па вяр ну лі ся 
на стаў ні кі — гэ та пры знан не, якое 
дае та бе ўпэў не насць у са мім са бе 
і ў тым, што ты ма еш пра ва быць 
ар тыс там.

— Ян, за пяць га доў, што вы 
зна хо дзі це ся ся род му зы кан таў, 
мо жа це вы зна чыць, ча го больш 
у пра фе сіі ар тыс та — плю соў ці 
мі ну саў?

— Усё за ле жыць ад кан крэт на га 
ча ла ве ка і яго па сы лу ў твор час ці. 
Да пус цім, ка лі іг ра еш у рок-гру пе, 
то гэ та му воб ра зу трэ ба ад па вя даць 
не толь кі на сцэ не... А вось што ты-
чыц ца ся мей на га жыц ця, то тут ад-
ной чы мо жа па ўстаць пы тан не: чым 
ты га то вы ах вя ра ваць? Зда ра ец ца 
ж, мно гія гур ты рас па да юц ца пас ля 
та го, як му зы кан ты ста ле юць і ў іх 
з'яў ля юц ца сем'і. Я па куль вы бі раю 
му зы ку і не на цэ ле ны на сур' ёз ныя 
ад но сі ны, бо ра зу мею: быць ар тыс-
там — зна чыць ча гось ці ся бе па збаў-
ляць, каб больш зра біць!

Але на ДРАП КО. 
drapko@zviazda.by

Да лей — бо лей. 
«А рэ гу ляр нае аб мац ван не 
гэ тай част кі жа но ча га це ла 
ўво гу ле вя дзе 
да бес смя рот нас ці!» 
Ну, і жар ты пра Дун ка на 
Мак лаў да...
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Бе ла рус кае трыа ІOWA на зва на «Гру пай го-
да» ў Ра сіі. Пра гэ та па ве дам ля ец ца на афі-
цый ным сай це гур та. Ка ман да вый гра ла, 
па кі нуў шы зза ду та кія ка лек ты вы, як «Віа 
Гра», Serebro, Mband і Quest Pіstols Show.

Уз на га ро да мі ў гэ тым го дзе так са ма бы лі ад зна ча ны 
Ёл ка («Леп шая спя вач ка»), Сяр гей Ла за раў («Леп шы 
спя вак»), Аляк сей Ва раб' ёў («Леп шы ві дэа кліп») і ін шыя 
ар тыс ты. Цы ры мо нія пра хо дзі ла ў шмат ты сяч ным мас-
коў скім за ле Crocus Cіty Hall. Вя лі яе Ве ра Брэж не ва, 
Фі ліп Кір ко раў, Але на Се вер і Анд рэй Ма ла хаў.

Не абы шло ся без ка зу саў: ка лі гурт ІOWA ад кры ваў 

цы ры мо нію з пес няй «Б'е біт», гу ка рэ жы сё ры за бы лі-
ся ўклю чыць мік ра фон ва ка ліст цы Ка ці Іван чы ка вай. 
У вы ні ку пер шую па ло ву пес ні яна прос та тан чы ла пад 
му зы ку, а спя ва лі за яе ты ся чы гле да чоў, уклю ча ю чы 
зна ка мі тых гас цей цы ры мо ніі. За тое так усе змаг лі пе-
ра ка нац ца, што ва ка ліст ка гур та не пра цуе пад фа на-
гра му. Акра мя та го, гурт ІOWA прад ста віў но вы кліп на 
пес ню «140» — трэ ці сінгл з но ва га аль бо ма, вы хад яко га 
пры зна ча ны на ліс та пад. Здым кі клі па доў жы лі ся амаль 
25 га дзін без пе ра пын ку ў ад ным з па віль ё наў Санкт-Пе-
цяр бур га. Гэ та ві дэа — пер шая су мес ная пра ца гру пы і 
рэ жы сё ра Вік то рыі Па по вай.

Пад рых та ва ла На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ІOWA лепш за «Ві а Г ру»
Ведай нашых!Ведай нашых!

«Быў час, 
ка лі па ра лель на 
су пра цоў ні чаў з пяц цю 
ка лек ты ва мі. Мой гра фік, 
які скла даў ся з рэ пе ты цый 
і кан цэр таў, быў рас пі са ны 
па га дзі нах на тыд ні на пе рад, 
а ад чу ваў я ся бе пры гэ тым 
вы дат на».

«Ёсць пэў ная ры зы ка, 
ка лі ад важ ва еш ся пі саць 
сваю му зы ку. Але я ма ла ды 
і ма гу са бе да зво ліць шу каць 
і спра ба ваць сваё».

«Му зы ка — «Му зы ка — 
на пер шым на пер шым 
мес цы»мес цы»


