
Другий рік поспіль переможцем 
міжнародного конкурсу моло-

дих виконавців «Дитяча Нова хви-
ля» стає учасник від України. Цьо-
го року перемогу здобув 12-річний 
Андрій Бойко. Саме він за підсум-
ками двох конкурсних днів набрав 
найбільшу кількість балів та отри-
мав Гран-прі.

Головний приз «Дитячої Нової 
хвилі», яка пройшла в нині анексо-
ваному Криму, в дитячому центрі 
«Артек», українцю вручав про-
дюсер і організатор конкурсу Ігор 
Крутой. 

«Я дуже вдячний своїй кра-
їні, Україні, дуже вдячний Росії 
та Криму за те, що принесли мені 
перемогу. Найголовніше, про що 
я зараз мрію, це щоб між нашими 
країнами нарешті настав довгоочі-
куваний мир!» — додав він.

До слова, нині побачити пере-
можний виступ Андрія Бойка не-
можливо. Адже конкурс не тран-
слювався у прямому ефірі, а буде 
показаний у Росії лише наприкінці 
серпня.

У конкурсі брали участь 17 
юних вокалістів з 11 країн світу: 
Росії, України, Вірменії, Ізраїлю, 
Румунії, Казахстану, Італії, Мол-
дови, Білорусі, Латвії та Грузії. Пе-
реможець був визначений за під-
сумками двох конкурсних днів, в 
рамках яких учасникам належало 
виконати світові хіти, а також піс-
ні з дитячих мультфільмів і кіно-
фільмів.

Керівник «Студії Квартал 95» за-
явив, що він однозначний патріот і 
відмовляється від усіх концертів в 
Росії. На думку Володимира, його 
останній пост про санкції неодноз-
начно сприйняли.

— Коли концерт Слави Вакар-
чука забороняли в Пітері — ми всі 
були шоковані і підтримували його, 
— почав пояснювати Зеленський. — 
Так само і я закликав ставитися ви-
бірково до тих людей, яким намага-
ються заборонити в’їзд на територію 
України — багато хто з російських 
зірок не підтримують політику Путі-
на, а навпаки, підтримують Україну. 
Пугачова, Макаревич, Ахеджакова, 
Басилашвілі, багато інших акторів 
на нашому боці — ми ж не можемо 
забороняти їм в’їжджати в країну? 
Чому хтось вирішує за нас, кому 
можна в’їжджати, а кому — ні? Цьо-
го я не можу зрозуміти, і саме це я 
мав на увазі, — наголосив артист.

Шоумен також зауважив, що сам 
він має чітку позицію.

— Розумієте, якщо російські ви-
конавці висловлюють антиукраїн-
ські погляди, для мене вони просто 
перестають бути зірками, — заявив 
Зеленський. — У мене ж однозначна 
позиція — ось ми зараз, наприклад, 

повинні виступити перед бійцями 
АТО з концертом, — але я ж не дзво-
ню в усі дзвони, розповідаючи це 
пресі, не роблю з цього піар, тому що 
це некрасиво. А мене звинувачують 
у всіх гріхах.

Володимир, до речі, повідомив, 
що «95 Квартал» зараз не їздить з 
концертами до Росії, хоча їх всюди 
запрошують, як і раніше.

— Помітили, що нас не було 
ні в Юрмалі, ніде? Ви ж розумієте, 
яка зараз обстановка в країні… Ми 
ж адекватні люди, ми ж не можемо 
плювати на ситуацію в країні, таку 
складну, — сказав артист.

На запитання, як він ставиться 
до того, що дехто з українських ар-
тистів все ж виступали в Юрмалі, 
Зеленський відповів:

— Знаєте, мені складно відпо-
відати на це запитання. Я б взагалі 
не хотів, щоб політика і шоу-бізнес 
змішувалися. Не хотілося б дійти в 
розмові до того, що всі наші, які ви-
ступають не на території України, 
— «козли». Іноді, буває, хтось щось 
не подумавши ляпнув, або помилив-
ся — теж буває. Зараз взагалі дуже 
важко щось говорити: навіть мене, 
людину з однозначно проукраїн-
ською позицією, і то примудрилися 
змішати з лайном. Причому за що? 

За те, що 15 років я критикував вла-
ду, жартував про всіх цих політиків? 
І теж, всі переживали за нас, батьки 
хвилювалися, дзвонили і говорили: 
«Вова, закрий вже рота, подумай про 
сім’ю», — обурився Володимир. — В 
цілому, це особистий вибір кожного 
— куди їхати і де виступати, це все 
на їх совісті, — зауважив шоумен.

До речі, після поїздки в зону 
АТО Зеленський та його команда 
вирішили пожертвувати військо-
вим грошей. Артисти перерахували 
на потреби української армії один 
мільйон гривень. Зокрема, ці гроші 
мають піти на закупівлю ліків для 
військовослужбовців та засоби осо-
бистого захисту.

— Я взагалі вважаю, що всі зір-
ки нашої естради здатні це зробити, 
зібрати гроші, — прокоментував по-
жертву для армії Володимир Зелен-
ський.

А у своєму Facebook студія 
«Квартал 95» виклала кілька фото-
графій з воїнами, які нині на пере-
довій.

— Прості хлопці виконують 
складну роботу — залишаються в 
живих. Ми пишаємося, що живемо 
з вами в одній країні! — написали 
артисти.

Юрій Шевчук із «ДДТ» заперечує свою 
підтримку терористів 

Радянський і російський рок-
музикант, лідер гурту «ДДТ» 

Юрій Шевчук закликав громадян 
не вірити всьому, що пишуть про 
нього в мережі. Про це він заявив 
на своїй сторінці у «Фейсбук». 
«Дорогі друзі, читайте правдиві 
новини про групу «ДДТ» на наших 
офіційних сторінках в Контак-
те і Фейсбуці та у моїх особистих 
інтерв’ю. Чергова інформація, що 
гуляє по Інтернету, про мої ви-
словлюваннях з приводу ДНР, є 
недійсною. Єдине, що ми зараз від 
усієї душі говоримо: «Мир Україні, 
Донбасу, Росії!» — написав Шев-
чук.

Він підтвердив інформацію 
про те, що частину заробле-
них грошей з концертів у червні 
«ДДТ» перерахували біженцям 
з Донецька і Луганська. «Сума у 
розмірі 500 тисяч рублів переда-
на до фонду доктора Лізи, якій ми 
абсолютно довіряємо, і знаємо, що 
гроші пішли на медикаменти та 
іншу соціальну допомогу, яка так 

необхідна зараз жителям Донба-
су», — додав він.

Так, нещодавно деякі російські 
ЗМІ розповсюдили інформацію 
про те, що Шевчук підтримав ДНР 
і збирається надіслати терористам 
гроші.

Нагадаємо, раніше російський 
гурт «ДДТ» на чолі з Юрієм Шев-
чуком заявляли, що перерахують 
півмільйона рублів з концертів 
українським біженцям. Своєї обі-
цянки вони дотрималися.

Лідер «Машины времени» Ан-
дрій Макаревич просить пре-

зидента Росії Володимира Путіна 
припинити «шабаш», який поро-
чить його ім’я. Про це музикант 
написав у відкритому листі росій-
ському лідері. «Пане президенте! 
Третій тиждень не вичерпується 
потік бруду і наклепів, що ллється 
на мене зі сторінок газет і екрану 
телевізора. Мене називають «дру-
гом хунти», «посібником фашис-
тів», «зрадником», тощо, — почав 
свого листа Макаревич. — Між 
тим, єдиний «злочин», який я 
вчинив, полягає в тому, що в місті 
Святогорську в таборі біженців з 

Донецька та Луганська я в рамках 
благодійності заспівав три пісні 
для дітей цих біженців. У зв’язку 
з чим ніякої провини за собою не 
відчуваю. Все інше, що нам розпо-
відають в ЗМІ про мою поїздку, — 
безсовісна брехня, — додав артист. 
— Група «Машины времени» існує 
сорок п’ять років. За ці роки вона 
знайшла мільйони шанувальників 
в Росії та світі. І вже в чому ніяк 
нас не можна звинуватити — це 
в нелюбові до Батьківщини. Пане 
президенте, я переконливо прошу 
Вас припинити цей шабаш, який 
порочить моє ім’я. Поки ще На-
родний артист Росії, Андрій Мака-
ревич», — завершив своє звернен-
ня до Путіна музикант.

Судячи з усього, Макаревич 
зважився публічно звернутися до 
президента після перегляду про-
грами «Професія репортер. 13 
друзів хунти», яку показали 24-го 
серпня на одному з російських те-
леканалів. Крім Макаревича, авто-
ри програми звинувачують у «про-
дажі Батьківщини» публіциста 
Віктора Шендеровича, письменни-
ка Дмитра Бикова, політтехнолога 
Станіслава Бєлковського, співачку 
Діану Арбеніну та інших.
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Дженніфер Лопес подалася в 
письменниці
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес вирі-
шила стати ще й письменницею. Зірка готується випустити 
мемуари про любов. Про це Джей Ло оголосила в своєму 
Twitter. Дебютна книга матиме назву «Справжня любов». У 
ній розповідатиметься про випробування, які трапилися 
на шляху Лопес, як артистці та як матері, як вона усвідо-
мила свої найбільші страхи та стала сильною, як ніколи. 
«Справжню любов» позиціонують як «чесний та відвертий 
щоденник» Дженніфер. До нього увійдуть особисті фото 
співачки, котрих досі публіці не показували.

Пол МакКартні став 
найбагатшим бас-гітаристом
Британський музикант Пол МакКартні очолив рей-
тинг найзаможніших бас-гітаристів світу за версією 
сайту Тherichest.com. Сер Пол «коштує» приблизно 
1,2 мільярда доларів. Наступне після екс-«бітла» 
місце серед найдорожчих посіли двоє артистів — 
Стінг та засновник «Kiss» Джин Сіммонс. Кожен має 
по 300 мільйонів.

- В грудні 2013 року після кіль-
кох років нашої наполегливої   

роботи ЮНЕСКО визнало Петри-
ківський розпис Світовою немате-
ріальною культурною спадщиною 
людства. І зараз, не дивлячись на 
кризу, ми продовжуємо зберігати і 
розвивати наші вічні цінності — ду-
ховність і культуру, символами якої 
є Києво-Печерська Лавра і Петри-
ківка, — сказав Олександр Вілкул, 
Голова Фонду «Українська перспек-
тива», — вони створюють нашу 
українську ідентичність, зміцнюють 
єдність і формують силу нашого на-
роду для подолання складнощів і до-
сягнення нових перемог. 

Національний Києво-Печер-
ський історико-культурний заповід-
ник (Київ) і Петриківський розпис 
(Дніпропетровська область) — всес-
вітньо визнані «бренди» України. 

Виставка «Петриківка в Киє-
во-Печерській Лаврі» — це спроба 
об’єднати зусилля у справі поши-
рення знань про культурні об’єкти 
і традиції, які сьогодні є візитною 
карткою України і презентують 
наше культурне надбання у світі. 

Виставку організували Націо-
нальний Києво-Печерський істо-
рико-культурний заповідник, Дні-
пропетровська обласна рада, Фонд 
«Українська перспектива», Благо-

дійний Фонд «Києво-Печерська 
Лавра», Центр народної творчості 
«Дивокрай» та Всеукраїнський бла-
годійний фонд «Дитячий світ». 

— Для нас цей захід дуже важ-
ливий і значимий. Вперше в історії 
України вдалося об’єднати в одному 
місці дві перлини світової спадщини 
ЮНЕСКО — фарби Петриківського 
розпису і духовність Києво-Печер-
ської Лаври. Торік ми домоглися сві-
тового визнання для Петриківсько-
го розпису. Але вкрай важливо, щоб 
це унікальне мистецтво стало яскра-
вим прикладом захисту культурної 
спадщини і серед жителів нашої 

держави. Для Дніпропетровщини — 
це додаткова можливість розкрити, 
показати і донести Україні всю красу 
Петриківки, розповісти про працю, 
завдяки якій це мистецтво живе і 
розвивається, — зазначив голова 
Дніпропетровської обласної ради 
Євген Удод. 

За задумом організаторів, мис-
тецька акція має на меті привернути 
увагу до усвідомлення цінності куль-
турної спадщини і традицій України 
як загального надбання, а також до 
встановлення злагоди і взаєморозу-
міння, посилення міжкультурного 
діалогу і творчих проявів.

Олександр ВІЛКУЛ: 

12-річний українець переміг на «Дитячій 
Новій хвилі» 

Макаревич написав відкритого листа 
Путіну

Володимир Зеленський віддав 
мільйон гривень на потреби АТО

«Збережемо культуру і духовність — 
збережемо Україну» 
У Києві відкрилася унікальна художня акція «Петриківка в Києво-Печерській Лаврі».


