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Багатий волинський край на таланти. 
Ця фраза спадає на думку, коли роз-
глядаєш фотороботи надзвичайно 
скромного, проте щедро обдаро-
ваного молодого митця Олексан-
дра Баканова. 7 грудня у Рожищі з 
допомогою районної бібліотеки для 
дітей, яка виступила організатором, 
пройшла дебютна виставка його фо-
торобіт «Мозаїка почуттів». До речі, 
саме для цієї бібліотеки фотограф 
презентував вивіску.

Після виставки вдалося поспіл-
куватися з Сашком.

— Фотокартини, представлені 
на виставці, — розповів він, — це 
навколишнє середовище, з яким я 
живу, з яким я став тим, ким тепер 
є. Люди, зображені на них, відіграли 
якусь роль у моєму житті, але швид-
ше я пам’ятаю про свої емоційні пе-
реживання на той час, коли я робив 
те чи інше фото.

За словами Олександра, він не 
ставив собі за мету вмістити в одній 
виставці всі напрямки. Так, окрім 
пейзажів, портретних фото, тварин, 
міських краєвидів, хлопець ще за-
ймається весільною зйомкою, ню, 
репортажем.

Бажання ж провести виставку в 
Рожищі цілком закономірне — Саш-
ко народився тут, точніше, в селі Єли-
заветин Рожищенського району. Тож 
захотілося перші свої роботи показа-
ти найближчим людям. Та й любить 
він свій рідний край надзвичайно.

— Було у мене кілька пропозицій 
зробити виставку в Києві, але вирі-
шив таки почати з рідної землі, — зі-
знався фотограф.

Олександр розповів, що захо-
плення фотографією прийшло до 
нього ще змалку — тоді він брав зви-
чайну «мильницю» і фотографував 
усе навколо. До речі, як зізнався хло-

пець, у дитинстві він дуже скептич-
но ставився до старих радянських 
фотоапаратів на зразок «Зеніту», 
вважаючи, що ними неможливо зро-
бити гарних фото. Проте сам переко-
нався, що ще й як можна, і не згірше 
за новомодні наворочені «цяцьки». 
Наприклад, дуже гарно старим «Зе-
нітом» вдаються чорно-білі фото.

Вже зі школи Сашко брав участь у 
багатьох мистецьких конкурсах. Ви-
ставляв графічні роботи — виконані 
олівцем. Його твори перемагали як 
у всеукраїнських, так і в міжнарод-
них конкурсах: так, у Канаді хлопчак 
отримав почесне друге місце.

Олександр — не єдиний талант 
у сім’ї: багато в чому він завдячує 
своєму батьку — Олександру Андрі-
йовичу — прекрасному художнику, 
різьбяру по дереву, який теж сво-
го часу фотографував. Як зізнався 
Сашко, батька він вважає таланови-
тішим.

Роботи молодого митця 
запам’ятовуються своєю непере-
січністю, у них відчувається вміла 
рука майстра, свіжий і нестандарт-
ний погляд на буденні речі, вміння 
вловити дійсно цікаву мить. Сашко 
розповів, що попри те, що він знає і 

розуміється на правилах фотомисте-
цтва (що й не дивно, адже навчався 
в Київському державному інституті 
декоративно-прикладного мисте-
цтва і дизайну ім. М. Бойчука), на-
магається знімати по-своєму, так, як 
сам бачить.

Зараз Олександр працює в Киє-
ві, займається веб-дизайном, рекла-
мою. А фото — це його хобі, він не 
вважає його роботою, швидше від-
починком і заняттям для душі. Про-

те й воно приносить певний дохід — 
Сашко нерідко влаштовує фотосесії, 
а також знімає весілля. Фотограф 
розповів, що одна фотосесія триває 
приблизно три-п’ять годин. За цей 

час, як він каже, вдається поговори-
ти з людиною, дізнатися трішки про 
неї: характер, смаки, вподобання.

— Буває, що протягом фотосесії 
людина тобі про все розкаже, як на 
сеансі у психолога, — розповідає з 
посмішкою Олександр.

Спочатку, додає він, до фото-
апарата ставляться насторожено: 
закриваються в собі, комплексують, 
проте потім його перестають помі-
чати. Тоді й починається справжня 
фотосесія — людина розслаблюєть-
ся і не боїться бути собою.

Доводилося Олександру працю-
вати і з професійними фотомоделя-
ми. Проте, як зізнався, не дуже вони 
приємні люди.

— Вони бездушні, ніби неживі, 
як ляльки, — каже він. — Просто 
приходять і виконують свою роботу 
— позують, як роботи.

Найкраще для нього, як зізнався, 
працювати з простими, «живими» 
людьми, коли емоції не награні. Та 
й фотогенічність, як він переконує, 
лише міф — всі виходять на фото 
гарно, просто потрібно вміти фото-
графувати. Самому ж Олександру 
більше подобається знімати приро-
ду, пейзажі, є в нього й чудові фото 
рідного села, а також міські пейзажі 
Києва, Рожища, Підкаменя. 

Переглядаючи його роботи, пе-
реконуєшся, що лише той, хто лю-
бить свій край, країну, може так 
гарно показати найкращі куточки 
батьківщини, її людей. А от за кор-
дон Сашко не рветься:

— Я, звісно, поїду до Європи, хо-
четься побачити світ. Проте залиша-
тися там назавжди ніколи не хотів. 
Удома краще, — зізнався він. — Тут 
усе своє. Та й земля наша найкраща, і 
людей, кращих за наших, ніде нема.

Також у планах Олександра — 
організувати виставку графіки. У 
нього чимало робіт, якими митець 
хоче поділитися. Тож старт задано, а 
нові звершення не за горами. А озна-
йомитися з його роботами можна на 
сайті bakanov.com.ua.

Олена ЧЕНЧЕВИК
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СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ 

73% українців Новий рік 
зустрінуть удома

У третьому чвертьфіналі ліги КВН 
«Волинь» переміг «ЧистоГон»

Кожна п’ята дитина в Україні 
народжується поза шлюбом

У період новорічних свят лише 
третина українців подасться 

у мандри. З них 14% вирушать до 
друзів або рідні на теренах Украї-
ни чи країн СНД, а 15% поїдуть у 
туристичну подорож. 

З-поміж тих небагатьох, хто 
потішить себе на святковий вікенд 
поїздкою, лише 2% милуватимуть-
ся мальовничими куточками Укра-
їни. Решта ж помандрує за кордон. 
Серед лідерів і цьогоріч залиша-
ються Єгипет, Таїланд і ОАЕ. А 
от відпочинок на Мертвому морі 
(одна з топових позицій минулого 
року) цього року практично не по-
пулярна. Натомість з’явився новий 
тренд — Іспанія. 

Найбажанішим видом закор-
донного новорічного відпочинку 
залишився пляжний та екзотич-
ний — 62%. На другому місці опи-
нився гірськолижний відпочинок 

— 23%. 13% респондентів віддає 
перевагу відпочинку в Європі. А 
ще 2% планує зустріти 2012 рік в 
Америці.

Як свідчать результати опиту-
вання, більшість українців вважає 
Новий рік саме домашнім святом. 
Тому й святкувати лаштуються 
вдома (73%). Хоча є і винятки: в 
гості збирається 13% опитаних, а 
почути бій курантів у ресторані 
планує 6%. Також серед фавори-
тів — святкові танцюльки у нічних 
клубах (5%). 

Нагадаємо, щоби накрити 
вдома новорічний стіл пересічній 
українській родині цього року до-
ведеться витрусити з гаманця що-
найменше 1,5-2,5 тисячі гривень. 
Найбільше грошей доведеться ви-
тратити на солодощі та міцні на-
пої, а от ціни на овочі й фрукти 
цьогоріч прийнятні.

Кожна десята українська пара 
живе без державної реєстрації, 

а кожна п’ята дитина народжуєть-
ся поза шлюбом. Про це розповіла 
голова правління Українського ін-
ституту соціальних досліджень ім. 
Яременка Ольга Балакірєва, озву-
чуючи результати соціологічного 
дослідження «Трансформація цін-
нісних орієнтирів сучасної молоді 
в Україні за роки незалежності».

За її словами, за останні 15 ро-
ків кількість пар, які проживають 
у цивільному шлюбі, зросла більш 
ніж на 5%. «Якщо в 1996 році цей 
показник становив 3,2%, то сьо-
годні вже наблизився до позначки 
в 9%», — каже експерт.

На її думку, особливо тривож-
ним показником є збільшення 
кількості дітей, які народжуються 
поза шлюбом: якщо в 1990 році 
таких малят було 11,2%, то сьогод-

ні їх уже більше 21%. За словами 
Балакірєвої, сьогодні Європа (й 
Україна як її частина) переживає 
кризу сім’ї як суспільного інститу-
ту. У 90-му році в ЄС було майже 
18% позашлюбних дітей, а сьогод-
ні їх більше ніж 37%.

«Зареєстрований шлюб ніколи 
не був запорукою його збереження 
в жодній країні. Тому зростання 
кількості незареєстрованих шлю-
бів — це визнання молоддю, що, 
можливо, певні офіційні речі не 
такі важливі, як особисті почут-
тя», — зазначила Балакірєва. 

Однак, за словами соціолога, 
у цивільному шлюбі немає нічого 
поганого, адже він дозволяє лю-
дям перевірити свої почуття. А ось 
виховання дитини поза офіційною 
сім’єю — інше питання, оскільки 
воно негативно позначається на 
формуванні особистості дитини.

У грудні українці з’їдають 60% 
річного обсягу мандаринів
Експерт аграрних ринків Тарас Висоцький заявив, 
що на новорічні свята різко зростає споживання 
мандаринів. «У грудні ми імпортуємо близько 90 
тисяч тонн мандаринів. А це 60% від усього річно-
го обсягу», — розповів Висоцький. Як повідомив 
експерт, Україна імпортує мандарини здебільшого 
з Туреччини та Грузії. Взимку ароматні плоди пе-
реважно грузинські. За словами фахівця, значного 
зростання цін на мандарини в період новорічних 
свят не очікується.

На Закарпатті 
реабілітуватимуть ведмедів
У Національному природному парку «Синевир» у 
Закарпатській області відкрили реабілітаційний 
центр для бурих ведмедів. Будівництво здійснено 
за кошти Держфонду охорони навколишнього 
природного середовища. Тут реабілітуватимуть 
тварин, які зазнали жорстокого поводження чи 
потерпіли від стихійного лиха. Зараз тут два вед-
меді. З часом розмістять ще 20, які досі перебува-
ють незаконно в неприйнятних для їх проживан-
ня умовах — у ресторанах, на базах відпочинку.

Фотограф Олександр Баканов

Фотогенічність — лише міф, 
всі виходять на знімках гарно

Справжнє свято гумору влашту-
вали 17 грудня на сцені Палацу 

учнівської молоді Луцька учасники 
третього чвертьфіналу Всеукраїн-
ської ліги КВН «Волинь». За чоти-
ри путівки до півфіналу боролися 
сім команд: «Фававу» (Рівне), «Чи-
стоГон» (Збірна Західної України), 
«ВІНС» (Вінниця), «Волиняки» 
(Володимир-Волинський), «Пазі-
тів» (Львів), «Вікенд» (Тернопіль) і 
«Збірна Острозького району». 

Команди грали чотири кон-
курси: «Візитку», «Розминку», 
«Дуель» і СТЕМ. Оскільки цей 
сезон у лізі «Волинь» називається 
«Євросезон», команди мали за-
вдання жартувати на тематику 
майбутнього Євро-2012 і про все, 
що з цим пов’язано. 

Передноворічний настрій за-
безпечив ведучий Андрій Зубенко, 
який з’явився в образі Діда Мо-
роза. В цій грі ведучий був і учас-
ником багатьох жартів команд. 

Зокрема, «Збірна Острозького 
району» передала йому вітання з 
фестивалю, яке приїхало на сцену 
в дитячому візочку. 

Тернопільський «Вікенд» під-
купив зал із самого початку, адже 
хлопці вийшли на сцену в образах 
нашумілих «Казаків». Соціаль-
ну рекламу про фонтан у центрі 
Луцька презентували парубки з 
львівського «Пазітіва». Команда 
«Волиняки» показала, як дають 
хабарі в університетах різних міст 
України. 

Беззаперечним лідером гри ви-
явилася команда «ЧистоГон», яка 
отримала найбільше глядацьких 
оплесків цього вечора, а відповіді 
«чистогонців» на розминці були 
на найвищому рівні. У результаті 
третій чвертьфінал Всеукраїнської 
ліги КВН «Волинь» завершився 
перемогою західноукраїнського 
«ЧистоГону». До півфіналу також 
потрапили команди «Фававу», 
«Збірна Острозького району», «Ві-
кенд» і «Пазітів». 

Нагадаємо, що в півфінали 
пройшло ще вісім команд: «Ава-
рія», «Оптом дешевше», «Ех, Тама-
ра», «Хлєба і зрєліщ», «Емансіпе», 
«Кабмін», «Острів свободи», «Без 
пантов». Вони зіграють у півфі-
налах навесні. У січні волинський 
КВН іде на канікули, а на початку 
лютого в Луцьку відбудеться дру-
гий «Кубок Любарта КВН» за учас-
ті кращих команд України, учасни-
ків Вищої ліги КВН. 

Запевняє волинський фотограф Олександр Баканов


