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(За кан чэн не. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— У са мым па чат ку кар' е ры 

вы ў скла дзе Тэ ат ра пес ні Іры ны 

Да ра фе е вай аб' ез дзі лі ўсю Бе-

ла русь. Што за пом ні ла ся з тых 

пра цяг лых гаст ро ляў па са мых 

ад да ле ных ку точ ках кра і ны?

— Рэд ка, але зда ра ла ся та-

кое, што тры кан цэр ты вы па да лі 

на адзін дзень. Мне, 19-га до ва му 

хлоп цу, гэта бы ло зу сім не скла-

да на. Зда ва ла ся, што ма гу вы сту-

паць уво гу ле без пе ра пын каў. Гэ та 

быў свое асаб лі вы «курс ма ла до га 

бай ца».

Ме на ві та пад час тых гаст роль-

ных ту раў я ўба чыў, што для куль-

ту ры ў на шай кра і не ро біц ца шмат. 

Пры яз джа еш у які-не будзь аг ра га-

ра док, а там у мяс цо вым ДК ёсць 

свой гук, доб рае свят ло. Хоць га-

лоў нае — гэ та лю дзі. Яны ўме юць 

пры маць гас цей, вет лі выя. На ват 

ка лі ба чаць ця бе пер шы раз.

— Во сем га доў вы спра ба ва лі 

пра біц ца на «Сла вян скі ба зар». 

Ле тась ма ра збы ла ся: прад стаў-

ля лі кра і ну на кон кур се ма ла дых 

вы ка наў цаў, дзе за ня лі 

трэ цяе мес ца. За да во ле-

ныя вы ні кам?

— Я атры маў ці ка вы і 

каш тоў ны до свед. Час та да 

бе ла рус кіх удзель ні каў прад-

узя тае стаў лен не: маў ляў, вы 

тут свае, і вас пра ла бі ру юць 

пры лю бым рас кла дзе. Та му 

на шым ар тыс там скла да ней, 

чым за меж ным кан кур сан-

там, у эма цы я наль ным пла-

не.

Мне бы ло важ на не ся бе 

па ка заць, а год на прад ста-

віць кра і ну на між на род ным 

уз роў ні. Імк нуў ся да біц ца 

аб са лют най без да кор нас ці 

вы ка нан ня, ад гэ та га цэ лы 

ты дзень пе рад кон кур сам не мог 

за снуць. Атры ма ла ся ці не — мер-

ка ваць жу ры і гле да чам.

— Ці не зда ец ца вам, што пе-

сен ныя кон кур сы — гэ та пе ра-

жы так мі ну ла га? Сён ня мож на 

стаць па пу ляр ным, за гру зіў шы 

свой трэк у ін тэр нэт...

— На бра лі вы пра гля даў і «лай-

каў», пэў ны час ва шы пес ні па кру-

ці лі на ра дыё, і што да лей? Што 

пас ля ра біць з гэ тай па пу ляр нас-

цю, ка лі ў ця бе ну ля вы до свед і ня-

ма ні ка пей кі на да лей шае раз віц-

цё? Мы ве да ем дзя сят кі «зо рак», 

якія пра сла ві лі ся ад ной пес няй, 

а пас ля ку дысь ці знік лі. «Вы стра-

ліў шы» ў са мым па чат ку, трэ-

ба ўмець рас па ра дзіц ца сла вай: 

знай сці фі нан са вую і пра фе сій ную 

пад трым ку. Ка лі ра за брац ца, то 

ўба чым, што сён няш нія ку мі ры 

мо ла дзі не ўзнік лі з ні ад куль. За 

імі ста яць прад зю са ры, ін вес та ры 

і цэ лыя ка ман ды з му зы кан таў, аў-

та раў і пі яр шчы каў.

Што да ты чыц ца кон кур саў і тэ-

ле ві зій ных пра ек таў, то я не спя-

шаў ся бы спіс ваць іх з ра хун ку. 

Яны фар мі ру юць ця бе як ар тыс та, 

мно га му ву чаць. Там ты пе ра стаеш 

звяр таць ува гу на дро бя зі (тэх ніч-

ныя не па лад кі з гу кам, свят лом на 

кан цэр тах), пе ра магаеш манд раж, 

які ўзні кае пе рад вя лі кай аў ды то-

ры яй. За ку лі са мі заў сё ды мож на 

па зна ё міц ца з мэт ра мі эст ра ды. 

«Сла вян скі ба зар» стаў для мя не 

чар го вай пры ступ кай у кар' е ры. 

Га лоў ныя пе ра мо гі яшчэ на пе ра-

дзе. Маг чы ма, па спра бую свае 

сі лы і ў ін шых кон кур сах та ко га 

кштал ту. Але ад ра зу па пя рэ джу: 

«Еў ра ба чан не» най блі жэй шым ча-

сам штур ма ваць не збі ра ю ся.

— Да рэ чы, мно гім за пом ні ла-

ся ва ша гру па пад трым кі ў ам фі-

тэ ат ры — гуч ная і вя сё лая. Хто 

гэ та быў?

— Мае сту дэн ты. Ужо ча ты ры 

га ды я з'яў ля ю ся вы клад чы кам ка-

фед ры мас тац тва эст ра ды, кі ру нак 

«спе вы», у Бе ла рус кім дзяр жаў-

ным уні вер сі тэ це куль ту ры і мас-

тац тваў.

— Вы, на пэў на, ла яль ны пе-

да гог?

— На ад ва рот. Па тра ба валь ны 

і стро гі. Але ка лі ба чу па тэн цы ял 

і жа дан не рас ці, бу ду да па ма гаць 

ча ла ве ку ўсім, што ў ма іх сі лах. 

Упэў не ны: ка лі я не ча га да сяг нуў, 

то і сту дэн ты мо гуць гэ та зра біць. 

Та кі па ды ход дае вы ні кі. Мае вы-

ха ван цы з'яў ля юц ца лаў рэ а та мі 

рэс пуб лі кан скіх і між на род ных кон-

кур саў, ёсць сты пен ды я ты Прэ зі-

дэнц ка га фон ду.

— Акра мя ра бо ты ва ўні вер сі-

тэ це, тэ ат ра і соль най кар' е ры, 

вы яшчэ з'яў ля е це ся мас тац кім 

кі раў ні ком гур та з эк за тыч най 

наз вай «Ма ра ка сы». Рас ка жы-

це пра яго.

— Ас но ва пра ек та — якас ная 

му зы ка і гу мар. Дзе б мы ні з'я ві лі-

ся, на род у пер шыя ж ім гнен-

ні за ра джа ец ца па зі ты вам. 

Лёг касць, не ба наль ная па да-

ча і ма ла дзёж ны ім пэт па да-

ба юц ца пуб лі цы. Пра ект жа 

сту дэнц кі! Па коль кі «Ма ра-

ка сы» — ка лек тыў уні вер сі-

тэ та, у нас ёсць маг чы масць 

пра ца ваць з ха рэо гра фа мі, 

рэ жы сё ра мі, му зы кан та мі, 

якія тут вы кла да юць ці ву-

чац ца, і гэ та вель мі кру та. 

Сён ня мы час тыя гос ці вя-

лі кіх ме ра пры ем стваў, што 

пра хо дзяць на га лоў ных пля-

цоў ках кра і ны.

— Яў ген, пад ка жы це, як 

па чат коў цу пра біц ца на вя-

лі кую сцэ ну?

— Умець спя ваць, мець му зыч-

ны густ і пра ца ваць без вы хад ных 

і ад па чын ку. Мне смеш на, ка лі 

ка мен та та ры ў ін тэр нэ це пі шуць: 

«Ня ма ха рыз мы — зор кай не 

стаць». Але што та кое ха рыз ма, 

як пра ве рыць яе на яў насць? Гэ та 

ўсё суб' ек тыў на... Па коль кі аў ды-

то рыя сён ня вель мі раз на стай ная, 

то кож ны мо жа знай сці свай го слу-

ха ча.

Пра ца ар тыс та — гэ та перш за 

ўсё ад да ча, якая доў гі час мо жа не 

пры но сіць вы ні каў. Усё, што ма еш, 

ты ўклад ва еш у сваё раз віц цё — 

пес ні, аран жы роў кі, кас цю мы, рэ-

кла му, клі пы, рэ пе ты цыі, ра бо ту 

над плас ты кай і ак цёр скім май-

стэр ствам, за ня ткі ў спар тыў най 

за ле. Пра чы на еш ся і ду ма еш: ка му 

я яшчэ сён ня не па тэ ле фа на ваў, 

з кім не су стрэў ся, ку ды не з'ез-

дзіў, а яшчэ і ўве ча ры кан цэрт... 

І гэ так кож ны дзень. Ка лі вы га то-

выя да та ко га ла ду жыц ця — сар-

дэч на за пра ша ем!

Ган на КУ РАК. 

Фо та з ар хі ва ге роя.

18 07 2019 г.
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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ «Га лоў ныя пе ра мо гі «Га лоў ныя пе ра мо гі 
ча ка юць на пе ра дзе»ча ка юць на пе ра дзе»

МІ НІ МУМ 
ПА МАК СІ МУ МЕ
Ну вось, на рэш це, і да ча ка лі ся! І ця пер паў сюд на там, дзе па-

нуе сон ца і слу пок тэр мо мет ра паў зе ўверх, — то пы, шор ты, 

шлёп кі. Вы шэй гра дус — менш адзен ня. Мі ні мум па мак сі му ме. 

Аса ло да для ва чэй і на го да для спрэ чак. («Чым мац ней лет няя 

спё ка, тым скла да ней гля дзець дзяў ча там у во чы».) Так, на ад-

ной з ву ліц Рас то ва-на-До не ве ла сі пе дыст ка спра ва ка ва ла ве-

лі зар ны за тор. Пры чы най, як па ве дам ля ец ца, ста ла не да рож-

на-транс парт нае зда рэн не і не праз мер ная коль касць ма шын, 

а ўся го толь кі са ма дзяў чы на, якая ня спеш на еха ла на двух-

ко ла вым транс пар це. За тор утва рыў ся праз яе ад кры ты ўбор: 

юная нім фа бы ла ў та кіх ка ро цень кіх шор ці ках, што яны прак-

тыч на цал кам ад кры ва лі ва чам аў та ма бі ліс таў «пя тую кроп-

ку». («— Дзяў чы на, вы так адзе ты ці ўжо раз дзя вац ца па ча-

лі?») Гэ тае ві до ві шча і жа дан не зра біць як ма га больш здым каў 

пры му ша лі ўжо іх ехаць так жа ня спеш на, на ват не спра бу ю чы 

аба гнаць пры га жу ню. Га ра джан ка ім гнен на ста ла па пу ляр най і 

ў се ці ве, дзе, як заў сё ды, сыш лі ся мер ка ван ні «за» і «су праць»: 

ці пра віль на бы ла адзе та дзяў чы на. Апраў дан нем ад кры та му 

ўбо ру мно гія на зы ва лі на двор'е: «За акном та кая спё ка, што 

ез дзіць у та кім адзен ні, хут чэй за ўсё, зруч на і ха лад на ва та».

Фран цу жан ка за пус ці ла 

ў Twіttеr флэш моб, да яко га 

да лу чы лі ся мно гія дзяў ча-

ты: яны вы клад ва юць у са-

цы яль ных сет ках фа та гра-

фіі свай го дэ каль тэ ў знак 

пра тэс ту су праць сек сіз му. 

Ка рыс таль ні ца рас ка за ла, 

што не зна ё мец на ву лі цы 

ў гру бай фор ме аб ра зіў яе 

за V-па доб ны вы раз, які ад-

кры вае гру дзі. («Жан чы на 

пас ля ра бо ты вяр та ец ца 

да до му на трам ваі. Ад сто-

мы пры кры ла во чы, амаль 

дрэм ле. Рап там праз паў-

сон чуе пры ем ны муж чын скі го лас: dеs dеuх раs (па-фран цуз ску «за 

два кро кі», «у два эта пы», вы маў ля ец ца як «до дэ па»). У га ла ве ў 

жан чы ны ім гнен на па чы нае гу чаць ці хая па воль ная му зы ка... Ёй тут 

жа ўяў ля ец ца Эй фе ле ва ве жа, Ман мартр, Се на, яна ад чу вае пах кру-

а са наў... По бач — ня бач ны пры го жы ма ла ды ча ла век, які за пра шае 

яе на та нец... З гэ та га ста ну жан чы ну вы во дзіць той жа больш гуч ны 

і на стой лі вы го лас: «Пы та ю ся, да дэ пА едзеш?») Пра спё ку ў на ві не 

ні чо га не па ве дам ля ец ца, але ж ка лі ха дзіць па ву лі цы з дэ каль тэ, як не 

ле там? («Яна ўпер ла ся гру дзя мі ў мой по зірк».) Твіт дзяў чы ны вы клі каў 

вя лі кую ці каў насць, паз ней з'я віў ся хэш тэг #JеKіffеMоnDесоllеtе («я 

люб лю сваё дэ каль тэ»). Фран цу жан ка на пі са ла: «Пры яцель, гэ та мае 

гру дзі, і я ка жу: каб ця бе чорт узяў». («Ба га ты ўнут ра ны свет трэ ця му 

па ме ру гру дзей не са пер нік».) Ін шыя прад стаў ні цы пры го жа га по лу 

пад тры ма лі па чы наль ні цу флэш мо ба: «Та му што я сва бод ная жан чы на. 

Та му што на шы ба бу лі зма га лі ся за сва бо ду». Ну вы ж ве да е це, ка лі 

жан чы на штось ці на ду мае, дык аба вяз ко ва ў гла баль ным сэн се. Ча му 

ад ра зу так? («Вы ба чы лі, як жан чы на да стае бюст галь тар праз ру каў 

коф ты? Уя ві це, што яна мо жа зра біць з ва шым моз гам».)

Вось, ска жам, аме ры кан скія ву чо ныя апуб лі ка ва лі на Аmеrісаn 

Hеаrt Аssосіаtіоn, што жан чы на, якой ста ла дрэн на ў гра мад скім мес-

цы, мо жа не атры маць пер шую ме ды цын скую да па мо гу з-за... сва іх 

гру дзей. Яны мо гуць па прос ту ад пу жаць мі на коў. («Адэ са. Су сед ка 

су сед цы на конт дэ каль тэ: — Со фа, у вас сэр ца на два ры».) Вы ні кі да-

сле да ван ня за свед чы лі: шан цы атры маць да па мо гу ад вы пад ко вых 

мі на коў у муж чын на 23 пра цэн ты вы шэй шыя, чым у жан чын. Аў та ры 

пад час апы тан ня вы свет лі лі, што лю дзі ба яц ца быць аб ві на ва ча ныя ў 

сек су аль ных да ма ган нях пры ака зан ні пер шай ме ды цын скай да па мо гі, 

а так са ма пры чы ніць па цяр пе лай фі зіч ную шко ду. А ка лі ў прад стаў-

ні цы пры го жай па ло вы ча ла вец тва бу дзе яшчэ і дэ каль тэ ў спя кот ны 

дзень? Жах! Са праў ды, як тут не спу жац ца?! («Крыўд на, ка лі ў гра-

мад скім транс пар це шчо кі тра суц ца, а гру дзі — не».)

А вось ад мі ніст ра цыя Мінск ага ка ле джа прад пры маль ніц тва не спу-

жа ла ся пе ра апра нуць хлоп цаў у спад ні цы. Па мя та е це гэ тую ня даў нюю 

гіс то рыю? Ад спё кі на па чат ку дзяў ча ты па ча лі ха дзіць на за ня ткі ў ка-

рот кіх су кен ках і ім вы да лі мак сі з рэ кві зі ту мас тац кай са ма дзей нас ці. 

А по тым і хлоп цы па тра пі лі «пад раз да чу», ка лі з'я ві лі ся ў на ву чаль най 

уста но ве ў ка рот кіх пляж ных шор тах або рва ных джын сах. Ну, за тое 

мы да лу чы лі ся да шмат лі кіх кра ін, дзе муж чы ны, пра тэс ту ю чы ў спё-

ку су праць дрэс-ко ду і за ба ро ны на сіць шор ты, з'яў ля лі ся на ра бо чых 

мес цах у спад ні цах і су кен ках. У нас, праў да, гэ та атры ма ла ся па во лі 

ад мі ніст ра цыі ка ле джа...

Да рэ чы, пра рва ныя джын сы і ін шы мі ні ма лізм ад ды зай не раў, вы-

клі ка ны, ві да воч на, спё кай. Бры тан скі вы твор ца жа но ча га адзен ня 

Рrеttу Lіttlе Thіng на па чат ку вы пус ціў цал кам праз рыс тыя шта ны на 

ма ла нцы. Па ін фар ма цыі афі цый на га сай та брэн да, рэч зроб ле на са 

100-пра цэнт на га плас ты ку і да ступ ная ў ся мі па ме рах. «У гэ тых шта-

нах ты бу дзеш вы гля даць як за ўгод на, толь кі не праз рыс та», апіс вае 

вы твор ца на він ку. І што ці ка ва — не па спра ча еш ся. Уз ро вень ад кры-

тас ці — мак сі маль ны. («Па-са праўд на му ба га тая жан чы на но сіць пад 

джын са мі цэ лыя кал гот кі».) Паз ней гэ ты ж брэнд вы пус ціў джын са выя 

шор ты з дзір ка мі на яга дзі цах, як быц цам іх са ба ка на лас ку ты па рваў. 

Вы ўяў ля е це, што ра бі ла ся б на рас тоў скай ву лі цы, каб тая ве ла сі пе-

дыст ка пра еха ла яшчэ і ў та кіх шор тах?

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.


