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У лі ку най леп шыхУ лі ку най леп шых

ЯК ЗА ГАР ТОЎ ВА ЮЦЬ...

— З ча го ўсё па ча ло ся 

аса біс та для вас?

Ула дзі мір: — Я стаў 

зай мац ца гэ тым кі рун кам 

у 2000 го дзе, ка лі мне бы-

ло 13 га доў. Та ды з ін шы мі 

хлоп ца мі з два ра мы ву чы-

лі ся тэх ні цы ру хаў па ві дэа-

ка се тах. Усё зда ва ла ся ня-

зве да ным і не ме ла вя лі кай 

па пу ляр нас ці ў на шай кра і-

не. Ця пер жа з кож ным го-

дам з'яў ля ец ца больш школ, 

трэ не раў, га то вых вес ці за 

са бой, больш спа бор ніц тваў 

і фес ты ва ляў, і гэ та вель мі 

кру та.

Аляк сандр: — Брэйк-

данс увай шоў у маё жыц-

цё, ка лі я яшчэ ву чыў ся ў 

шко ле. З тых ча соў ён для 

мя не іг рае важ ную ро лю. 

Імк ну ся ўдзель ні чаць у раз-

на стай ных спа бор ніц твах, 

бо не вя до ма, які кон курс 

ста нец ца па чат кам ча гось-

ці боль ша га. Пры ем на на-

зі раць за тым, як куль ту ра 

брэй ка з га да мі мя ня ец ца. 

Ра ней за ня ткі пра хо дзі лі на 

ўзроў ні два ра або шко лы, 

у нас не бы ло доб рай тэх ні кі 

вы ка нан ня тан ца. Ця пер жа 

хут касць на ву чан ня дзя цей 

уз рас тае, яны схоп лі ва юць 

усё ім гнен на.

Але на: — Мне 16, і я зай-

ма ю ся брэйк-да нсам пяць 

га доў. На трэ ні роў кі ха джу 

шэсць ра зоў у ты дзень — 

я ўпар тая і мэ та на кі ра ва ная, 

вы яз джаю на спа бор ніц твы 

ў роз ныя га ра ды Бе ла ру сі і ў 

Ра сію. Лі чу ся бе ўні вер саль-

ным тан цо рам: люб лю трэ-

ні ра вац ца ў за ле як асоб на, 

так і з ін шы мі ў ка ман дзе. 

Да рэ чы, бат лы мя не пры цяг-

ва юць больш, чым вы ступ-

лен ні без са пер ні ка — у іх 

больш ім пра ві за цыі. Для мя-

не важ ны спа бор ніц кі дух, 

па да ба ец ца, што ў гэ тым 

кі рун ку тан ца ня ма ні я кіх 

аб ме жа ван няў.

— Хлоп цы, вы ўжо 

больш за дзе сяць га доў 

ву чы це брэй ку ін шых, але і 

ад на ча со ва са мі ўдзель ні-

ча е це ў роз ных ме ра пры-

ем ствах. На коль кі для вас 

важ ны спа бор ніц кі дух?

Ула дзі мір: — Ён звы чай-

на пры сут ні чае, але та нец — 

спра ва вы пад ку: не да спаў 

або пры ехаў з дрэн ным 

на стро ем — прай граў. Да-

свед ча ныя вы сту поў цы не 

ўспры ма юць та кія прой гры-

шы бліз ка да сэр ца: учо ра 

атры ма ла ся горш, заўт ра 

бу дзе на шмат лепш. Мне 

па да ба ец ца, што брэйк дае 

маг чы масць раз віць ся бе 

ў лю бым кі рун ку: хтось ці 

больш му зы каль ны, нех-

та — ар тыс тыч ны. Ка мусь ці 

па да ба ец ца вы сту паць на 

фес ты ва лях і ту соў ках, а не-

ка му спа бор ні чаць. Я імк ну-

ся ахоп лі ваць як ма га больш 

ак тыў нас цяў.

Аляк сандр: — Да рэ чы, 

брэйк для бат лаў ад роз ні ва-

ец ца ад брэй ка для вы ступ-

лен няў. Батл — гэ та дыя лог, 

а апош нія хут чэй па трэб ныя 

для та го, каб па да гра ваць 

азарт унут ры ся бе і за во-

дзіць пуб лі ку ў за ле. Мне 

па да ба ец ца браць удзел і ў 

тым, і ў дру гім.

— Для вас важ на тое, як 

рэ агуе пуб лі ка пад час вы-

ступ лен няў?

Аляк сандр: — А я не 

ду маю пра рэ ак цыю за лы, 

па глыб ля ю ся ў свае дум кі 

і пры трым лі ва ю ся му зы кі. 

За хоў ваю спа кой у лю бой 

сі туа цыі і не пад да юся эмо-

цы ям. Пры яз джа ю чы на спа-

бор ніцтвы, мы не ве да ем, які 

трэк нам па ста вяць пад час 

вы ступ лен ня. Ча сам гэ та 

тое, што па да ба ец ца і пры но-

сіць за да валь нен не, а ча сам 

тое, чаго ні як не ча ка еш.

Але на: — Як бы вае ў 

мно гіх па чат коў цаў, спа-

чат ку я ба я ла ся вы сту паць 

пе рад вя лі кай аў ды то ры яй, 

але праз не ка то ры час усе 

су мнен ні раз ве я лі ся. Каб 

быць больш упэў не най, 

пас ля кож на га спа бор ніц-

тва гля джу на ся бе на ві-

дэа, ча сам па мно гу ра зоў, 

ана лі зую не да хо пы. Ка лі су-

мня ва ю ся ў тэх ні цы ру хаў, 

ра ю ся са ста рэй шы мі ка ле-

га мі. Ду маю, улас ны стыль у 

мя не па куль не сфар мі ра ва-

ны, але я не хва лю ю ся: усё 

пры хо дзіць з ча сам.

— Як час та вы яз джа-

е це на спа бор ніц твы? Як 

пра хо дзі ла пад рых тоў ка 

да ад бо ру на чэм пі я нат 

све ту?

Ула дзі мір і Аляк сандр: 

— Зна хо дзіц ца ў раз' ез дах 

для нас звы чай ная спра-

ва. Раз-два ў ме сяц едзем 

на спа бор ніц твы, а бы вае і 

больш — усё за ле жыць ад 

та го, ці ёсць воль ны час. Да 

ад бо ру ў збор ную асаб лі вай 

пад рых тоў кі не бы ло, та му 

што мы трэ ні ру ем ся бес пе-

ра пын на кож ны дзень. 

Але та ды бы ло ве лі-

зар нае жа дан не вый-

граць. І мы ра ды, што 

ўсё атры ма ла ся, што 

змо жам год на прад-

ста віць на шу кра і ну ў 

Кі таі ле там.

Але на: — Пе рад 

ад бо рам на чэм пі я-

нат я трэ ні ра ва ла ся 

больш уз моц не на, та-

му што бы ла вы раз-

ная мэ та — пе ра маг-

чы. Маё пра ві ла для 

сцэ ны гу чыць так: ка лі 

па ча ла — не су мня вай ся ні 

ў чым. Ні ко лі не са чу за рэ-

ак цы яй за лы, ні аб чым не 

ду маю пад час вы ступ лен ня. 

Прос та раб лю тое, што па-

да ба ец ца.

— Апош няе пы тан не 

для дзяў чы ны: у ця бе ёсць 

яшчэ якія-не будзь за хап-

лен ні акра мя тан цаў?

— Заў сё ды бы ла спар тыў-

най, та му ма гу раз ві вац ца ў 

лю бым кі рун ку. Гу ляю ў фут-

бол, бас кет бол, ва лей бол, 

на столь ны тэ ніс. Не за гад-

ваю на доў гія га ды на пе рад, 

але стаць трэ не рам — кру-

тая перс пек ты ва. За раз для 

мя не ня ма роз ні цы, хто мой 

са пер нік: хло пец ці дзяў чы-

на, яму 15 га доў або 25. Га-

лоў нае — па ка заць, на што 

я здоль ная. Удзель ні чаю як 

у ка манд ных бат лах, так і 

соль на. Тры маць ся бе ў доб-

рай фі зіч най фор ме — аба-

вяз ко вая ўмо ва для пос пе ху, 

та му час та ха джу на сі ла выя 

трэ ні роў кі. Да та го ж звы чай-

на спа бор ніц твы па брэй ку 

доў жац ца цэ лы дзень, з ра-

ні цы да но чы. Брэйк зай мае 

амаль увесь воль ны час, але 

гэ та та го вар та. Ха чу стаць 

за па тра ба ва най тан цор кай і 

за ва я ваць Еў ро пу!

Да р'я ШЛА ПА КО ВА, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі 

БДУ.

НАН КІН ЧА КАЕ НА ШЫХ
Хто там ста не пер шым у брэйк-да нсе?

У пра цяг тэ мы
Дня мі ў Стаў ра поль скім па ла цы 

куль ту ры і спор ту ў рам ках афі цый най 

пра гра мы ІІІ Між на род на га фес ты ва лю 

Сту дэнц кая вяс на кра ін БРІКС і ШАС 

прай шоў ХХVІІІ Між на род ны кон курс 

пры га жос ці і та лен ту «Ка ра ле ва сту дэнц-

тва — 2019».

У гэ тым шоу пры ма лі ўдзел 16 та ле-

на ві тых дзяў чат-сту дэн так з Ра сіі, Бе-

ла ру сі, Ар ме ніі, Літ вы, Ін дыі, Ка мор скіх 

аст ра воў, Ка зах ста на, Кыр гыз ста на, 

Та джы кі ста на, Уз бе кі ста на, Шры-Лан кі 

і Турк ме ні ста на.

На шу кра і ну на прэ стыж ным сту дэнц-

кім кон кур се прад стаў ля лі тры бе ла рус кія 

гра цыі: сту дэнт ка Гро дзен ска га дзяр жаў-

на га ўні вер сі тэ та імя Я. Ку па лы Тац ця на 

Шчэр бач, пе ра мож ца рэс пуб лі кан ска га 

кон кур су «Ка ра ле ва Вяс на Бе ла ру сі — 

2019», сту дэнт ка Бе ла рус ка га дзяр жаў-

на га эка на міч на га ўні вер сі тэ та Лі за ве та 

Аб рам кі на, «Пер шая ві цэ-ка ра ле ва Вяс на 

Бе ла ру сі — 2019», а так са ма сту дэнт ка 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да га гіч на га 

ўні вер сі тэ та імя М. Тан ка Яў ге нія Куд лач, 

«Ка ра ле ва Вяс на Бе ла ру сі ан лайн».

Удзель ні цам трэ ба бы ло прай сці не-

каль кі кон курс ных эта паў: дэ фі ле, спар-

тыў ны, ін тэ ле кту аль ны і твор чы. У вы ні ку 

Тац ця на Шчэр бач за ва я ва ла ты тул «Ві-

цэ-ка ра ле ва сту дэнц тва»!

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

— Што ўра зі ла больш за ін шае ў фі на-

ле рэс пуб лі кан ска га эта пу?

— Усё бы ло на вы со кім уз роў ні, ар га ні за-

та ры імк ну лі ся ства рыць для нас, удзель ніц, 

кам форт ныя ўмо вы для твор час ці і ра бо ты. 

Ад но сі ны па між дзяў ча та мі скла лі ся доб-

рыя, усе ад на ад ной да па ма га лі. Акра мя 

та го, фі на лу па пя рэд ні ча ла шмат ці ка вых 

ме ра пры ем стваў: су стрэ ча з ве тэ ра на мі, 

май стар-кла сы па дэ фі ле, па ара тар скім і 

ар тыс тыч ным мас тац тве, роз ныя фо та се-

сіі. Гэ та бы ло кру та! Ад ной з са мых яр кіх 

і за па мі наль ных па дзей уся го ве ча ра на 

рэс пуб лі кан скім эта пе стаў эпа таж ны вы-

хад. Пры зна ю ся шчы ра, эпа таж насць ні як 

не аса цы юе з са бой, я, хут чэй, кан сер ва-

тыў ная, спа кой ная дзяў чы на. Але для мя не 

гэ та па да ло ся не чым но вым і ці ка вым. Воб-

раз ад па вя даў ра ка вой кра су ні ў чыр во ным 

адзен ні. Па мя таю, пе рад вы ха дам я яшчэ 

ска за ла дзяў ча там: «Так за раз зайз дро шчу 

гле да чам, якія ўсё гэ та ба чаць!»

— Асноў най тэ май кон кур су пра моў-

ніц ка га май стэр ства бы ла «Па дзея, якая 

змя ні ла ва ша жыц цё». Пра што ты рас-

каз ва ла?

— Асноў ная дум ка: не ве ру ў тое, што 

па дзеі змя ня юць жыц цё. Упэў не на, што я 

змя няю яго са ма. Лі чу ся бе ўпар тай дзяў-

чы най, гэ та да па ма гае мне да ся гаць па стаў-

ле ных мэт. Ні ко лі не раз ліч ваю атры маць 

што-не будзь прос та так, імк ну ся кі ра ваць 

усім са ма стой на.

— Гу чыць упэў не на. Гэ та ад на з тва іх 

рыс ха рак та ру?

— Га лоў нае, я не лі чу ся бе са ма ўпэў-

не най, асаб лі ва тое да ты чыц ца кон кур саў 

або спа бор ніц тваў. Нар маль на стаў лю ся 

да прой гры шаў, ад нак заў сё ды ана лі зую 

свае вы ступ лен ні. Ні ко лі не на строй ва ю-

ся аба вяз ко ва на пе ра мо гу, вось пад час 

фі на лу прос та ха це ла год на прад ста віць 

свой уні вер сі тэт, па ка заць, на што здоль ная 

і атры маць пэў ны во пыт. Пры ем на, што ўсё 

вый шла на ват лепш, чым пла на ва ла ся.

— Кон курс на ву чыў ця бе ча мусь ці? 

Якія маг чы мас ці ад крыў?

— Уста ваць свое ча со ва і збі рац ца да су-

стрэч за га дзя. А яшчэ ўсё ра біць хут ка, дак-

лад на і па спра ве. Зра зу ме ла, што пас ля пе-

ра мо гі маё жыц цё ста ла больш ак тыў ным, 

мя не за пра ша юць на роз ныя ме ра пры ем-

ствы і ак цыі. Але вар та ска заць, што ін шым 

дзяў ча там-удзель ні цам так са ма ад да ец ца 

вя лі кая ўва га, та му, паў та ру ся, не трэ ба за-

цык лі вац ца толь кі на пер шых мес цах.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА, 

сту дэнт ка ІV кур са фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ.

Фо та прад стаў ле на ге ра і няй пуб лі ка цыі.

23 чэр ве ня ў кі тай скім Нан кі не ад бу дзец ца чэм пія нат 

све ту па брэйк-да нсе. А ў са ка ві ку ў Мін ску прай шоў 

ад бор у збор ную Бе ла ру сі, пад час яко га за пра ва 

прад стаў ляць на шу кра і ну на ім спа бор ні ча лі тан-

цо ры як ма лод ша га, так і ста рэй ша га па ка лен ня з 

роз ных га ра доў. Ула дзі мір ЯНУШ КЕ ВІЧ, вя до мы ў 

тан ца валь най ту соў цы як бі бой Vоlоdуа, і Аляк сандр 

ВІЛЬ БІК — бі бой Саlірsо, ста лі най леп шы мі ў на мі-

на цыі 16+ ся род хлоп цаў, а прад стаў ні ца ма ла до га 

па ка лен ня брэй ка Але на КОТ — у той жа на мі на цыі 

ся род дзяў чат. Пе ра мож цы рас ка за лі «Чыр вон цы. 

Чыр во най Зме не», як яны за хоў ва юць за пал да тан ца 

на пра ця гу мно гіх га доў, ча му важ на тры маць ся бе ў 

доб рай фі зіч най фор ме і ча го ча каць ад вы сту поў цаў 

на чэм пі я на це све ту па брэй ку сё ле та.
Але на Кот.

Аляк сандр Віль бік.

Ула дзі мір Януш ке віч (дру гі зле ва).


