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«Юркеш» дарує всім жінкам 
«Трах-Тібідох…»
На початку весни легендарна рок-група «Юркеш» 
на чолі з секс-символом 90-х, заслуженим артис-
том України та кандидатом історичних наук Юрієм 
Юрченком починає тур «Трах-Тібідох-Тібідох-
Тібідах». Саме таку казкову назву має нова пісня 
«королів корпоративів», яку колектив присвячує 
всім жінкам. Група сподівається, що нова компози-
ція зможе розтопити сніг у серцях людей і подарує 
справжній весняний настрій.

«Океан Ельзи» преміювали у 
Москві
Група «Океан Ельзи» стала володарем премії у галузі 
рок-н-ролу «Чартова дюжина», яку започаткувало 
«Наше радіо». Виступом українських рокерів за-
вершилася IV щорічна церемонія вручення премії 
«Чартова дюжина» в СК «Олімпійський» у Москві. З 
2010 року організатори спростили підхід до вибору 
переможців. І тепер призи присуджують музикантам, 
чиї композиції змогли протриматися в чарті радіос-
танції значний час.

РОК-КОНЦЕРТ 

Відгримів «Форпост» у Ковелі

12 березня у Ковельському 
культурно-просвітницькому 

центрі відбувся рок-концерт му-
зичного проекту «Центр модерної 
української культури «Форпост» у 
рамках Всеукраїнського соціаль-
ного конкурсу «Djuice гранти». 
Це неабияка подія для цього за-
кладу, адже концерт такого роду 
відбувався там уперше. В камер-
ному залі центру дарували свою 
музику глядачам гурти «Інші» (м. 
Володимир-Волинський), «Елегія» 
(м. Нововолинськ), «Ріплей» (м. 
Луцьк), «Фіолет» (м. Луцьк) і, звіс-
но ж, не залишився осторонь і по-
радував своїх фанів ковельський 
рок-гурт «Generation X». І глядачі, 
і учасники концерту лишилися за-
доволеними.

Велику подяку організатори 
заходу висловили колективу місь-
кого культурно-просвітницького 
центру, зокрема, його директорові 

Сергію Кошаруку, який люб’язно 
підтримав некомерційний проект, 
а також молодіжному журналу 
«Птаха» — за медіа-підтримку та 
допомогу в організації. 

Тож у Волинській області чи не 
вперше втілюється в життя проект, 
покликаний звернути увагу на му-
зичну молодь районних центрів, її 
дозвілля та творчий розвиток. Ре-
алізація проекту «Центр модерної 
української культури «Форпост» 
засвідчує, що «Djuice» підтримує 
молодих талановитих музикантів. 
Проект є важливим поштовхом 
для розвитку не лише музичної 
сфери регіону, але й активізації 
усієї молоді Волинського краю.

КОНФУЗ 

Донька Вітні Х’юстон заперечує 
свою пристрасть до кокаїну

Шокуючі фото доньки Вітні 
Х’юстон Боббі Христини по-

трапили в пресу: на них дівчина 
нюхає білий порошок, схожий на 
кокаїн. Давно відомо, що обоє її 
батьків страждали від пристрасті 
до наркотиків, тож не виключено, 
що їхній 18-річній доньці теж не-
забаром знадобиться допомога лі-
карів. Компрометуючі фотографії 
зробив колишній бойфренд Боббі 
Христини. «Я намагався її зупи-
нити, — розповів хлопець. — Але 
вона відповідала: «Я вся в матір!». 
Вітні потрібно побачити, що від-
бувається з її донькою. Якщо Боббі 
не зупиниться, то залежність від 
кокаїну вб’є її».

На знімках доньці співачки 
всього сімнадцять років, однак, 
як стверджує журнал «National 
Enquirer», у цьому віці вона не 
тільки «нюхала», але вже щосили 
пила пиво та горілку. Сама Боббі 
Христина, коментуючи фото, за-
явила, що все це — підстава. «Ці 
знімки зробила колись дорога мені 
людина. Це дійсно схоже на ню-

хання кокаїну. Та насправді це не 
те, що здається. Люди зроблять усе 
заради грошей, — написала вона у 
своєму блозі. Також дівчина роз-
повіла, що з автором знімків у неї 
були жахливі стосунки, бо, мов-
ляв, вона була в нього закохана, а 
він був закоханий у її гроші.

ЩЕДРА ПРОПОЗИЦІЯ 

Вітас відмовився взяти за дружину 
американську мільйонерку 

Російський співак Вітас зараз га-
стролює в США, і, схоже, соль-

ники артиста проходять досить 
успішно. Спочатку бізнес-леді з 
Лос-Анджелеса зробила Вітасу 
подарунок на день народження у 
вигляді 10 тисяч троянд, а потім 
попросила співака взяти її за дру-
жину, пообіцявши в якості при-
ємного доповнення два мільйони 
доларів і будинок на березі океану 
площею 500 кв. м. Потім із США 
прилетіла рідна сестра 24-річної 
«нареченої», яка й оголосила про-
дюсеру співака цю новину. Візит 
американки був сприйнятий як 

сюжет для програми «Розіграш», 
тому спочатку дівчину довго слу-
хали та навіть годували російськи-
ми пирогами, сподіваючись, що 
вийде веселий телевізійний сюжет. 
У процесі виявилося, що це зовсім 
не жарт, а реальна пропозиція, в 
позитивній відповіді на яку «наре-
чена» на ім’я Сара не сумнівалася.

Коли ж продюсер Вітаса осо-
бисто обшукав увесь офіс і не ви-
явив прихованих камер, настала 
розв’язка. Сестру «нареченої» по-
просили піти та не робити більше 
образливих пропозицій російсько-
му музиканту.

ПОПОВНЕННЯ 

Глюкоза вдруге збирається стати 
мамою

Російська виконавиця Глюкоза, 
вона ж Наталя Іонова, стане 

мамою вдруге. Нещодавно в Мере-
жі з’явилась інформація про те, що 
24-річна Глюкоза знову вагітна.

Хоча животика ще не видно, 
співачка стала рідше з’являтися 
на світських вечірках і присвятила 
весь вільний час турботі про влас-
не здоров’я. А невдовзі стало ві-
домо, що Іонова народить своєму 
чоловікові Олександру Чистякову 
синочка. «Я дуже рада за Наталю 
та Сашу. Майбутня мама почу-
вається добре, а зовсім недавно 

стало відомо, що у пари буде хлоп-
чик», — розповіла близька подруга 
подружжя Іонових-Чистякових.

Нагадаємо, нині співачка з її 
чоловіком уже мають спільну ди-
тину — доньку Ліду. Крім того, від 
попереднього шлюбу у Чистяко-
ва росте син. Пишуть, що Іонова 
хотіла б народити саме хлопчика. 
Мовляв, навіть ім’я малюку вига-
дала — Коля, на честь свого дідуся 
Миколи Олександровича.

Втім, наразі Глюкоза утриму-
ється від гучних заяв стосовно ва-
гітності.

ЗІРКОВІ ЗАРОБІТКИ 

Ріанна оголилася для реклами 
«Nivea»

Співачка Ріанна знялася топлес 
і практично без макіяжу для 

нової реклами косметичної марки 
«Nivea». Вона стала обличчям ре-
кламної кампанії «Nivea» з нагоди 
столітнього ювілею торговель-
ної марки. Початок кампанії за-
плановано на травень цього року 
— одночасно зі стартом нового 
гастрольного туру співачки. Спон-
сором туру виступить «Nivea».

За словами топ-менеджера кос-
метичного бренда Маркуса Пінге-
ра, фірма надзвичайно тішиться 
співпрацею з Ріанною, оскільки 
популярна співачка може залучи-
ти нове покоління шанувальників 
«Nivea».

ДОВІДКА 

«Djuice гранти» — всеукраїнський 
соціальний студентський проект, 
у рамках якого студенти зможуть 
отримати гранти для реалізації 
волонтерських соціальних ініціа-
тив, спрямованих на популяриза-
цію молодої української музики.

У цей світ вони прийшли до нашої 
ери. Містичні постаті, які запере-
чують закони гравітації. Вони 
рухаються, як воїни сімсот років 
тому, літають над сценою з вигну-
тими спинами, у шалених обертах 
ховають обличчя та падають на 
коліна з півтораметрової висоти. Це 
єдині у світі чоловіки, які танцюють 
навшпиньках. Унікальне диво світу 
— національний балет Грузії «Су-
хішвілі» — явище, яке не піддається 
жодним витлумаченням. 

Ансамбль укотре приїхав в Укра-
їну. Чотири концерти відбулися при 
повних аншлагах. Замість того, щоб 
рекламувати себе розповідями про 
виступ у міланському театрі «Ла 
Скала», після якого завісу підніма-
ли чотирнадцять разів, хвалитися 
зустрічами з політичними лідерами 
й англійською королевою, учасни-
ки «Сухішвілі» одягають українські 
строї та кажуть глядачам, що при-
готували для них сюрприз: націо-
нальний танець — гопак. Про нього 
та враження від України розповіла 
директор балету Ніно Сухішвілі, 
онука засновника ансамблю Іліко 
Сухішвілі.

— Краще за українців, ми, звіс-
но, не затанцюємо, та нам захотілося 
зробити глядачам подарунок. Іноді 
практикуємо виконання національ-
них танців у різних країнах: Греції, 
Аргентині, Мексиці. 

— Ніно, а український глядач 
має особливості, властиві тільки 
йому?

— Так, це глядач, який має смак. 
Дуже грамотний, розбирається в 
мистецтві. Аплодує у тих моментах, 
що є хореографічними знахідками, 
наприклад, раптом у середині танцю 
лунають оплески. Ми розбираємося 
в цьому, тож нам напрочуд приємно. 
Дуже емоційний. Глядачі постійно 
скандують: «Хай живе Грузія!».

— Ви встигаєте побачити місто, 
де виступаєте?

— Київ — так, бо сюди приїж-
джаємо на три-чотири дні. А в інших 
містах маємо чіткий графік: готель, 
сцена, репетиція, концерт, знову го-
тель, а вранці їдемо. Та нам подоба-
ється гастролювати у вас. Побували 
на Західній, Східній Україні — за-

вжди з задоволенням гастролюємо. 
Особливо імпонує ставлення людей 
— тепле, зворушливе.

— Ви керуєте ансамблем-
легендою. Про ваших танцюристів 
розказують справжні міфи. Напри-
клад, чи правда, що «Сухішвілі» з 
автобуса одразу йдуть на сцену?

— Ансамбль став легендою ще 
до мого народження. Й усіх нас не-
даремно називають Сухішвілі, бо 
танці під одним прізвищем зробили 
нас родиною. Після батьків прихо-
дять танцювати їхні діти, навіть й 
онуки танцюють. За місяці гастроль-
них турів ми зрослися в одне ціле. 
На щастя, маємо здорову атмосферу 
в балеті — без інтриг, змагання, зо-
ряних хвороб. Це не характерно для 
нашої професії. Наші танцюристи 
їдуть разом відпочивати кудись, що 
мене трохи дивує. Вони разом про-
водять більше часу, ніж із власни-
ми родинами. Щодо сцени… Буває, 
приїжджаємо з запізненням, одяга-
ємо тренувальні костюми та зразу 
проводимо репетицію на сцені. Це 
гарт, стиль життя. 

— Танцюристи багато в чому 
змушені собі відмовляти?

— Вони — звичайні люди. У 
нас схожий режим із професійни-

ми спортсменами. Бажано вчасно 
лягати спати, бо зранку чекає на-
ступне місто, нова сцена, театр. Під 
час гастролей заборонено вживати 
спиртне, дотримуємося дисципліни. 
Середній вік наших артистів — 25 
років. У балеті втричі більше чоло-
віків, аніж жінок. Усього працює сто 
людей. Усі мусять дотримуватися 
цих правил, інакше ними важко буде 
керувати. Все ж талановиті люди не 
прості. У них особливий характер.

Насамкінець Ніно Сухішвілі по-
бажала українцям якомога менше 
проблем і більше можливостей жити 
добре. Каже, що у наших маленьких 
містах особливо помітні складнощі 
буття. Тож нехай людям стане трохи 
легше.

За кулісами густі ряди вішаків. 
Кожен танцюрист балету має по 
сімдесят сценічних костюмів, які во-
зить із собою. Це майже по сорок кі-
лограмів ручного багажу. Сила рук і 
жодної містики. Хоча ось серед одя-
гу щось схоже на обладунки воїна 
«Нічної варти». Танцюрист із мечем 
наголо пролітає над сценою, падає 
на коліна, миттєво схоплюється та 
на пальцях відходить до краю. Чи 
містика?

Кристина ПАВЛЮК, м. Київ

Ніно Сухішвілі: 

Танці під одним прізвищем зробили 
нас родиною

ФІЛЬМИ ТИЖНЯ 


