
Минулого тижня у Палаці культури 
міста Луцька відкрилася виставка 
фото на полотні молодої авторки 
Дани під назвою «Дарую погляд». 
Представлено 100 робіт. Із фото на 
полотні всміхаються проліски, ніжні 
котики, вмиті росою фіалки та піво-
нії. Різнобарв’ям квітнуть тюльпани, 
нарциси, пуп’янки та квіти черешні, 
вишні. Тепло та затишно на душі 
від споглядання яскравих соняхів 
і легких як пух кульбабок. Своїми 
роботами майстриня нагадує нам, 
що світ — це не тільки буденність, 
клопоти, а ще й краса. Тому хоч 
інколи варто на мить зупинитись і 
в навколишньому розгледіти щось 
прекрасне. 

Дуже цікава техніка виконання 
робіт, завдяки якій, за словами ав-
торки, фотографія набуває нового 
значення, стає картиною. Однак її 
секрету Дана не розкриває. 

Хоча молода мисткиня має 
юридичну освіту, проте своє життя 
пов’язала з квітами, флористикою. 

— За освітою я юрист, але душу 
полонили квіти, — зізнається Дана. 
— Я вже десять років цікавлюся 
флористикою, і це так захопило, що 
не тільки композиції захотілося ро-
бити, букети, ікебани, а ще й зупи-
няти мить на полотні. 

Дана сама вирощує вдома кві-
ти. Скільки є видів і сортів, годі й 
полічити. Каже, їй пощастило, що 
робота є її хобі й у тому, чим вона 
захоплюється, відчуває велику під-
тримку рідних. 

— Сім’я, родина — це найго-
ловніші мої натхненники, — каже 
Дана. — Адже ця кропітка робота 
забирає багато часу, бо потрібно не 
лише сфотографувати, а й відтвори-
ти те, що ти бачиш, зберегти його. 
Впевнена, що без розуміння моїх 
близьких не було б таких чудових 
картин. 

На запитання, яка її найулюбле-
ніша квітка, Дана відповіла, що ла-
ванда. 

— Загалом, — уточнює, — це за-
лежить від пори року, від настрою. 
Взимку дуже люблю білу гвоздику, 
її аромат, навесні — незрівнянні під-
сніжники, конвалії. 

— А як щодо правил дарування 

квітів, наприклад, жовті не мож-
на, бо до розлуки? — цікавимось у 
Дани. 

— Правил у таких речах не існує, 
— стверджує художниця. — Жовті 
квіти — це тепло, радість, сонце. 

Виставка діятиме ще кілька тиж-
нів. Хочете позитивних емоцій — 
можете відвідати. 

Людмила ШИШКО 

Андрій Панін, найімовірніше, помер таки 
через нещасний випадок 

Писанка познайомилася з чоловіком у соцмережі 

Саме до такої версії схиляють-
ся правоохоронці, повідомив 

офіційний представник Слідчого 
комітету Росії Володимир Маркін. 
«У крові Андрія Паніна було 1,8 
проміле алкоголю, у сечі — 3,2», — 
сказав Маркін в інтерв’ю на «Пер-
шому каналі». 

Представник Слідчого коміте-
ту пояснив, що 1,8 проміле — це 
300 грамів горілки. Маркін пові-
домив, що у справі була проведе-
на додаткова експертиза на місці 
смерті актора. «Всі сліди крові 
мають статичний характер. Там не 
було слідів боротьби або ударів», 

— зауважив він. За словами пред-
ставника слідства, найімовірніша 
версія про «удар головою об криш-
ку унітаза». 

Нагадаємо, актора Андрія 
Паніна знайшли мертвим у його 
квартирі 6 березня з черепно-моз-
ковою травмою. За фактом смерті 
артиста порушили кримінальну 
справу. З’являлися чутки, що Па-
ніна хтось жорстоко побив. А не-
щодавно поширилась інформація, 
що камери відеоспостереження 
зафіксували, як у день смерті ак-
тора з його квартири тікав якийсь 
чоловік. 

47-річна актриса Руслана Писанка 
не охоче ділиться подробицями 
особистого життя. От і про її заміж-
жя преса дізналася майже випад-
ково. 

Як виявилося, зі своїм майбут-
нім чоловіком Писанка познайоми-
лась у дуже складний період — вона 
без роботи і по вуха у боргах. Хоча 
кавалерів біля акторки було багато 
завжди. І нещасною Руся ніколи не 
почувалась. 

— Я народилася щасливою і про-
довжую залишатися такою, неза-
лежно від сімейного статусу, — каже 
Писанка. — До того ж виявилося, 
що чоловіків цікавлять тільки щас-
ливі жінки. 

Щоб зустріти свого судженого, 
Руслана довго готувалася. Вона два 
місяці створювала його детальний 
портрет. 

— На комп’ютері, — розповідає 

актриса. — Вдома я завела сторін-
ку, на якій почала складати пор-
трет єдиного, коханого чоловіка. 
До найдрібніших деталей, скажімо, 
кольору волосся й очей. Тут голо-
вне — описати того, кого ти хочеш 
зустріти, дуже докладно. І не тільки 
зовнішність. Я не жадала мільйоне-
ра, проте написала, що мій чоловік 
повинен уміти заробляти гроші. 

Вказала якості характеру, які хотіла 
б бачити у своєму обранцеві. Аж до 
того, як би повівся коханий, якщо 
б на мене раптом напали бандити. 
Зізнаюся, що це було завдання не з 
простих. 

У результаті в неї вийшло дві 
щільно списані сторінки опису ймо-
вірного партнера. 

— Й одного разу він до мене 
прийшов. Точно такий, яким я його 
собі уявляла, — сказала Руслана. — 
Йшов другий рік економічної кри-
зи. Мене з купою боргів він застав 
зненацька. Тоді вперше за всю мою 
творчу діяльність я опинилася без 
роботи. Вісім місяців повної тиші. 
Але вирішила не сумувати. Подума-
ла: значить, треба зробити зупинку, 
перепочити і влаштувати особисте 
життя. 

Саме тоді актриса зареєструва-
лась у соцмережі «Однокласники». 
Їй почали писати різні чоловіки. 

— Зрозуміло, багато хто хотів 
просто поспілкуватися з відомою 
ведучою, — розповідає Руслана. — Я 
ж чесно відписувала кожному, хто 
пропонував свою дружбу. Зрештою, 
коли зрозуміла, що більшість тих, 
із ким спілкуюся, — нещирі люди, 
вирішила піти з соціальної мережі. 
І в той момент, коли вже хотіла на-
тиснути кнопку виходу, прийшов 
лист, що починався з запитання: 
«Руслано, ми з другом зараз поспе-
речалися: це насправді ви чи черго-
вий «клон»?». Відповівши, що це я, 
несподівано для себе «вивалила» на 
цю людину все, що накипіло в мене 
в душі з приводу спілкування в «Од-
нокласниках». Це був крик душі. 

Чоловіка щось зачепило, і він ви-
просив у Русі телефонний номер. 

— Ми почали спілкуватися по 
телефону, — зізнається Писанка. — 
Ігор жив у іншому місті. Я поводи-
лася досить відсторонено, а він діяв 

дуже впевнено, намагаючись заціка-
вити мене. У той час я була готова 
відмовити будь-кому, навіть принцу. 
Особливо мене бентежило те, що ми 
познайомилися в Інтернеті. Це був 
якийсь переломний момент у моєму 
житті. Було важко на душі, хотілося 
в Софію, і я потрапила туди саме з 
цією людиною. У мене було таке 
враження, що ми отримали благо-
словення згори. Стали зустрічатись. 
І двоє якось не помітили, що криза 
закінчилася, пора року змінилась, а 
наші стосунки стали лише міцніши-
ми. 

З Ігорем актрисі довелося довго 
притиратися, бо вона звикла, що всі 
чоловіки підлаштовувалися під неї. 
А цей виявився сильнішим. Закохані 
кілька років жили на відстані. 

Як відомо, пишного весілля пара 
не влаштовувала. Зараз Писанка ба-
лує свого чоловіка смачною їжею, а 
він береже її, як може. 

Відомості.інфо

№13 (653)

28 березня - 3 квітня 2013 року

http://www.vidomosti.info/

14

Одружений Охлобистін вирішив прийняти 
целібат 

Актор Іван Охлобистін заявив, 
що вирішив прийняти целібат. 

Представники церкви з подивом 
поставилися до рішення артиста. 
Мовляв, коли ти одружений і маєш 
дітей, це зробити неможливо. 

Однак Охлобистін вирішив 
пояснити, чому він пішов на цей 
крок і як це взагалі можливо. 
«Все правильно, у канонічному 
розумінні целібат — це обряд для 
монахів, у моєму ж випадку — це 

обітниця дотримання тілесної чи-
стоти між подружжям на певному 
етапі їхнього духовного життя», 
— зауважив Іван. Своїм вчинком 
він хоче стати прикладом для ба-
гатьох. 

«На мою думку, тільки осо-
бистим прикладом цнотливої 
стриманості людей, які люблять 
один одного, можна протистояти 
гріховному ярму, яке все більше і 
більше поневолює свідомість люд-
ства, відволікаючи від справжніх 
духовних проблем, — зауважив 
актор. — А кому, як не нам, людям 
публічним, подавати приклад? Чи 
краще рекламувати косметичні 
креми з абортованих матеріалів?». 

Зірка «Інтернів» також здиву-
вався, що його рішення про целі-
бат викликало обурення деяких 
сановників: «Посипалися запити 
в усі інстанції: в Патріархію, в ви-
давничі будинки, на телеканали. 
Дивно, що ще не було ноти протес-
ту з ООН чи ЮНЕСКО з вимогою 
негайно зняти штани». 

Лорак і Тото Кутуньо отримали премію 
«Людина року» 

Незважаючи на надзвичайну 
ситуацію у столиці через по-

годні умови, суботній вечір 23 
березня зібрав багатьох представ-
ників культурної, шоу-бізнесо-
вої та політичної еліти у Палаці 
«Україна». Там відбулася щорічна 
церемонія нагородження премією 
«Людина року». 

Червоною доріжкою пройшли-
ся Наталія Розинська з Миколою 
Мельниченком, депутатка Оксана 
Калетник, співачки Аліна Заваль-
ська, Катя Бужинська, актриса 
Ольга Сумська з чоловіком Віта-
лієм Борисюком, скандальна екс-
модель Влада Прокаєва та багато 

інших. 
Ані Лорак, яку нещодавно ви-

знали найкрасивішою жінкою 
країни, отримала звання «Митець 
року». 

«Кумирами нації» стали сестри 
Віка та Настя Петрик, які підко-
рили серця українських глядачів 
успіхами на «Дитячому Євроба-
ченні». Російський музикант Во-
лодимир Кузьмін отримав «Між-
народну премію в галузі культури 
та мистецтв». Італійський співак 
Тото Кутуньо одержав нагороду в 
номінації «Відродження культур-
них контактів і духовне зближен-
ня народів». 

Культура

Басков мріє стати 
багатодітним батьком 
У цьому артист зізнався на бенефісі Володимира Ви-
нокура. Виявляється, Микола хоче сім’ю, причому не 
таку, як у Кіркорова. «Розумієте, він усе життя любив і 
любить одну жінку — Аллу Борисівну. До речі, зараз 
багато одиноких людей у Європі й Америці заводять 
дітей і ростять собі на втіху. Так зробив і Філіп. І це 
прекрасно», — заявив співак. Одначе тенор зауважив, 
що все ж хоче повноцінну сім’ю та сподівається, що 
найближчим часом вона у нього буде. «Надіюся, що у 
мене буде не один маленький Басков», — каже він. 

Пєвцов хоче переїхати           
до Америки 
Днями Дмитро Пєвцов і його дружина Ольга 
Дроздова вилітають до Америки на двадцяти-
денні гастролі. Заодно подружжя хоче приди-
витися для себе апартаменти. Кажуть, актори 
задумалися про зміну обстановки після трагедії 
в їхній родині — раптової смерті старшого сина 
Данила. Однак остаточного рішення про емігра-
цію ні Пєвцов, ні Дроздова ще не прийняли. Річ у 
тому, що в Росії живуть їхні старі батьки. 

Вперше у Луцьку відкрилася 
виставка фото на полотні 


