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'рузіі Георгій Путкарадзэдпершая 
Іван Зданюк (другая прэмія).

Прадсті
прэмія)

Адыльхан Макін павез 
Гран-пры ў Казахстан.

Вынікі 28-га Міжнароднага конкурсу выканаўцаў 
эстраднай песні “Віцебск — 2019” ужо добра вядомыя: 
Гран-пры паехаў у Казахстан, а наш Іван Зданюк стаў 
лаўрэатам другой прэміі. Але сапраўдныя здабыткі 
любога творчага спаборніцтва заключаюцца не ў тым, 
хто на якім месцы апынуўся, а якім быў агульны пра- 
фесійны ўзровень удзельнікаў, наколькі адэкватна ён 
ацэньваўся і куды рухаецца, як развіваецца дадзены 
конкурс.

ма ў нас спадабалася, абяцаў нают 
прыехаць на Адкрыты рэспублі- 
канскі конкурс маладых выканаў- 
цаў эстраднай песні'" “Белазаўскі 
акорд”, які наша прадпрыемства 
ладзіць кожную восень.

Згаданы прадстаўнік Казахстана 
сапраўды вылучаўся багатымі при
родным! дадзенымі і найперш вя- 
лікім дыяпазонам — ад рыкаючых 
басоў да фальцэту. Але калі ягонае 
“Возера надзеі” Ігара Нікалаева і 
сапраўды набыло новую энергеты- 
ку, дык на другі дзень пачувді героя 
песні выгляцалі штучна, у моцным 
голасе спевака часам праслізгвалі 
металічныя ноткі. Таму асабістадля 
мяне Гран-пры на конкурсе не зда- 
рылася, хаця ягоны ўладальнік і на- 
браў 178 балаўса 180-ці магчымых.

Найлепшым у першы дзень для 
некаторых (і я не выключэнне) 
зцаўся Георгій Путкарадзэ з Грузіі 
(першая прэмія). Ён свядома шу- 
каў для конкурсу беларускамоўную 
кампазіцыю (“Я ж у Беларусь еду, 
а не ў іншую краіну!”), абраў “Не- 
бяспечна” нашага рок-гурта Nizkiz, 
зрабіў новую аранжыроўку і выканаў 
песню нават лепей за арыгінальную 
аўтарскую версію, бо ўнёс у яе дадат- 
ковую энергетыку і ўласную інды-

свайго права скарыстаць падвой- 
ны голас, журы давялося адысці ад 
арыфметыкі і вырашаць лёс спева- 
коў агульным абмеркаваннем і да- 
лейшым галасаваннем. Таму вельмі 
выразная, музычная Ілай з Ізраіля, 
атрымаўшы, як і грузін, 171 бал, 
падзяліла другую прэмію (першая, 
паводпе ўмоў, не дзеліцца). А Лідзія 
Ісак з Маддовы і Паўліна з Літвы 
ўюгуле не сталі лаўрэатамі — толь- 
кі ўладальнікамі спецпрызоў, хаця 
набралі аднолькавую колькасць з 
украінцам Дзмітрыем Бабакам (той 
падзяліў трэцюю прэмію з расіяні- 
нам Іванам Дзятлавым, які з аркес- 
трам выконваў песню Канстанці- 
на Меладзэ, ахапіўшы ў ёй адразу 
некалькі выканальніцкіх стыляў). 
Быў закранугы і акадэмічны вакал: 
кітаянка Сыін Лі (142 балы) аздобі- 
ла знакамітую “Кацюшу” не толькі 
куплетам па-кітайску, але і выдат- 
най опернай кадэнцыяй.

Зразумела, мы ўсе хваляваліся 
за 19-гадовага студэнта БДУКіМ і 
выхаванца прадзюсарскага цэнтра 
“Спамаш” Ваню Зданюка. Ён зра- 
біў усё магчымае і асабліва ўразіў у 
першай песні. Створаная Юзары 
“Кучаравая” — выдатны прыклад 
постмадэрнісцкіх згадак “песня-

Надзея БУНЦЭВІЧ / Фота Сяргея СЕРАБРО

Суадносіны дарослага і дзі- 
цячага конкурсу на “Сла- 
вянскім базары ў Віцеб- 
ску” часцяком выклікалі 

шкадаванне ці іронію: маўляў, куды 
знікаюць таленавітыя дзеці? Чаму 
не ператвараюцца ў такіх жа тале- 
навітых дарослых? Але сёлета пад- 
обныя пытанні не паўставалі — і гэ- 
та пры тым, што конкурс, па задуме 
арганізатараў, адмовіўся ад паўфі- 
налу, які адсейваў удзельнікаў ужо 
некалькі гадоў запар.

Прычыны вельмі простыя: бо- 
льш карпатліва ды сур’ёзна пра- 
юдзіўся сёлета сам ацбор канкур- 
сантаў. У мінулыя гады папярэднія 
праслухоўванні кандыдатаў право- 
дзіланайперш Беларусь, некаторыя 
іншыя краіны (але нават Расія — не 
штогод), астатнія ж удзельнікі трап- 
лялі на конкурс праз агентаў, ча
сам увогуле самастойна. Таму на 
кожным такім спаборніцгве было 
па некалькі выпадковых спевакоў, 
якія ну н іж  не ўпісваліся ў конкур- 
сны фармат — тым больш, міжна- 
роднага ўзроўню. Ды яшчэ такога, 
дзе кожны становіцца як мінімум 
дыпламантам. Для параўнання: на 
тым жа конкурсе імя Пятра Чай- 
коўскага, які праводзіцца ў Маскве 
сярод акадэмічных музыкантаў раз 
на чатыры гады, удзельнікі адсейва- 
юцпа ў кожным з трох тураў, і выхад 
у фінал яшчэ не гараніуе перамогі.

Сёлета ў Віцебску выпадковых 
канкурсантаў не было. Арганіза- 
тары не гналіся за колькасцю, а з 
самага пачатку абіралі не болып як 
18 чалавек. Двое з іх, на жаль, пры
ехаць не змаглі — засталося 16. Аб
солютна нармальная лічба для доб- 
рага ўспрымання!

Папярэднія праслухоўванні пра- 
йшлі ў большай частцы краін. У той 
жа Арменіі адборы ладзіліся ўжо 
трэці год запар. А ў Рызе такі тур ад- 
быўся ўпершыню, прычым быў не 
латвійскім, а еўрапейскім, ахапіў- 
шы адразу ажно восем краін.

Паклапаціліся арганізатары і 
пра відовішчнасць конкурсу, што 
мае значэнне для лэлетрансляцый: 
другі дзень выступленняў, пад фа- 
награму мінус 1, ішоў у суправа- 
джэнні балета “Тодэс”. Праўда, 
уражанне ад карцінкі непасрэдна 
ў амфітэатры было супярэчлівым. 
Некаторыя падганцоўкі відавочна 
адцягвалі ўвагу ад саліста, не заўсё- 
ды супадалі з ім па харакгары. Гэта 
быў далёка не асноўны склад знака- 
мітага ансамбля, некаторыя танца- 
вальныя нумары можна было ўба- 
чыць у заключным гала-канцэрце 
фестывалю—вадома, ззусім іншы- 
мі песнямі, хаця і блізкімі па тэмпе 
і настроі. Такая “пераарыентацыя” 
харэаграфіі — звыклая практыка, 
але, шчыра кажучы, куды больш 
сціплыя аматарскія калектывы, за-

дзейнічаныя ў дзіцячым конкурсе, 
спраўляліся сёлета з гэтым лепей. 
Так, у іх не было надга складаных 
рухаў, але “траплянне” ў песню 
аказвалася бсльш дакладным. Яны 
ні ў якай меры не перашкаджалі, а 
менавіта дапамагалі.

У дарослым жа конкурсе мно- 
гія ўдзельнікі, выступаючы ў другі 
дзень ужо не з аркестрам, а з пад- 
танцоўкай, паказалі сябе горш. Так 
што трэба аддадь належнае Нацы- 
янальнаму акадэмічнаму канцэр- 
тнаму аркестру Беларусі на чале з 
народным артыстам краіны, пра- 
фесарам Міхаілам Фінбергам, што 
іх частка конкурсу аказалася больш 
адрэпетаванай.

Своеасаблівымі “рэпетыцыямі”, 
прычым без аркестра і падганцоўкі, 
сталіся выступленні канкурсантаў 
на лёсаванні, дзе ім дастаткова было 
праспяваць невялікі фрагмент, каб 
журы крыху “прыцанілася” да агу- 
льнага раскладу, і ў час экскурсіі на 
БелАЗ у Жодзіне, дзе яны выконва- 
ліпааднойпесні.

— Імправізаваную сцэну зра- 
білі ў адным з цэхаў, — падзяліўся 
ўражаннямі дырэктар Палаца ку
льтуры БелАЗа Генадзь Смольс- 
кі. — Сабралася каля дзвюх тысяч 
гледачоў, прымалі канкурсантаў ве
дьм! цёпла. I адразу вылучылі казаха 
Адыльхана Макіна, які потым і сгаў 
пераможцам. Яму, дарэчы, такса-

відуальнасць. А вось у другі дзень 
нечакана выйшаў з лірычным рэпер- 
туарам, звярнуўшыся да песні “Яна” 
Элвіса Кастэлы. На маё пытанне, 
наюшта было абірадь штосьці быц- 
цам “на супраціўленне” — заведама 
“не сваё”, неадпаведнае ні фарбам 
тэмбру, ні знешнасці тыповага “лі- 
рычнага героя”, спявак са зцзіўлен- 
нем адказаў: “Дык гага ж конкурс! I 
трэба абавязкова паказваць штосыц 
рознае, кантрастнае, нават супра- 
цьлеглае”. Эх, калі б усе ўдзельнікі 
прьпрымліваліся іэтых правілаў!

Асаблівасцю сёлетняга конкур
су стала тое, што адразу некалькі 
канкурсантаў атрымалі аднолька
вую колькасць балаў, прычым за 
абодва дні. Астатнія таксама ішлі 
даволі шчыльна, з невялікай раз- 
бежкай. Так атрымалася з-за агу- 
льнага высокага ўзроўню. Дарэчы, 
сёлета самым нізкім балам у журы 
аказалася ў адзін дзень сем, у дру- 
гі — увогуле восем з дзесяці магчы
мых. Уседэманстравалі гсшас, энер
гетыку, прадуманы знешні выгляд. 
У тым, наколькі іх сцэнічныя строі 
і касметыка адпавядалі рэпертуару, 
канкурсанты часам давалі фору 
прызнаным зоркам, асабліва бела- 
рускім, за іміджам якіх, падобна на 
тое, ніхто не сочыць.

Улічваючы, што старшыня жу
ры Тамара Гвердцьпзлі, па ўлас- 
ным прызнанні, адмовілася ад

роўскага” рэпертуару. Гэта песня 
ўжо сама па сабе вылучала выка- 
наўцу з агульнай “масоўкі”, дава
ла магчымасць паказаць тэмбр, 
валоданне джаз-рокам, шалёную 
энергетыку, артыстызм, добрую 
танцавальную падрыхгоўку. У другі 
дзень Ваня, у адрозненне ад многіх 
іншых канкурсантаў, ніксшькі не 
“згубіўся” на фоне мужскога брута- 
льнага балета -  бсшьш за тое, ака- 
заўся адзіным, хто намагаўся неяк 
узаемадзейнічаць з харэаграфічным 
складнікам. Але рэзкае ўзрастанне 
балаў туг стала, хутчэй, рэваншам 
за “недаацэненасць” у першы ве- 
чар. Наш спявак пачынаў конкур- 
сныя выступленні — і на ім журы 
“прымервалася” да сваіх адзнак, 
эканомячы высокія балы: маўляў, а 
раптам усе далейшыя канкурсанты 
будуць на тры галавы вышэйшымі, 
што ж тады ім ставіць?

Конкурс упэўнена крочыў у 
бок рок-музыкі, спалучаючы яе з 
джазам, закранаючы сучасныя кі- 
рункі. Але пры агульнай добрай 
навучанасці выканаўцаў яшчэ бо
льш важнае месца пачала займаць 
індывідуальнасць артыста. Без яе 
конкурс, як і ўсю эстраду ў цэлым, 
падсцерагае небяспека шараговай 
стандартызацыі — хай і размаітай 
па музычных стылях, ды не адзна- 
чанай яркімі асобамі.
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