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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».) 
— Як з'я ві ла ся ва ша пес ня «Тры ло-

гія»?
— Кам па зі цыю на пі саў до ма. Для на тхнен-

ня не спат рэ бі ла ся ні я кай на го ды. Прос та ў 
ма ёй га ла ве ўзнік лі тры гіс то рыі, якія я аб'-
яд наў у ад ну. Гэ тая пес ня ад люст роў вае маю 
фі ла со фію жыц ця, бо я ве ру, што трэ ба ад да-
ваць толь кі доб рае. Не за леж на ад та го, дум кі 
гэ та ці неш та ін шае.

— У якім на кі рун ку пла ну е це раз ві вац-
ца соль на?

— Я ду маю, што бу ду экс пе ры мен та ваць 
з ма тэ ры я лам. Бо раз ві вац ца толь кі ў ней-
кім ад ным сты лі не заў сё ды пра віль на для 
ар тыс та. На ват ка лі па гля дзець на аль бо мы 
мно гіх вя до мых вы ка наў цаў, то мож на за ўва-
жыць, на коль кі яны ад роз ні ва юц ца. У мя не 
ёсць во пыт пра цы ў джа за вых ка лек ты вах, 
поп- і ме тал-гру пах. Мне па да ба ец ца шу каць 
і ад кры ваць для ся бе неш та но вае. Але, не за-
леж на ад сты ліс ты кі, га лоў нае — па мя таць, 
што пес ня — ка ра ле ва, якой трэ ба прос та 
па ка рыц ца.

— Як ар тыс ту за ста вац ца ці ка вым пуб-
лі цы?

— Усё за ле жыць ад та го, хо чаш ты за ці-
ка віць аў ды то рыю «тут і за раз» ці для ця бе 
важ на, каб яе ін та рэс да тва ёй твор час ці не 
знік з ча сам. Пры жа дан ні не стра ціць сва іх 
пры хіль ні каў і праз дзя сят кі га доў да па мо-
жа толь кі шчы расць. Трэ ба быць га то вым 
ад крыць лю дзям сваю ду шу. Яна па він на 
поў ніц ца па чуц ця мі, які мі за хо чац ца па дзя-
ліц ца.

— У вас ёсць на эст рад най пра сто ры 
лю дзі, на ка го ха це ла ся б раў няц ца?

— Перш за ўсё я ха чу быць са мім са бой. 
Але ў мя не ёсць сяб ры, якіх я па ва жаю і ў 
якіх мне пры ем на ву чыц ца. І мне заў сё ды 
важ на ве даць іх мер ка ван не, та му што яны 
ўжо шмат да сяг ну лі на тым шля ху, па якім 
я толь кі па чы наю кро чыць. Ад ным з та кіх 
лю дзей з'яў ля ец ца Ян Плес тэнь як — за раз 

ён адзін з са мых зна ка мі тых і па пу ляр ных 
вы ка наў цаў у Сла ве ніі. Мы сяб ру ем, і я ве-
даю, што ка лі мне спат рэ біц ца яго па ра да ці 
да па мо га, то Ян не ад мо віць. Яшчэ ня даў на я 
па зна ё міў ся з Юры ем Ан то на вым, твор часць 
яко га так са ма вель мі па ва жаю. Для мя не ён 
— жам чу жы на на му зыч най пра сто ры СНД, 
са праўд ная ле ген да сцэ ны. І я ца ню маг чы-
масць ву чыц ца ў яго.

— Рас ка жы це пра во пыт, які на бы лі 
пад час пра цы ў гру пе ва ша га баць кі?

— З баць кам я па чаў пра ца ваць спа чат ку 
ў рэ ста ра нах, по тым на роз ных кан цэр тах. 
Та ды я за сво іў мно гія ўро кі і зда быў во пыт 
не толь кі ў тым, што да ты чы ла ся му зы кі, але 
і да ве даў ся пра жыц цё ар тыс та. Зра зу меў, 
што са мае га лоў нае для му зы кан та — энер-
ге ты ка, бо ве даю шмат та ле на ві тых лю дзей, 
якія пас ля за кан чэн ня ака дэ міі стра ці лі сваю 
не паў тор насць, яна ж — ас но ва. Так ад бы ва-
ец ца та му, што лю дзі па чы на юць ду маць пра 
му зы ку, ні бы яна ма тэ ма ты ка, дзе ўсё мож на 
пра лі чыць. Я, на прык лад, у боль шай сту пе ні 
да вя раю тым му зы кан там, якія на дзе ле ны 
та лен там ад пры ро ды. Яны ігра юць, кі ру ю-
чы ся сва і мі ад чу ван ня мі, укла да ю чы сваё 
сэр ца і эмо цыі.

— Тое, што ў вас му зыч ная сям'я, і вы-
зна чы ла вы бар пра фе сіі?

— Гэ та вель мі на мя не паў плы ва ла. Без-
умоў на, ка лі быў зу сім ма лень кім, то, як усе 
хлоп чы кі, ма рыў быць пі ло там. А по тым усё 
ж та кі зра зу меў, што больш за ўсё я ха цеў 
бы зай мац ца му зы кай, і пас ля дзе ся ці га доў 
пы тан не бы ло вы ра ша на.

— Баць кі не спра ба ва лі ад га вор ваць ад 
та ко га вы ба ру?

— Яны заў сё ды мя не пад трым лі ва лі, і за 
гэ та я ім вель мі ўдзяч ны. Мае ма ці і баць ка 
да стат ко ва ма ла дыя, дзя ку ю чы ча му нам 
заў сё ды ўда ва ла ся зна хо дзіць агуль ную мо ву 
і па ра зу мен не. Я мог быць са мім са бой.

— Прык лад баць коў скіх уза е ма ад но сін 
паў плы ваў на ва ша ўяў лен не аб сям'і?

— Тое, які прык лад ты ба чыш пе рад са бой, 
заў сё ды мае пэў ны ўплыў на твае ўяў лен ні 
пра тыя ці ін шыя рэ чы. Мае баць кі да па маг лі 
зра зу мець, што сям'я — гэ та твая аба ро на. А 
ар тыс ту вель мі важ на мець тую га вань, ку ды 
мож на вяр тац ца і зна хо дзіць пад трым ку.

— Жа дан не ажа ніц ца з бе ла рус кай 
дзяў чы най — сур' ёз ны на мер? І якой 
па він на быць дзяў чы на, каб спа да бац ца 
вам?

— Усё за ле жыць ад ча ла ве ка. Маг чы ма, 
я яшчэ не су стрэў дзяў чы ну з ты мі якас ця-
мі, якія ака жуц ца вы ра шаль ны мі ў вы ба ры. 
Без умоў на, яна па він на быць пры го жай, у 
Бе ла ру сі та кіх шмат. Важ на так са ма, каб з 
ёй бы ло ці ка ва раз маў ляць. Мне не іс тот на, 
на прык лад, ці бу дзе яна ўмець га та ваць. Не 
мае зна чэн ня і тое, кім дзяў чы на бу дзе па 
пра фе сіі. Але важ на, каб яна ра зу ме ла і пры-
ма ла мой стыль жыц ця.

— А ці ёсць пе ра ва гі ў ва ша га сты лю 
жыц ця?

— Мне прос та па да ба ец ца жыць у рыт ме, 
ка лі мае дні на поў не ны кан цэр та мі, рэ пе-
ты цы я мі, раз' ез да мі. Ка лі я шмат ванд рую, 
зна ём лю ся з но вы мі людзь мі. Гэ та не толь кі 
но выя ўра жан ні, але і сты му лы для мя не, каб 
ру хац ца на пе рад і дзей ні чаць.

Але на ДРАП КО.

— Як ус пры ня лі на ві ну, што 
ме на ві та вы бу дзе це прад стаў-
ляць Бе ла русь на кон кур се «Mіss 
Supranatіonal-2013»?

— Усё ад бы ло ся вель мі хут ка і 
не ча ка на. Я спа чат ку на ват не па-
ве ры ла. Ней кі час пры вы ка ла да 
гэ тай на ві ны. За раз ужо цал кам 
ус пры маю ся бе ў но вай ро лі.

— Ад чу ва е це ад каз насць за 
мі сію, якую вам да ве ры лі?

— Без умоў на. Ад чу ваю знач ную 
ад каз насць і вель мі хва лю ю ся! Ха-
чу ўсім да ка заць, што мя не вы бра лі 
спра вяд лі ва, і каб ні хто не па шка-
да ваў аб гэ тым ра шэн ні.

— Ха це лі б паў та рыць пос пех 
на шай кан кур сант кі ў мі ну лым 
го дзе?

— Бы ла б ра да, але праг на за-
ваць ні чо га не ха чу, бо ўсё са мае 
леп шае ад бы ва ец ца та ды, ка лі яго 
не ча ка еш. Са праўд ным сюр пры-
зам ста ла на ві на, што я бу ду прад-
стаў ні цай Бе ла ру сі ў гэ тым го дзе. 
Ні ко лі б не па ду ма ла!

— Вы скон чы лі Цэнтр мо ды і 
пры га жос ці «Крыш таль ная нім-

фа». Як тра пі лі ту ды?
— Тут так са ма ўсё ад бы-

ло ся вы пад ко ва. Ад на клас-
ні ца па пра сі ла склас ці ёй 
кам па нію, а я на той мо мант 
як раз ха це ла па спра ба ваць 
ся бе ў не чым но вым. Атры-
ма ла ся так, што з кас тын гам 
мы спаз ні лі ся пры клад на на 
ме сяц (смя ец ца). Нас гэ та не 
спы ні ла і мы ада сла лі свае 
фо та здым кі. Нас за пра сі лі 
на на ву чан не ў Цэнтр. Но выя 
зна ём ствы, по тым пер шыя 
кас тын гі, па ка зы, роз ныя 
ме ра пры ем ствы... Бы ло на столь кі 
ці ка ва, што ха це ла ся спа сціг нуць 
усё ў гэ тай сфе ры. Не абы хо дзі-
ла ся і без цяж кас цяў. Не ад ра зу 
на ву чы ла ся ха дзіць на аб ца сах. 
Пры хо дзі ла да до му і пе рад люс тэр-
кам ад пра цоў ва ла крок, фік са цыі, 
усмеш ку, бо ха це ла ся на на ступ-
ным за ня тку быць леп шай за ўсіх. 
Атрым лі ва ла ся не заў сё ды, але я 
ста ра ла ся.

— Рас ка жы це аб удзе ле ў пра-
ек це «ФотаАRT-2013»?

— «ФотаАRT-2013» — яр кі і за па-
мі наль ны кон курс у ма ім жыц ці. На 
кас тынг я не тра пі ла, але праз ней кі 
час усё ж атры ма ла пра па но ву паў-
дзель ні чаць і, зра зу ме ла, ад маў ляц ца 
не ста ла. Прый шла не за доў га да фі-
на лу. Два дні пад рых тоў кі — і я апы ну-
ла ся ў лі ку фі на ліс так кон кур су.

— Між на род ны фес ты валь 
«Не ўскія бе ра гі» так са ма па кі нуў 
пры ем ныя ўспа мі ны?

— Мност ва фа то гра фаў... Усе 
на ця бе звяр та юць ува гу... Плюс 

пра фе сій ны во пыт і па езд-
ка ў ін шую кра і ну. Мо ра 
эмо цый, но выя кан так ты. 
Ад на маг чы масць па бы-
ваць у най пры га жэй шым 
го ра дзе Санкт-Пе цяр бур-
гу ча го вар тая! Я на ве да ла 
мно гія славутыя мяс ці ны ў 
го ра дзе, але больш за ўсё 
мне, як твор ча му ча ла ве-
ку, спа да ба ла ся эк скур сія 
па Эр мі та жы. Там мож на 
су тка мі ха дзіць па за лах і 
атрым лі ваць аса ло ду...

— Ці да во дзі ла ся вам 
ад чуць на са бе за ку ліс-
ныя інт ры гі кон кур саў 
пры га жос ці?

— Кан флік таў ні ко лі не 
зда ра ла ся. Кан кур сант кі 
заў сё ды ста на ві лі ся для 
мя не доб ры мі зна ё мы мі. 
З мно гі мі дзяў ча та мі, з які мі 
мы па зна ё мі лі ся ме на ві та 
на кон кур сах, кан так ту ем 
і да гэ туль. Кож ны пра ект 
ро біц ца на столь кі род ным, 
што пас ля яго за вяр шэн ня 
на ват сум на вяр тац ца да 
звык ла га ла ду жыц ця.

— Хто з лю дзей у сфе-
ры мо ды вам ім па нуе?

— Ду маю, што кон курс 
дасць мне маг чы масць больш да ве-
дац ца пра лю дзей з гэ тай сфе ры. 
Сён ня ж сва ім воб ра зам мне ім па-
нуе Аляк сандр Кі ры нюк.

— Як ста ві це ся да су час най 
тэн дэн цыі штуч на ка рэк та ваць 
сваю знеш насць?

— Аб са лют на нар маль на. Ка лі 
дзяў ча ты пас ля та кіх пе ра ўтва рэн-
няў ад чу ва юць ся бе кам форт на, 
то ча му та кое «ўдас ка на лен не» 
не мае пра ва на іс на ван не? Але 
аса біс та я ад даю пе ра ва гу на ту-

раль нас ці, бо сваё — гэ та сваё, 
а штуч ную пры га жосць мо жа на-
вес ці кож ная.

— Пад трым лі ваць фор му вам 
да па ма гае за хап лен не спор-
там?

— Да па ма гаць да па ма гае, але, 
каб ба чыць вы нік, трэ ба зай мац-
ца ім па ста ян на, што мне ра біць не 
заў сё ды ўда ец ца. Ад нак у су вя зі з 
апош ні мі па дзея мі імк ну ся зай мац-
ца спор там рэ гу ляр на.

— Ці жы вы яшчэ стэ рэа тып, 
што пры га жосць і ро зум не мо-
гуць іс на ваць ра зам?

— На гэ ты конт у кож на га сваё 
мер ка ван не. Я лі чу, што сён ня та-
кая па зі цыя ўжо не ак ту аль ная. 
Бо мно гія пры го жыя дзяў ча ты вель-
мі та ле на ві тыя, ве да юць за меж ныя 
мо вы, па спя хо ва за кан чва юць на-
ву чаль ныя ўста но вы і час та ма юць 
на ват не ад ну вы шэй шую аду ка-
цыю. І пры га жосць ім у гэ тым не 
пе ра шка джае.

— А ў якой га лі не вы ба чы це 
сваю бу ду чы ню, ма ю чы ў ар се-
на ле та кое спа лу чэн не?

— Я імк ну ся раз ві вац ца ў роз-
ных кі рун ках, з ці ка вас цю спра-
бую неш та но вае. І, ду маю, та му 
мне ўда ец ца да ся гаць пос пе хаў у 
роз ных сфе рах. Я не пла ную спы-
няц ца на не чым ад ным. Ха чу су мя-
шчаць усё тое, што яшчэ вы клі ча 
мой ін та рэс.

Але на ДРАП КО.
Фо та з улас на га

 ар хі ва Ве ра ні кі ЧА ЧЫ НАЙ.

ВЕ РА НІ КА ЧА ЧЫ НА: 

«Я НЕ ПЛА НУЮ ЗА СЯ РОДЖ ВАЦ ЦА 
НА НЕ ЧЫМ АД НЫМ»

Тым, хто лі чыць, што ро зум і пры га жосць не мо гуць су іс-
на ваць у тан дэ ме, вар та па зна ё міц ца з Ве ра ні кай Ча чы най. 
Гэ тае імя апош нім ча сам на слы ху ў тых, хто ці ка віц ца кон-
кур са мі пры га жос ці. Бо ме на ві та яна бу дзе прад стаў ляць 
на шу кра і ну на «Mіss Supranatіonal — 2013», які прой дзе 
6 ве рас ня ў Мін ску. Як перс пек тыў ная ма дэль дзяў чы на 
за рэ ка мен да ва ла ся бе ў кон кур се «Міс Па лес се-2013» (Го-
мель), дзе за ва я ва ла ты тул «Міс Пры га жосць і гра цыя», у 
пра ек це «ФотаART-2013», стаў шы фі на ліст кай у на мі на цыі 
«Фо та ма дэль» (Го мель). За яві ла пра ся бе і на між на род ным 
фес ты ва лі пры га жос ці «Не ўскія бе ра гі» ў Санкт-Пе цяр бур гу, 
дзе ста ла лаў рэ а там у не каль кіх на мі на цы ях, а за раз вось 
рых ту ец ца да па ка рэн ня но вай вяр шы ні. Акра мя та го, на-
ша ге ра і ня мае пе ра мо гі на алім пі я дах па бе ла рус кай мо ве 
і гіс то рыі, за хап ля ец ца жы ва пі сам, ар хі тэк ту рай і фа та-
гра фі яй і ву чыц ца ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це 
транс пар ту.

«НЕ СТРА ЦІЦЬ ПРЫ ХІЛЬ НІ КАЎ ДА ПА МО ЖА ТОЛЬ КІ ШЧЫ РАСЦЬ»

Ня даў на я па зна ё міў ся з Юры ем 
Ан то на вым, твор часць яко га так са ма 
вель мі па ва жаю. Для мя не ён — 
жам чу жы на на му зыч най пра сто ры 
СНД, са праўд ная ле ген да сцэ ны. 
І я ца ню маг чы масць ву чыц ца ў яго.

Я ад даю пе ра ва гу 
на ту раль нас ці, бо сваё — гэ та 
сваё, а штуч ную пры га жосць 
мо жа на вес ці кож ная.


