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  ВІДВЕРТО

Шоптенко ніколи не зустрічалася 
з Дікусаром

Екс-подружка американського 
актора Леонардо ДіКапріо, Бар 

Рафаелі завітає в Київ на конкурс 
краси «Міс Україна-2012», цере-
монія нагородження якого пройде 
31 березня у Національній опері 
України. Ведучими свята стануть 
шоумени Олександр Цекало, Іван 
Ургант, Сергій Свєтлаков і Гарік 
Мартиросян. Їм допоможе віце-міс 
Швейцарії з російським корінням 
Ксенія Чумічева. Режисером-по-
становником шоу є колишня дру-
жина хореографа Дмитра Коля-
денка — Олена Коляденко.

На звання «Міс Україна-2012» 
претендуватимуть 26 дівчат.

З’ясувалося, що стосунки між 
танцівниками Оленою Шоп-

тенко та Дмитром Дікусаром були 
лише продуманим піар-ходом. 

Про це сама Шоптенко розпові-
ла в одному з телешоу. Олена бере 
участь у телепроекті, метою якого 
є знайти кохання. Тож танцівниці 
довелося чесно розповісти психо-
логу проекту про свої романи.

За словами жінки, після сто-
сунків із телеведучим Ігорем По-
сипайком у неї нікого не було. «Як 
тільки з’явився балет «Кітч», нас 
із Дмитром не залишали у спо-
кої: постійно «зводили», чекали 
біля будинку, розпитували, чи 
живемо ми разом, — згадала Оле-
на. — Спочатку нам було вигідно 
підтримувати інтригу, заради по-
пулярності балету. Але тепер мені 
вже хочеться заспокоїтися з усім 
цим і розібратись у собі», — від-
верто розповіла хореограф.

Виставкова галерея Волинської 
організації спілки художників у 
Луцьку на тиждень перетворила-
ся на такий собі ПінчукАртЦентр. 
Адже замість традиційних картин 
чи скульптур тут п’ятеро молодих 
художників — Сергій Торбінов, 
Ярослав Футимський, Стас Туріна, 
Антон Варга та Сергій Радкевич — 
представили свій проект сучасного 
мистецтва. Кожен із них виставив 
власну роботу, які разом об’єднує 
спільна ідея і назва — «Ентропія». 

— Поруч із матеріальним світом 
існує ще інформативний, — корот-
ко пояснює суть експозиції Сергій 
Торбінов, — без якого неможливий 
розвиток сучасного суспільства. 
Людина виступає як учасник цього 
інформативного світу з усіма про-
цесами, які безкінечно витікають із 
нього.

Все, що ми спостерігаємо, чуємо, 
відчуваємо, є не що інше, як накопи-
чення й обробка інформації. Міра 
хаотичності інформації відома під 
поняттям «ентропія». І саме її вплив 
на людську свідомість і загалом сус-
пільство є темою нашого проекту. 

Тобто кожна з робіт — це стан 
особистості художника, який пере-
буває в інформативному потоці. Та-
ким чином митці передали свій вну-
трішній стан від впливу інформації 
— негативної або позитивної. 

— Роботи відображають відчут-
тя втоми від інформації, — пояснив 

Сергій Торбінов. — Саме такою є ре-
акція на оточуючий інформативний 
світ. 

Молоді художники запевнили, 
що мистецтво — це не обов’язково 
звична нам графіка, живопис, скуль-
птура. 

— Такі роботи, як правило, не 
продаються, — каже організатор 
експозиції Сергій Радкевич. — Це 
мистецтво заради мистецтва. Люди 
подивляться, щось сподобається, 
щось — ні, щось сприймуть, щось 
залишиться незрозумілим, але якась 
реакція на все це все одно буде. Кла-
сичне мистецтво — це супер, але 
час рухається, і нам потрібно роз-
виватись, іти далі. Для Європи — це 
звичне явище, ми ж поки відстаємо. 

До речі, Сергій Радкевич — наш 
земляк, лучанин, починав учитися 
живопису у волинських художників 
Кумановської та Гаврилюка. Закін-
чив Львівську академію мистецтв, 
брав участь у близько десяти ви-
ставках, а ще — отримав другу спе-
ціальну премію у PinchukArtCentre. 
«Відомості» поцікавились, як вдало-
ся досягти такого успіху.

— Випадково потрапив до мис-

тецького центру Пінчука, — розпо-
відає художник, — якраз закінчував 
академію. Вирішив подати свої ро-
боти на відкрите онлайн-голосуван-
ня. Не вірив в успіх, бо роботи були 
на сакральну тематику, проте вико-
нані або на вулиці, або у замкнутих 
приміщеннях — у підвалах, горах, 

поряд із озерами. Намагався мак-
симально задіювати природу, на-
вколишнє середовище, виводити са-
кральні зображення за межі об’єкта, 
де люди їх звикли бачити, тобто хра-
му. Я думав, що ці роботи не сприй-
муть, але все вийшло навпаки. Тому 
тепер знаю, що і звичайній людині 
можна туди пробитися, без зв’язків 
і грошей. Тепер усіх, хто має цікаві 
роботи, заохочую подавати заявки в 
PinchukArtCentre. Це цікава премія, 
адже для презентації проекту нада-
ють можливості й кошти. Скажімо, 
на мій проект орієнтовно пішло до 
30 тисяч гривень. Крім того, у журі 
були дуже відомі люди, художники. 

Зараз Сергій живе і працює у 
Львові. Каже, що це місто йому під-
ходить за енергетикою. Адже, за 
його словами, там «затишно, можна 
самому гуляти днями й ночами, ду-
мати, відпочивати». 

Молоді художники подякували 
голові Волинської організації Спіл-
ки художників Володимиру Марчу-
ку за надану можливість виставити 
своє мистецтво у Луцьку.

Людмила ШИШКО 

Світське життя

Відомості.UA

№ 13 (601)

29 березня - 4 квітня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

  КОНКУРС

  СПРАВИ АМУРНІ

Екс-подружка ДіКапріо обере «Міс 
Україну-2012»

Олександр Гордон показав 
18-річну дружину

Відомий телеведучий Олександр 
Гордон уже не приховує юну 

дружину Олену. Пара вийшла у 
світ, аби подивитися кіно, й одразу 
привернула увагу зірок шоу-бізне-
су та кіно. Молодят із знаменною 
подією в їхньому житті тепло при-
вітали колеги. Самі Олександр та 
Олена воліли не світитися перед 
камерами, проте папараці все ж 
примудрилися зняти закоханих у 

кінозалі. Пара намагалася не ви-
ділятися й одяглася максималь-
но скромно. Варто зазначити, що 
Олена була без грама косметики.

48-річний Гордон довго при-
ховував стосунки з 18-річною Оле-
ною, а потім махнув рукою на гро-
мадську думку й одружився з нею. 
Новина справила ефект вибуху 
бомби. Як з’ясувалося, церемонія 
відбулася ще в грудні, та виявила-
ся настільки законспірованою, що 
про це стало відомо лише нещо-
давно. Свою третю дружину Гор-
дон знайшов буквально не відхо-
дячи від робочого місця. Ведучий 
є викладачем на журналістському 
факультеті Інституту телебачення 
і радіомовлення «Останкіно», де і 
навчалась обраниця метра.

Значна різниця у віці не стала 
на заваді коханню викладача і юної 
студентки. Одружитися Гордон 
вирішив доволі швидко. 

Ріанна хоче стати 
дизайнеркою
Після успіху своєї співпраці з італійським 
дизайнером Джорджіо Армані співачка Ріанна 
вирішила створити свою власну колекцію одя-
гу. Вона спочатку повчиться у модельєрів, яких 
поважає, а потім візьметься за власну модну 
лінію. «Я хочу це робити, — зізнається зірка. — 
Це той напрям, який я теж прагну завоювати. 
Тож працюю з дизайнерами». До слова, торік 
Ріанна випустила обмежену лінію одягу та 
білизни у співпраці з брендом Armani. 

Кіркоров привіз доньці 
діамант
Король російської естради Філіп Кіркоров уже 
змалку привчає свою доньку Аллу-Вікторію до 
коштовних речей. Співак подарував малечі її 
перший діамант. Під час гастролей у Вільню-
сі Кіркоров завітав до «Музею діамантів». У 
бутику нібито настільки зраділи появі зірки, що 
приготували подарунок — кулон у формі чоло-
вічка з діамантом. «Це для вашої доньки, нехай 
росте на радість татові й блищить уже з пелю-
шок!» — пожартували працівники крамниці.

Призер PinchukArtCentre зорганізував 
у Луцьку сучасний мистецький проект 

 ЩЕДРО

Тіна Канделакі отримає 
$2 мільйони за рекламу косметики

Міжнародна косметична ком-
панія Oriflame уклала з Тіною 

Канделакі дворічний рекламний 
контракт, що передбачає виплату 
гонорару — 2 мільйони доларів. 
Таких грошей за рекламу російські 
зірки ще не заробляли.

Канделакі буде не тільки зніма-
тися в рекламі, а й брати участь у 
заходах компанії — ділитися про-
фесійним досвідом із клієнтами 
бренда. «Тіна нас привабила не 
тільки красою, але й тим, що вона 
сприймається цільовою аудиторі-
єю як успішна сучасна жінка. Це 
дуже важливо для Oriflame, що 

не просто торгує косметикою, а 
займається мережевим маркетин-
гом», — стверджують у компанії.

Російські знаменитості в ло-
кальних рекламних кампаніях 
таких грошей досі не заробляли. 
Мільйон доларів річного гонорару 
за зйомки в рекламі для російсько-
го ринку платить НБ «Траст», але 
голлівудській зірці — кіноактору 
Брюсу Віллісу.

Інші російські знаменитості 
— шоумен Іван Ургант, співачки 
Жанна Фріске та Крістіна Орба-
кайте — отримують по 300-400 ти-
сяч доларів у рік.


