
Колишній британський фут-
боліст Девід Бекхем і його 

дружина Вікторія не шкодують 
грошей на подарунки для своєї 
єдиної донечки Харпер. Люблячі 
тато й мама вирішили повісити в 
дитячій кімнаті своєї дворічної 
крихітки картину найдорожчо-
го сучасного художника Демієна 
Герста. Бекхеми придбали у мит-
ця картину — полотно у вигляді 
великого рожевого серця з ме-
теликами — вартістю 600 тисяч 
фунтів стерлінгів (майже 1 міль-
йон доларів). 

Бекхем купив 
2-річній доньці 
«серце» Герста 
за $1 мільйон 

Дженніфер Лопес 
звинуватили 
в сексуальних 
домаганнях 

Американську співачку Джен-
ніфер Лопес тягнуть до суду. 

Чоловік на ім’я Родріго Руїс 
стверджує, що зірка вимагала 
його оголених фото і що в нього 
через Джей Ло почалася депре-
сія. За словами позивача, Джен-
ніфер Лопес почала писати йому 
в 2008 році. Давши чоловіку під-
стави сподіватися на допомогу в 
музичній кар’єрі, вона буцімто 
наказала, щоби Руїс надіслав їй 
свій демо-CD і фотографії «ню». 
Більше того, в ньому оселилася 
надія, що в них із Джен розпо-
чнуться романтичні стосунки. 
Коли ж ані їх, ані прориву до 
шоу-бізнесу Руїс не дочекався, 
то впав у депресію. Іще він зви-
нувачує Лопес у сексуальних 
домаганнях. На підтвердження 
своїх слів Родріго представив і 
самі листи. 

Речник Дженніфер запевнив, 
що співачка Руїса в очі не бачила 
та ніколи з ним не спілкувалася.
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Культура

Демі Мур зустрічається 
з 27-річним музикантом 
51-річна акторка знову закрутила роман із хлопцем, 
набагато молодшим за неї. Ним став 27-річний ба-
рабанщик рок-гурту Шон Фрайдей. Закохані разом 
відпочивали у Мексиці. Крім того, до них приєдна-
лася донька Мур від Брюса Вілліса Румере зі своїм 
бойфрендом. До слова, саме вона познайомила 
матір із Шоном. 

Lady Gaga хоче відкрити 
музей Майкла Джексона 
Американська співачка Lady Gaga, яка зібрала 
вже чималу колекцію речей покійного Майкла 
Джексона, хоче показати їх людям. Зірка запла-
нувала створити музей поп-короля. Виконавиця 
витратила понад два мільйони доларів на музичні 
реліквії. Лише на аукціоні в 2012 році вона при-
дбала 55 лотів, що належали Джексону. 

У неділю, 12 січня, у Лос-Анджелесі 
відбулася 71-а церемонія наго-

родження премії «Золотий глобус». 
Цього року подія ознаменувалася 
надзвичайною пригодою: затопило 
червону килимову доріжку, по якій 
мали продефілювати десятки знаме-
нитостей. Сталося це за кілька годин 
до початку шоу. Як розповіли орга-
нізатори заходу, ймовірно, датчик 
протипожежної системи відреагував 
на підвищення температури, викли-
кане численними софітами. 

На доріжку вилилося стільки 
води, що фотографам навіть довело-
ся міняти позиції для зйомок. Однак 
вже за 15 хвилин технічним співро-
бітникам вдалося прибрати воду. 
Тож церемонія почалася вчасно і всі 
гості пройшли сухим покриттям. 
Далі відбулося саме нагородження. 

Перемогу в найпрестижнішій 
номінації «Найкращий драматич-
ний фільм» року виборола картина 
«12 років рабства» режисера Сті-

ва Макквіна. А фільм «Афера по-
американськи» Девіда Рассела було 
названо «найкращою комедією/мю-
зиклом». 

«Найкращим актором у комедії» 
став Леонардо Ді Капріо за фільм 
«Вовк із Уолл-стрит» режисера Мар-
тіна Скорсезе. А «найкращою ко-
медійною актрисою» визнали Емі 

Адамс за роль у фільмі «Афера по-
американськи». 

Перемогу в категорії «Найкраща 
драматична актриса» здобула Кейт 
Бланшетт за роль у фільмі Вуді Ал-
лена «Жасмин». «Найкращим акто-
ром у драматичному фільмі» став 
Меттью Макконахі за роль у «Дал-
лаському клубі покупців». 

Під час нагородження премії «Золотий глобус» затопило червону 
доріжку 

Талановитий музикант і вокаліст 
Володимир Цицюк із Лудина 
Володимир-Волинського району 
свого часу з заслуженим народним 
ансамблем пісні й танцю «Колос» із 
Торчина об’їздив усі континенти і 
республіки Радянського Союзу. І не 
тільки цим особливий наш земляк, 
бо, чи не єдиний на Волині, ви-
рощує на своїй присадибній ділянці 
три сорти білої та червоної лози, 
яка перемандрувала на лудинські 
землі з Московського науково-до-
слідного інституту. І, звісно, плете 
з неї коші й кошики, столи, крісла-
качалки, вази й інші домашні речі, а 
ще з житньої і пшеничної соломи — 
брилі та капелюхи, які роздаровує 
сусідам і рідним. 

Із чого почалося оте пісенне, а 
пізніше й лозово-солом’яне захо-
плення Володимира Цицюка? Оче-
видно, з дитинства, яке пам’ятне 
тим, як, відмовившись від шкільних 
обновок, у шостому класі просив 
батька купити йому гармошку, бо, 
навіть випасаючи корів, співав укра-
їнські народні пісні. А вже пізніше, 
вступивши на заочне відділення 
Львівського сільськогосподарсько-
го інституту (бо батьки аж ніяк не 
хотіли миритись із синовим захо-
пленням, хоч музичний інструмент 
і купили), він самотужки опанував 
гармоніку, а пізніше трохи грав на 
весіллях. А тут ще і випадок підвер-
нувся. Мав можливість навчатися на 
курсах керівників художньої само-

діяльності у Луцькому музичному 
училищі, бо таке розпорядження на-
дійшло у сільраду. В училищі опано-
вував науку так завзято і сумлінно, 
що директор навчального закладу, 
побачивши його старання, пообіцяв 
зарахувати відразу на другий курс.  

Навчався Володя на диригент-
ському відділі. Якось на останньому 
курсі, під час одного з концертів, 
підійшов до нього керівник ще тоді 
молодого ансамблю «Колос» Анато-
лій Шапов і запропонував роботу в 
Торчині. Так у 1969 році випускник 
училища став директорувати у міс-
цевій музичній школі й співати у 
«Колосі». 

ТРИ ДЕСЯТКИ «КОЛОСКОВИХ» 
ЛІТ 

Зараз цей творчий колектив, що 
народився понад піввіку тому, є гор-
дістю не тільки нашого Волинського 
краю, а й усієї мистецької України. 
«Колос», як співається в одній із 
його пісень, — це «барва життя золо-
та», це ніжна мелодія, іскрометний 
танок, усе те, що збагачує людську 
душу, підносить її над буденністю, 
дарує натхнення. 

— З ансамблем об’їздили всі рес-
публіки колишнього Радянського 
Союзу, а вже на початку 70-х років 
нас запросили у Польщу, — прига-
дує чоловік. — Якось після одного 
з концертів підходить до нас поляч-
ка і запитує: чи є хтось із Лудина? 
Хлопці показують на мене. «О, то 

ти Манін Владко?» — зраділа жінка. 
Виявляється, що моя мама хрести-
ла доньку тієї полячки, котра у селі 
жила неподалік від моїх батьків. То 
вже, зустрівши земляка, не відпуска-
ла, забрала на обід і все розпитувала 
про рідні краї і односельчан. 

Із «Колосом» ми побували май-
же на всіх континентах — на Кубі, 
в Єгипті, Конго, В’єтнамі, об’їздили 
Італію, Чехію, Англію, Францію, Ні-
меччину, Шотландію, Фінляндію. 
Куди б не завітали, скрізь знаходили 
українців, але здебільшого виступа-
ли перед місцевими, які хоч і не зна-
ли нашої мови, зате захоплювались 
українською піснею, аплодуючи нам 
стоячи. 

ЇХ ПОЄДНАЛИ ПІСНЯ 
ТА ЛЮБОВ 

Окрім директорства і щоденних 
репетицій у «Колосі», Володимир 
Цицюк іще керував трьома хорами 
— колгоспним, шкільним і церков-
ним. Пізніше про церковний хор, 
який відвідувало близько сорока 
осіб, автор книги «Торчин — пере-
дзвін віків» Григорій Гуртовий пи-
сав: «У 1992 році зародився церков-
ний хор, яким керує талановитий 
музикант і вокаліст Володимир Ци-
цюк. Коли звучить молитва «Боже 
великий, єдиний, нам Україну хра-
ни», співають усі: діти і дорослі…». 

А на одній із репетицій наш ге-
рой зустрів свою майбутню дружину 
Мілу Михайлівну — директора шко-

ли з села Веселе Луцького району. І 
хоча у минулому в кожного за пле-
чима був чималий сімейний стаж і 
діти, їх поєднали пісня та кохання. 

— Я також, як і мій чоловік, лю-
блю співати, — долучається до роз-
мови колишня директор Лудинської 
школи і господиня ошатного будин-
ку, що на околиці села, пані Міла. 

ДЕ РОСТУТЬ МОСКОВСЬКІ 
ЛОЗИ 

Біля будинку пана Володимира 
— три сорти червоної та білої лози, 
бо, крім пісенного і диригентського 
таланту, Бог наділив його ще кілько-
ма. Весь час, подорожуючи світом, 
він робив цікаві художні знімки — 
їх назбиралося на кілька альбомів, 
бо колись вів фотогурток у Торчин-
ському професійному училищі. 

Якось почув від колеги, який ро-
дом із Ратного, що у цьому селищі є 
фабрика, де виготовляють вироби з 
лози. І кущі ростуть неподалік під-
приємства, доглядають їх науковці 
з Московського інституту. «От би 
мені таку гілочку!» — попросив у 
знайомого. Але, виявилося, взяти 
кущі, навіть гілочки, чи купити їх 
було неможливо, бо охоронялись і їх 
не продавали. І тільки після розвалу 
Союзу цінні та рідкісні сорти вияви-
лися нікому не потрібні. Так кілька 
кущів потрапило до майстра, який 
не дав їм пропасти, а, навпаки, ма-
ючи добру сировину, вчив дітлахів 
лозоплетінню у Будинку школяра. А 
вже перебравшись у Лудин, забрав 
туди і лозу. 

Майстер каже, що плести лозові 
вироби не важко, було б бажання. 
Приміром, гілля заготовляє у листо-
паді, як обсиплеться листя. За весну 
й літо пагони виростають наново. І 
вже з сирого матеріалу робить коші 
для картоплі й сіна, невеликі ко-
шики для грибів і освячення паски. 
Виріб виплітає за день. А ось виго-
товлення меблів — більш кропітка 
праця, бо лозу сушить, варить, ви-
гинає, а вже тоді складає. Є у нього 
лозові стіл і крісла, полички, вішаки 
та корзини. Є капелюхи та брилі з 
житньої і пшеничної соломи — їх та-
кож навчився робити, але більшість 
подарував сусідам і онукам. 

Ще пан Володимир мав одне за-
няття — у довгі зимові вечори лю-
бив розгадувати кросворди, але, 
ймовірно, від цього зіпсував зір і те-
пер погано бачить. Зате слух лишив-
ся відмінний. Як тільки почує по 
телевізору концерт, особливо коли 
виступає його «Колос», біжить, щоб 
диригувати. 

Тетяна АДАМОВИЧ 

Лозово-солом’яне захоплення 
«колоскового» соліста 

Кароль із сином переїхали у будинок, 
який подарував покійний чоловік 

Співачка Тіна Кароль разом із 
чотирирічним синочком Ве-

ніаміном нарешті переїхала у за-
міський будинок. Артистка навіть 
зустрічала Новий рік у маєтку, 
який їй подарував покійний чоло-
вік Євген Огір. 

Зі слів самої зірки, вони з си-
ном уже остаточно переїхали й 
облаштувалися. Так, на території 

великої ділянки площею 20 соток 
з’явились альтанки та лавки, бу-
динок прикрашений новорічними 
гірляндами. Після смерті Огіра Ка-
роль довелося самостійно контр-
олювати роботу будівельників. 

Нагадаємо, раніше Тіна спрос-
тувала чутки, нібито вона збираєть-
ся продати маєток, сказавши, що не 
має морального права зробити це. 


