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Скры пач ка Мар га ры та 
Ла пін ская мае ўзна га ро ды 

мно гіх рэс пуб лі кан скіх і 
між на род ных скры піч ных 

і ва каль ных кон кур саў, 
але пра цяг вае шу каць 

свой шлях. Ад ным з 
ня даў ніх яе твор чых 

да сяг нен няў стаў удзел у 
аме ры кан скім ва каль ным 

пра ек це «Supernova Star 
Search» West Hollywod, 

дзе Мар га ры та ста ла 
ад ной з фі на ліс так. У 

раз мо ве яна па дзя лі ла ся 
най блі жэй шы мі пла на мі, 

рас ка за ла пра сва іх вуч няў 
і ро лю му зы кі ў жыц ці.

— Ты ста ла фі на ліст кай 
кон кур су «Supernova Star 
Search». Як трапілa ту ды?

— Пра кон курс да ве да ла ся ў 
ін тэр нэ це. Уба чы ла аб' яву, што 
пра во дзіц ца по шук но вых та лен-
таў, і вы ра шы ла паў дзель ні чаць. 
Згод на з умо ва мі трэ ба бы ло да-
слаць ар га ні за та рам за піс вы ка-
нан ня пес ні. Пас ля я атры ма ла 
вод гук, што маё вы ступ лен не 
спа да ба ла ся. Ска за лі, быц цам 
усё пры мне: і спя ваю, і на скрып цы 
граю, і знеш насць па ды хо дзіць. Мне 
да лі маг чы масць вы пра ба ваць ся бе, 
пра пус ціў шы ў паў фі нал. Акра мя мя не, 
ту ды тра пі лі яшчэ 30 дзяў чат. Удзель-
ні цы бы лі з Маск вы, Мін ска, Кі е ва, ін-
шых га ра доў. Дзяў ча ты бы лі моц ны-
мі кан ку рэнт ка мі. Шчы ра ка жу чы, я 
па ча ла су мня вац ца ў сва іх шан сах, 
ка лі вась мя рых па пра сі лі вы сту піць 
паў тор на, бо тыя прэ тэн дэнт кі бы лі да-
стат ко ва яр кі мі. І ка лі я праз два тыд ні 
атры ма ла па ве дам лен не, што тра пі ла 
ў лік фі на ліс так, бы ла ў шо ку.

— Ця пер ся род вас бу дуць вы-
бі раць са мую моц ную?

— Ар га ні за та ры спа чат ку пла-
на ва лі вы браць дзе сяць удзель ніц 
для фі на лу, каб по тым вы зна чыць 
пе ра мож цу. А ця пер яны на пі са лі, 
што ада бра лі пя цёр ку ўдзель ніц 
для ства рэн ня но ва га му зыч на га 
гур та.

— Які мі бу дуць умо вы су пра-
цоў ніц тва, ве да еш?

— Гурт, які збі ра юц ца ства рыць, 
бу дзе па доб ным да Pussіcat Dolls. 

Я пры клад на ўяў ляю, што мя не ча-
кае. Трэ ба бу дзе сур' ёз на пра ца ваць. 
Што дзён ныя рэ пе ты цыі, за ня ткі ва-
ка лам і ха рэа гра фі яй. Маг чы ма, на-
ват знеш насць кож най з нас бу дзе 
зме не на. Я ўжо ма раль на рых ту ю ся 
да кар ды наль ных пе ра мен.

— Ты га то ва ах вя ра ваць аса біс-
тым жыц цём дзе ля сцэ ны?

— Я ра зу мею, што гэ та мой шанц 
нар маль на рас кру ціц ца. Я шмат 
пра цую і зна хо джу ў твор час ці за-
да валь нен не, ад нак не рас цэнь ваю 
гэ та як ах вя ру. Прос та пра ца ў пры-
яры тэ це.

— Ска жы, іг раць на скрып цы 
бы ло тва ім улас ным жа дан нем ці 
ра шэн нем баць коў?

— Ка лі мне бы ло шэсць га доў, то 
я вель мі ха це ла граць на фар тэ пі я на. 
Мы прый шлі на пра слу хоў ван не ў му-

зыч ную шко лу і там, вы зна чыў шы 
мой да стат ко ва доб ры слых, вы-
клад чы кі па ра і лі баць кам ад даць 
мя не «на скрып ку». Гэ ты ін стру-
мент быў на ват больш вы гад ным 
ва ры ян там для ма ёй сям'і ў фі нан-
са вым пла не і мес ца шмат не па-
тра ба ваў. Та му ра шэн не бы ло во-
ляй баць коў, але сён ня я ім вель мі 
за яго ўдзяч ная. Уце хай мне ста ла 
абя цан не, што на дру гім го дзе на-
ву чан ня фар тэ пі я на ва ўсіх ідзе як 
да дат ко вы ін стру мент.

— Скла да на бы ло ву чыц ца?
— Сем га доў на ву чан ня не абы-

хо дзі лі ся без слёз. Але я заў сё ды 
лю бі ла да во дзіць спра ву да кан ца. 
Ка лі, на прык лад, мне ка за лі, што 
ней кую кам па зі цыю трэ ба вы кон-
ваць пэў ным чы нам, а ў мя не так 
не атрым лі ва ла ся, то ра бі ла ўсё, 
каб бы ло, як трэ ба. Вель мі ўдзяч-
на ма ёй вы клад чы цы Свят ла не 
Мі хай лаў не Па жа рыц кай, якая 
за кла ла асно ву ў маю іг ру на 
скрып цы. Яна ве да ла, што я люб-
лю спя ваць і тан ца ваць, зай ма ю ся 
гім нас ты кай, і імк ну ла ся пад трым-
лі ваць мае ін та рэ сы. Да ва ла па ра-
ды, вы каз ва ла сваю дум ку пра мае 

вы ступ лен ні. Га лоў нае — Свят ла на 
Мі хай лаў на да ла мне ра зу мен не та-
го, што скрып ка да па ма гае раз ві ваць 
слых, ва кал. І ця пер дзя ку ю чы за ня-
ткам на скрып цы я ад чу ваю му зы ку. 
Іг ра на ін стру мен це ад кры ла ўва мне 
та лент на пі сан ня ўлас най му зы кі для 
ма ло га сім фа ніч на га ар кест ра.

— А са сва і мі вуч ня мі якой так-
ты кі пры трым лі ва еш ся?

— Мае вуч ні ве да юць, што я ар-
тыст ка. Для іх мой прык лад з'яў ля-
ец ца доб рым сты му лам ву чыц ца. А 
ка лі ба чыш, як у дзя цей га раць во чы, 
то хо чац ца даць ім са мае леп шае. У 
ча сы май го на ву чан ня да во дзі ла ся 
су стра каць дзя цей, якія зай ма лі ся 
му зы кай пад пры му сам баць коў. Ся-
род сва іх вуч няў я та кіх не су стра-
каю. У іх жа дан не зай мац ца му зы кай 
на ра джае імк нен не і ўсё ас тат няе 
ра біць так са ма доб ра. Я ста ра юся 
пад трым лі ваць гэ та ў кож ным.

— Як прый шла да соль най кар'-
е ры на скрып цы?

— Без умоў на, па чы на ла ся ўсё 
з кан цэр таў у шко ле, по тым бы лі 

пос пе хі ў му зыч ным ка ле джы. А з 
ча сам па ча лі пра па ноў ваць вы сту-
паць на роз ных свя тах, ме ра пры-
ем ствах, у клу бах. Я па ча ла шу каць 
свой рэ пер ту ар. Ак цэнт ра бі ла не на 
кла сі ку, а ары ен та ва ла ся больш на 
су час ную му зы ку, бо лю дзей пры-
ваб лі ва юць хут кі рытм і эст рад нае 
гу чан не.

— На коль кі раз на стай ны рэ-
пер ту ар сён ня?

— З эст рад на га — усім вя до мыя 
кам па зі цыі «Фла мэн ка» Дзя дзю лі, 
«Пі ра ты Ка рыб ска га мо ра», «Ада-
жыа» Аль бі но ні ў апра цоў цы Ла ры 
Фа бі ян, так са ма трэ кі, ство ра ныя з 
ды джэ я мі, і мно гае ін шае. Ця пер за-
ці ка ві ла ся вы ка нан нем са удтрэ каў. 
Пла ную па шы рыць свой рэ пер ту ар 
— су мяс ціць скрып ку з гім нас тыч-
ным тан цам і ва ка лам. Рых тую но-
вую шоу-пра гра му на паў та ры га-
дзі ны.

— Ці ве рыш ты ў на тхнен не, і як 
на ра джа юц ца твае пар ты ту ры?

— Мой вы клад чык па скрып цы ў 
ка ле джы Мі ха іл Якаў ле віч Дві лян скі 
ка заў, што та ко га па няц ця, як «на-
тхнен не» не іс нуе. Ты прос та бя рэш 
у ру кі ін стру мент і га дзі на мі зай ма-
еш ся. І та ды ў пра цэ се ад шлі фоў-
ва ец ца тэх ні ка і гу чан не. Я не да 
кан ца з та кой дум кай па га джа ю ся, 
бо мне па трэб на пэў ная ат мас фе-
ра для пра цы і твор час ці. Ка лі яна 
ёсць, то я ма гу ра біць неш та вель мі 
хут ка, умею ім пра ві за ваць. На прык-
лад, ка лі ў мя не склад ва ец ца ўсё у 
ад но сі нах з баць ка мі, то я зна хо джу-
ся ў ста не на тхнен ня. Спры яе пра цы 
так са ма пры ро да. Вар та прос та вы-
ехаць ку ды-не будзь і ўба чыць жы-
ва піс ны пей заж, як на ра джа юц ца 
му зыч ныя аса цы я цыі. Доб ры ўплыў 
у гэ тым сэн се на мя не аказ вае ва да, 
але яна мя не не су па кой вае, а на-
ад ва рот, абу джае твор чую энер гію. 
Ства ра ю чы неш та сваё, ста ра юся 
не аб мя жоў ваць ся бе жан ра ва. Мне 

ці ка ва ад кры ваць но выя маг чы мас ці 
скрып кі.

— Ве рыш у тое, што му зы ка мо-
жа ля чыць?

— Ка лі мне дрэн на, то я ўклю чаю 
кла сі ку. Мне бліз кая му зы ка Ба ха 
па сва ёй глы бі ні, у ёй пры сут ні чае 
не прад ка заль насць. Слу ха ю чы Ві-
валь дзі, мне хо чац ца ра да вац ца, а 
пас ля пра слу хоў ван ня тво раў Мен-
дэль со на за дум ва ю ся і па глыб ля ю ся 
ў пе ра жы ван ні. Му зы ка мае ўлас ці-
васць ля чыць. Ра ней у дзя цін стве я 
вя ла аса біс ты дзён нік, а ця пер усё 
аса біс тае ад даю ў му зы ку. І по тым, 
ка лі іг раю неш та са ма ці чую ў вы ка-
нан ні не ка га, то на на ва пе ра жы ваю 
ўсе сі ту а цыі і эмо цыі, за кла дзе ныя 
ў гу кі.

— Ці да во дзіц ца та бе чуць па-
раў на нні з кімсь ці з вя до мых ка-
лег-скры па чоў?

— Бы вае, што пра вод зяць па ра-
ле лі з но вай аме ры кан скай «зор кай» 
Лінд сі Стэр лінг аль бо з Ва нэ сай Мэй. 
Але, на мой по гляд, мы зу сім роз ныя. 
Мэй іграе кла січ ную му зы ку, раз-
баў ля ю чы яе мік са вай апра цоў кай. 
Мне ж зда ец ца, што кла сі ка лепш 
гу чыць у жы вым вы ка нан ні ар кест-
ра. Стэр лінг іг рае і тан цуе хіп-хоп, 
а я пры хіль ні ца ра ман тыч на-кла-
січ на га сты лю ў па да чы ся бе. Са ма 
скрып ка — ін стру мент эле гант ны. 
Та му тан ца ваць пад час іг ры на ёй у 
кра соў ках для мя не не да пу шчаль на. 
Мне важ на, каб му зы кант гля дзеў ся 
ар га ніч на на сцэ не.

— А вы пра ба ван ня на «зор-
насць» не ба іш ся?

— Лі чу, што прай шла яго (смя-
ец ца). Быў час, ка лі яшчэ ў шко-
ле я шмат вы сту па ла і ба чы ла, як 
за хап ля юц ца мной ад на год кі. Пра 
мя не пі са лі ў мяс цо вай га зе це, за-
пра ша лі на ра дыё. Але вар та бы ло 
мне па сту піць у ка ледж, як я зра зу-
ме ла, што ёсць шмат та ле на ві тых 
лю дзей. І прый шло жа дан не шу каць 
свой шлях у му зы цы. Ця пер я ўжо 
не ад чу ваю, быц цам стаў лен не да 
мя не мя ня ец ца з улі кам та го, ча-
го ўда ец ца да сяг нуць. Мне важ на, 
каб ва кол мя не бы лі лю дзі, на якіх я 
ма гу раз ліч ваць і ад каз ваць ім уза-
ем нас цю.

Але на ДРАП КО.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
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— У Бе ла рус кiм дзяр жаў-

ным унi вер сi тэ це куль ту ры 
i мас тац тваў я на ву чаў ся на 
«бюд жэ це», а та му мя не ча-
ка ла раз мер ка ван не. Наш унi-
вер сi тэт не рых туе спе цы я лiс-
таў для пра фе сiй ных тэ ат раў. 
Ад сюль вы хо дзяць кi раў нi кi 
на род ных тэ ат раў, ама тар скiх 
ка лек ты ваў. У мя не прос та 
з'я вiў ся шанц тра пiць у вя лi-
кi тэ атр — i я iм ска рыс таў ся. 
Усё бы ло су праць ма ёй пра цы 
ў Мiн ску. Але за мя не па ру-
чыў ся Iгар Аляк се е вiч Сi гаў, 
ды рэк тар тэ ат ра.
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— Мой сцэ нiч ны дэ бют 

на вя лi кай сцэ не пры паў на 
пер шы курс. Гэ та бы лi «Ка-
ла сы пад сяр пом тва iм» у па-

ста ноў цы Ва ле рыя Анi сен кi, 
та га час на га мас тац ка га кi-
раў нi ка тэ ат ра. Ме на вi та ён 
i за пра сiў мя не ў тэ атр. Мне 
вы па ла вы кон ваць ро лю Мсцi-

сла ва Ма еў ска га, сяб ра Але ся 
За гор ска га. Шчы ра ка жу чы, 
мы та ды яшчэ нi чо га не ўме лi 
на сцэ не. Для пер ша курс нi ка 
ўдзел у па доб най па ста ноў цы 
— ужо пос пех. Га лоў нае 
— «не ха паць зо рак з 
не ба» i не пры свой ваць 
iх са бе.
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— Жар таў i смеш-

ных вы пад каў у на шым 
тэ ат ры ха пае заўж ды. 
Пад час ад ной каз кi ў 
мя не па рва лi ся шта ны. 
I з та го мо ман ту спек-
такль, у якiм я па вi нен 
шмат ру хац ца, пе ра тва-
рыў ся для мя не ў «ся-
дзя чы». Да вя ло ся ўвесь 
спек такль ха дзiць на ку-
кiш ках, бо прос та так я 
не мог па кi нуць сцэ ну. 
Iн шым ра зам пад час 

спек так ля «Тры Жы зэ лi» мой 
ся бар Iлья Ясiн скi пад сы паў 
мне ў блi ны, якiя я му сiў з'ес-
цi, пер цу. Я еў, тры маў ся, у 
ро це вель мi пяк ло, а Iлья тым 

ча сам ста яў за ку лi са мi i з 
усмеш кай на зi раў за тым, як 
я спра бую пра глы нуць чар го-
вы ка мяк... Ста рэй шае тэ ат-
раль нае па ка лен не ак цё раў 

адэ кват на ста вiц ца да та кiх 
жар таў, бо ве дае, што ўсё ро-
бiц ца ад шчы ра га сэр ца.
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— Мне зда ец ца, што су час-

ны тэ атр па вi нен быць са цы-
яль на скi ра ва ным, уз ды маць 
праб ле мы гра мад ства, ад-
люст роў ваць рэ ча iс насць. У 
Маск ве дзей нi чае тэ атр да ку-
мен таль най п'е сы, якi лю бiць 
экс пе ры мен та ваць. Для мя не 
цi ка вая па доб ная тэ ат раль-

ная пра ва ка цыя. I ў мя не ня-
ма ўлю бё на га кла сiч на га пер-
са на жа, яко га я вель мi ха чу 
сыг раць. Мя не цi ка вiць ме на-
вi та збор ны воб раз су час на га 
ге роя, так бы мо вiць, «Гам лет 
на ша га ча су». Пры ем на, што 
ў на шым тэ ат ры так са ма 
экс пе ры мен ту юць. У нас за-
па тра ба ва ная, на прык лад, 
«чыт ка». Лю бы ча ла век мо-
жа пра па на ваць тэ ат ру сваю 
п'е су, i ка лi яна спа да ба ец ца, 

яе мож на ка лек тыў на 
пра чы таць па ро лях. Цi-
ка ва, што ме на вi та та кi 
лёс у спек так ля «Лiфт». 
П'е са спа чат ку прай шла 
вы пра ба ван не чыт кай, а 
ўжо пас ля бы ла па стаў-
ле на на вя лi кай сцэ не.
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— У рэ кла му я пай-

шоў зды мац ца толь кi 
з-за гро шай, бо нi я ка-
га мас тац тва там ня ма. 
Гэ та як пра ца за стан-
ком — прый шоў, зра-
бiў, за ра бiў i пай шоў 
да до му. Упер шы ню 
на кас тын гах я з'я вiў-

ся яшчэ на пер шым кур се. I 
звы чай на пас ля гу тар кi чуў 
ад ноль ка выя сло вы: «Мы 
вам па тэ ле фа ну ем». Нi хто, 
без умоў на, мне не тэ ле фа-
на ваў. Упер шы ню па зва нi лi 
гэ тай зi мой i пра па на ва лi 
зняц ца ў ро лi ку пра ма бiль-
ныя тэ ле сiс тэ мы. Здым кi ад-
бы ва лi ся ўна чы ў «Аляк санд-
ра вым па са жы», а кi ра ваў 
пра цэ сам ней кi анг ла моў ны 
рэ жы сёр. Мне на огул зда ец-

ца, што ў нас рэ кла му зды-
ма юць вы ключ на за меж ныя 
рэ жы сё ры.

�   � �
— У рэ аль ным жыц цi гле-

да чы па зна юць мя не не так 
час та, але не каль кi ра зоў лю-
дзi па ды хо дзi лi, дзя ка ва лi за 
спек такль. У iн тэр нэ це мне 
пi шуць знач на больш.

�   � �
— Для мя не эта ло нам ча-

ла веч нас цi з'яў ля ец ца наш 
вы клад чык па сцэ нiч най мо-
ве Iлья Льво вiч Кур ган, наш 
сла ву ты дык тар. На яго гля-
дзiш i ба чыш, што пе рад та-
бой са праўд ны ча ла век. Ка лi 
я быў пад лет кам, мне вель-
мi па да ба ла ся кнi га Ба ры-
са Па ля во га «Апо весць пра 
са праўд на га ча ла ве ка» пра 
лёт чы ка Аляк сея Ма рэсь е ва. 
I там быў мо мант, ка лi не за-
доў га да па ха ван ня доб ра га 
ча ла ве ка ў муж чы ны, якi не-
га тыў на пра ўсiх ад гу ка ўся, 
спы та лi, ка го ха ва юць. Той 
ад ка заў, што ха ва юць са-
праўд на га ча ла ве ка. I я па-
ду маў, што жыц цё на са мрэч 
трэ ба пра жыць так, каб пра 
ця бе ка за лi, што ты са праўд-
ны ча ла век. Ча ла век з вя лi-
кай лi та ры.

Та рас ШЧЫ РЫ.

«НА СЦЭ НЕ НЕ ХА ПАЕ 
«ГАМ ЛЕ ТА НА ША ГА ЧА СУ»

У мя не ня ма ўлю бё на га кла сiч на га пер са на жа, 
яко га я вель мi ха чу сыг раць. Мя не цi ка вiць ме на вi та 
збор ны воб раз су час на га ге роя, так бы мо вiць, 
«Гам лет на ша га ча су».

У рэ кла му я пай шоў зды мац ца толь кi з-за гро шай, 
бо нi я ка га мас тац тва там ня ма. Гэ та як пра ца 
за стан ком — прый шоў, зра бiў, за ра бiў i пай шоў да до му.

БЫЦЬ ПЕР ШАЙ У АР КЕСТ РЫ ПАД НАЗ ВАЙ «ЖЫЦ ЦЁ»

Ця пер за ці ка ві ла ся вы ка нан нем 
са удтрэ каў. Пла ную па шы рыць 
свой рэ пер ту ар — су мяс ціць 
скрып ку з гім нас тыч ным 
тан цам і ва ка лам.

Ства ра ю чы неш та сваё, 
ста ра юся не аб мя жоў ваць ся бе 
жан ра ва. Мне ці ка ва ад кры ваць 
но выя маг чы мас ці скрып кі.

 Спек такль «Тры Жы зэ лi».  Спек такль «Тры Жы зэ лi». 
Дзмiт рый Да вi до вiч у ро лi Коль кi.Дзмiт рый Да вi до вiч у ро лi Коль кi.


