
Іван Ганзера та Микола Янченко 
випустили сатирично-патріо-

тичну композицію «Путіну хана». 
Пісню українці виконали на росій-
ський манер, поклавши її на відео 
з виступів та кліпів російських 
виконавців, які активно підтриму-
ють Путіна. У відео «Путіну хана» 
є кадри з одіозного кліпу Віки 
Циганової з баяністом та Павлом 
Губарєвим у головних ролях, із 
концерту цих персонажів у РФ, 
із виступу гурту «Любе», кадри з 
Пореченковим та іншими діяча-

ми культури, які висловлювалися 
проти України. 

Вже традиційно на Різдво зірки збе-
руться в прикарпатському курорті 
Яремчому на Winter Romantik Fest. 

Цього року на етнофестиваль 
запрошені актриса Ольга Сумська, 
актор Віталій Борисюк, телеведуча 
Соломія Вітвіцька, співачки Ната-
лія Валевська та Наталія Бучинська, 
розповіли у творчій групі artPRoUA.

Знаменитості поміряються ку-
лінарними навичками і вміннями в 
конкурсах «Кращі гуцульські варе-
ники» та «Краща кутя Святого ве-
чора», що пройдуть у гостинному 
готелі Romantik Spa hotel, де і відбу-
деться фестиваль. А також навчать-
ся майструвати дідух — сімейний 
оберіг, популярний у наших предків 
на Західній і Центральній Україні. 

— Раніше я ніколи не робила ді-
дух, — зізнається телеведуча Соло-
мія Вітвіцька, — в нашій родині не 
було такого звичаю. Хоча ставити 
в будинку красиво зроблений сніп 
із пшениці, увінчаний стрічками, 
мені видається чудовою традицією. 
В Яремчому ми з чоловіком із задо-
воленням пройдемо майстер-клас 
і змайструємо свій перший справ-
жній український дідух. Коли я по-
дорожувала Грузією, то бачила, як 
там в оселях ставлять щось подібне 
до нашого дідуха — пов’язані гілки 
та поліна. 

Цьогоріч більшість розважаль-
них акцій на фестивалі скасували. 
Замість цього заплановані молит-
ва за мир в Україні та благодійний 
аукціон на підтримку проекту «Збе-
режемо скарби разом». Лотами на 
торгах стануть копії реставрованих 
у рамках цього проекту картин та 
ікон. Зібрані кошти підуть на по-
дальшу реставрацію творів україн-
ського мистецтва. 

Організатори дійства впевнені, 
що сучасним українцям потрібно 
цінувати національні традиції та об-
ряди, а також нашу неперевершену 
кухню і моду. Тому запропонували 
всім гостям прибути у вбраннях із 
елементами українських орнамен-
тів або державної символіки. Ольга 
Сумська вже приготувала вишиван-
ку від київського дизайнера. Вона 
розшита спеціальними нитками, 
здатними змінювати колір. Ольга 
каже, що на ній сорочка набуває 
зеленуватого відтінку. Соломія Ві-
твіцька любить українські віночки з 
квітів і сучасні речі з національною 
символікою або узорами. Співачка 
Наталія Бучинська — сукні з вишив-
кою бісером від львівських майстрів. 

Про реальні переживання біженців 
зі Сходу — у книжці Маргарити Сурженко 

У Луцьку за сприяння громад-
ської організації «Самопоміч» 

відбулася презентація книги мо-
лодої письменниці Маргарити 
Сурженко «АТО. Історії зі Сходу 
на Захід». Це книга-історія укра-
їнської патріотки, яка вимушено 
покинула рідний Луганськ і по-
їхала на Західну Україну, написана 
Маргаритою під час її «подорожі» 
у якості переселенки зі Сходу. На 
захід запросили студентів, жур-
налістів, громадськість і людей зі 
східних областей, які тепер виму-
шено мешкають на Волині. 

Твір складається із трьох іс-
торій переселенців зі Сходу, які 
в кінці об’єднуються на Заході й 
відкривають для себе Україну. В 
сумних подіях нинішньої війни 
герої книжки намагаються знайти 
якісь позитивні моменти, щоб 
могти жити далі. Так, один із бі-
женців не витримує свого статусу 
й записується у добровольчий ба-
тальйон. Але дуже скоро отримує 
поранення. Оговтавшись і під-
лікувавшись, розуміє, що укра-
їнській армії зможе допомогти 
більше, коли робитиме те, що вміє 
найліпше. Тож чоловік знаходить 
високооплачувану роботу про-
граміста й майже всі гроші віддає 
на благодійність. 

Інші історії не менш драма-
тичні й не менш зворушливі. За 
словами авторки, її книжка допо-
може краще зрозуміти українцям 
одні одних, а також покаже, що на 
Сході також є немало людей, які 
борються за Україну. 

У коментарі «Відомостям» 
письменниця розповіла, що це її 
перший надрукований твір і, до 
речі, видавництво погодилося 
його надрукувати безкоштовно. 

— Маю ще багато романів, 
тільки у ноутбуці, — зізналась ав-
торка. — За короткий період було 
багато вражень, і ми не знали, що 
буде завтра. Постійно відбувалися 
якісь пригоди, ми їхали до друзів 
своїх, узяли мало речей, але потім 
виявилося, що потрібно скорис-
татися пропозиціями волонтерів, 
адже у друзів вічно жити не будеш. 
Я чула, що відбувалося із моїми 
друзями, знайомими, багато було 
інформації, яка не могла десь нако-
пичуватись у голові, тому потріб-
но було сісти і написати. Мене час-
то питають, про що книжка і для 
чого вона написана, то мені зда-
ється, для того, щоб кожна людина 
у ній знайшла себе, змогла разом із 
героями пережити на сторінках те, 
що десь там у неї в душі. 

Людмила ПОЛІЩУК 

Цьогорічна учасниця конкурсу 
«Міс Всесвіт» від України 21-річ-

на харків’янка Діана Гаркуша ризи-
кує стати або найоригінальнішою, 
або найпохмурішою серед дівчат-
конкурсанток. Адже національний 
костюм Діані підготували, врахову-
ючи трагічні події останнього року в 
країні. Як повідомили організатори 
«Міс Україна-Всесвіт», вони праг-
нули зробити сукню максимально 

символічною і такою, що відображає 
дійсність. 

Врешті українська дизайнерка 
Людмила Бушинська створила для 
Діани костюм під назвою «Нарече-
на війни». Сукня виконана в двох 
кольорах жалоби — чорному і чер-
воному — й оформлена багряними 
маками, які є символами скорботи 
за загиблими. Маки, до речі, оздо-
блені сотнями кристалів Swarovski. 
Вбрання також прикрашає плахта — 
традиційний елемент національного 
одягу з тканини з етнічним орнамен-
том, вишита по краю геометричним 
малюнком. Завершує образ тер-
новий вінок із червоними маками 
та чорним вельоном. «Я хочу при-
вернути увагу всієї громадськості, 
світу завдяки такому прекрасному 
конкурсу, як «Міс Всесвіт», тому що 
цей конкурс пропагує красу та мир! 
І я переконана, що саме краса, любов 
і вміння цінувати життя як дар Бо-
жий рятує нашу планету від повного 
знищення», — сказала авторка кос-
тюма Людмила Бушинська. 

Нагадаємо, 63-й щорічний кон-
курс «Міс Всесвіт–2014» відбудеться 
25 січня 2015 року в Маямі. 
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Авторка Маргарита Сурженко (справа)

Поки Пугачова просила в Путіна миру, той 
гойдався на підборах 

У Кремлі відбулось урочисте 
вручення державних нагород 

президентом Росії Володимиром 
Путіним. Під час своїх слів подяки 
Алла Пугачова, яку глава РФ наго-
родив орденом «За заслуги перед 
вітчизною» IV ступеня, сказала, 
можливо, не те, що хотів би почу-
ти Володимир Володимирович. 

«Коли б можна було написати 
таку пісню, щоб був мир у всьому 
світі, щоб не було побоювань і три-
воги за своїх дітей — я б її заспіва-
ла», — сказала Примадонна. 

В цей час Путін гойдався на 
підборах і з напруженою напівпо-
смішкою слухав Аллу Борисівну. 
Після виступу він лише стримано 
потис руку співачці, яка, не підні-
маючи очей, пройшла в залу. 

Шоубіз

Роббі Вільямс став 
маркетологом 
автогіганта 
Британський співак Роббі Вільямс неспо-
дівано вирішив спробувати себе у новому 
амплуа. Зірку призначили керівником мар-
кетингу найбільшого автовиробника Європи 
— німецької компанії Volkswagen AG. «Для 
мене це щось зовсім нове. Справжня робота і 
вихід за рамки світу музики», — прокоменту-
вав своє призначення Роббі. 

Китайський магнат «купив» 
Дженніфер Лопес за $1,75 млн 
Американська співачка й актриса Дженніфер Лопес, 
статки якої оцінюють у майже 400 мільйонів доларів, 
не втрачає можливостей заробити ще трошки гро-
шенят. Стало відомо, що за 40-хвилинний виступ для 
китайського магната 45-річна артистка збагатіла на 
1,75 мільйона доларів. Виступ Лопес відбувся в одному 
з найдорожчих місцевих готелів перед родиною влас-
ників мережі казино. Кілька сотень тисяч «зелених» їй 
виплатили авансом тільки для витрат на відрядження. 

Екс-солістка «ВІА Гри» Альбіна 
Джанабаєва розпочала зйомки 

в пілотних випусках нового теле-
журналу для жінок. Щотижня вона 
зустрічатиме зіркових гостей — екс-
пертів моди, краси, психологів — і 
обговорюватиме з ними питання, 
актуальні для кожної дівчини. Та-
кож ведуча буде ділитися секретами 
привабливості. 

Майбутня програма отримала 
робочу назву «Альбіна». У Джана-

баєвої вже був досвід ведення теле-
шоу. А зовсім скоро відбудеться і її 
повернення після декретної відпуст-
ки на велику сцену. У планах зірки і 
зйомка кліпу. 

«Я практично повернулася до 
звичного для себе активного графі-
ка, — поділилась Альбіна. — Радує, 
що багато роботи. Нетерпляче очі-
кую зустрічі з шанувальниками на 
концертах, театральних підмостках 
і телеекранах». 

Українка на «Міс Всесвіт» стане «нареченою 
війни» 

Альбіна Джанабаєва знайшла нову роботу 

Зірки готуються до конкурсу 
на кращу кутю 

Українські музиканти заспівали пісню 
«Путіну хана» 


