
Ковельчанин Аркадій Войтюк 
прославив рідну Волинь не лише у 
телевізійному шоу «Х-фактор». Зо-
всім недавно хлопець повернувся з 
відомого європейського конкурсу 
виконавців «Нова хвиля», що про-
ходив у Юрмалі. Молодий артист 
посів передостаннє місце, але ця 
прикрість зовсім не розчарувала 
його, а, навпаки, додала ще більше 
сил та енергії, щоб удосконалюва-
тися та досягти вершин на співо-
чому Олімпі. Амбіцій після «Нової 
хвилі» теж не поменшало. Попри 
те, що в Аркадія було обмаль часу 
— багато невирішених справ після 
приїзду та підготовка до власного 
весілля, «Відомостям» таки вдалося 
з ним поспілкуватися. 

— Аркадію, скажи, як змінило-
ся твоє життя після «Х-фактора»? 

— «Х-фактор» — це шоу, в яко-
му будь-яка людина, маючи талант, 
може відкрити, показати себе всій 
Україні та за її межами. Звичайно, 
життя після такого досвіду зміню-
ється кардинально. Особисто мені 
«Х-фактор» дав старт у майбутнє, 
був натхненням для моїх досягнень. 
Життя змінилося на краще, але не 
обійшлося і без наполегливої праці. 

— Участь у «Новій хвилі» була 
твоєю ініціативою чи хтось тебе до 
цього підштовхнув? 

— «Нова хвиля» — один із най-
солідніших співочих конкурсів 
СНД. Чимало молодих артистів мріє 
виступити на сцені у «Дзінтарі», за-
явити про свою країну. Я був не ви-

нятком! 
— На екранах телевізорів усе 

виглядало доволі організовано, а 
як було насправді? Чи важкий про-
цес підготовка до виступу? 

— Це грандіозне шоу, яке див-
ляться мільйони глядачів, тому про-
маху дати не можна! Все було на 
високому рівні! Працювали і вдень 
і вночі. Відчувалася підтримка ор-
ганізаторів, членів журі. Комфортно 
було і від того, що поруч перебува-
ли рідні люди — дві мої сестрички 
та наречена Юля, з якою у вересні я 
збираюсь одружитися. 

— Скажи, чи існує боротьба у 
реальному житті між конкурсанта-
ми «Нової хвилі»? 

— Ні, на «Новій хвилі» цього не 
було. Якось усе було дружньо і те-
пло. 

— А на «Х-факторі»? 
— «Х-фактор» — це святе! Там 

люди прості… (Сміється. — Авт.) 
— З ким ти подружився та під-

тримуєш зв’язок після Юрмали? 
— Переписуємось інколи з пере-

можцем конкурсу кубинцем Робер-
то Кел Торресом, учасниками росій-
ського гурту «Фрукти» і співачкою з 
Грузії Саломе Катамадзе. З іншими 
конкурсантами спілкуємося рідше, 
але все-таки тримаємо зв’язок. 

— Дует із Тіною Кароль. Ка-
жуть, що вона закрила тебе своїм 
співом. Ти погоджуєшся з цим? 

— Цікаво, хто таке може каза-
ти? Ні, я не погоджуюся... Насправді 
було так, що мене спеціально зро-
били тихіше на телебаченні, щоб 
не було навпаки (посміхається, — 
Авт.). Люди мало знають, але багато 
говорять! Заспівати дуетом із самою 
Тіною Кароль мені було за честь, ін-
ших варіантів годі шукати! 

— Вибач за неприємне запи-
тання, але все ж, як думаєш, чому 
члени журі ставили тобі одні з най-
нижчих оцінок? 

— Ніхто не знає, що робиться в 
голові в іншого. Чесно зізнаюся, ви-
нних у своєму програші не шукаю, 
вважаю, що все залежало від мене, 
тому причина — у моїх помилках. 

— Перемога учасника з Куби 
красунчика Роберто Кел Торреса 
справедлива, на твою думку? 

— Безперечно, що так. Він ви-
клався на сто відсотків. 

— Результати «Нової хвилі» 
не відбили в тебе бажання брати 
участь в інших співочих конкур-
сах? На якому б ще ти хотів заяви-
ти про себе? 

— Якщо бути відвертим, то після 
Юрмали більше не бачу сенсу брати 
участь у вокальних шоу, я вже їх 
переріс. Хоча, можливо, колись по-
бачите мене серед учасників «Євро-
бачення». 

— Що у найближчих творчих 
планах? 

— Не так давно ми відзняли мій 
перший кліп на пісню «Мамо». Біль-
ша частина відео чорно-біла, але є 
вкраплення кольорових кадрів. У 
зйомках узяла участь моя мама, яку 
я запросив замість акторки. Я хотів 
передати глядачам правду. Актриса, 
яка спочатку грала мою матір, дуже 
крута! Проте я все одно ніяк не можу 
її любити і посміхатися так щиро, 
як своїй рідній мамі! Сподіваюся 
виступити з сольним концертом у 
кінці жовтня у Києві. Через тиждень 
планую починати зйомки свого дру-
гого кліпу на пісню «Все файно є». 

— Що каже батько, відомий у 
Ковелі лікар, про твої співочі до-
сягнення? 

— Мені лишень 24 роки, і якщо 
я чогось досягаю, то батьки щиро за 
мене радіють. 

Спілкувалась Ірина КОСТЮК 

Про це скандальна балерина по-
відомила на своїй сторінці у 

соцмережі Facebook.
Танцівниця зібралася піти під 

вінець зі своїм коханим, бізнесме-
ном Бахтіяром Салімовим. При-
наймні про це свідчить кілька світ-
лин, які одночасно з’явилися на 
сторінках закоханих у соцмережі. 

Так, Бахтіяр на своїй сторінці 
виклав фото обручки на фоні улю-
блених білих троянд Волочкової, а 
сама ж балерина поділилася влас-
ним зображенням, зробленим на 
фоні РАЦСу. 

Знімки Анастасія підписала: 
«Я до РАЦСу, якщо що». Тож ціл-
ком можливо, що нарешті Волоч-
кова вийде заміж офіційно, адже, 
як відомо, ще жодного разу скан-
дальна артистка не була заміжня. 

Анастасія Волочкова виходить заміж

Шлюб Харламова з Асмус є недійсним 

Схоже, нещодавно укладений 
шлюб російського шоумена Га-

рика Харламова з актрисою Хрис-
тиною Асмус є недійсним. Адже, 
за словами адвоката, гуморист досі 
одружений із першою дружиною 
Юлею. 

«Складно сказати, що саме мав 
на увазі Ігор Юрійович, кажучи 
про свій шлюб із Христиною Ас-
мус, — заявила правозахисниця 
Юлії Харламової. — Сімейне зако-
нодавство не допускає укладення 
шлюбу між особами, одна з яких 
уже перебуває у шлюбі. А Ігор 
Юрійович досі перебуває у шлюбі 
з Юлією Харламовою. Якщо все-
таки якимсь чином шлюб був офі-
ційно зареєстрований, то він може 
бути визнаний недійсним», — до-
дала юрист. 

Нагадаємо, судовий розгляд 
між Гариком і його першою дру-
жиною триває вже кілька місяців. 
А нещодавно Харламов заявив, що 
одружений із Асмус, яка чекає від 
нього дитину. 
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 ДОВІДКА 

Аркадій Войтюк народився 17 
лютого 1989 року в Ковелі. З 2006 
року — студент Тернопільського 
медичного університету. Учасник 
другого сезону шоу «Х-фактор». 
Потрапив у шістку найкращих у 
категорії «Хлопці» під керівництвом 
Ігора Кондратюка, однак згодом бо-
ровся за перемогу в дуеті. Цьогоріч 
представляв Україну в співочому 
шоу «Нова хвиля», де, на жаль, посів 
передостаннє місце. 

Батьки Андрія Паніна впевнені, що його 
вбили через гроші 

У справі про вбивство актора 
Андрія Паніна з’явилися нові 

подробиці, розказані його батька-
ми — Володимиром Олексійови-
чем і Ганною Георгіївною. Ті впев-
нені, що їхнього сина жорстоко 
побили та вбили через гроші, взяті 
на зйомки нового фільму. Про це 
матері актора розповів його друг. 

«Гена шепнув, що на ім’я сина 
взяли велику суму на продюсу-
вання фільму. Підставили його... 

Він часто казав: «Я не бізнесмен, я 
артист». Сунувся кудись не туди», 
— зітхає Ганна Георгіївна. 

На побиття актора, на думку 
згорьованої жінки, також вказує 
те, що його сильно загримували 
на похороні, наклеїли волосся там, 
де в померлого була лисина, і по-
фарбували у темний відтінок, хоча 
Панін був блондином. 

Версію про алкоголізм і п’яні 
бійки батьки відкидають. 

Культура

Тіна Кароль переїжджає 
з сином до Москви 
Українська красуня Тіна Кароль вирішила остаточ-
но переїхати і розпочати роботу в Москві. Артист-
ка вже навіть обзавелася власним помешканням 
в історичному центрі столиці — Замоскворіччі. 
Подейкують, саме купівля квартири і творча діяль-
ність змусили артистку піти на такий крок. Стати 
мешканкою російської столиці Кароль планує у 
вересні цього року. Також у пресі з’явилась інфор-
мація, що співачка разом із собою до Білокам’яної 
перевезе чотирирічного сина Веніаміна. 

Альбіна Джанабаєва поїде
на гастролі з театром
Колишня учасниця сексуального тріо «ВІА Гра» Аль-
біна Джанабаєва взяла участь у зйомках для росій-
ського глянцю Hello. На сторінках видання співачка 
постає в образі стильної та стриманої бізнес-леді. 
Як поділилася сама Альбіна, після майже 8 років 
роботи у «ВІА Грі» вона вирішили дати собі трохи 
перепочити. За словами співачки, найближчим 
часом вона збирається гастролювати з театраль-
ною постановкою країнами СНД, а вже у вересні 
пообіцяла презентувати кліп на сольну пісню.  

Головна фестивальна сцена Nu Jazz

«Оксамитовий» пляжний сезон на 
Південному березі Криму знову 
стане для любителів джазу «морем» 
подвійного відпочинку. В «Країні 
коньяків» Коктебелі 12–15 вересня 
вже водинадцяте відбуватиметься 
Міжнародний фестиваль «Джаз 
Коктебель». 

На ювілейному, десятому, «Джаз 
Коктебелі» справжній фурор здійня-
ли незабутній джазмен сербохорват 
Горан Брегович і відома грузинська 
джазова співачка Ніно Катамадзе. 
Серед учасників були гості з Брита-
нії, Франції, Нідерландів, Німеччи-
ни, США, близького зарубіжжя. 

На фестивалі 2013 року органі-
затори обіцяли показати ще й ку-
бинський джаз. І слова дотримують: 
серед гостей заходу — запальний 
джазовий скрипаль із кубинським 
корінням Омар Пуенте, який висту-
пить у складі латино-квартету. 

«Джаз Коктебелю» цьогоріч пе-
редуватиме арт-фестиваль сучасно-
го мистецтва Artishock, що розпо-

чнеться 9 вересня. 
— Чотирьох днів, які триває 

музичний фестиваль, для багатьох 
замало, вони готові приїжджати на 
«оксамитовий» сезон у Коктебель 
на тиждень-два, — розповідає пре-
зидент фестивалю Лілія Млинарич. 
— Artishock триватиме сім днів. Він 
безкоштовно проходитиме просто 
неба у різних точках селища. Арт-
фестиваль торкнеться всіх видів і 
жанрів сучасного мистецтва — від 
ленд-арту і світло-арту до літерату-
ри та незалежного кіно. 

Вже за традицією «Джаз Кок-
тебель» проходитиме на трьох сце-
нах: головній — Nu Jazz, камерній 
«Волошинській», розміщеній у саду 
Будинку-музею Максиміліана Воло-
шина, й експериментальній — Open 
Stage. 

Серед учасників «Волошинської» 
цього року — Herbie’s Explo 3000, 
Jacob Karlzon Trio, Plaistow, David 
Helbock, Yuko Okamoto Quartet, Zoe 
Gilby. 

У хедлайнери Nu Jazz можна 

вивести британського електронни-
ка Саймона Гріна (він же Bonobo), 
французького трубача Еріка Трюф-
фаза і його колегу-експериментато-
ра з Норвегії Нільса Петера Моль-
ваера, французів Telepopmusik. Із 
вітчизняних музикантів — неорди-
нарного «українського швейцарця» 
Луї Франка, групу The Hardkiss та 
«останніх романтиків пітерської 
сцени» Billy’s Band. 

Буде на коктебельських пагорбах 
і багато британського джазу. Гляда-
чів Nu Jazz здивують спецпроектом 
The Selector Party. На сцену підні-
муться яскраві представники нової 
британської музики: групи British 
Sea Power і Submotion Orchestra, 
мультиінструменталіст Patrick Wolf 
і спеціальні гості проекту — Red 
Snapper. 

Традиційно вже багато років 
партнером фестивалю залишаєть-
ся ТМ «Коктебель» — натуральні 
якісні коньяки та вина. Як і хоро-
ший джаз, вони близькі за настроєм, 
емоціями, станом душі, доповнюють 

один одного, а з поєднання тради-
цій та імпровізації і народжується 
справжнє мистецтво. 

«Країна коньяків» Коктебель 
досі залишається найбільш та-
ємничим і прекрасним куточком 
Криму. Її феномен можна влови-
ти навіть на чуттєвому рівні. Саме 
тут по-справжньому переживаєш 

найяскравіші та незабутні емоції, 
відчуваєш усю повноту життя. Ста-
родавній вулкан Карадаг, свіжий 
морський бриз, якісний джаз і, зви-
чайно ж, вишукані коньяки та вина 
від ТМ «Коктебель» — ось рецепт 
успіху фестивалю, який здобув сла-
ву найбільш значущого у Східній 
Європі.  

Співак Аркадій ВОЙТЮК: 

«Х-фактор» дав мені старт у майбутнє


