
Творчі люди мають гарну традицію 
– збиратись разом на природі та 
поєднувати роботу  і відпочинок. 
У художників та фотографів такі 
зустрічі називаються пленерами. 
От і фотографи з Волині вирішили 
зібратись та шукати натхнення в 
Тараканівському форту. Все від-
бувалось в передвечір’я Хеловіна.  
Отож, за усіма правилами шабашу, 
закинутий форт заповнили відьми 
та привиди, в закопченому казані 
кипіло чарівне зілля, розвалинами 
блукав дух мертвої нареченої, а 
більше 20 шанувальників фото-
графії намагались закарбувати ці 
таємничі моменти.

Не зовсім українське свято  Хе-
ловін, як би там не було, набирає 
обертів і в нас. Його вирішили від-
значити люди закохані в фотогра-
фію, влаштувавши справжній фо-
тошабаш під назвою  «Стильний 
хеловін». Ідея згуртувати колег на-
лежить луцькому фотографу Юрію 
Косюку. За останній місяць - це уже 
другий пленер, влаштований ним, 
звісно не обійшлось без друзів, котрі 
допомогли розділити тягар органі-
заційних питань. Так хлопці згурту-
вали чималу кількість фотографів, 
на допомогу прийшли візажисти, 
перукарі та учасники театру вогню, 
аби всім разом створити містичну 
атмосферу свята. 

– Я приємно вражений, що наше 
дійство зібрало таку велику кіль-
кість людей, усіх разом було 41. Ми 
весело та з користю провели час. 
Кожен отримав від фотопленеру 
щось для себе. Фотографи-почат-
ківці, студенти нашої фотошколи, 
мали можливість попрацювати з 
професійними моделями, перейня-
ти знання у досвідчених колег, віза-
жисти-стилісти втілити свої задуми, 

показати свою майстерність. Крім 
того, це була чудова нагода просто 
поспілкуватися та відпочити, - ді-
литься Юрій Косюк.

Оскільки для Хеловіну тра-
диційним є переодягання у різні 
страхітливі костюми, тож і моделі - 
учасники пленеру - перевтілились у 
відьом, вампірів, духів принцес. Не 
обійшлось й без мертвої нареченої, 
яка сновигала темними коридорами 
разом з коханим із кулею в чолі. За 
це велика вдячність візажистам, які 
довершили образи страшенно кра-
сивим мейк-апом, та перукарям, ко-
трі влаштували на головах моделей 
ще те жахіття.

Місцем зустрічі Тараканів ви-

брали не даремно, адже, що може 
бути кращим для свята нечисті, як 
не напівзруйнований форт. 

– Фотошабаш «Стильний Хелло-
уїн» – це було щось схоже на шабаш, 
але при цьому дійство мало певний 
конкретизований стиль, - ділиться 
враженнями фотограф Костянтин 
Баран. – Велика кількість фотогра-
фів, моделей, різнопланова фото-
техніка і різноманітні підходи до 
процесу зйомки та обробки  –  це все 
показує багатогранність людської 
душі. Один і той же сюжет чи одну й 
ту ж модель, різні фотографи бачили 
іноді в абсолютно різних ракурсах. 
У кадрі передавались різні емоції, 
розставлялись інакші акценти. В 
результаті ми отримали різноманіт-
тя фотографій, підходів до посто-
бробки кадру та передачі атмосфери 
містичного місця Тараканівського 
форту. Всі попрацювали і відпочили 
від душі, розкриваючи свої серця та 
душі таємничому моменту форму-
вання фотографії.

Й справді творчим людям було 
де розігнатись. Фінальним акордом 
стало фаєр-шоу в одному із залів 
форту, де світло факелів додало дій-
ству ще більшої містики.

– Дякую всім, хто приймав 
участь в організації, а також учас-
никам, які підтримали наш проект. 
В першу чергу моделям, які витерпі-
ли це все. Дякую й візажистам Анні 
Якимчук, Анастасії Демчук та Тетяні 
Кундик,  а також перукарям Анас-
тасії Корольчук та  Катерині  Доло-
мановій. Маю багато цікавих ідей 
та надалі планую їх реалізовувати, 
- каже Юрій Косюк.

Ольга УРИНА

Компанія, яка займається збо-
ром інформації про продаж 

музики у Великобританії і скла-
дає офіційні хіт-паради, опу-
блікувала список зі 123 синглів, 
проданих тиражем понад міль-
йон екземплярів.

Найуспішнішим синглом в 
історії британської музичної ін-
дустрії став меморіальний реліз 
Елтона Джона «Сandle In The 
Wind 97», який присвячений 
пам’яті загиблої у 1997-му році 
принцеси Діани. Сингл розій-
шовся тиражем приблизно 4,9 
мільйона екземплярів. Далі в 
списку — сингл «Do They Know 
It’s Christmas?» гурту «Band Aid», 
виручка була спрямована на бо-
ротьбу з бідністю в Ефіопії. 

Як відомо, нещодавно у пре-
сі з’явилися чутки про те, що 

шлюб Орбакайте на межі розлу-
чення. «Це все безпідставні чут-
ки, — прокоментувала Крістіна. 
— Напевно, людям треба про щось 
говорити. Тут і діти народжують-
ся, а вони все одно нас розлуча-
ють». Крістіна також поділилася 
планами щодо хрестин доньки 
Клави. «У грудні охрестимо донь-
ку Клавочку. Вона буде католич-
кою, як і я. Хто буде хрещеними, 
поки думаємо», — зазначила зірка.

Нагадаємо, 41-річна Крістіна 
Орбакайте навесні народила донь-
ку Клавдію від свого чоловіка Ми-
хайла Зємцова. Це перша спільна 

дитина подружжя. Від попередніх 
стосунків співачка має двох синів 
— Нікіту та Дені.

Орбакайте називає чутки про розлучення 
безпідставними

Новий коханий Брежнєвої, схоже, людина 
заможна 

Продюсер Бебешко взяв перший шлюб у 
в’язниці 

Голлівудський актор Бред Пітт 
незабаром відкриє світові ще 

один свій талант — представить 
свою дебютну колекцію меблів для 
дому. Втілити в життя ескізи Пітта 
вирішив відомий дизайнер Франк 

Полларо. Зі слів актора, замальо-
вувати свої ідеї щодо будівництва 
та створення меблів він розпо-
чав іще в 1990-х роках. Навчаю-
чись у коледжі, Пітт відкрив для 
себе творчість архітектора Френ-
ка Ллойда Райта, і це «назавжди 
змінило його життя». «Я запитав 
його: «Чому б нам не зробити якісь 
із цих штук справжніми?» — зга-
дує Полларо про те, як він уперше 
побачив ескізи Пітта. — Бред ска-
зав, що це могло б бути весело». 

Перша спільна колекція дуе-
ту складатиметься з ліжка, столів, 
стільців та мармурової двомісної 
ванни. Усе це Полларо і Пітт пред-
ставлять на огляд глядачів у серед-
ині листопада в Нью-Йорку.

Як відомо, ще півроку тому Віра 
Брежнєва зняла обручку, яка 

пов’язувала її з Кіперманом. А не-
щодавно підтвердилися чутки про 
розлучення пари. Втім, Віра не 
довго сумувала, бо вже минулого 
тижня на її безіменному пальці 
було помічено нову обручку з ве-
ликим діамантом.

«Звичайно, такі речі самі собі 
не купують. Мені подарували, 
але хто — не скажу», — відповіла 
Брежнєва на запитання журна-
лістів. Незважаючи на чутки про 
те, що Віра розлучилася з чолові-
ком через фінансові проблеми, у 
столичній тусівці подейкують, що 
справжньою причиною розлучен-
ня стала зрада. Причому аж ніяк 
не з боку Кіпермана.

Розмір діаманта, який загад-
ковий шанувальник презентував 
Вірі, свідчить про його замож-
ність. Тож варто дочекатися, поки 
Брежнєва вже не зможе прихову-
вати свій роман та видасть ім’я но-
вого бойфренда.

Ще за радянських часів продю-
серу Володимирові Бебешку 

довелося відсидіти три роки за 
спекуляцію. Саме тоді він і взяв 
свій перший шлюб. «У мене була 
перша дружина — сестричка Віка, 
— розповідає Володимир, маю-
чи на увазі рок-співачку Вікторію 
Врадій, яка працювала з «Братами 
Гадюкіними». — Так от, її не пуска-
ли до мене, і нам довелося розпи-
сатися на зоні для того, щоб вона 
мала вільний доступ до мене. Тож 
таке цікаве було весілля в тюрмі», 
— згадує чоловік.

За ґратами Володимир Бебеш-
ко писав музику, яка, за його сло-
вами, не мала жодного стосунку 
до шансону. Вірити пропонує на 
слово, бо все, що могло б нага-
дати йому про ув’язнення — він 
знищив. «Перебування у в’язниці  

дуже багато чого навчило, — каже 
Бебешко. — Я став психологом. 
Якщо потрапляю в якусь ситу-
ацію, в яку потрапляють люди 
«стрьомні», братки, то знаю, як з 
ними розмовляти, як поводитися».
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Бред Пітт подався в дизайнери меблів

Дівчина Бонда показала 
тіло у кількох глянцях
Французька актриса Береніс Марло, яка зіграла 
дівчину Джеймса Бонда в останній частині 
бондіани «Координати Скайфолл», на хвилі 
слави роздяглася одразу для кількох чоловічих 
видань. Видання «Maxim», «FHM» та «GQ» одно-
часно обрали 33-річну Береніс для відвертих 
фотосесій. До слова, Марло дещо схожа на попе-
редню дівчину Бонда, українку Ольгу Курилен-
ко. Вона, до речі, теж роздягалася для чоловічих 
журналів після своєї зіркової ролі у бондіані.

Міла Йовович не проти зіграти 
Тимошенко
Голлівудська актриса українського походження Міла Йо-
вович зізналася, що була б не проти зіграти екс-прем’єрку 
Юлію Тимошенко. «Можливо, це було б чудово, у Тим-
ошенко сильний характер, і про неї кричали скрізь, вона 
повсюди була на телебаченні. Сувора жінка», — зазначи-
ла Йовович. Втім, Міла також зізналася, що не стежить за 
новинами про Росію та Україну: «Мені соромно сказати, 
що я мало читаю поточних новин. Я багато працюю, я і 
мама, і дружина, і життя так йде, я просто забуваю відкри-
ти газету. Якщо, звичайно, це не кричить в обличчя…».

Елтон Джон став 
найуспішнішим
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Волинські фотографи влаштували 
шабаш у Тараканівському форту

Ольга Фреймут подалася до російського кіно

Телеведуча Ольга Фреймут потро-
хи перекваліфіковується в ак-

триси. Причому, якщо спочатку Оля 
пробувала себе в українському кіно, 
то зараз перед нею відчиняє двері 
світ російських серіалів. 

Нині білявка готується до зйо-
мок. «Все сталося дуже несподіва-
но, – розповідає телеведуча. —За-
телефонував мій колега, сказав, що 
проходить кастинг. На що я заявила: 
«Ти ж знаєш, як я розмовляю ро-
сійською, ну про яке російське кіно 
може йти мова? Але, в підсумку, на 
прослуховування я все ж пішла. 
Команду нітрохи не збентежив мій 
український акцент. Навпаки, вони 
побачили в цьому свій шарм ... Ми-
нув час, я вже й забула про кастинг. 
Але тут мені зателефонували і ска-
зали, що затвердили на роль», — ді-
литься Ольга.

Фреймут дісталася не епізодич-
на роль. Вона гратиме фатальну жін-
ку, коханку одного з героїв. 

Щоправда, вона з’явиться лише у 
кількох серіях. Подробиці цієї істо-
рії поки не розголошуються. Відомо 
тільки, що зйомки проекту старту-
ють в листопаді. 


