
Співачка й активістка Русла-
на поповнює свою колекцію 

нагород. Цього разу вона стала 
лауреатом премії Battle of Crete 
Award-2014 у номінації «Душа 
української революції». 

Премія буде вручена 22 жов-
тня у Вашингтоні. Вона заснована 
на честь жінок Греції, які проявили 
мужність під час боротьби проти 
вторгнення німецько-фашист-
ських військ під час Другої світо-
вої війни. Щороку премію вруча-
ють жінкам за вагомий внесок у 
розвиток, захист та зміцнення сві-
тової демократії. 

«Я щиро вдячна, це для мене 
велика честь, коли світові громади 
вважають мою діяльність досяг-
ненням. Але сьогодні основна моя 
мета у будь-яких діях — це бороть-
ба з путінською пропагандою, — 
заявила Руслана. — Для мене дуже 
важливо, щоб кожна країна почу-
ла нас та приєдналася до нашої бо-
ротьби, як це зробила Греція, на-
городивши, як я вважаю, не лише 
мене, але й усіх мужніх українок 

за нашу відданість, патріотизм та 
стійкість», — додала співачка.

Нагадаємо, місяць тому Русла-
на отримала нагороду з рук сена-
тора Маккейна. 

Грузинський кіноактор, режисер, 
виконавець авторських пісень 
Вахтанг Кікабідзе вже багато років 
принципово не їздить ні на кон-
церти, ні на зйомки в Росію. Коли 
він озвучив свою позицію щодо 
політики Москви, то розумів, що 
втратить багато концертів. Людей 
дивує, чому після стількох років ар-
тист не змінив свого рішення, адже 
російсько-грузинський конфлікт 
уже позаду. 

— Я відповім: «Нічого ще не за-
кінчилося!» — пояснює Буба. — Тут, 
за тридцять кілометрів від мого бу-
динку, поставили металеве загоро-
дження і чергують танки! Скільки б 
не говорили про потепління відно-
син між Грузією та Росією, російські 
військові на 300 метрів пересунули 
південноосетинський кордон углиб 
Грузії. І деякі будинки грузин за-
лишилися за дротом. Один чоловік 
виступав по телевізору і скаржився: 
його дружина похована по той бік 
кордону, і він уже не може піти до 
неї на могилу. Це нормально, ска-
жіть? Про це чомусь не говорять, 
але на нашому кордоні багато чого 
неприємного відбувається. Споді-
ваюся, хто-небудь коли-небудь по-
карає Путіна за весь цей жах, який 
він створює.  

— Вахтангу Костянтиновичу, 

це ваша фраза: «Я для Путіна та-
кож бандерівець і фашист». Якби у 
вас була можливість щось сказати 
Путіну, що то були б за слова? 

— Цій людині я можу сказати, що 
він політик чорної сили. І поки він зі 
своїми амбіціями житиме, весь час 
буде загрожувати якимось країнам, 
системам. Путін — загарбник! Його 
заклинило на одному: він думає, що 
вічно командуватиме своєю країною. 
А люди не вічні, й усе в житті закін-
чується. І навіть правнукам буде со-
ромно називати його прізвище. 

— Зараз російські ЗМІ полива-
ють брудом Андрія Макаревича за 
те, що він підтримує дії України. 

— Я вважаю, що кожна людина 
переважно виходить зі свого особис-
того «Я». І в цій ситуації абсолютно 
неважливо, яку посаду ти обіймаєш. 
Чи ти Кобзон, Пугачова, Макаревич, 
головне — твої власні переконання. 
Я не дивувався, коли мене лаяли мої 
дуже хороші друзі — сьогодні вони 
мені весь час кажуть, що все, що від 
їхнього імені написано про мене в 
Інтернеті, неправда і нісенітниця. 
Народ сам розбереться, де чорне, а 
де біле. Зараз усім українцям треба 
триматися за руки і співати одну піс-
ню — за свободу рідної держави. 

— Як ви думаєте, навіщо ті ж 
Говорухін, Михалков, Охлобистін 
роблять такі різкі заяви в бік Укра-

їни? 
— Причина їхньої позиції дуже 

проста: вони не хочуть потрапля-
ти до «чорного списку». Є маленькі 
люди, але їх не за ростом міряють. А 
є великі, та їх дуже мало. Кілька днів 
тому по радіо слухав передачу Вікто-
ра Шендеровича. Ось він велика лю-
дина для мене. Але зовсім маленьких 
людей дуже багато. А взагалі масі 
цій, думаю, подобається, що їхній 
верховний такий завойовник. Вони 
думають, що він для них усе завойо-
вує. Як же помиляються! 

— Як думаєте, скільки часу піде 
на те, щоб примирити наші наро-
ди, чи це в принципі неможливо? 

— Я не пропагандист, але чесно 
вам скажу: якби був українцем, я б 
ніколи не зміг пробачити Путіну. 
Я вже вісім років не їжджу в жод-
не російське місто. Не через те, що 
хочу цим рішенням виразити якесь 
невдоволення самому народу. А че-
рез те, що я ніколи не міг уявити, що 
танк із російським прапором увійде 
на мою землю, малесеньку республі-
ку, і почне тут розстрілювати моїх 
братів. 

— Зі своєю дружиною Іриною 
Кебадзе наступного року ви від-
значите золоте весілля. Важко бути 
вірним одній жінці все життя? 

— Хто менше, хто більше, але 
всі чоловіки, на жаль, не без гріха. 
Правильно жити дуже важко. Одне 
можу сказати: якщо полюбив, пови-
нен чесно зізнатися, все залишити і 
піти, не псувати життя близькій лю-
дині, дітям. А ми з дружиною разом 
плюс-мінус півсотні років — от і ро-
біть висновки. 

— Насамкінець не можу не за-
питати, чому вас називають Бу-
бою? У цьому імені немає ніякого 
співзвуччя ні з вашим ім’ям, ні з 
прізвищем. 

— Так, дійсно, в Грузії я для всіх 
Буба — Вахтангом мене ніхто не 
називає. А звідки це повелося — 
толком ніхто і не знає, навіть я сам 
(сміється. — Авт.). Напевно, про-
сто через те, що з цього слова я по-
чав говорити. Все бубонів собі щось 
під ніс. Хоча є ще один, запасний 
варіант відповіді. На одному з гру-
зинських діалектів «буба» означає 
«старший». І зазвичай так назива-
ють маленьких діточок для підтрим-
ки їхньої значимості — нібито він у 
будинку найголовніший. Тож висно-
вки робіть самі. 

Анна ШКІЛЬНА

У Луцьку пройшов показ фільму «Такі красиві люди» 

Під такою назвою в облцентрі 
днями відбулася презентація 

фільму молодого українського ре-
жисера Дмитра Мойсеєва. Чотири 
роки знадобилося для того, щоб 
стрічку побачив глядач, оскільки ба-
гато часу пішло на пошуки грошей. 
За словами режисера, він же й сце-
нарист, йому якоюсь мірою пощас-
тило, що в Україні з’явилася система 
підтримки кінематографії. Замовни-
ком фільму  виступила держава, по-
вністю профінансувавши картину, а 
це майже шість мільйонів гривень. 

Уперше стрічку показали на кі-
нофестивалі «Молодість-2013», де 
вона була єдиним учасником го-
ловного конкурсу від України. З 
18 вересня покази фільму «Такі кра-
сиві люди» пройшли вже в 10 укра-
їнських містах. 

Картина режисера-дебютан-
та Дмитра Мойсеєва «Такі красиві 
люди» — це історія дівчини Марти, 
її двох великих і одного маленько-
го друзів, які живуть на узбережжі 
моря практично в повній ізоляції 
від зовнішнього світу. Герої Мойсеє-
ва не пристосовані до життя, але не-
ймовірно зворушливі у своїй слаб-

кості й крихкості. Вони прагнуть 
щастя і тепла, але самі ж перекрес-
люють можливість такого результа-
ту, тікають від проблем у вигадані 
життя або закриваються від зовніш-
нього світу на самотньому острові. 

Головна героїня Марта — кра-
щий рибалка в окрузі — спершу зда-
ється сильною та незалежною. Вона 
не бажає ні вбиратися, ні користу-
ватися косметикою, вважаючи за 
краще слідувати правилу «Головне, 
що я подобаюся сама собі». У ре-
зультаті її «сила» ні до чого не при-
водить, а найбільш потужно видно 
її характер саме тоді, коли вона про-
являє слабкість і піддається любові. 

На противагу «самостійній» 
Марті ми бачимо сім’ю її подруги, 
яка теж живе на побережжі. Нео-
дноразово робиться акцент на тому, 
що її чоловік Кирило не дуже розум-
ний і зі своїми дивацтвами, але про 
це забуваєш, коли бачиш, як тепло 
він ставиться до дружини та сина. З 
маленьким Микитою вони влашто-
вують імпровізовані вистави, пус-
кають повітряного змія, розучують 
вірші та незмінно щодня ловлять 
рибу. В цьому і полягає їхнє малень-

ке сімейне щастя, яке так хоче зна-
йти Березня. 

У фільмі підкреслюється важ-
ливість звичайних земних радо-
щів. Про минуле герої не говорять 
і не особливо замислюються про 
майбутнє. У них є нагальні справи: 
спіймати рибу, почистити її, нали-
ти приїжджому пиво, знайти того, 
хто буде в цей час поруч. Діалогів у 
фільмі взагалі дуже мало, всі слова 
вимовляються обережно, їх нібито 
злегка пробують на смак, навчаю-
чись мистецтву бесіди заново. 

Інна КОВАЛЬЧУК 
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Шоубіз

Фальоса відправить свою 
дружину на «Євробачення» 
Продюсер Юрій Фальоса вирішив відправи-
ти свою підопічну та дружину Машу Гойю на 
«Євробачення-2015». Він не розкриває інтригу 
щодо країни, яку представить Гойя. «Поки ми 
тримаємо це в таємниці. На нашому офіційному 
сайті скоро з’явиться інформація в повному 
обсязі», — сказав Юрій. Нагадаємо, у 2015-му 
Україна не братиме участь у «Євробаченні» 
через події у країні. 

Жанна Фріске лікується 
фітнесом 
Російська зірка Жанна Фріске, яка повернулася після 
реабілітації у Китаї до Москви, зайнялася лікувальним 
фітнесом. Так, чоловік співачки найняв для неї спеці-
аліста, який щодня приїздить до заміського будинку 
батьків Фріске і присвячує заняттям із Жанною три 
години. Окрім того, за наполегливими рекомендація-
ми китайських лікарів, артистці роблять масаж ань-мо, 
який дає дуже позитивні результати. Друзі виконавиці 
стверджують, що вона стала менше тривожитися і 
майже впоралася з безсонням. 

Співачка Світлана Лобода не 
стала влаштовувати гучно-

го святкування на своє 32-річчя. 
Вона вирішила відзначити у колі 
близьких людей без зайвого гала-

су та запальних танців на столах. 
18 жовтня в одному з ресторанів 
столиці зібралися друзі Свєти і 
створили для неї тепле свято. 

Під час застілля лунали різні 
історії з життя зірки, починаючи 
з дитячих спогадів її сестри Ксенії 
та перших кроків у кар’єрі з Ми-
хайлом Ясинським і закінчуючи 
останніми подіями у творчому 
житті. 

Наступного ранку Світлана 
полетіла на гастролі, а після кон-
церту отримала подарунок від 
своєї команди — золотий кулон із 
буквами LO, так співачку назива-
ють її найближчі люди. 

«Це було неймовірне свято, бо 
я зрозуміла, що з роками ти пере-
стаєш бажати феєрверків, вогнів, 
танців на столах. Тобі хочеться ду-
шевності, й сьогодні у мене її було 
в надлишку. Мене оточують чудові 
люди. Я щаслива», — поділилася 
Лобода. 

Руслану знову нагородять в Америці 

Лобода душевно відсвяткувала своє 
32-річчя 

Вахтанг КІКАБІДЗЕ:

Зараз усім українцям треба триматися 
за руки і співати одну пісню


