Визначення поняття
Естра́да — різновид сценічного мистецтва, як
окремий жанр так і синтез жанрів: спів, танець,
оригінальний виступ, клоунада, циркове мистецтво,
ілюзії.
Як вид культурно-економічної діяльності естрада є
складеним поняттям шоу-бізнесу. Проте в деяких
випадках такі асоціації недопустимі.
Українське естрадне мистецтво зародилося в
Україні в 1950-х, після смерті Сталіна.

1950—1960 роки
З'являється організація «Укрконцерт», естрадні пісні
вводяться до програм обласних філармоній,
виникають нові колективи, приходять співаки, що
співають в основному тільки естраду
Пісні виконувалися в основному під оркестр
(естрадний, естрадно-симфонічний, народних
інструментів, іноді камерний), також їх часто
виконували хорові колективи.

 «Батьком» української естради

справедливо називають Платона
Майбороду. Він написав багато
чудових творів. Але після смерті у
1970 році свого головного співавтора
Андрія Малишка Платон
Іларіонович написав дуже мало.
 Своєрідним королем української
пісні був Олександр Білаш. Його
творіння лунали у всіх містах і селах
України і навіть за кордоном. Важко
знайти виконавця чи колектив 60-х,
які не виконували його
неперевершених пісень. Вони
залишалися популярними і в 70ті — 80-ті роки.
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 Пісні створювалися в основному на вірші провідних на той час

поетів — Андрія Малишка, Дмитра Луценка, Михайла Ткача,
Дмитра Павличка, Бориса Олійника, Миколи Сингаївського,
Лади Реви, Олександра Богачука, Ігоря Бараха, Любові
Забашти, Василя Юхимовича та ін. Основними мотивами цих
пісень, не рахуючи творів соціалістичного реалізму, були любов
до рідної землі, маленької батьківщини, матері, а також ніжна і
висока любовна лірика.
 Саме народна пісня була основним поштовхом до написання
власних пісень. Композитори естрадного напрямку практично
не піддалися іноземному (західному) впливу.

 Найвідомішими виконавцями пісень даного

напрямку були Дмитро Гнатюк, Микола
Кондратюк, Валентина Купріна, Констянтин
Огнєвий, Анатолій Мокренко, Олександр
Таранець, Лариса Остапенко, Діана Петриненко,
Юрій Богатіков, Юрій Гуляєв, пізніше — Раїса
Кириченко. Цікаво, що більшість з цих співаків
працювали також в оперному жанрі.
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Кінець 1960-тих — 1980-ті роки
 Пісенну спадщину даного періоду варто поділити на дві

частини. Перша з них — це оркестрова естрада нового
типу. Сюди відносимо творчість (або більшу її частину)
таких маестро, як Володимир Івасюк, Ігор Поклад, Іван
Карабиць, Богдан Янівський, Вадим Ільїн, Олександр
Зуєв, Ростислав Бабич, Борис Монастирський,
Олександр Осадчий.
 Мирослав Скорик у той час творив таку музику, яку тоді
майже не писав ніхто. Свою естрадну діяльність він
розпочав ще 1963 року, створивши вокальноінструментальний оркестр «Веселі скрипки».
Мирослав Скорик

 Другий напрямок даного періоду — це музика нового

покоління — електронна, яку виконували
передусім ВІА (вокально-інструментальні ансамблі), іноді
використовується такий термін, як біт-біт, але він не
охоплює всі жанри, які панували серед цієї музики. На той
час це була легка музика (відносно традиційної, оркестрової
естради), мовою сьогодення — поп. проте вже у 80-ті ВІА
починають потроху відмирати, з'являється багато нових
груп, які грали сучаснішу, але в багатьох випадках ще
простішу і менш якісну музику. Івасюк, до речі, не дуже
любив такі аранжування своїх пісень, він завжди тяжів до
оркестру.
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 Величезною популярністю у 1970-1980-ті

користувалися вокально-інструментальні ансамблі
«Смерічка», «Кобза», «Ватра», «Водограй»,
«Світязь», «Арніка», «Чарівні гітари», «Краяни»,
«Опришки». Найвідомішими поетами-піснярами у
цей час були Юрій Рибчинський, Володимир
Кудрявцев, Вадим Крищенко, Андрій Демиденко,
Ростислав Братунь, Анатолій Драгомирецький,
Богдан Стельмах, Олександр Вратарьов, Ігор
Лазаревський, Віктор Герасимов…

 Серед найвідоміших пісень періоду 70-х — 80-х

слід згадати такі, як «Червона рута», «Водограй»,
«Дикі гуси», «Чарівна скрипка», «А ми удвох», «Три
дороги», «Канни», «Моя любов, моя земля»,
«Незрівнянний світ краси», «Гай, зелений гай»,
«Мій рідний край», «Стожари», «Смерекова хата».

Серед найпопулярніших виконавців цього
періоду були Назарій Яремчук, Василь
Зінкевич, Софія Ротару, Ніна Матвієнко, Іван
Попович, Віктор Шпортько, Ліна
Прохорова,Тетяна Русова, Людмила
Артеменко, Лідія Михайленко, Лідія Відаш,
Тріо Мареничів.
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 В зазначений період змінюється не лише музика,

а й тексти — нові митці (за деякими винятками)
відходять від сільської тематики, від
«сльозливості» та «сентиментальності». Це й не
дивно, тому що більшість композиторів
народилися і виросли у місті (Івасюк, Поклад,
Карабиць, Скорик, Янівський). Ритми стають
жвавішими, енергійними, під вокальноінструментальні ансамблі охоче танцює молодь, з
кінця 70-х відчувається вплив диско. З'являється
величезна кількість джаз- і рок-обробок.

80ті роки – наш час
 Відбувається занепад старої української

естрадної музики, потроху вмирають
композитори, губить популярність жанр ВІА
взагалі, пісні стають простішими за музикою і
текстами, часом — примітивними. Хоча
змістовні твори продовжують з’являтися,
особливо це стосується таких композиторів, як
Олександр Злотник, Остап Гавриш, Генадій
Татарченко, Леонід Попернацький, В'ячеслав
Корепанов, Мар'ян Гаденко, Микола Мозговий,
Павло Дворський.

 Зі здобуттям незалежності в Україні активніше почала

розвиватися і культурна сфера. Своя власна естрада, яка
тепер має назву шоу-бізнес, в Україні пройшла шлях від
хобі купки ентузіастів до світового визнання і
прибуткової індустрії.
 Вітчизняні артисти відкривали нашу країну світу,
завойовували популярність за кордоном, створювали
міжнародний імідж України.
 Багато з тих, хто стояв біля витоків українського шоубізу досі на плаву і в топі, хтось уже давно відійшов від
справ, але всі взяли участь у створенні самобутнього
українського естрадного стилю і розвитку культурної
сфери країни.

 Старт української незалежної сцени, не схожої на

жодну іншу у світі, був даний ще за два роки до
появи нашої країни, а саме у 1989 році, коли 24
вересня у Чернівцях відбувся фестиваль української
музики "Червона рута - 89".
 З відомих артистів на сцені "Рути-89" виступили і
популярні у майбутньому гурти - "ВВ", "Брати
Гадюкіни", "Кому вниз", а також маловідома тоді
виконавиця Ірина Білик.

 Так, на фестивалі у 1991 році у Запоріжжі виступав

Андрій Кузьменко - тепер відомий як"Скрябін".
Донецька "Червона Рута" у 1993 році
відкрила Олександра Пономарьовата Руслану
Лижичко, через два роки у Криму на фестивалі
виступили зовсім молодіАні Лорак та Наталя
Могилевська. Ще через два роки у Харкові на сцені
"Червоної Рути" засвітилися "Танок на майдані
Конго" і "Тартак".
 "Червона Рута" стала справжнім ярмарком талантів, а
головне майданчиком, на якому могли заявити про себе
молоді українські виконавці, з причини відсутності тоді
доступу на радіо і телебачення.

 Іншими такими майданчиками на той час стало

радіо "Промінь" - ареал української сцени, на
якому цілими днями крутили популярних у ті дні
виконавців - Іво Бобула,"Братів
Карамазових", Віктора Павлика та інших.

 Початок 2000-них років ознаменувався тим, що вперше

українську сцену можна назвати шоу-бізнесом. У цей
час ознаками естради стали комерціалізація, поява
яскравих образів, дорогих шоу і нестандартних підходів
для завоювання серця слухача.
 У перший день весни 2002 року на телебаченні
з'являється новий канал - "М1", який стає головним
джерелом музичного життя країни. Весь вітчизняний
шоу-біз прагне отримати право ротації на каналі і
розширити свою базу слухачів.
 Інші музичні канали - MTVУкраїна, OTV, Entermusic також посприяли розкрутці
української сцени і вивели її на новий рівень.

 16 травня 2004 року увійде в історію

України як головний успіх
вітчизняної музикиРуслана та її
"Дикі танці" підкорили Європу,
українська співачка виграла
"Євробачення". Варто зазначити,
що це була не перша поява України
на сцені престижного конкурсу. На
рік раніше першовідкривачем став
Олександр Пономарьов, який посів
14-те місце. У 2006 році "Дикі танці"
і взагалі визнали найкращою
піснею "Євробачення". Альбом
“Дикі танці”, став першим 5-кратно
платиновим альбомом вУкраїні, із
загальним тиражем 0,5 мільйона
екземплярів.

 Тріумф Руслани зробив "Євробачення" дуже

популярним серед вітчизняних виконавців,
потрапити на конкурс намагалися більшість
знакових артистів країни. У 2007 році Європу
підкорила Вєрка Сердючка, яка зайняла на
"Євробаченні" друге місце, також другою через рік
була Ані Лорак.

 Український рок, як окремий феномен, почав

формуватися у кінці 80-тих.
 Як годиться, частково він увібрав у себе елементи
протестного руху. Перші українські рокери
наголошували на українському націоналізмі у своїй
творчості і не соромилися цього. Так з'явилися "Брати
Гадюкіни", "Плач Єремії", "Мертвий Півень", "Кому
вниз". Найбільшу популярність серед першої хвилі
рокерів отримали "Воплі Відоплясова" Олега
Скрипки. З часом "ВВ" стали культовим українським
гуртом, що гастролює по Європі і асоціюється з
українською естрадою.

 "Океан Ельзи" стали флагманом вітчизняної сцени

 Поступово українським музикантам стало тісно всередині








України, після чого почалася їхня "експансія" за кордон.
У першу чергу на Схід - російський музичний ринок добре
приймав українців. Українці завжди яскраво виступали на
російському пісенному конкурсі "Нова хвиля", завойовували
російські музичні премії.
Причому популярні там були як українські поп-виконавці,
типу Вєрки Сердючки, Потапа і Насті, Ані Лорак, так і
оригінальні, нестандартні проекти.
Сучасна українська музика взагалі славиться різноманіттям
виконавців та їхньою оригінальністю. Широко популярні за
кордоном і "Бумбокс", і "Quest Pistols", і"Pianoboy", і Іван
Дорн.
Захід підкорили "ДахаБраха" і "KAZAKY".
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