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Життя

ДО СВЯТА 

«Писанковий дивосвіт» 
прописався у художній школі 

У Луцьку в художній школі від-
крилася 15-а міська виставка-

конкурс дитячої писанки «Писан-
ковий дивосвіт».

Спершу міський голова Ми-
кола Романюк вручив сертифікат 
безоплатного навчання у Луцькій 
художній школі протягом 2011-
2012 навчального року учениці 
школи Анні Кідибі. Ця дівчинка 
також нагороджена дипломом «За 
наполегливість і творчу одержи-
мість».

Згодом журі, до складу якого 
входять художники, мистецтвоз-
навці, оцінювало експонати юві-
лейної виставки-конкурсу «Пи-
санковий дивосвіт». Загалом було 
представлено 892 писанки 236 
учасників. Роботи, представлені 

на конкурс, є авторськими та ви-
конаними у традиційній манері 
— восковим розписом, із фарбу-
ванням природними чи хімічними 
барвниками.

Виставка відкрита для відвід-
увачів до 8 травня 2011 року.

Керівник вокальної студії «Шанс-Musik» 
не вважає піар запорукою успіху 

ЗНАЙ НАШИХ 

Благодійна акція «Бог 
багатий милосердям» 
зібрала 168 тисяч гривень 
18 квітня на засіданні Волинської Ради Церков 
підбили підсумки Різдвяного благодійного 
марафону «Бог багатий милосердям». Збір 
коштів тривав упродовж січня-лютого. Всього 
було пожертвувано 168 тисяч гривень. Це вдвічі 
більше, ніж у попередні роки. 387 організацій, 
підприємств і мешканців області перерахували 
кошти на рахунок марафону.

Через 10 років у Криму хочуть 
приймати до 20 млн. туристів 
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр інфра-
структури Борис Колесніков під час своєї робочої поїздки 
до Криму. «Цього року в Крим приїде шість мільйонів 
туристів, наше завдання, щоб за десять років ми вийшли 
на 20 мільйонів людей у рік. Радянський Союз, якщо ви 
пам’ятаєте, приймав усього 10. Ми підведемо мережі, 
побудуємо міжнародний аеропорт, а бізнес побудує 
готельний і розважальний комплекси», — сказав Колесні-
ков. Говорячи про проект, він відзначив, що будувати його 
будуть за аналогією з Анталією (Туреччина). 

НА ДОГОДУ СПОЖИВАЧУ 

Лучани до Великодня можуть 
скупитися на ярмарках

15 квітня ярмаркували у Луць-
ку. Свою продукцію про-

понували п’ятдесят підприємств, 
агроформувань, фермерів і влас-
ників особистих селянських гос-
подарств. Зокрема, свининою тор-
гували п’ятнадцять господарств і 
господарів. Селяни отримали мож-
ливість продати картоплю, моркву, 
буряк столовий, цибулю, саджанці 
плодових дерев і кущів, розсаду та 
насіння, мед, яйця. Покупцям був 
запропонований широкий вибір 
ковбасних і хлібобулочних ви-

робів, печиво, соки, тверді сири, 
вершкове масло, цукор, борошно 
тощо.

Лучани охоче купували про-
дукцію безпосередньо у вироб-
ників за більш приємними ціна-
ми. Наступний передпасхальний 
сільськогосподарський ярмарок 
у Луцьку відбудеться 22 квітня 
на вул. Дружби Народів, 3 (район 
ДПЗ). Окрім цього, з 19 по 22 квіт-
ня передсвяткові ярмарки на вули-
ці Єршова у Луцьку відбуваються 
щоденно. 

В ОЧІКУВАННІ СВЯТА 

В центрі Луцька гуртом готувалися до Великодня

В неділю в обласному центрі про-
ходила духовно-мистецька акція 

«За тиждень — Великдень!». Дійство 
організувало Православне молодіж-
не товариство імені Ніколи Свято-
ші з благословення митрополита 
Луцького і Волинського Ніфонта та  

за сприяння управління культури 
Луцької міської ради. 

Вербної неділі у Луцьку всіх охо-
чих учили розписувати великодні 
писанки. На Театральному майда-
ні розгорнули кілька столів міні-
майстерень. Про все необхідне для 
писанкарства подбали організатори. 
Всім, хто в цей день уперше взяв до 
рук писачок, допомагали виводити 
узори майстри-волонтери. 

— Ми хочемо навчити багатьох 
людей цього гарного мистецтва, — 
розповідає майстер Аліна. — Щоб 
створити писанку, спочатку наноси-
мо на яйце ескіз простим олівцем, а 
потім обводимо його воском. У ро-
ботах використовуємо орнаменти на 
архаїчну тематику.

Крім традиційних писанок, які 
виготовляли за допомогою фарби та 
воску, лучани створювали й досить 
оригінальні: 

— Ми беремо готові дерев’яні 
яєчка й обкручуємо їх кольоровими 
нитками. Виходять напрочуд яскраві 
й оригінальні великодні символи» — 
розповідає майстер-волонтер Юлія.

Родзинкою акції стала величезна 
писанка, до створення якої всіх при-

сутніх долучали флористи. Кожен 
міг створити з природних матеріа-
лів, моху чи сезалю, своє яйце — та-
ким чином зробивши свій вклад у 
виготовлення писанки-велетня. На 
Великдень її встановлять на голо-

вній площі Луцька.
Волинські художниці Світлана 

Костукевич та Оксана Тарасенко на-
вчали майструвати великодніх жу-
равликів. В оригінальному варіанті 
їх роблять із соломки. Та в цей день 

виготовляли подарунковий варіант 
— із яскравих смужок кольорового 
паперу. Як зазначила пані Світлана, 
журавлики — це автентична во-
линська іграшка. Таких не роблять 
більш ніде, і нині вони можуть ста-
ти справжнім волинським брендом, 
оскільки є оригінальними упаковка-
ми для писанок. 

У рамках акції працівники однієї 
зі шкіл вивчення іноземних мов за-
нурювали дітвору в атмосферу Вели-
кодня в США. Малят перевтілювали 
в пасхальних кроликів, які є симво-
лами Великодня в деяких країнах За-
хідної Європи та США.

Передсвяткова акція викликала 
захоплення як у дітей, так і в їхніх 
батьків. 

— Дуже добре, що є люди, які ор-
ганізовують такі свята для дітлахів. 
Я думаю, що такі заходи виховують 
у малят культуру та милосердя, — 
ділиться пані Катерина, донька якої 
того дня створила свою першу пи-
санку. — Ми сьогодні вперше позна-
йомилися з писанкарством, тож те-
пер купимо писачок і будемо робити 
свої писанки до Великодня.

Ольга УРИНА

Спортсмени з Луцька встановили 
рекорди на Всесвітніх іграх

Нещодавно у турецькому місті 
Анталія відбулися IV Всесвіт-

ні ігри серед спортсменів із вадами 
зору. У змаганнях брали участь три 
тисячі спортсменів із 64 країн сві-
ту. Лучани Анатолій і Вадим Греч-
ко (батько та син) — представники 
Волинського центру «Інваспорт» 
— вкотре на міжнародних стар-
тах показали високий результат 
у пауерліфтингу.  Вадим, студент 
третього курсу Луцького інсти-
туту розвитку людини «Україна», 
здобув срібну нагороду, посту-

пившись іранському спортсмено-
ві лише 2,5 кілограма. Зате Вадим 
Гречко зумів встановити світовий 
рекорд у присіданні зі штангою 
у ваговій категорії до 75 кг — 260 
кілограмів. Крім того, лучанин по-
бив рекорд України у сумі трибор-
ства на 35 кг, нині він дорівнює 650 
кг. Анатолій Гречко прилетів до 
Анталії з високою температурою, 
проте навіть попри це зумів ви-
бороти третє місце та встановити 
кілька світових рекордів серед ве-
теранів.

Арт-менеджер, шоумен, 
композитор-виконавець із Луцька 
Сергій Скулинець не любить піари-
тися. Через це, можливо, й до сих 
пір є маловідомим для широкого 
загалу. Однак у колах мистецьких, 
особливо серед молоді, його зна-
ють добре. Позаяк вокальна студія 
«Шанс-Musik», яку очолює пан Сер-
гій, дає талановитим волинським 
студентам змогу розвивати та вдо-
сконалювати свої творчі здібності. 
Студійці постійно отримують 
найвищі нагороди на престижних 
фестивалях і конкурсах, серед яких 
Форум сучасного мистецтва «Моло-
дограй» і Міжнародний фестиваль 
естрадної пісні «На хвилях Світязя». 
Про діяльність «Шанс-Musik», а 
також про власну творчість Сергій 
Вікторович розповів «Відомостям».

— «Шанс-Musik» була створена 
у 2009 році, — каже керівник студії. 
— Щороку у вересні ми залучаємо 
нових учасників. Одначе навчати-
ся тут можуть не всі, адже треба 
пройти прослуховування, тобто 
своєрідний кастинг. Нині наш ко-
лектив нараховує понад сімнадцять 
учасників із різних факультетів Во-
линського національного універси-
тету — географічного, біологічно-
го, романо-германської філології, 
психологічного, хімічного, а також 
педагогічного інституту й Інститу-
ту мистецтв. Репертуар нашої студії 
досить різножанровий, що зумовле-
но особливостями вокальних даних 
учасників. Це можуть бути як по-
пулярні сучасні естрадні компози-
ції, наприклад, «Карпати», «Gigolo», 
«Mama Maria», «Кафе», «Землянка», 

«Вечная любовь», «I need your love», 
«Віночок» та ін., так і відомі україн-
ські шлягери «Стожари», «Червона 
рута», «Мій рідний край», «Пісня про 
пісню» й ін.

Варто зазначити, що репертуар 
колективу налічує вже понад двад-
цять творів, композитором яких 
є сам Сергій Скулинець. Це його 
«Гімн університету», «Пісня про до-
бро», «Дивні сни», «Ти не моя…», 
«Волинь — мій край», «Мрія», «Сер-
це дівоче». До багатьох із них він 
сам написав й слова. Та нещодавно 
взяв до себе у команду молоду по-
етесу, перспективного музиканта 
Оксану Федорчук, тож працюють 
тепер у тандемі. Зі слів керівника 
«Шанс-Musik», неабияку допомогу 
вокальній студії надає й звукорежи-
сер Геннадій Гусінцев. Завдяки його 
аранжуванням, каже пан Сергій, ав-
торські композиції відразу стають 
справжніми хітами, а новостворена 
студія звукозапису сприяє розвитку 
вокального мистецтва в університе-
ті. До слова, навчання у студії безко-
штовне. Та наразі воно доступне ли-
шень для студентів ВНУ. Одначе пан 
Сергій не проти розширення меж 
студії та залучення студентів і шко-
лярів із інших навчальних закладів.

Гордістю «Шанс-Musik» є лауре-
ати всеукраїнських і міжнародних 
конкурсів Оксана Федорчук і Юрій 
Матвійчук. Також непогані перспек-
тиви у Ольги Папінко та Юрія Лит-
винюка. Цьогоріч вони планують 
виступити на фестивалі «На хвилях 
Світязя».

Однак, аби працювати творчо, 
розвивати свій талант, необхідна й 
матеріальна підтримка. Сергій Ві-

кторович констатує, що сьогодні 
вкрай важко знайти спонсора, здат-
ного оцінити й сприйняти ту музи-
ку, яку творять і виконують студійці. 
Тож доводиться самому добряче по-
працювати.

— Не гребую будь-якою роботою, 
— розповідає музикант. — Працюю 
ведучим різних заходів, шоуменом 
на корпоративах і весіллях, співаємо 
на вечірках. Одне слово, намагаємо-
ся частіше виступати, щоб нас бачи-
ли та чули. Та піарщини я не люблю. 
Просто роблю те, що до душі, а слу-
хачі нехай уже самі оцінюють.

І справді, словами не передати 
усього захвату від його виконання 
пісень. Це треба почути! 

— Цього року, випадково сидячи 
в Інтернеті, — продовжує музикант, 
— побачив рекламу про відбір на 
конкурс «Голос України». Його невдо-
взі транслюватимуть на каналі «1+1». 
Надіслав свої пісні, й мені прийшло 
повідомлення, мовляв, «ви пройшли 
на другий тур, приїздіть 17 березня 
до Києва на відбір». Я приїхав до сто-
лиці. Співав тоді італійською компо-
зицію Джорджа Гробена «Для тебе». 
Виступив, як на мене, нормально. 
Меладзе, який був у журі, підхопився 
зі словами «Спасибо, это было здо-
рово!». Одначе самого лишень його 
«здорово» було замало, щоб пройти 
далі.

На запитання, чи не пробував 
своїх можливостей на популярному 
шоу «X-фактор», Сергій відповів, що 
ні. Одначе водив своїх студійців на 
відбір в «Україна має таланти». Та 
чомусь, каже, тоді з Луцька нікого не 
взяли.

Людмила ШИШКО


