
Беларусь па падтрымцы 
таленавітай моладзі, лаў- 
рэаты міжнародных і рэ- 
спубліканскіх конкурсаў.

— Працягваем свідра- 
ваць тэму “Акадэміі”. У 
праекце вы выглядалі гэ- 
такім юнаком з запаленымі 
вачамі і моднай прычоскай. 
I што з гэтага вырасла? 
Брутальны плэйбой не- 
йкі — лысы (што цяпер ся- 
род медыяперсон у трэндзе), 
з фарбаванай у белы колер 
барадой-эспаньёлкай...

— Не трэба, у мяне і ця
пер вочы гараць! А што ты- 
чыцца вобраза, то тут усё 
проста — са мной працуе 
прафесійная каманда: пед- 
агогі, рэжысёры, прадзю- 
сары і стылісты. Разам і 
ствараем мой імідж. У да- 
дзены момант адчуваю ся- 
бе такім.

— Псеўланімы будаеце 
яшчэбраць? На “Акадамй” вы 
высіупалі як Яўген Спуцкі.

— Быў такі час, але ця
пер я выходжу на сцэну 
пад сваім прозвішчам — 
Яўген Курчыч.

— Слуцк — горад выдат- 
ны, але Курчыч гучыць бо
лей важка.

— Дзякуй.

ПРАДЧУВАННЕ
“СЛАВЯНКІ”

— Дарэчы, пра “калі б”. 
Калі б у адборы на “Еўраба- 
чанне” перамог гурт Adagio,

у складзе якога былі вы, ці 
не давялося б Яўгену Кур- 
чычу раздвойвацца ў пагоні 
за двума “зайцамі” — рых- 
туючыся да абодвух кон- 
курсаў?

— I было б добра — 
люблю напружаны творчы 
працэс! Adagio за некаль- 
кі тыдняў да адборачных 
тураў сабраў прадзюсар і 
кампазітар Яўген Алей- 
нік — пад напісаную ім
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гадоў. Нарадзіўся ў  
С луцку. У  2016 годзе 
скончыў Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт 
культуры і мастацтваў 
па спецыяльнасці мас- 
тацтва эстрады. Спя- 
вак, акцёр, выкладчык 
кафедры мастацтва 
эстрады Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсі- 
тэта культуры  і мастац- 
тваў.

песню. Нядрэнны квартэт 
атрымаўся, пагадзіцеся, 
але... Сёння ў мяне думкі 
пра іншае. Падрыхтоўка 
да “Базару” патрабуе асаб- 
лівай засяроджанасці.

— А год назад вы самі 
арганізавалі ансамбль — 
шоу-гурт “Маракасы”. Не- 
хта яго ўжо паспеў назваць 
чыста камерцыйным пра- 
ектам, “заменчаным” пад 
карпаратывы...

— Ды не, гэта зусім 
не так! Гурт “Марака
сы” — унікальны мо- 
ладзевы творчы праекг 
БДУКІМ, стюраны дзя- 
куючы Юрыю Паўлавічу 
Бондару, які заўсёды пад- 
трымліваў цікавыя ідэі. Па- 
глядзіце, з якім поспехам 
ідуць нашы мюзіклы “Дуб- 
роўскі” і “Казанова”, такса- 
ма гісторыка-мастацкі пра- 
ект “Сем таямніц Беларусі”,

6  б х т о  6 як ні ставіўся 
да нашай эстрады, 

але канкурэнцыя ў ё й  —  

найвышэйшая. Маладым 
выканаўцам прабіцца ў  тэле- 
і радыёэфіры вельмі складана 
(ды і прызнаным артыстам 
бывае нялёгка).

У пагоні за адным “зайцам”
Вы ўжо намецілі сабе тыя імпрэзы, на якія 
пойдзеце на “Славянскім базары ў  Віцебску”, 
калі выберацеся ў  ліпені ў  гэты горад? Напэў- 
на, у  іх ліку і XXVII Міжнародны конкурс выка- 
наўцаў эстраднай песні “Віцебск-2018”. Нашу 
краіну на ім будзе прадстаўляць Яўген 
КУРЧЫЧ. Мусіць, некаторым з вас мала што 
кажа гэтае імя. Але “куфэрак” адкрываецца 
вельмі проста —  спевака многія ведаюць пад 
іншым імем. Пад якім? Набярыцеся цярпення.

Алег КЛІМАЎ
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“А ШТО Ж ТЫ 
ТАКІ БЛЯКЛЫ?”

— Які ў вас тэмбр?
— Тэмбр голаса — тэ- 

нар.
— Я не наўпрост аб го- 

ласе пытаюся, а пра тое, 
як яго можна эмацыйна, ці 
што, апісаць, якімі эігітэта- 
мі вызначыць. Паветраны, 
атмасферны, пранікнёны...

— Для мяне гэта ўсё агу- 
льныя фразы. Калі казаць 
прафесійнай мовай, то я — 
лірычны тэнар.

— Бачу, вы трохі “ша- 
каваныя” такім пачаткам 
інтэрв’ю. Тлумачу: адзін 
прафесіянал, народны ар- 
тыст Беларусі Мікалай 
Скорыкаў, лічыць, што ў 
вас... бляклы тэмбр. Крыў- 
дныя словы?

— Ведаю пра гэта. 
Яго меркаванне я пачуў. 
Крыўдна? Не. У мяне ў 
жыцці было шмат педаго- 
гаў, да якіх я прыслухоў- 
ваюся і сёння. А калі хто- 
сьці лічыць, што ў мяне... 
бляклы тэмбр і тое, што я 
незаслужана адабраны на 
“Славянскі базар у Віцеб- 
ску”, да ўдзелу ў конкурсе 
якога я ішоў восем гадоў, 
дык гэта яго асабістая 
справа.

— А з прадзюсарам 
Юрыем Савашам без крыў- 
даў расставаліся?

— У калектыве “Тэатр 
песні Ірыны Дарафеевай” 
я прапрацаваў амаль сем 
гадоў. Пасля таге, як у 
2012-м перамог у тэлепра- 
екце “Акадэмія талентаў”, 
наша супрацоўніцтва на- 
было больш шчыльны і 
прафесійны характар. Але 
маё жыцце змянілася па
сля таго, калі на пачатку 
2016 года мяне запрасіў на 
працу ў Беларускі дзяржаў- 
ны ўніверсітэт культуры і 
мастацтваў яго тагачасны 
рэктар, а цяпер міністр 
культуры Юрый Паўлавіч 
Бондар, на што я з задава- 
льненнем пагадзіўся. Ды 
і, шчыра кажучы, да таго 
часу ўжо было адчуванне 
нейкай дасягнутай мною 
мяжы. Нібы я ўпёрся ў не- 
йкую сцяну, і трэба нешта 
мяняць. Спадзяюся, што 
Юры Саваш мяне зразу- 
меў, і развіталіся мы без 
камянёў за пазухай.

— Часам мне прыходзіць 
у галаву, што артыст, які 
нешта з сябе ўяўляе, аб- 
авязкова павінен прайсці

праз нейкі з двух калекты- 
ваў — Нацыянальны ака- 
дэмічны канцэртны аркестр 
Беларусі і тэатр Дарафе
евай. Апьбо праз абодва...

— Што не ёсць дрэнна. 
Аркестр пад кіраўніцтвам 
Міхаіла Фінберга — ульт- 
рапрафесійны калектыў, 
і для мяне будзе гонарам 
папрацаваць разам з ім на 
“Славянскім базары”. Ка- 
лі б Міхаіл Якаўлевіч пра- 
панаваў мне ўдзел у якім- 
небудзь са сваіх музычных 
праектаў, я б з задаваль- 
неннем на гэта адгукнуў- 
ся. Што тычыцца тэатра 
песні Дарафеевай, то магу 
сказаць, што Ірына — гэта 
вялікі гірафесіянал, у якой 
я навучыўся шмат чаму. За 
гэта ёй вялікі дзякуй. I, ня- 
гледзячы на тое, што сён
ня я ўжо не працую ў яе 
тэатры, мы па-ранейшаму 
з ёй маем добрыя зносіны.

КУДЫ ПАДЗЕЛІСЯ 
“АКАДЭМІКІ”

— Пасля “Акадэміі та- 
лентаў” са сферы маёй увагі 
вы кудысьці сталі паступова 
знікаць.

— Хто б як ні ставіў- 
ся да нашай эстрады, але 
канкурэнцыя ў ёй — най
вышэйшая. Маладым вы- 
канаўцам прабіцца ў тэ- 
ле- і радыёэфіры вельмі 
складана (ды і прызнаным 
артыстам бывае нялёг
ка). Усе тыя, хто выйгра- 
ваў у “Акадэміі”, пасля яе 
заканчэння апынуліся ў 
складаным становішчы, 
без рэпертуару, многім не 
было з чым “засвечвацца”. 
Не было грошай на пакуп- 
ку песень, касцюмы і гэтак 
далей. Так, прадзюсарамі 
на гэтым праекце ўсе аб- 
завяліся, але зболыпага 
пашанцавала тым, у каго 
яны былі яшчэ і аўтарамі 
песень. Мы павінны былі 
самі папулярызаваць ся
бе, самі зарабляць. Што я 
і рабіў у канцэртных турах 
тэатра Дарафеевай, уклад- 
ваючы атрыманыя сродкі 
ў рэпертуар. На сёння ён 
у мяне сфарміраваны. Ды 
і з усіх пераможцаў “Ака- 
дэміі” мяне паказваюць па 
тэлевізары можа нават бо
льш за астатніх.

— А сярод вашых сту- 
дэнтаў і студэнтак ёсць па- 
сапраўднаму шматабяцаль- 
ныя?

— Вядома. Напрык- 
лад, Дыяна Бажко, Аксана 
Вайцешык — яны стыпен- 
дыяты Спецыяльнага фон
ду Прэзідэнта Рэспублікі

Hoeae імя, новы імідж. Але воны гараць па-ранейшаму
аўтарам ідэі якога з’яўля- 
ецца цяперашні міністр ку
льтуры. Гурт “Маракасы” 
працуе на афіцыйных ме- 
рапрыемствах і галоўных 
культурных імпрэзах кра- 
іны. Між іншым, летась ён 
дэбютаваў на “Славянскім 
базары”, паўдзельнічаўшы 
ў юбілейным канцэрце на- 
роднага артыста Расіі кам- 
пазітара Аляксандра Зацэ- 
піна.

— На “славянцы” вы да- 
кладна выканаеце “Крык 
птушкі”, за якую атрымалі 
ад журы максімальную ко- 
лькасць балаў на адборы. 
Гэтая кампазіцыя, вытры- 
маная ў арт-рок-стыліс- 
тыцы, стаяла асабняком 
у рэпертуары Уладзіміра 
Мулявіна. Прафесійныя 
спевакі кажуць, пгго песня 
вельмі складаная для выка- 
нання. Не страшна было на 
яе “паквапіцца”?

— Безумоўна, я хваля- 
ваўся. Перш за ўсё таму, 
што гэта знакавая песня 
“Песняроў”. Я не ведаю, 
як можна, праспяваўшы 
яе ў канцэрце, пасля вы- 
конваць нешта яшчэ — на- 
столькі яна драматычная, 
ажно на разрыў. Песня 
доўжыцца дзевяць хвілін, 
і гэтую пранізлівасць нам 
трэба было захаваць у но- 
вай аранжыроўцы, зыхо- 
дзячы з таго, што, згодна 
з Палажэннем аб конкур
се, працягласць нумара не 
можа перавышаць чагыры 
хвіліны. Вось у чым і была 
галоўная для мяне склада- 
насць — здолець зберагчы 
першапачатковую драма- 
тургію і данесці гэтую пе
сенную трагедыю да слу
хача.

— 3 астатнімі конкур
сным! рэчамі вы ўжо вы- 
значыліся? Simple the Best 
Ціны Цёрнер, якую вы так- 
сама спявалі ў адборачным 
туры, застанецца, ці не так?

— Над сусветным хітом 
я і мая каманда пакуль раз- 
важаем — адабралі чатыры 
кампазіцыі, над імі і пра- 
цуем. Якая лепш “ляжа”, 
тую выконваць і буду. Па- 
ўфінальнай жа стане пес
ня “Святая Асветніца” на 
музыку Алены Атрашкевіч 
і словы Настассі Лебедзе- 
вай — з ёй я ў 2016 годзе 
атрымаў першае месца на 
Міжнародным фестывалі 
“Песенны Спас” у Жыто- 
міры.

— “Ты проста найлеп- 
шы...” — спявае амери
канская зорка ў Simple the 
Best. Яўген Курчыч хоча 
стаць спеваком №  1 Бела- 
русі — як мінімум?

— А чаму б і не? Не па- 
лічыце за пафас, мне про
ста хочацца спяваць і пра- 
цаваць на карысць маёй 
радзімы. Таму да сустрэчы 
ў фестывальным Віцебску!
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