
Поява цієї людини в будь-якій 
країні світу викликає ажіотаж. Адже 
він найвідоміший фотограф світу, 
донський козак за походженням, 
американець за громадянством, 
національний герой Республіки 
Ічкерія за особисту інформацій-
ну війну з російською окупацією 
Кавказького регіону, ідеолог 
космічного туризму, засновник 
світового центру фотографічної 
творчості в Європі, колишній 
консультант американського уряду, 
автор десятків фільмів і книг, під-
водний і високогірний оператор, 
який літає на зйомки на власному 
літаку, громадський діяч, із яким 
мають зустрічі президенти країн, 
прем’єри та патріархи. Його роботи 
прикрашають колекції Далай-ла-
ми, королеви Єлизавети II, Елтона 
Джона, президента Джорджа Буша, 
Султана Брунею, короля Непалу. І 
все це Сергій Мельникофф. 

У світі мистецтва цю людину 
знають за лаконічним псевдонімом 
МФФ, складеним із літер прізвища. 
Правда, є ще один варіант розшиф-
ровки: Melnikoff Fuji Fuji, оскільки 
МФФ усе життя працює на апарату-
рі, створеній для нього персонально 
японською корпорацією Fuji. 

Фотограф, що входить до світо-
вої когорти суперпрофесіоналів, 
представляє у власних галереях і 
на персональних виставках роботи, 
що відображають грандіозні ланд-
шафти дикої природи та портрети 
представників усіх куточків Землі. 
Знімаючи в 150 країнах світу і воло-
діючи тонким смаком, вимогливий 
художник створив безліч прекрас-
них образів нашої планети — від 
вершин восьмитисячників Гімалаїв 
до підводних печер острова Борнео. 

Мельникофф лише за паспор-
том американець. За покликанням 
він — громадянин світу, що мандрує 
по таких екзотичних країнах, як Не-
пал, Індія, Малайзія, Перу, Зімбабве, 
Індонезія, Бруней, Філіппіни, Китай, 
Японія, Мексика, Корея, Таїланд... 

Бізнесмен, а передусім — вели-
кий знавець своєї справи, що грає 
важливу роль у пропаганді япон-
ської марки Fuji у світі, МФФ за-
лишається особою вельми загадко-
вою. Всі спроби пролити світло на 
мотиви його вчинків закінчувалися 
невдало. Влітку 2012 року МФФ 
відкрив у центрі Лондона виставку-
реквієм «Хроніки Пекла XXI століт-
тя» про трагедію чеченського народу 
до відкриття в столиці Великобри-

танії Олімпійських ігор. Виставка 
демонструвалась у Гайд-парку на 
гігантських банерах, які можна було 
побачити прямо з Букінгемського 
палацу. Після Лондона невтомний 
мандрівник устиг побувати на пів-
ночі Пакистану, а саме в гірській 
системі Каракоруму, а нещодавно 
прибув до Західної України з гранді-
озними планами, про які ми й пого-
воримо в цьому інтерв’ю. 

— Які у вас плани на Україну? І 
чому для своєї бази ви обрали саме 
західну частину країни? 

— Я виходець із козацького роду. 
У паспорті мого батька, в графі «на-
ціональність», усе його життя зна-
чилось — «українець». Вийшовши 
у відставку в званні генерал-лейте-
нанта, тато купив будиночок в од-
ному з сіл Запоріжжя та відпочивав 
там душею і тілом, рибалячи у Дні-
прі та вирощуючи смачнючі помідо-
ри, якими об’їдалися його діти, що 
прилітали в отчий будинок із різних 
країн світу. Довідник «Хто є хто в 
Америці» впевнено відносить мене 
до українців, тому вибір держави 
для створення грандіозної виставки 
був визначений. Яку ж країну мені 
пропагувати, як не землю власних 
предків? 

Що ж стосується вибору західної 
частини України, то мені тут мо-

рально спокійніше, ніж у Криму або 
навіть у Києві. Ваша культура ближ-
ча до Заходу, менталітет практично 
європейський. Ну а щодо рідкісних 
проявів радянського нальоту в спіл-
куванні, то всі ми вийшли з «совка», 
цей хрест нам нести ще кілька по-
колінь. Доки не зникне без залишку 
згубний вплив комунізму. 

— Звідки ви прибули в Україну 
зараз? 

— «Екстрим», як ви його нази-
ваєте, для мене є цілком буденним 
явищем. Так, днями я мав роботу на 
півночі Пакистану — знімав другу 
за висотою гору світу — К2 (місце-
ва назва — Чогорі. — Ред.). Або, як 
її ще називають, гору-вбивцю. На 
її вершині побувало менше людей, 
аніж на орбіті Землі, а співвідношен-
ня тих, хто узявся підкорити небез-
печну гору, до тих, що повернулися 
з неї, — 2:1. Мої зйомки на К2 перед-
бачають початок міжнародного про-
екту «Всі восьмитисячники світу», 
для участі в якому ми оголосили 
тендер серед виробників гелікопте-
рів. Проект передбачає, що спеці-
альний вертоліт повинен доставити 
«божевільного» фотографа на всі 
восьмитисячники світу, а наступ-
ного дня забрати його разом із від-
знятими гігантськими панорамами 
світанку. Такий проект — не просто 

рекламний шанс. Це історична місія, 
зоряний час гвинтокрилої авіації. 
Нічого подібного в світі не робилося 
і навіть не заявлялося. 

— Відомо, що ви плануєте ви-
пустити також два авторських аль-
боми про нашу країну. 

— У вас колосальний туристич-
ний потенціал: прекрасний Львів, 
чудові замки, дивовижна природа... 
Лише Карпати чого варті! Вам по-
трібно ширше відкритися для Єв-
ропи. Для туристів із усього світу. 
На одному туризмі, правильно ор-
ганізованому, Західна Україна буде 
отримувати більше, набагато біль-
ше, ніж із усієї своєї промисловості 
разом із сільським господарством. 
Вам потрібно запросити серйоз-
них фахівців із міжнародних PR-
агентств і чітко дотримуватися їхніх 
рекомендацій. Повірте, я знаю, що 
кажу. Я був у складі групи, що роз-
кручувала туризм у Непалі двадцять 
років тому, і на практиці знаю, як 
працюють такі проекти. Я ж опіку-
вався і міжнародним піаром озера 
Іссик-Куль у Киргизії за часів прези-
дента Акаєва. За два роки знімаль-
них експедицій ми збільшили потік 
туристів на береги цієї гірської пер-
лини втричі. 

— Якими досягненнями в жит-
ті пишаєтеся найбільше? 

— Тим, що не зрадив мрію ди-
тинства. Створив свою долю такою, 
якою хотів бачити. Тим, що ніколи 
не плив за течією. Не зраджував, не 
прогинався. Тим, що живу по сові-
сті. 

— У яких точках земної кулі 

вам найкомфортніше? 
— Мені добре там, де краса Землі 

перетинається з моїм поглядом на 
світ. Так, блукаючи багато десятиліть 
курними шляхами Азії, я вважаю цю 
частину світу своїм рідним домом. В 
Америці я лише квартирант. Правда, 
я люблю свою «квартиру». Менш за 
все мені комфортно в Росії. З жалем 
дивлюся на все, що зробило її насе-
лення з природою: запаскудили, ро-
зікрали, затоптали. 

— Якби ваша фантазія могла 
придумати реальність, яку можна 
сфотографувати, щоб то за світли-
на була? 

— Гарні ви запитання ставите. 
Добрі. Мені вони дуже подобаються. 
А що ж я можу та зобов’язаний по-
бажати землі моїх предків? Яку хочу 
бачити батьківщину мого батька й 
дідів-прадідів? Чи потрібно відпові-
дати на таке риторичне запитання? 
Але спробую. Я дуже давно прагну 
побувати в космосі. То грошей не 
вистачало, то якісь технічні непо-
ладки на шляху великої мрії вини-
кають... Вдалося лише побувати на 
самій межі земної стратосфери за 
допомогою експериментального ра-
кетоплана фірми «Боїнг». На щастя, 
там знадобилася зйомка саме моєю 
панорамною камерою. Так от, я бачу 
таку фотографію, де на передньому 
плані — місячний кратер. Далі — 
чорна космічна безодня з блакитною 
кулькою нашої Землі. Ну і, звичайно 
ж, стартував би я з українського кос-
модрому. З колиски моїх прабатьків. 

Тетяна АЛЕКСАНДРОВА 
Спеціально для газети «Відомості» 

Російська співачка Тетяна Бу-
ланова остаточно вирішила 

розлучитися зі своїм чоловіком 
Владиславом Радімовим. Артистка 
зізналася, що вони до останньо-
го намагалися врятувати шлюб, 
але на сьогодні зіркова пара живе 
окремо. Зараз 43-річна Тетяна з 
синами Олександром (від першого 
шлюбу) та Микитою (від шлюбу з 
Радімовим) мешкає у заміському 
будинку під Санкт-Петербургом, 
а її чоловік влаштувався в міській 
квартирі. Процес розлучення уже 
почався. Буланова сподівається в 
суді отримати належну їй і синові 
Микиті частку нерухомості в Пе-
тербурзі. 

До того ж співачка не приховує 
того факту, що в її житті з’явився 
новий чоловік, із яким Тетяну 
пов’язують серйозні почуття. Ім’я 
свого обранця, який набагато мо-
лодший, артистка називати не по-
спішає, але відомо, що він, як і екс-
чоловік Буланової, професійний 
спортсмен. 

У житті майже розлученої Буланової 
з’явився молодий коханець 

Слідчі з’ясовують обставини смерті Андрія 
Паніна 

Тенор Володимир 
Гришко залишає 
Україну

Головне слідче управління Москви 
порушило кримінальну справу за 

фактом смерті актора Андрія Пані-
на. «Справу порушено за ознаками 
злочину, передбаченого частиною 
4 статті 111 КК РФ (навмисне запо-
діяння тяжкої шкоди здоров’ю, що 
спричинило з необережності смерть 
потерпілого)», — заявив представ-
ник Слідчого комітету Російської 
Федерації Володимир Маркін. 

Щоправда, правоохоронець до-

дав, що у картині події слідчі не 
вбачають кримінального характе-
ру смерті актора. Мовляв, про це 
свідчать і закриті зсередини двері 
житла, і відсутність у ньому слідів 
сторонніх осіб, а також попередній 
висновок експертів про те, що трав-
ма отримана в результаті падіння з 
висоти власного зросту. 

Однак правоохоронці виріши-
ли розібратися в обставинах смер-
ті Паніна. До слова, днями у ЗМІ 
з’явилась інформація від анонімного 
джерела у правоохоронних органах, 
що Паніна, найімовірніше, жорсто-
ко побили, проте актор встиг пора-
нити свого вбивцю. Друг покійного 
актор Геннадій Русин першим забив 
на сполох і викликав поліцію, коли 
Андрій Панін перестав відповідати 
на дзвінки. Русин разом із поліцією 
виявив артиста вже мертвим у його 
московській квартирі, куди той на-
відувався, коли хотів побути один. 
«Він підхопив вірус і поїхав на цю 
квартиру, щоб не заразити дітей», — 
зауважив Геннадій. 

Тенор Володимир Гришко зби-
рається залишити Україну. 

Він підписав контракт із зару-
біжними продюсерами і в най-
ближчі 25 років житиме в Аме-
риці. Гришко скаржиться, що на 
батьківщині він не потрібен і 
продавати свій оперний талант 
йому вигідніше за кордоном. 
Там за один виступ він може за-
робити 15 тисяч доларів. Сім’я 
Гришка вже пакує валізи: їх че-
кає квартира в Нью-Йорку, яку 
тенор придбав багато років тому. 

Але Володимир запевняє, 
що рідну Україну він не забуде, 
й обіцяє приїжджати сюди на 
відпочинок. «Скоро я звідси їду 
і щасливий із цього приводу. 
Пишаюся, що покидаю таки рід-
ну Україну, — заявив співак. — 
Більше тут робити нічого, дорогі 
друзі. Мене тут не було 20 років і 
знову не буде 25. Тож я з цим ві-
таю себе й Україну».  
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Культура

Златі Огневич заборонили 
виходити заміж і вагітніти 
Учасниця від України на «Євробачення» Зла-
та Огневич не знає, хто фінансує її виступ на 
пісенному конкурсі. «У нас у команді таке табу, 
— розповіла співачка. — Коли ми починали 
працювати з нашою компанією, я підписувала 
доволі жорсткий контракт. Я не повинна вагітніти 
і виходити заміж. Однак якщо я завагітнію, то маю 
обов’язково попередити компанію. Також мені 
не можна кататися на ковзанах. Можна їздити на 
велосипеді, але на невеличкій швидкості». 

Лоліта стрімко набирає вагу 
через рідкісний діагноз 
Після того як Лоліта здала всі необхідні аналізи, 
медики повідомили їй, що через перевтому в неї 
перестали перетравлюватися вуглеводи. Хоча, 
як запевняє зірка, багато вона не їсть. Лікування 
призначили теж незвичайне. За словами співачки, 
тепер їй доведеться харчуватися шість разів на 
день. Утім, Мілявську не дуже хвилює, яка в неї фі-
гура. «Буває таке, що ставиш собі за мету схуднути. 
Я що, з глузду з’їхала? Нащо воно мені потрібно? Я 
дозволяю собі їсти все», — запевняє Лоліта. 

МФФ знімає у Львові сцену з трьома сотнями дітей для альбому «Україна»

Метр фотомистецтва Сергій Мельникофф мріє 
зазнімкувати місячний кратер 


