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Олег Скрипка: 

Нещодавно рок-гурт «Воплі Відо-
плясова» відсвяткував своє 25-річ-
чя. Напередодні ювілею соліст «ВВ» 
розповів, як починав у жеках, чому 
в нього мало концертів в Україні, 
що його може змусити співати за 
когось на виборах і чого повинні 
«наїстися» українці.

— Як у вас зараз справи з га-
стролями?

— По Україні ми рідко виступає-
мо. В основному працюємо в Росії. У 
нас із концертами стало дуже сумно 
після 2004 року… Чому? Тут є кіль-
ка факторів. По-перше, йде бороть-
ба проти української мови. Про неї 
ніхто не говорить, але вона є. Плюс 
боротьба проти української музики. 
Ну й узагалі, після 2004 року україн-
ці чомусь перестали любити своє, а 
більше стали любити чуже. Очевид-
но, нам треба насититися західною 
продукцією, щоб, «наївшись», зро-
зуміти — наш борщ не гірше. 

— Як ви ставитеся до того, що 
можуть скоротити квоту україн-
ського продукту на радіо й телеба-
ченні з 50 відсотків до 25?

— Мені однаково. Бо коли була 
квота, то все одно українська музика 
не звучала. Ну, від сили два-три від-
сотки. 

— На наступних виборах ви-
ступатимете за яку-небудь полі-
тичну силу?

— Якщо змусять — під дулом 

пістолета або, наприклад, податко-
вою пригрозять, будинок заберуть. 
Тільки в такому разі будемо грати.

— Новий Майдан можливий, 
як вважаєте?

— Не знаю. Коли я побачив, як 
афганці штурмували Раду, був дуже 
здивований. Я не вірив, що в нас 
таке може статися. Круто! 

— А ви не хочете стати таким 
флагманом, як, наприклад, Юрій 
Шевчук у Росії, і почати співати го-
стросоціальні пісні?

— Навіщо? Я співаю те, що 
співаю. А от ця наша традиція 
«куди дуля — туди дим» — це 
кон’юнктурні речі, які ніколи ні до 
чого хорошого не призводять. Хоча 
кон’юнктурники, звичайно, заро-
бляють більші гроші, проте для нас 
же головне не гроші, а щастя.

— А що вам для щастя треба?
— Творча реалізація. А ще купа 

приємних моментів у житті — спіл-
кування з людьми, природа, подоро-
жі, гарна їжа, одяг.

— Олеже, а пам’ятаєте, як усе 
починалося 25 років тому? Зміни-
ли б ви що-небудь, якби була така 
можливість?

— Ні, нічого не хочу міняти. 
Пам’ятаю, як репетирували в яки-
хось жеках, на фабриках, у клубах. 
Одного разу навіть у гуртожитку 
трансформаторного заводу.

— Невже за цей час не було сут-
тєвих конфліктів усередині групи?

— Хіба що суто творчі. Напри-
клад, коли ми почали активно га-
стролювати по Франції, наш гітарист 
Юра Здоренко після другої поїздки 
раптом відмовився продовжувати 

роботу в колективі. Потім ми вже 
зовсім переїхали у Францію, а наш 
барабанщик відмовився там жити. А 
п’ять років тому від нас пішов наш 
перший басист, Сашко Піпа. Вихо-

дить, що зараз залишилося два му-
зиканти оригінального складу — я 
й барабанщик Сергій Сахно. Але з 
Сашком і Юрою ми нормально спіл-
куємося, не посварились.

— А у вас ніколи не було бажан-
ня все кинути? Як-не-як 25 років 
на сцені.

— Ні, не було такого. Адже я 
конструктивна людина. Треба за-
вжди рухатися далі. Можна просто 
поміняти напрямок, переосмислити, 
змінити рід заняття. Та кидати все 
— це вже межує із депресивним ста-
ном, а він може бути через якийсь 
алкоголізм або наркоманію. Це для 
неадекватних людей.

— А як же думка, що всі рокери 
п’ють і «вживають»?

— Нав’язана. Щоб очорнити 
світлий образ музикантів (посмі-
хається — авт.). А якщо серйозно, 
то що — рокери п’ють, а інженери 
ні? Або шахтарі, або політики — не 
п’ють, чи що? Усе це забобони.

— У 2007 році ви посіли друге 
місце на проекті «Танці з зірками», 
після чого сказали, що більше не 
будете брати участі у попсових про-
ектах. Але знаю, що незабаром ви 
знову з’явитеся в шоу каналу «1+1».

— Умовили мене. По-перше, дру-
жу з цим каналом. А по-друге, буду 
там уже не конкурсантом, а трене-
ром. 

Тетяна ДАНИЛОВА

Джимі Хендрікс став 
кращим гітаристом всіх 
часів
Музичний журнал «Rolling Stone» склав 
рейтинг ста найкращих гітаристів за всю 
історію. Його очолив Джимі Хендрікс. Друге 
місце у сотні кращих гітаристів посів багато-
разовий володар «Grammy», британський 
рок-музикант Ерік Клептон. Рейтинг був 
складений за участю музичних експертів, 
критиків та видатних гітаристів. 

Вакарчук зіграє концерт в 
Інтернеті
Святослав Вакарчук оголосив про проведення пер-
шої в Україні онлайн-трансляції живого концерту в 
мережі Інтернет. Мається на увазі концерт нового 
музичного проекту Вакарчука «Брюссель». Про це 
повідомили в прес-службі групи «Океан Ельзи». 
Стати учасником «живого» концерту проекту 
«Брюссель» можна буде в будь-якій країні світу, 
зайшовши в день трансляції на YouТube канал. 
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