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МЫ ПА ЧЫ НА ЕМ 
НА ША ШОУ

Рunk-rосk shоw, 
M е t а l - s h о w , 
Rосk'n'rоll-shоw... 
Дзiў ныя наз вы, 
уба чыў шы якiя, 
звы чай ны ча ла-
век атрым лi вае 
«лiнг вiс тыч ны па-
ра лiч» i ня ўпэў не-
насць у эс тэ тыч-
ным ус пры ман нi 
све ту... Шчы ра 
ка жу чы, у ан дэг-
раў ндзе спрэс эн-
ту зi язм ды са ма дзей насць. Му зы кi, пi са кi 
роз ных мас цяў, фа то гра фы, мас та кi... Усiх 
i не за пом нiш. Але ся род гэ тых дзея чаў 
ёсць адзiн вiд, вель мi цi ка вы i, не вар та 
ба яц ца гэ та га сло ва, са ма быт ны — ар га-
нi за тар кан цэр таў.

По пыт на ра джае пра па но ву? Вы дат на! I з'яў-
ля ец ца та кi ар га нi за тар. Па куль што ён ча ла век 
звы чай ны, але з на ме ра мi пе ра вяр нуць свет. 
Для ся бе, пад ся бе — адзi на му рок-н-роль на му 
бо гу вя до ма, што ад бы ва ец ца ў га ла ве гэ та га 
не ба ра кi. Му зыч ных гур тоў да стат ко ва, рэ пе ты-
цый ныя пунк ты тра шчаць ад лю дзей, якiя хо чуць 
вый сцi на сцэ ну. Мес цы для вы ступ лен ня тых, 
хто толь кi па чаў iг раць, i тых, хто iг рае даў но, 
але не ўмее, так са ма ёсць. I тут з'яў ля ец ца на 
га ры зон це той са мы, якi хо ча пад ся бе свет... 
ну, вы па мя та е це.

I вось на ды хо дзiць час: Thе shоw must gо оn! 
Аба вяз ко ва шоу. Ар га нi за та ры та ко га кштал-
ту прос та не ба чаць, як мож на на зваць сваё 
«дзi ця» iнакш. Гэ тыя дзi вос на га ро зу му лю дзi 
здоль ныя ства рыць са праў ды неш та гран ды-
ёз нае! Мяр ку ю чы па афi шах, гэ та заў сё ды ме-
на вi та так. Гэ та на ват больш гран ды ёз на, чым 
кан цэр ты Rаmmstеin i Dересhе Mоdе, ра зам 
узя тыя. Мне прос та страш на па ду маць, што 
маг ло б зда рыц ца з Miлен Фар мен, ка лi б яна 
тра пi ла на та кое шоу пад час вi зi ту, якi мае 
ад быц ца...

Але вер нем ся да на шых ге нi яў ар га нi за тар-
ска га мас тац тва. Стан дарт ная — бо «ге нii» 
ду ма юць ад ноль ка ва — афi ша абя цае неш та 
не зра зу ме лае. Гур ты на та кiх кан цэр тах, як 
пра вi ла, ма ла вя до мыя. Му зы кi са мi мi ту сяц-
ца, пра да ючы квiт кi на свой кан цэрт сяб рам 
ды зна ё мым. Та кая ўмо ва ўдзе лу ў кан цэр це. 
Бо не пан ская гэ та спра ва — да ваць рэ кла-
му, пры ваб лi ваць гле да чоў, пра да ваць квiт кi. 
Зай мац ца ар га нi за тар скай дзей нас цю ў аба-
вя зак на ша га «ар га нi за та ра» не ўва хо дзiць. 
Яго спра ва — пра вя раць i пра да ваць квiт кi на 
ўва хо дзе, ганд лю ю чы тва рам (а сяб роў ку цi не-
каль кi мож на i так пра пус цiць). Але тут нi чо га 
не ска жаш: хто як мо жа...

I ўсё ж хо пiць ха дзiць кру гом ды на ва кол. 
Thе shоw must gо оn! I яно па ча ло ся!

Праў да, по тым, пас ля фi наль ных нот апош-
ня га гур та, за ста ец ца шмат пы тан няў. Ра ней, 
па ня во пыт нас цi, у мя не яшчэ пры сут нi ча ла 
вост рае па чуц цё ня спраў джа ных на дзей. Як i 
на дзей на тое, што вось сён ня ўсё ж та кi бу дзе 
шоу, шоу, якое мож на вы цiс нуць з тых не шмат-
лi кiх на быт каў, якi мi ва ло дае ан дэг раў ндны люд. 
Ве ры ла ся, што на гэ ты раз усё бу дзе па-iн ша му: 
i гук на кан цэр це да зво лiць па чуць му зы ку гур та, 
а не хвi лi ны шу му, якiя азна ча юць пес нi; i ў час, 
па мiж вы ступ лен ня мi гур тоў не бу дзе збi та-па-
хаб ных кон кур саў; i, маг чы ма, бу дзе пра ца са 
свят лом... А пас ля гэ тыя над зеi раз ве я лi ся i на 
пер шы план вый шла вы раз нае ўсве дам лен не 
та го, што ад бы ва ец ца пад мас кай shоw.

Не для люд скiх сэр цаў ро бяц ца та кiя кан-
цэр ты, а дзе ля эга свай го. На пэў на... Коль кi 
лю дзей, столь кi i га лоў, хi ба ў кож ную за ле зеш, 
вы свят ля ю чы ма ты вы?

Вя до ма, не ўсё так дрэн на, i ка лi здзьмуць 
ша лу пiн не, заў сё ды ад шу ка ец ца ча ла век або 
гру па ад на дум цаў, якiя iмк нуц ца знай сцi i па-
ка заць, па дзя лiц ца з людзь мi доб ры мi гру па мi, 
вы ка наў ца мi, пес нi якiх аба вяз ко ва зной дуць 
вод гук у сэр цах.

Ве даю: у ад каз у аў та ра гэ тых рад коў мо гуць 
па ля цець ка мя нi. Аб вi на вач ван нi ў клi шэ або ў 
зайз драс цi. Толь кi ня ма яе. Ёсць го рыч i стом-
ле насць. Цяж ка знай сцi неш та са праў ды вар тае 
ся род уся го, што за поў нi ла эфiр на ва коль на га 
све ту, све ту ан дэг раў нду. I ця пер ся род шмат лi-
кiх кан цэр таў ад шу каць неш та на са мрэч жы вое 
амаль не маг чы ма.

Анд рэй КЛЯ НОЎ СКI.

Muz-за грузMuz-за груз

У кра i не стар та ваў дру гi 
Мiж на род ны фес ты валь пе сень 

на ша га дзя цiн ства «Кры ла тыя 
арэ лi». Сё ле та ён пры све ча ны 

тэ ме спор ту i фi зiч най куль ту ры, 
што на бы вае яшчэ боль шую 

ак ту аль насць для Са юз най 
дзяр жа вы Бе ла ру сi i Ра сii 

на пя рэ дад нi ХХII Алiм пiй скiх i 
ХI Па ра лiм пiй скiх зi мо вых гуль няў у 

Со чы i чэм пi я на ту све ту 
па ха кеi ў Мiн ску. 

У Бе ла ру сi фес ты валь пра во дзiц ца 
ра зам з прад стаў нiц твам 

Рас су пра цоў нiц тва — Ра сiй скiм 
цэнт рам на ву кi i куль ту ры ў 

Мiн ску пры ак тыў най пад трым цы 
ай чын ных дзяр жаў ных 

i гра мад скiх струк тур.

Прэ зi дэн там фес ты ва лю з'яў ля ец ца 
Юрый Эн цiн, вя до мы ў Ра сii i за мя жой па-
эт, сцэ на рыст, дра ма тург, аў тар больш як 
70 паэ тыч ных збор нi каў. На яго вер шы на-
пi са ны больш за 600 пе сень, мно гiя з якiх 
гу чаць у 50 мульт фiль мах i 100 кi на фiль мах, 
у тым лi ку «Пры го жае да лё ка», «Ан тош ка», 
«Чун га-Чан га», «Кры ла тыя арэ лi».

Пра гра ма фес ты ва лю пра ду гледж вае 
пра вя дзен не кон кур су дзi ця чай пес нi «Кры-
ла тыя арэ лi» i двух га ла-кан цэр таў, якiя бу-
дуць ар га нi за ва ны ў Мiн ску ў днi пра вя дзен-
ня Алiм пi я ды ў Со чы i чэм пi я на ту све ту па 
ха кеi ў Мiн ску.

Фес ты валь пра во дзiц ца ў не каль кi эта-
паў: пры ём кон курс ных ма тэ ры я лаў — да 
6 снеж ня; за воч ны ад бор па пра да стаў-
ле ных удзель нi ка мi ма тэ ры я лах — з 9 па 
22 снеж ня; пра слу хоў ван не ў Ра сiй скiм цэнт-
ры на ву кi i куль ту ры ў Мiн ску (вы нi ко вы ад-
бор) — 17-18, 24-25 цi 31 сту дзе ня (у адзiн з 
вы бра ных удзель нi ка мi дзён); га ла-кан цэрт, 

пры све ча ны зi мо вай Алiм пi я дзе ў Со чы, 
— 14 лю та га; га ла-кан цэрт, пры све ча ны чэм-
пi я на ту све ту па ха кеi ў Мiн ску, — 16 мая.

На мi на цыi кон кур су: соль нае вы ка нан не, 
вы ка нан не ан самб лем, ха ра вое вы ка нан не, 
ся мей ны ан самбль. Жанр — ва кал. Уз рост 
кан кур сан таў не аб мя жоў ва ец ца.

Кон курс ныя ма тэ ры я лы (за явач ны лiст), 
фа та гра фii ў сцэ нiч ным кас цю ме, ка рот кая 
твор чая ха рак та рыс ты ка (у воль най фор ме), 
DVD цi CD-дыс кi з вi дэа- цi аў ды я за пi са мi тых 
тво раў, якiя за яў ле ны на кон курс, удзель нi кi 
на кi роў ва юць па по шце звычайным пісьмом 
(220004, г.   Мiнск, вул.  Ра каў ская, 16-Б, Ра-
сiй скi цэнтр на ву кi i куль ту ры) цi па элект рон-
най по шце (rcnkminsk@mail.ru) з аба вяз ко-
вай па зна кай «Кры ла тыя арэ лi».

Рэ пер ту ар па вi нен скла дац ца з дзвюх 
пе сень: пер шая — на вер шы прэ зi дэн та фес-
ты ва лю Юрыя Эн цi на, дру гая — пес ня пра 
спорт цi фiз куль ту ру на рус кай або бе ла-
рус кай мо вах. Пра цяг ласць ад на го тво ра не 
па вiн на пе ра вы шаць ча ты рох хвi лiн. Кож ны 
на кi ра ва ны ў арг ка мi тэт за пiс па вi нен су пра-
ва джац ца ўка зан нем наз вы тво ра, аў та ра 
му зы кi, аў та ра тэкс ту, наз вы ан самб ля цi 
проз вi шча вы ка наў цы, а так са ма пра цяг-
лас цi гу чан ня тво ра.

Кан кур сан ты, якiя прой дуць за воч ны ад-
бо рач ны тур, атры ма юць афi цый нае пiсь мо-
вае за пра шэн не ад арг ка мi тэ та фес ты ва лю 
для ўдзе лу ў вы нi ко вым ад бо ры. Па вы нi ках 
апош ня га ту ра пе ра мож цам у роз ных на мi-
на цы ях пры су джа ец ца зван не: «Ула даль-
нiк Гран-пры», «1-е», «2-е», «3-е» мес цы, а 
так са ма пра да стаў ля ец ца пра ва ўдзель нi-
чаць у га ла-кан цэр тах. Удзел у фес ты ва лi 
бяс плат ны.

Па да дат ко вую iн фар ма цыю ад нос на пра-
ек та мож на звяр тац ца да на чаль нi ка ад дзе ла 
Ра сiй ска га цэнт ра на ву кi i куль ту ры ў Мiн ску 
Ка ва лё вай Свят ла ны Мi ка ла еў ны (тэл./факс: 
328 49 58, e-mail: rcnkminsk@mail.ru).

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

Яго ве да юць мно гiя. I не дзiў на: мас цi ты 
рок-му зы кант за свя цiў ся ў вя лi кай коль кас цi 

зна ка мi тых i не вель мi ка ман даў, хоць i вя до мы 
больш за ўсё як ва ка лiст гур тоў «Аў то граф» i 

«Арыя». Акра мя сва ёй твор час цi, Ар тур Бер кут 
ад мет ны тым, што су пра цоў нi чае з мно гi мi 
ма ла ды мi рок-ка ман да мi, за пiс ва ю чы з iмi 

пес нi i да па ма га ю чы «рас круч вац ца». У яго 
«спi се» зна чыц ца больш за 70 ка лек ты ваў. 

Аб маг чы мас цях, пры яры тэ тах пра соў ван ня 
рок-гур тоў, а так са ма аб тым, якая му зы ка вар тая 

пра ва на iс на ван не, Ар тур i рас па вёў «ЧЗ».

— Iс нуе так зва ны «за ход нi шлях пра соў ван ня» рок-ка манд 
з да па мо гай прад зю са раў, гу ка за пiс ных кам па нiй i г.д. А ёсць 
на ша «ме то ды ка» — пра соў вац ца пры да па мо зе вя лi кай коль-
кас цi кан цэр таў са мых роз ных маш та баў, па коль кi прад зю сар-
ская прак ты ка ў нас раз вi та сла ба, на ват мож на ска заць, што 
зу сiм не раз вi тая. Як, па-ва ша му, лепш раз вi вац ца?

— Перш за ўсё вар та ска заць, што на за ва ёў ван не му зыч на га 
алiм пу мо ладзь гля дзiць праз «ру жо выя аку ля ры». Сi ту а цый на-
кшталт «вы сту пае ў клу бе гурт, прый шоў ту ды прад зю сар i пас-
ля кан цэр та ад ра зу за браў яго з са бой» — поў ная лух та, та ко га 
прак тыч на нi ко лi не бы вае! Я пра жыў у Аме ры цы 9 га доў пас ля 
пад пi сан ня кант рак та з ад ной з буй ных гу ка за пiс ных кам па нiй, 
i наш прад зю сар ска заў, што нi ко лi iх прад стаў нi кi не хо дзяць у 
клу бы, каб па слу хаць му зы кан таў i ада браць ся род iх бу ду чых 
«зо рак». Гэ та ўсё ад бы ва ец ца звы чай на па iн шых схе мах, ча сам 
для нас зу сiм не зра зу ме лых. Хтось цi клi ча ме не джа раў з «лэй-
блаў» аца нiць твор часць, хтось цi рас паў сюдж вае дыс кi са сва i мi 
дэ ма-за пi са мi, у ка гось цi ёсць зна ё мы ў якой-не будзь з гэ тых са-
мых кам па нiй. Час цей за ўсё там i ўво гу ле ўсё даў но пра пла ча на. 
Не, бы ва юць, вя до ма, мо ман ты, ка лi прад стаў нiк «лэй бла» мо жа 
прый сцi вы пад ко ва ў клуб i па чуць цi ка вую для ся бе ка ман ду, 
але гэ та вя лi кая рэд касць. У нас вя лi кая коль касць та ле на вi тых 
му зы кан таў, якiх на ўрад цi хто-не будзь ка лi-не будзь па чуе. I ка лi 
не бу дзе нi я ка га «штурш ка» з бо ку са мiх му зы кан таў — нi я ка га 
рыў ка на «па верх ню» не ад бу дзец ца. Сён ня вя лiз ныя маг чы мас цi 
для пра соў ван ня iс ну юць у пер шую чар гу ў iн тэр нэ це. На мой по-
гляд, чым больш лю дзей ба чаць гру пу, чым больш за ўва жа юць iх 

на раз на стай ных кан цэр тах, тым больш шан цаў пра бiц ца. Гэ та му 
спры я юць так са ма «са ра фан нае ра дыё» i iн тэр нэт. Ды i на огул, 
мне зда ец ца, што ка лi му зы ка доб рая, ка лi за слу гоў вае ўва гi, яна 
не за ста нец ца не за ўва жа най.

— Цi вар та звяр таць ува гу толь кi на пес нi на рус кай мо ве 
або трэ ба вы пус каць i анг ла моў ныя рэ лi зы? Цi не з'яў ля юц-
ца анг ла моў ныя кам па зi цыi свое асаб лi вай «здра дай» род най 
моў най куль ту ры?

— Ка вер-вер сii вя до мых пе сень яшчэ нi хто не ад мя няў. А ўлас-
ную твор часць, на маю, пад ма ца ва ную во пы там дум ку, у кра i не, 
дзе амаль усе га во раць па-рус ку, лепш, вя до ма, вы кон ваць на 
рус кай мо ве. Дзя ку ю чы гэ та му па шы ра ец ца аў ды то рыя, ста но вiц ца 
больш зра зу ме ла, пра што пес нi. Тым больш, ка лi тэкст за кра нае 
тэ мы, блiз кiя ўсiм.

— Якой па вiн на быць му зы ка ка лек ты ву, каб вы за ха це лi 
вы ка наць су мес на з iмi якую-не будзь iх кам па зi цыю?

— Му зы ка бы вае роз ная, прад стаў ле ная са мы мi раз на стай ны мi 
жан ра мi i кi рун ка мi. I ска заць ад на знач на, якая для мя не дрэн ная, 
а якая доб рая, я не ма гу. Тым не менш, не пры маю му зы ку за над-
та злую i агрэ сiў ную па сва ёй сут нас цi (коль кi б нi га ва ры лi, што 
рок — гэ та му зы ка агрэ сii, я з гэ тым не згод ны), а так са ма за лiш не 
«на шпi га ва ную» па лi ты кай цi iдэа ло гi яй. Я лi чу, што ке са ру — ке-
са ра ва, а ро ке ру — рок-н-роль нае.

Iлья КА ТУ САЎ, фо та аў та ра.

ПЕСНІ НАШАГА 
ДЗЯЦІНСТВА

Аў то граф ад мэт раАў то граф ад мэт ра

Ар тур БЕР КУТ: 

«КА ЛI НЯ МА «ШТУРШ КА», «КА ЛI НЯ МА «ШТУРШ КА», 
НЕ БУ ДЗЕ I РЫЎ КА»НЕ БУ ДЗЕ I РЫЎ КА»
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