
Російський музикант і лідер гур-
ту «Машина времени» Андрій 

Макаревич пояснив, чому росі-
яни не хочуть бути вільними. За 
словами Андрія, вони просто не 
готові до свободи. «Люди під час 
радянської влади були жахливо 
розбещені. Вони звикли не пра-
цювати по-справжньому, ні за що 
не відповідати, нічого не робити, 
отримувати ніби зарплату. При 
цьому і на ковбасу, і на портвейн, 
загалом, вистачало. Їм не потрібна 
ніяка особиста відповідальність за 
те, що відбувається. За дуже рід-
кісним винятком, — сказав музи-
кант. — Коли сталася перебудова, 
люди виявилися викинутими на 
територію свободи, і з’ясувалося, 
що вони до неї зовсім не готові. 
Свобода їх не влаштовує, вони хо-
чуть назад у загінчик — нічого не 
робити, ніяких ризиків, ні за що не 
відповідати й отримувати свої 130 
рублів», — зазначив він. 

Макаревич також зауважив, 
що росіяни є абсолютно не вільни-

ми і ніколи такими не були. «Мова 
не про те, що росіяни перебувають 
в ув’язненні, — вони внутрішньо 
невільні. Тому така усвідомлена 
чи неусвідомлена туга за сильною 
рукою, господарем, який усе ви-
рішить, ворогів покарає», — пояс-
нив Андрій. 

Минулого тижня лідер групи та 
відомий байкер Григорій Ва-

гапов планував концерт на запро-
шення мотофестивалю «Повний 
газ» у місті Кемерово. Проте за чо-

тири години до вильоту отримав 
новину від організаторів фесту в 
Сибіру — їм надійшов офіційний 
лист від влади Кемерова, у якому 
йшлося про заборону виступу гур-
ту «Вперше чую». 

Можливо, виступ «Вперше 
чую» заборонено через відео, яке 
ще 1 грудня 2013-го з’явилося в 
ефірі одного з телеканалів. Тоді на 
пісню «Не треба» змонтували ка-
дри Майдану та побиття студентів. 

«Заборона виступу «Впер-
ше чую» на мотозлеті в Кемерові 
показала, що байкерське гасло 
«Байкери поза політикою» біль-
ше не працює, — прокоментував 
Вагапов. — Це безпрецедентний 
випадок втручання влади в мото-
циклетну субкультуру. Донині ні 
в Росії, ні в Україні такого не тра-
плялося». 

Напередодні розпаду гурту 
«Ляпіс Трубєцкой» учасники 

музичного колективу створили 
проект, який продовжить радува-
ти їх шанувальників. Так, в Інтер-
неті вже почала мовлення музична 
радіостанція Lyapis Crew. В ефірі 
Lyapis Crew 24 години на добу зву-
чать головні хіти головного біло-
руського гурту, кавери на «ляпі-
совські» пісні з підготовлюваного 
до випуску проекту «Lyapis Crew. 
Важливим елементом ефіру також 
є вірші Сергія Міхалка, які давно 
стали невід’ємною частиною кон-
цертів «Ляпіса Трубєцкого». «Мені 
здається, що у нас вийшло сучасне 
і ненудне радіо. Думаю, воно буде 
цікавим не тільки фанам групи», 
— зазначив прес-аташе «Ляпісів» 
Олександр Бергер.

Радіо Lyapis Crew можна по-
слухати на офіційному сайті групи 
«Ляпіс Трубєцкой».

16-річна Вікторія Петрик із Одесь-
кої області й 23-річний В’ячеслав 
Рибіков із Донецька представлять 
Україну в фіналі Міжнародного 
конкурсу молодих виконавців 
популярної музики «Нова хви-
ля–2014» у Юрмалі, який у прямо-
му ефірі транслюватиметься з 22 
по 27 липня. Славко Рибіков уже 
добре відомий публіці, адже він 
був учасником шоу «Голос країни». 
Проект не тільки дав можливість 
хлопцеві показати власні здібності, 
а й відчинив перед ним двері на 
«Нову хвилю». Спробувати сили на 
престижному співочому змаганні 
В’ячеславові порадив його настав-
ник по шоу Сергій Лазарєв. Про те, 
як іде підготовка до конкурсу, про 
творчі плани й інше Славко розпо-
вів кореспонденту «Відомостей». 

— В’ячеславе, що тобі дала 
участь у проекті «Голос країни»? 

— Участь у «Голосі» дала мені, 
по-перше, віру в себе. Я вважаю, це 
найголовніше, коли в тебе вірять. 
Це мотивує рухатися далі. По-друге, 
«Голос» дав мені багато знайомств із 
дуже талановитими людьми і безліч 
перспектив, які раніше мені здава-
лися закритими. Скажімо, раніше 
не вистачило б сміливості, щоб піти 
на кастинг «Нової хвилі». Звичайно 
ж, не можу не сказати про те, що за-
вдяки «Голосу» мене почули тисячі 
людей в Україні та інших країнах, і 
це, безумовно, не може не радувати. 

— Хто тобі допомагає готува-
тися до участі у «Новій хвилі», хто 
твій наставник, із якими трудно-
щами доводиться стикатися? В 
одному з інтерв’ю ти говорив, що 

хочеш вивчити українську мову 
досконало до цього конкурсу. Вда-
лося тобі? 

— Так, зараз після проекту в 
мене, нарешті, з’явилося більше 
часу, щоб готуватися до «Нової хви-
лі». Я дуже вдячний, що мій тренер 
Сергій Лазарєв не залишився бай-
дужим до моєї подальшої кар’єри. 
Його досвід — це те, що неможливо 
купити ні за які гроші, і його на-
станови та побажання я приймаю 
з великою вдячністю. Так само мені 
допомагає мій педагог із вокалу, він 
же і мій хороший друг, який і поїде зі 
мною в Юрмалу. В цей момент труд-
нощі в тому, щоб правильно підібра-
ти пісні, які змогли б розкрити мене 
та гідно представити нашу країну в 
цей нелегкий час. Зараз я намагаюся 
слухати і співати більше українських 
пісень. 

— Які твої творчі плани на май-
бутнє? 

— Зараз думаю тільки про «Нову 
хвилю». Після цього конкурсу я вже 
буду планувати своє подальше май-
бутнє. Але моя найбільша мрія — 
щоб мої авторські пісні почули по 
всьому світу. 

— Ти родом із Донецька, де за-
раз неспокійно, йдуть бойові дії. 
Ти спілкуєшся зі своїми односель-
чанами, рідними, що вони кажуть 
про ситуацію, що склалася? Яку 
позицію підтримуєш ти? 

— Так, у Донецьку зараз дуже 
напружена ситуація, і я дуже пере-
живаю за своє місто. Я спілкуюся зі 
своїми рідними та друзями, і вони, 
як і я, хочуть зберегти цілісність і 
неподільність України. Я не буду го-
ворити про свої політичні погляди, 

але хочу сказати, що я люблю всю 
Україну — від сходу і до заходу. Я за 
мир і проти кровопролиття! 

— Де ти зараз мешкаєш і чи 
маєш намір повертатись у До-
нецьк? Можливо, є наміри будува-
ти свою кар’єру за кордоном? 

— Я дуже люблю Донецьк, але 
нові перспективи дають мені право 
думати про переїзд у більш велике 
місто. В яке саме — я ще не знаю. 

Людмила ШИШКО 

Арбеніна вибачилася перед українцями 

Лідер російського гурту 
«Ночные снайперы» Діана Ар-

беніна зізналась у коханні до Укра-
їни. Співачка запевнила, що лю-
бить Україну й український народ 
і цього ніщо не змінить. Водночас 
Діана не розуміє поведінки деяких 
своїх колег щодо подій в Україні. 
Тож артистка вирішила вибачи-
тися за інших російських музи-
кантів із рок-тусовки. «Я вважаю 
правильним попросити вибачення 
за своїх колег, за тих, хто грає рок-
н-рол, які чомусь вас досі не під-
тримали у страшний для України 
час», — сказала артистка перед по-
чатком концерту, який днями від-
бувся у Києві. 

Російський опозиціонер і музич-
ний критик Артемій Троїцький 

вирішив переїхати на постійне 
місце проживання до Естонії. Про 

це повідомляє естонська газета 
Eesti Paevaleht. За словами Троїць-
кого, він вирішив покинути Росію 
у зв’язку з тим, що життя для тих, 
чий світогляд не збігається зі сві-
тоглядом влади, стало дуже склад-
ним. «Військова пропаганда на 
телебаченні, спроби змусити три-
мати свою думку при собі разом з 
усе більш сильним відчуттям, що 
земля рухається до прірви, змушує 
або пристосовуватися до сьогод-
нішньої Росії, або залишати її», — 
заявив музичний критик.

За його словами, він збира-
ється працювати в Талліннському 
університеті і вже підібрав з дру-
жиною квартиру в престижному 
районі Мяхе.
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Ступка-молодший потрапив у аварію 

Дорожньо-транспортна при-
года з участю артиста сталася 

6 липня у Києві, на вулиці Великій 
Житомирській. Іномарка Дмитра 
зіштовхнулася з «Ладою». Водія 
останньої забрали в лікарню — у 
нього травма руки. 

За словами пасажирів «Лади», 
аварію спричинила неуважність 
молодшого Ступки. Мовляв, 
той не побачив у дзеркалі їхньо-
го авто. Сам Дмитро запевняє: 
машина потрапила в так звану 
«мертву зону», і він просто не міг 
її бачити. 

Нагадаємо, син Остапа Ступ-
ки пообіцяв одружитися цього 
літа, у разі якщо не буде війни. 

Шоубіз

Джанабаєва народила 
Меладзе другого сина 
Екс-«ВІА Гра» Альбіна Джанабаєва стала мамою 
вдруге. Вона народила другого сина від співака 
Валерія Меладзе. Про цю подію повідомив друг сім’ї, 
бізнесмен Сергій Кожевников. Як відомо, малюк став 
другою дитиною Меладзе та Джанабаєвої, які вже 
виховують 10-річного сина Костю. Ще наприкінці 
травня вагітна Альбіна поїхала за місто, щоб побути 
разом зі старшим сином і повністю зосередитися на 
своїй родині. Меладзе, як відомо, має ще трьох дочок 
від першого шлюбу. 

Фріске переїхала до 
Прибалтики
Російська співачка Жанна Фріске перебралася до 
Прибалтики. Вперше за довгі місяці боротьби з ра-
ком співачка встала на ноги. Медики з Німеччини 
та США навіть дозволили Жанні поїхати на все літо 
відпочивати. Наразі Фріске із мамою, цивільним 
чоловіком Дмитром Шепелєвим та сином Плато-
ном мешкають у Прибалтиці. Там сім’я знімає буди-
нок в тихому селищі. Саме тут 8-го липня артистка 
й відзначила свій ювілей — 40-річчя.

У Росії продовжують цькувати ар-
тистів та громадських діячів, які 

підтримують Україну та засуджують 
політику Путіна. У громадському 
туалеті Київського вокзалу Москви 
з’явилися фотографії знаменитос-
тей, які не бояться висловлювати 
свої думки. Про це повідомляє бло-
гер Сергій Нікітський на сайті «Эхо 
Москвы».

«Під роздачу» потрапили му-
зиканти Андрій Макаревич, Сергій 
Лазарєв, Олексій Кортнєв, Юрій 
Шевчук, письменник Борис Акунін 
та Віктор Шендерович. Кожне фото 
підписане так — «П’ята колона. Чужі 
серед нас».

«Судячи з побаченого, «креатив-
ні люди» знайшли для наших «зірок» 
підходящу «алею». Все, як ці хлопці 
люблять: на голлівудський манер, 
«відлито в граніті», зірки в зірках, 
імена та прізвища додаються», — 
пише блогер.

Нагадаємо, раніше у Криму вже 
робили «дошки ганьби» із фотогра-
фіями артистів, які виступили про-
ти анексії півострова.

Гурт «Ляпіс Трубєцкой» запустив власне 
радіо

Андрій Макаревич вважає, що росіяни 
не готові до свободи 

В’ячеслав РИБІКОВ: 

Хочу в Юрмалі гідно представити 
нашу країну в цей нелегкий час 

Музичний критик Артемій Троїцький 
виїхав з Росії

У Москві вигадали 
«туалетну помсту» 
для артистів, які 
не підтримують 
Путіна


