Василь Зінкевич
Народний артист України, естрадний співак
Віхи життя та творчості
Василь Іванович Зінкевич народився 1 травня 1945 в с. Васьківці
Ізяславського району Хмельницької області — український естрадний співак
(лірико-драматичний тенор), народний артист України (1986), лауреат
Шевченківської премії (1994), Герой України (2009), почесний громадянин м.
Луцька. Чимало пісень у його виконанні увійшли до золотого фонду
української музики XX століття.
Батько співака, Іван Харитонович гарно співав, був регентом
церковного хору. За спогадами матері, Ганни Прокопівни, від батька
Василеві передалися здібності й любов до мистецтва. Ще малим він зробив
собі вдома невеличку сцену і танцював на ній. У шкільні роки брав участь у
художній самодіяльності.1968 року, після служби в армії, приїхав до міста
Вижниці доучуватися в художнє училище прикладного мистецтва.
У 1968–1973 рр. він — художній керівник народного самодіяльного
ансамблю танцю «Смеречина» при Вижницькому будинку культури, де
робить перші кроки у вокальній школі Левка Дутківського, керівника ВІА
«Смерічка». У 1973–1975 — соліст цього колективу.З 1975-го — соліст, а з
1980 — художній керівник ансамблю «Світязь» Волинської обласної
філармонії (Луцьк). 20 жовтня 1978-го співакові присвоєне звання
заслуженого артиста України, а 3 січня 1986 — народного артиста України.
Творчість співака тісно пов’язана з ім’ям Назарія Яремчука. 1971 р. у
м. Яремча був відзнятий, а потім показаний на Центральному телебаченні
перший український музичний телефільм «Червона рута». Герой В.

Зінкевича — молодий шахтар Борис із Донбасу співає пісні на музику В.
Івасюка та В. Громцева. Кульмінацією фільму стало виконання пісні В.
Івасюка про справжнє й щасливе кохання — «Червона рута». Того ж року цю
пісню В. Зінкевич успішно виконує (разом з Н. Яремчуком і В. Івасюком) на
підсумковому концерті телевізійного конкурсу «Пісня року» у Москві. Пісня
приносить молодому коллективу велику популярність і звучить по всій
країні.
У 1972 р. в Москві на телеконкурсі «Алло, ми шукаємо таланти» разом
із Н. Яремчуком та ансамблем «Смерічка»
він виконує пісню Л.
Дутковського «Горянка», займає перше місце й стає лауреатом Всесоюзного
конкурсу. У 1975 р. знімається в естонському телефільмі «Виступає ансамбль
«Смерічка» підкеруванням Левка Дутковського».
В 1975 році переїздить до Луцька і працює у складі ВІА «Світязь» під
керуванням Валерія Громцева. Гурт швидко піднімається на хвилю
популярності. Він володіє красивим, яскравим, дзвінким голосом. Його
виконанню властиві висока музична культура, органічна шляхетніть,
пристрасність, точно вгаданий настрій пісні. Сам моделював сценічні
костюми для себе й ансамблю. Знявся у фільмах-концертах «Червона Рута»
(1971), «Мелодії голубих озер» (1977), «Червона Рута. Десять років потому»
(1981), «Музика весни» (1987), «Відлуння його життя» (1988), «Червона Рута
Володимира Івасюка» (1988), «Мереживойогодоріг» (1990) та в інших
музичних фільмах Українського телебачення.
У 1997 році В. Зінкевич був нагороджений орденом Миколи
Чудотворця. 20 серпня 1999 р. Він одержав від Президента орден за заслуги
2-го ступеня. 4 жовтня 2001 р. від головного редактора газети «Голос
України» за результатами конкурсу серед читачів отримав звання «Золотий
голос України», що засвідчило вручення йому «золотого пера».
30 вересня 2001 року Луцький міський голова присвоїв йому звання
почесного громадянина Луцька. 24 травня 2002 року у Києві Міжнародним
центром культури і мистецтв була відкрита «Алея зірок», де Зінкевичу була
вручена Зірка України (орден №1).
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