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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

ВО НА ТРЭН ДЗІ ЛІ...
У ча сы май го юнац тва гэ та сло ва вы гля да ла не каль кі інакш... 

Ну, не зу сім дак лад на гэ та, та ды пра та кое па няц це ўво гу ле 

боль шасць не ве да ла. Ска жам так, су гуч нае сло ва... Збі ра ла ся 

мо ладзь (ды не толь кі) і з сур' ёз ным вы гля дам «лух ту пры го-

жую вярз ла». («Ка лі вы на цяг ва е це ад ну шкар пэт ку на ле вую 

на гу, дру гая аў та ма тыч на ста но віц ца пра вай. Пры чым, ім гнен-

на, не за леж на ад ад лег лас ці па між ва шы мі на га мі. Гэ та і ёсць 

сут насць кван та вай звяз нас ці».) Ка ра цей, зай ма ла ся тым, 

што і азна чае тое са мае сло ва з мі ну ла га. Усё да стат ко ва бяс-

крыўд на і ла каль на. («Па куль не з'я ві ла ся су свет нае па ву цін-

не, пра тое, што ты — дур нень кі, ве да лі толь кі ў тва ёй сям'і».) 

За раз жа дзя ку ю чы ін тэр нэ ту гэ тыя фан та зіі мож на ма тэ ры я-

лі за ваць і праз флэш мо бы транс лі ра ваць вя лі кай аў ды то рыі. 

Ад сюль, да рэ чы, і но вае па няц це ў на шым жыц ці — трэнд. 

Вось аб апош ніх з іх і па га во рым — бяз лі тас ных і... яшчэ раз 

бяз лі тас ных, уліч ва ю чы, што прый шлі ся яны на зі мо вы час.

Па мя та е це, як у па чат ку го да па іні цы я ты ве 21-га до вай сту дэнт кі 

Лаў ры Джэк сан па пла не це пра ка ціў ся флэш моб, які за клі каў жан чын 

ця гам ме ся ца не га ліць ва ла сы? Мэ тай «ак цыі» бы ло змя ніць по гляд 

жан чы ны на ўлас нае це ла. Маў ляў, ма ці і ба бу лі ў гэ тым пла не не 

напружваліся і — ні чо га. Ну, так, час та кі быў... («Вось дзяў чын кі, 

якія но гі не па ка ле на га лі лі, даў но ўжо за муж па вы скок ва лі. А ты 

што? Свет лень кія, не ві даць... Ку пі до ну ўсё ві даць!») Спы тай це та ды, 

дзе ля ча го ім за раз «ба та рэі» бу тэ ле чак і сло іч каў з кас ме ты кай па 

до гля дзе за це лам «да» і «пас ля»? Ці га то выя яны ад іх ад мо віц ца? 

Ну, са праў ды, мі ні мум жа на па ло ву «ар се нал» трэ ба бу дзе ска ра чаць. 

(«Ха чу быць муж чы нам: но гі га ліць не трэ ба, пі, ку ры, но гі га ліць не 

трэ ба. Ка ра цей ка жу чы, ра бі што хо чаш, на ват но гі га ліць не трэ ба».) 

Ка неш не, ка лі дзяў чы на не ча га за хо ча, яна аба вяз ко ва тое па спра буе. 

(«Сён ня мя не на рэш це па стрыг лі так, як даў но ха це ла. Больш так не 

ха чу».) Але ка лі экс пе ры мент ёй не спа да ба ец ца, яна вер нец ца да ра-

ней ша га, зноў жа ўпэў не ная ў сваёй пра ва це. («Ха це ла зра біць сён ня 

пры го жыя вус ны, але зір ну ла ў люс тэр ка і зра зу ме ла, што пры го жых 

ва чэй бу дзе да стат ко ва».) Да рэ чы, бе ла ру сы ў боль шас ці сва ёй, мяр-

ку ю чы па аб мер ка ван ні ў се ці ве, не га тыў на па ста ві лі ся да флэш мо бу 

су праць га лен ня. Прос та хто ж пры на шым клі ма це гэ тым зай ма ец ца 

ў сту дзе ні? Ця пер вось мож на спра ба ваць! Як ду ма е це, ці мно гія ад-

ва жац ца? («Та кі факт, як ня го ле ныя но гі, не ад на ра зо ва вы ра тоў ваў 

міль ё ны дзяў чат ад не аб ду ма ных учын каў».)

Яшчэ адзін трэнд, які 

на ра дзіў ся гэ тай зі мой — 

#snowbіkіnі. Яго сут насць 

у тым, каб зра біць эпіч нае 

фо та ў бі кі ні на фо не сне-

гу. Дзяў ча ты з роз ных кра ін 

све ту па цяг ну лі ся ў са мыя 

ха лод ныя мяс ці ны пла не-

ты (ка лі не, дык хоць у свае 

два ры) з мэ тай пра гу ляц-

ца там пе рад аб' ек ты вам 

у ку паль ні ку. На вош та? 

Як тлу ма чы лі ўдзель ні цы 

флэш мо бу, гэ ты крок быў 

аб умоў ле ны сто май... ад 

ха ла доў і верх ня га адзен-

ня. Маў ляў, чым не спо саб 

па леп шыць зі му і па ве ся ліц-

ца з ёю. («Ка лі па гля дзець 

кёр лінг у зва рот най пе ра-

мот цы, мож на ўба чыць, як 

ка мень ру ха ец ца на баб, 

што ра вуць на ўсё гор ла».) Я вось так і па ве рыў, што спра ва бы ла 

ме на ві та ў гэ тым — най перш зра біць зі му леп шай.

Хоць пас ля доў ні кі ін ша га флэш мо бу ўсі мі сі ла мі спра бу юць да ка заць 

ад ва рот нае: у се ці ве па шы ра ец ца ко ла па да рож ні каў, якія вы клад ва-

юць фо та са... спу шча ны мі шта на мі на фо не су свет ных сла ву тас цяў. 

Іх ло зунг: «Зро бім свет шчас лі вей шым пры да па мо зе яга дзіц. Рас паў-

сюдж ва ем лю боў!» Не за бы вай це ся, што ў та кіх мяс ці нах звы чай на 

шмат ту рыс таў, так што ўя ві це са бе тую са мую «ра дасць» апош ніх. 

А ўдзель ні каў трэн ду не за сму чае на ват зі ма і цёп лая воп рат ка.

...Ка лі і быў за зі мо вы час ней кі трэнд, які мож на зра зу мець і на ват 

ухва ліць, дык гэ та, ма быць, флэш моб у пад трым ку на стаў ні цы ад ной 

са школ Бар на у ла Тац ця ны Куў шын ні ка вай. Яна му сі ла сыс ці з пра цы 

пас ля цка ван ня за тое, што вы кла ла ў се ці ве сваё фо та ў ку паль ні-

ку. Зды мак быц цам бы не спа да баў ся не ка му з баць коў. І што та ко га 

яны на ім уба чы лі? («— Та та, ця бе зноў у шко лу вы клі ка юць. — Што 

ты зноў спа ліў? — Хі міч ку з фіз ру ком у на стаў ніц кай».) Фа та гра фія 

бы ла зроб ле ная на во зе ры пад час ак цыі, якую бар на уль скія «мар жы» 

«Бе лыя мядз ве дзі» зла дзі лі ў пад трым ку зі мо вай Уні вер сі я ды. Тац ця-

на ма ла та го, што на стаў ні ца рус кай мо вы і лі та ра ту ры, дык яшчэ і 

член фе дэ ра цыі зі мо ва га пла ван ня. Ці ж гэ та не леп шы прык лад для 

школь ні каў? А баць кі яго не аца ні лі. І, як ужо бы ло ў па доб най сі ту а-

цыі з на стаў ні цай з Ом ска, якую ле тась так са ма асу дзі лі за зды мак у 

за кры тым ку паль ні ку, у пад трым ку Тац ця ны Куў шын ні ка вай вы сту пі лі 

ін шыя ра сій скія ка ле гі-пе да го гі, вы клад ва ю чы ў се ці ве ўлас ныя фо та 

ў ку паль ных кас цю мах. («За піс вай це ну мар тэ ле фо на на стаў ні цы, 

дык тую: вы дат на, доб ра, вы дат на, зда валь ня ю ча, зда валь ня ю ча, не-

зда валь ня ю ча, вы дат на».)

Та кі мі бы лі су ро выя зі мо выя трэн ды гэ та га се зо на. Ча ка ем но вых 

вес на вых — вя сё лень кіх. Ці як? («На двор'е за раз па да зро на лет няе. 

Як бы ў чэр ве ні снег не пай шоў».)

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

З сяб ра мі-ад на клас ні ка мі вы-

зна чы лі ся, хто на чым іг рае (прос-

та ка му што больш па да ба ла ся — 

ні хто ні на чым іг раць не ўмеў). Бы-

ло вы ра ша на, што перш-на перш 

не аб ход на пры ду маць наз ву гур та 

і псеў да ні мы кож на му. Ад на клас-

ні кі хут ка «згас лі», я ж за пі саў ся 

ў Па лац пі я не раў і не каль кі ме ся-

цаў ха дзіў да пе да го га зай мац ца. 

Ад нак не ўза ба ве пе ра стаў, та му 

што ез дзіць бы ло да лё ка. Да лей 

зай маў ся сам, так са ма ву чыў ся ў 

ба ра бан шчы ка ІOWA, з якім дзя-

ку ю чы гэ та му па сяб ра ва лі, да та-

го ж па ча лі з'яў ляц ца ўсё больш і 

больш усе маг чы мыя ві дэа для са-

ма аду ка цыі. З'я ві лі ся пер шыя гур-

ты, ні чо га сур' ёз на га, але во пыт 

на пра цоў ваў ся. У Nіzkіz па тра піў 

у 2010 го дзе.

Ле а нід НЕ СЦЯ РУК (Л. Н.):

 — Да му зы кі мя не пры вя ла ма ці. 

Дак лад ней, да тан цаў, ха рэа гра фіі. 

А там аба вяз ко вай умо вай бы ло іг-

раць на якім-не будзь ін стру мен це. 

Ву чыў ся я без асаб лі ва га эн ту зі яз-

му, бо му зы ка, якую мы вы ву ча лі 

ў лі цэі, бы ла аб са лют на не па доб-

ная на тое, што мне па да ба ла ся. 

А ка лі на ха рэа гра фіі пай шлі шпа-

га ты — я цвёр да вы ра шыў гэ тую 

спра ву кі нуць. Па сту піў у ка ледж 

мас тац тваў у Мін ску (на мас тац кае 

ад дзя лен не) і ўжо там зра зу меў, 

што ў ро ку пра цуе тая ж тэ о рыя, 

якую вы кла да лі на ўро ках саль-

фе джыа. Пры ства рэн ні гур та я не 

пры сут ні чаў, да лу чыў ся да Nіzkіz 

кры ху паз ней.

— Мно гім не зра зу ме лая наз-

ва ва ша га гур та — Nіzkіz. Па-пер-

шае, ку ды ста віць на ціск, а па-

дру гое, як рас шыф роў ва ец ца 

гэ та дзіў ная аб рэ ві я ту ра?

(Д. Х.): — На ціск не аб ход на ста-

віць на пер шы склад. Гэ та цал кам 

вы ду ма нае сло ва, якое з'я ві ла ся 

вы пад ко ва: на ста ле ля жаў стос 

ча со пі саў, і асоб ныя лі та ры на кож-

ным з іх скла лі ся ў Nіzkіz. Та му гэ та 

не аб рэ ві я ту ра. Вя лі кі плюс, што 

сло ва пры ду ма нае — убі ва ю чы яго 

ў по шу ка ві ку, вы аб са лют на дак-

лад на па тра пі це на ін фар ма цыю 

пра наш гурт.

— Дры жы кі па це ле ад ва шых 

бе ла рус ка моў ных пе сень! Хто 

з'яў ля ец ца аў та рам і кам па зі та-

рам? І ўво гу ле, ці ка рыс та е це ся 

бе ла рус кай мо вай у звы чай ным 

жыц ці?

(Д. Х.): — Асноў ныя ідэі пры-

но сіць ва ка ліст Аляк сандр Іль ін, 

по тым ужо ра зам да во дзім да не-

ча га пэў на га. Па-бе ла рус ку раз-

маў ля ем да во лі рэд ка. Ад нак ка лі 

су раз моў нік га во рыць, то ста ра ем-

ся ад каз ваць так са ма на ёй.

— Вы вы кон ва лі бе ла рус кія 

кам па зі цыі пад час ту ру па Ра сіі 

ці ад бі ра лі толь кі рус ка моў ны 

ма тэ ры ял, каб, маў ляў, пуб лі цы 

бы ло зра зу ме ла, пра што спя-

ва ец ца?

(Д. Х.): — Пра гра ма тая ж, што і 

на кан цэр тах па Бе ла ру сі. Па-пер-

шае, у Ра сіі на кан цэр ты пры хо-

дзіць да во лі шмат су ай чын ні каў. 

А, па-дру гое, пуб лі ка не вы пад ко-

вая, боль шасць да гэ та га ўжо чу лі 

на шы пес ні.

— У асноў ным вы іг ра е це рок, 

але ў ад ным з ін тэр в'ю на зва-

лі гэ та «Гі тар най ра ман ты кай 

з аль тэр на тыў ным пры сма кам 

і ста ды ён най па да чай». Та ды 

да яко га сты лю ці кі рун ку ро ку 

мож на ад нес ці ва шу му зы ку?

(Л. Н.): — Як для мя не, то гэ-

та поп-рок. Ня гле дзя чы на не са-

мую мі ла гуч ную для на шых шы рот 

пры стаў ку, у гэ та га сты лю амаль 

што са мы шы ро кі дыя па зон аран-

жы ро вач ных маг чы мас цяў — ад 

лёг кай акус ты кі з фар тэ пі я на да

жорст кіх сэмп ла вых на рэ зак і 

«цяж кіх» гі тар.

— Ка лі б вам ад ной чы пра-

па на ва лі з'е хаць пра ца ваць у 

ін шую кра і ну, ку ды б вы на кі ра-

ва лі ся і ча му?

(Л. Н.): — Па вя лі кім ра хун ку, 

каб раз ві вац ца пра фе сій на, да-

стат ко ва мець пад ру кой ін стру-

мент і кам п'ю тар. У ін шыя кра і ны 

ёсць сэнс ез дзіць на шоу-кей сы, 

май стар-кла сы і кан цэр ты. Але 

з'ез дзіць, а не з'е хаць. З'е хаць я б 

ад мо віў ся.

— На пэў на, твор часць з'яў-

ля ец ца ва шым асноў ным за ня т-

кам. А дзе на бі ра е це ся мо цы, 

як ад па чы ва е це?

(Д. Х.): — Му зы ка і гурт — за раз 

на шы га лоў ныя пры яры тэ ты, якім 

ад да ец ца ўвесь час. У кож на га 

ёсць ней кія не вя лі кія пад пра цоў кі, 

ад нак ні чо га іс тот на га. Твор часць 

пры но сіць гро шы, але прак тыч-

на ўсё, што ўда ец ца за ра біць, мы 

ўкла да ем зноў у раз віц цё — без 

гэ та га ні як. А на конт ад па чын ку: 

Лё ня, на прык лад, ма люе (усмі ха-

ец ца). А яшчэ з ня даў ня га ча су 

ўсім гур том па ча лі ха дзіць у трэ-

на жор ную за лу. Гэ та за цяг вае.

— У му зы цы кож ны шу кае 

для ся бе тое, што ад люст роў-

вае яго ўнут ра ны свет, вы клі кае 

ду шэў ныя пе ра жы ван ні, а вы-

ка наў ца з'яў ля ец ца свай го ро ду 

ду хоў ні кам. Хто ж «ваш» ідэ ал і 

ду хоў нік у му зыч ным све це?

(Л. Н.): — Та кіх, на ка го мож-

на бы ло б раў няц ца ва ўсім, ня ма. 

У ад ных па да ба ец ца гук, у дру гіх —

гар мо нія, у трэ ціх уво гу ле толь кі 

тэх ні ка вы ка нан ня, чац вёр тыя — 

за паль ва юць на сцэ не. А ду шэў-

ныя пе ра жы ван ні, зрэш ты, мо жа 

вы клі каць лю бая му зы ка, на ват

тая, ад якой не ча ка еш. На ўкра ін-

 скім фес ты ва лі Atlas Weekend, 

на прык лад, вы сту па лі «Адзін у Ка-

ноэ» і «Іnfected Mushroom» — кар-

ды наль на роз ныя і дыя мет раль на 

су праць лег лыя ў твор час ці гур ты, 

а за хап лен не атры маў ад абод вух 

вя лі кае.

— Вы ўжо па спе лі ад чуць лю-

боў пуб лі кі. Як мяр ку е це, у чым 

сак рэт пры знан ня? І што не аб-

ход на ра біць ар тыс ту, які толь кі 

па чы нае?

(Д. Х.): — Як і ў лю бой ін шай 

сфе ры, ня ма ча роў най таб лет кі ці 

пэў на га ал га рыт му. Так, ёсць ней кі 

на бор стан дарт ных па рад і дзе ян-

няў, але ні я кіх га ран тый, што яны 

спра цу юць. За адзін дзень ні чо га 

не атры ма ец ца. Прос та не трэ ба 

шу каць ад га вор кі ці пры чы ны, каб 

неш та не ра біць, а, на ад ва рот, ра-

біць усё, што маг чы ма, з поў най 

ад да чай, упар та і сіс тэ ма тыч на.

— Лі та раль на дня мі ў клу бе 

PrіmeHall ад быў ся ваш чар го вы 

кан цэрт. Што не звы чай на га ча-

ка ла пры хіль ні каў, чым здзі ві лі 

гэ тым ра зам?

(Д. Х.): — Гэ та но вая для нас, 

най буй ней шая пля цоў ка, ад па вед-

на, бы ло і больш маг чы мас цяў у 

пла не свет ла вых і гу ка вых, ві дэа-

ін ста ля цый.

На дзея ЗУ Е ВА.

«Мы ства ра ем «Мы ства ра ем 
бе ла рус кі рок»бе ла рус кі рок»
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