Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы

24 июль - 9 август 2015

ОЛЬГА СКЕПНЕР: "МИН КҮҢЕЛЕМДӘ ҺӘРВАКЫТ КАЗАН
БЕЛӘН, УЛ МИНЕМ ЯРАТКАН ШӘҺӘРЕМ!"
29.07.2015, 16:00
ИНТ ЕРВЬЮ

30 июльдә "JAZZ в усадьбе Сандецкого" фестивале Сынлы сәнгать музее
паркыннан бер кичкә ФИНА Паркына "күченеп торачак". IX фестивальнең
дүртенче концерты Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья
чемпионатының мәдәни программасы кысаларында узачак. Казанлылар һәм
шәһәр кунаклары алдында Евгений Борец квинтеты чыгыш ясаячак, солист —
Диана Поленова (Мәскәү). Концерт 19.30 сәгатьтә башлана. ФИНА паркына
керү ирекле.
Д жаз җырчысы, педагог һәм "JAZZ в усадьбе Сандецкого" фест иваленең музыкаль директ оры Ольга
Скепнер булачак концерт ның үзенчәлекләре т урында бәян ит т е.
- Ольга, Ф ИНА паркында Евгений Борец Д иана Поленова белән чыгыш ясаячак. Әлеге башкаручылар
Д өнья чемпионат ы кысаларындагы "күчмә" проект өчен махсус уйлап сайландымы?
- Әлбәт т ә, уйлап эшләнде. Мин Ф ИНА паркында кем чыгыш ясаячагы т урында бик озак уйлап йөрдем.
Нәт иҗәдә, бу Женя Борец булачагын хәл ит т ем. Беренчедән, Евгений Казан мэриясы уздыра т орган
"Аксенов-фест " Халыкара фест ивале белән дә бәйле. Икенчедән, Женя т умышы белән Казаннан,
безнең консерват ория карамагындагы махсус урт а музыка мәкт әбен т әмамлаган, шуннан соң гына
Мәскәүгә кит кән. Женя белән бергә квинт ет т а Сергей Хут ас уйный, ул да Т ат арст аннан. Нәкъ менә
Казан белән бәйләнешләр бик күп. Шул ук вакыт т а алар бүген иң югары дәрәҗәдәге музыкант лар.
Д өньяның иң яхшы ст удияләренннән берсе — Норвегиянең Осло каласындагы ECM Records –
RAINBOW ст удиясендә альбом яздырган Россия музыкант лары бик-бик сирәк, Евгений шуларның
берсе. ECMда альбом яздырган Россия музыкант лары күп т үгел — ялгышмасам, болар — Женя Борец,
Аркадий Шилклопер белән Михаил Гальперин. Д өньяның иң яхшы ст удиясе дип санала ул!
Ф ест иваль һәм чемпионат башланганчы уздырган мат бугат конференциясендә Марат Закиров
("Спорт проект лары башкарма дирекциясе" КБАО мәдәни программалар департ амент ы җит әкчесе
— ред. искәрмәсе) нәкъ менә Евгений Борецны сайлавыбыз өчен рәхмәт белдерде: "Ул Казанда
заманча джаз музыкасының символы кебек — юлын монда башлады һәм иң югары дөньякүләм
дәрәҗәгә менде".
- Чемпионат кысаларында чыгыш ясау өчен башкаручылар берәр үзенчәлекле программа
әзерләмәдеме?
- Мин егет ләрнең берәр аерылып т орган, үзенчәлекле нәрсә эшләүләрен сораган идем, ләкин асылда
Ф ИНА паркындагы программа хәт т а минем өчен дә сюрприз булачак. Ст андарт джаз
композицияләре булыр дип уйлыйм, ләкин бу — программаның бер өлеше генә. Т өрле авт ор
музыкасы т әкъдим ит еләчәкт ер — Евгенийныкы, Сергей Хут асныкы һәм Д иана Поленованыкы. Д иана
т екст лар да, көйләр дә яза. Женя белән Д иананың хәзер альбом яздырып йөрүен беләм, анда безнең
билгеле балалар җырлары аранжировкада яңгырый, бәлки, алар шушы альбомнан да нәрсә булса да
уйнарлар. Гомумән, Борецның нишләячәген алдан белеп булмый, ул бөт енесен дә уйнарга мөмкин
(көлә).
- Ольга, ә сез үзегез Д Ч-2015 ярышларының берәрсендә булдыгызмы әле?
- Кызганычка, юк. Минем ике айлык проект ым бара бит . Үз балам кебек ул, калдырып кит ә алмыйм.
Кечкенә әле ул, аңа нибары 9 яшь. Ат аклы, зур джаз фест ивальләренең кайсына 46, кайсына 49 яшь.
Өст әвенә, "JAZZ в усадьбе Сандецкого" фест иваленең иң кызган чагы. Женяның концерт ы —
проект ыбызның экват оры, урт асы ул. Алда әле т улы бер айлык эшебез бар. Моннан т ыш, мин бит әле
беренче чират т а, арт ист . "Сандецкий" фест ивале кысаларында ике сольный концерт ым көт ә. Бу бик
зур җаваплылык, гаҗәеп күп хезмәт . Көн саен репет ицияләр, әле музыканы да язып бет ерергә,
аранжировкаларны да т әмамларга кирәк... Гомумән алганда — т улы иҗади лаборат ория. Хәзер мин
спорт ярышларына йөри алмыйм. Ләкин т елевизордан ачылу т ант анасын карадым, искит кеч т әэсир
калдырырлык т амаша иде! Мин суны, су спорт ы т өрләрен бик ярат ам, үзем дә йөзәм, һәм башкалар
әйт үенчә, шәп йөзәм. Мин сезгә әле шуны да әйт әм, кыш көне Qatar дәүләт енә очкан идек, Кыска суда
йөзү буенча 2014 елгы дөнья чемпионат ының ябылу т ант анасында өч сәгат ь буе джаз программасын
башкардык. Шулай ит еп, минем чемпионат белән элемт әләреп бик күпт әннән килә.
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- "JAZZ в усадьбе Сандецкого" фест ивалендә кат нашучыларның берәрсе шәһәребездә булган
вакыт т а ярышларга бару т еләген белдермәдеме?
- Безнең андый мөмкинлегебез юк – эш т әрт ибе минут лап язылып чыккан. Очып киләләр, т өшке ашны
ашыйлар, саундчек, мат бугат вәкилләре белән очрашулар һәм инде чыгышлар. Ирт ән инде очып т а
кит әләр. Барысы да бик т өгәл т өзелгән план буенча бара. Ә менә буш вакыт — ноль! Ләкин Чемпионат
т урында барысы да белә. Барысы да кызыксына, ә без сөйлибез. Арт ист ларның һәрберсе дә Казанны
бик ошат а. Без, җит ешкән кадәр, аларны т өп ист әлекле урыннарыбыз буйлап йөрт еп чыгабыз.
Кремльне, Казансу яр буйларын, спорт корылмаларын күрсәт әбез. Барысы да, әлбәт т ә, шаккат а:
"Нинди шәһәр бу!" — диләр. Калабыз, әлбәт т ә, хәзер бик мат ур, спорт лы да, музыкаль да. Бездә хәзер
Сладковский җит әкчелегендәге симфоник оркест р фест ивале дә, безнең "Jazz в усадьбе
Сандецкого" фест ивале дә, Kremlin-live һәм "Иман музыкасы" да... Бу бик шәп! Безгә бу югарылыкны
саклап калырга кирәк. Мин күңелемдә һәрвакыт Казан белән, ул минем ярат кан шәһәрем!

Ф ИНА Паркының 30 нчы һәм 31 нче июльгә мәдәни программасы:
30 июль
18.00 - 19.00 Никит а Савельев концерт ы
19.00 - 21.00 "JAZZ в усадьбе Сандецкого" импровизация музыкасы халыкара фест ивале
21.00 - 22.00 "Т анцы под дождем" шоу программасы
31 июль
18.00 - 21.00 «Ст удент лар йолдызы» фест ивале
21.00 - 22.00 "Т анцы под дождем" шоу программасы
Ф ИНА паркы көн саен 12.00 сәгат ьт ән 22.00 сәгат ькә кадәр эшли. Кунаклар өчен керү бушлай.
Чемпионат ның т өп мәдәни корылмасына кергәндә Чист ай урамы яки Ямашев проспект ы ягындагы
т икшерү пункт лары аша узарга кирәк.
Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ы оешт ыру комит ет ы мат бугат хезмәт е

ЯҢАЛЫКЛАР Т АСМАСЫН АЧАРГА
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