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Журнал «Forbes» склав рейтинг 
найбагатших зірок, яких уже 

немає серед живих. Очолив його по-
кійний Майкл Джексон.

Король поп-музики вже дру-
гий рік поспіль зберігає лідерство в 
списку померлих діячів мистецтва, 
чиї здобутки продовжують приноси-
ти дохід навіть після їхньої смерті. 

Так, за останній рік Майкл Джек-
сон заробив 170 мільйонів доларів. 
Такий дохід покійному кумиру при-
несли продажі його альбомів, а та-
кож знаменитий маєток Neverland. 
Треба зауважити, що в останні роки 
свого життя в Джексона були сер-
йозні борги й він перебував на межі 
банкрутства. У загальному списку 
найбагатших діячів мистецтва — і 
живих, і мертвих — поп-виконавець 
поступається тільки групі «U2». 

На другому місці рейтингу вия-
вився інший король — Елвіс Преслі. 
Незабутні композиції співака при-
несли йому 55 мільйонів доларів.

Блондинка Мерилін Монро посі-
ла третю сходинку в рейтингу найба-
гатших небіжчиків. Вона потрапила 
у список із доходами в 27 мільйонів 
доларів. Її портрети прикрашають 
одяг, косметику та парфуми. Зараз 
розробляються мережі кав’ярень її 
імені. 
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Німецьку модель звільнили за 
зв’язок із Каддафі
Німецький телекомунікаційний концерн «Telefonica 
Germany» розірвав контракт із моделлю Ванессою 
Гесслер через те, що та зустрічалася з убитим си-
ном Муаммара Каддафі Мутасімом і висловилася 
на підтримку клану колишнього лівійського лідера. 
Причиною такого рішення стало нещодавнє інтерв’ю 
Гесслер італійській газеті. Вона зізналася, що зустріча-
лася з Мутасімом протягом чотирьох років, і заявила, 
що сім’я Каддафі зовсім не така, як її виставляють у 
міжнародних ЗМІ: вони «абсолютно нормальні люди».

Тіні Канделакі зіпсували 
відпочинок
Тіна Канделакі провела відпочинок на грець-
кому острові, однак залишилася незадоволена. 
Через поганий сервіс і відсутність пляжу жагуча 
брюнетка була змушена шукати інший готель. 
Тепер телеведуча вимагає 1,7 мільйона рублів із 
туроператора за зіпсовану відпустку. На початку 
листопада в Кунцевському суді Москви пройде 
процес за позовом Тіни. Турфірма, яка забез-
печила Канделакі такий «відпочинок», поки не 
прокоментувала ситуацію.

ЗЛОЩАСНИЙ ТРЮК 

Дмитро Орлов постраждав на 
зйомках 

Дмитро вже давно взяв за прави-
ло по можливості не вдаватися 

до допомоги дублерів, а викону-
вати всі трюки самостійно. Свого 

часу він навіть спеціально прохо-
див навчання в школі каскадерів. 
За задумом режисера, 40-літній 
актор повинен був вистрибнути з 
вікна палаючого будинку. Під час 
репетиції Орлов трохи пригинався 
й з легкістю виконував трюк. Але 
в момент, коли пролунала команда 
«Мотор!», він із розгону вдарився 
головою об раму.

На щастя, актор зумів згрупу-
ватися й приземлився на спеціаль-
ний матрац. Обійшлося без пере-
ломів, хоча висота була немала — з 
п’ятиповерховий будинок. Уже на 
землі Дмитро на кілька хвилин 
знепритомнів від больового шоку. 
Артиста, що стікав кров’ю, госпі-
талізували в найближчу лікарню. 
Медики поставили Орлову діагноз 
«струс мозку» і вже збиралися на-
класти шви на рану, але Дмитро за-
ради ролі не дозволив вистригати 
волосся на голові. У підсумку до-
велось обмежитися накладенням 
спеціальних скоб. Актор пролежав 
у лікарні тиждень, а першого ж 
після виписки знімального дня ви-
конав злощасний трюк.

ГАСТРОЛІ 

В Україну їде легендарний 
композитор Ерік Серра

УНІКАЛЬНИЙ НОМЕР 

Запашний потрапив у Книгу 
Гіннеса

Едгард Запашний потрапив 
у Книгу рекордів Гіннеса зі 

справді унікальним номером. Він 
проїхав 20 м, стоячи на парі коней. 
До того ж на плечах у дресируваль-
ника вмостилися дві дівчини. 

«Трюк «Акробати на конях» 
(колона з трьох осіб, які підніма-
ються один одному на плечі, на 
двох конях, — авт.) я готував пів-
тора року, — розповідає відомий 
циркач. — Ми подали фахівцям 
Книги рекордів усі необхідні до-
кументи та через два місяці одер-
жали позитивну відповідь і по-
здоровлення. Скоро отримаємо й 
сертифікат». 

Дресирувальник пояснив уні-
кальність номера. Річ у тому, що 
ноги артиста на двох конях, які ска-
чуть, не зафіксовані. Все залежить 
тільки від майстерності вершника. 
На плечах у Запашного стояли дві 
артистки — Олександра Блінова 
та Христина Грицаєнко. Обидві 
— майстри спорту з акробатики, а 
також працюють у «Цирку братів 
Запашних». Разом дівчата важать 
110 кілограмів — такий вантаж до-
велося витримати Едгарду.

«За умовами експертів із Кни-
ги рекордів Гіннеса, ми мали про-
їхати десять метрів, але ми подо-
лали аж двадцять, — тішиться пан 
Запашний. — Тепер я хочу пока-

зати цей трюк на Міжнародному 
фестивалі циркового мистецтва в 
Іжевську в березні. А далі планую 
збільшити кількість осіб у колоні 
до чотирьох».

Нагадаємо, що це не перше 
потрапляння братів Запашних у 
Книгу рекордів Гіннеса. В 2006 
році молодший брат — Аскольд За-
пашний — верхи на леві на кличку 
Майкл здійснив майже триметро-
вий стрибок із одного колеса дво-
метрової висоти на інше.

Нещодавно відома волинська спі-
вачка, композитор Тетяна Ціхоцька 
презентувала нове нотне видання 
— збірку власних пісенних творів 
«На крилах пісень», створених на 
вірші Лесі Українки. Авторка дарує 
нам можливість виконати ці твори 
під акомпанемент фортепіано чи 
камерного квартету зі сподіванням, 
що поезія Лесі Українки, покладена 
на музику, зазвучить як у музичних 
салонах, так і з великої сцени. 

В актовому залі Волинського кра-
єзнавчого музею відбувся концерт-
презентація збірки пісенних творів 
Тетяни Ціхоцької «На крилах пі-
сень». Серед запрошених на дійство 
гостей — відомі творчі особистості 
краю, музикознавці, музейні праців-
ники, представники влади та куль-
турної інтелігенції Луцька. 

Під час концерту-презентації, 
який радше нагадував літературно-
музичний вечір, були виконані всі 
пісні, що увійшли до видання. Крім 
солістки Тетяни Ціхоцької, в про-
грамі взяли участь камерний ін-
струментальний ансамбль «Ретро», 
акомпаніатори й аранжувальниці 
— Світлана Вишинська та Ірина Ци-
ганкова, хор «Волинські дзвони».

Своїм виданням збірки пісень, 
створених на вірші Лесі Українки, 
Тетяна Ціхоцька завершила чер-
говий етап мистецького проекту, 
розпочатого в березні цього року. 
Музичний відеофільм, презентація 
пісень на урочистостях із нагоди 
ювілею написання драми-феєрії «Лі-
сова пісня» у Колодяжному, створен-
ня нових пісень, копітка робота над 
нотними партитурами у співпраці з 
колегами-музикантами — і ось гото-
ва збірка, яка побачила світ у видав-
ництві «Волинські старожитності». 

Сама Тетяна Ціхоцька, відповіда-
ючи на запитання про те, як виникла 
ідея створити ці пісні, говорить про 
певну випадковість обставин — тек-
сти Лесі Українки нібито трапилися 
їй самі, і вона навмисне їх не роз-
шукувала. При цьому можна впев-
нено стверджувати, що у творчості 
випадковостей не буває. Цікаво, що 
мелодійний малюнок, який відчула 
Тетяна Ціхоцька у віршованих ряд-
ках, ніби окреслює кожне слово по-
етеси, і твір оживає. 

На жаль, не можна не погоди-

тись із тим, що створювані досі пісні 
на поезію Лесі Українки є швидше 
даниною пам’яті, ніж результатом 
«планової» композиторської діяль-
ності. Той, часто надуманий, пафос 
або «революційна патетика», що так 
настирливо вишукувались у віршах 
Лесі Українки, відобразились і в му-
зиці. В результаті музичні творіння 
досить авторитетних українських 
композиторів — К. Стеценка, Д. Сі-
чинського, Я. Степового — одразу 
після написання потрапляли на по-
лиці бібліотек, але аж ніяк не в ре-
пертуар виконавців. Можна сказати, 
що «вільну дзвінкоголосу пташку» 
Лесиної поезії саджали у міцно зро-
блену клітку офіціозу. І там, за тими 
ґратами, вона і замовкала.

— На жаль, пісні, написані на ві-
рші Лесі Українки, — каже пані Те-
тяна, — не є популярними в народі, 
так, як, наприклад, пісні на вірші 

Шевченка, скажімо, «Реве та стогне 
Дніпр широкий», «Думи мої, думи», 
або Франка — «Ой ти, дівчино, з го-
ріха зерня». Ці пісні чули та знають 
усі українці. Мені було дуже дивно, 
що такі твори — хоча б з першої по-
етичної збірки «На крилах пісень» 
— досі не заспівані. Хоча я впевнена, 
що, звичайно ж, композитори писа-
ли пісні на вірші Лесі Українки, про-
те не зуміли донести подих її поезії 
до широкого кола. Ймовірно, і самі 
співаки не відчували, що ці пісні 
зроблять їх популярними. Так, не 
просто в наші часи нести істинно 
українське мистецтво. Не легко було 
і самій Лесі Українці, першу ж збір-
ку якої забороняла царська цензура. 
Попри все — «правдами і неправ-
дами» — вона її випустила у світ. Я 
сама відчула, наскільки є сучасними 
погляди та сама творчість Лесі Укра-
їнки, й усвідомила, наскільки вони 
були прогресивними.

Сподіваємося, що видання Те-
тяни Ціхоцької «На крилах пісень», 
назване на честь однойменної збірки 
легендарної поетеси, викличе інтер-
ес у виконавців української пісні та 
змусить «ожити» вірші, актуальність 
яких підтверджена народженням 
нових пісенних творів на слова Лесі 
Українки у наші дні. 

Дмитро УРАЄВ

РЕЙТИНГИ 

Джексон став 
найбагатшим 
покійником 

СПРАВИ СІМЕЙНІ Тетяна Ціхоцька презентувала збірку власних 
пісенних творів на вірші Лесі УкраїнкиЛобода затягне сестру в свій бізнес 

Як розповіла співачка Світлана 
Лобода, вона часто спілкується 

з рідною сестрою Оксаною і навіть 
довіряє їй глядіти свою маленьку 
дочку Євангеліну. «Звичайно, адже 

вона для неї не лише племінниця, 
але й похресниця, — зауважила 
поп-зірка. — Я контролюю чи не 
все, що пов’язано з життям се-
стри. Вона моя рідна людина, моя 
рідна душа. Нині Ксюша закінчує 
вивчення мов — вона лінгвіст. У 
майбутньому, гадаю, працювати-
ме зі мною, адже бізнес має бути 
сімейним».

Окрім сестри, Лобода спілку-
ється з подругами та колегами. 
Співачка вважає себе в цілому від-
критою. «Я відкрита, доки людина 
лишається співрозмовником, а не 
втручається у мій простір, — каже 
вона. — Щира, завжди кажу те, що 
думаю. Можливо, за це іноді отри-
мую недоброзичливі відгуки, та 
вважаю, що так жити правильні-
ше. Тому мені імпонують такі від-
криті люди, як Наталія Могилев-
ська, в яких усе видно по очах». 

У Київ із гастролями їде знаме-
нитий на увесь світ компози-

тор і улюблений автор легендар-
ного режисера Люка Бессона. У 
рамках міжнародного джазового 
фестивалю «DоDж», компанія 
ICMG представляє в Україні одно-
го з найяскравіших авторів музики 
для кіно — Еріка Серра. «Я — пер-
ша людина, якій Люк Бессон роз-
повідає сюжет, іноді навіть до того, 
як сценарій написаний…» — гово-
рить про себе геній-самоучка.

Ерік Серра — дворазовий во-
лодар престижної музичної пре-
мії «Сезар», автор 25 саундтреків 
культових фільмів, серед яких 

«П’ятий елемент», «Жанна Д’арк», 
«Леон», «Блакитна безодня». 

6 грудня в супроводі зоряного 
колективу «RXRA» він виступить 
у Донецькому національному ака-
демічному театрі опери й балету, а 
7 грудня — в столичному МЦКМ 
(колишній «Жовтневий палац»). 
Програма концертів світової зна-
менитості складатиметься з му-
зики й пісень із кінофільмів, що 
увійшли в золотий фонд світового 
кіно. 

Організатори концертів і сам 
Ерік обіцяють глядачам фантас-
тичний настрій і безодню естетич-
них відчуттів. До речі, на сцену з 
Серрою вийде й скрипалька Ассія 
Ахат, яка всерйоз узялася за підко-
рення західного шоубізу.

ДОВІДКА 

Ерік Серра народився неподалік 
від Парижа 9 вересня 1959 року в 
родині відомого шансоньє, поета 
й композитора Клода Серра. Мати 
Еріка померла, коли хлопчикові 
було всього сім років. Батько став 
приділяти синові більше уваги, 
викладаючи йому, крім іншого, 
й музику. До 15 років парубок 
став професійним джаз-рок-
гітаристом.

ДОВІДКА 

Тетяна Ціхоцька — українська 
співачка з Волині, авторка слів, 
а також композитор і режисер-
постановник концертних шоу 
«Волинський Великдень» і «Коляда 
з Тетяною Ціхоцькою». Виконавиця 
українського романсу, ліричних 
українських пісень — як народних, 
так і власних. 


