
Фронтмен гурту «Машина вре-
мени» Андрій Макаревич 

розповів, як його підтримують у 
Москві. 

На своїй сторінці у соцмере-
жі він написав, що варто йому 
з’явитись у Facebook, як його одра-
зу ж засипають шквалом прокльо-
нів і образливих відгуків. Проте 
коли артист прилітає у Москву, си-
туація докорінно змінюється. 

«Але ось я виходжу з дому, 
лечу в інше місто, просто йду по 
Москві. І картина змінюється на 
сто вісімдесят градусів: люди по-
сміхаються, підходять, тиснуть 
руку, кажуть «дякую» — іноді по-
шепки, іноді цілком голосно. І та-
ких я зустрічаю по 20–30 осіб на 
день. Як каже Більжо, треба поду-
мати на цю тему», — написав Ан-
дрій Макаревич. 

Один із найуспішніших і найпо-
пулярніших модельєрів України 
Андре Тан справляє враження ці-
леспрямованого зібраного фахівця 
своєї справи й водночас людини 
абсолютно творчої, яка з легкістю 
рухається по сходинках власного 
успіху. 

Андре Тан у Луцьку презентував 
нову колекцію суконь — кутюр’є 
влаштував справжній показ мод, 
особисто коментуючи кожне вбран-
ня. У день презентації на вході до 
його фірмового бутика утворилася 
ціла черга охочих побачити, сфото-
графуватись, узяти автограф — одне 
слово, «доторкнутися до «зірки». В 
оточенні публіки він — у своїй ат-
мосфері, втоми не помітно, але й 
образ «гламурного модельєра», який 
любить славу заради слави, — явно 
не його кредо. 

Андре Тан: «Багато хто вважає, 
що дизайнери всі такі «гламурні» й 
прокидаються не раніше полудня. 
Насправді я просинаюся щодня о 

5:30 ранку, тому що вже протягом 
11 років займаюся йогою. Ранок по-
чинається з медитації. Далі йду на 
тренування — благо, тренажерна 
зала зовсім поруч. Мій тренер «зну-
щається» з мене аж до 9:00 ранку. 
Після того — сніданок, і о 10-й я вже 
на роботі. Так і виходить, що я при-
ходжу дещо пізніше (наш робочий 
день розпочинається о 9:00). Але 
зате йду найпізніше — навіть охо-
рона мене жене, прохає вчасно зали-
шати приміщення. Ось так, власне, 
і починається (та й завершується) 
мій робочий день. Я вже звик до 
того, що з року в рік мій графік не 
змінюється — хіба лише тоді, коли я 
кудись від’їжджаю. А від’їжджаю я 
останнім часом часто. 

Мені доводиться обирати фур-
нітуру, тканини по усьому світу — 
Італія, Франція, Туреччина, тому 
їздити маю багато — на виставки 
тканин, на фабрики. Крім того, не-
щодавно ми відкрили новий офіс — 
у Казахстані, туди теж тепер їжджу. 

Нині в роботі моє основне за-
вдання — затвердити безпосередньо 
модель, еталонний зразок якої після 
затвердження йде у виробництво. 
Мої технологи контролюють увесь 
процес пошиття виробу. Відділ тех-
нічного контролю на виході ретель-
но переглядає кожну сукню, кожен 
аксесуар, перш ніж він потрапляє в 
магазини по всій Україні…» 

Не буду описувати весь показ, 
вигляд суконь і те, як сприймала це 
публіка. Тут, як кажуть, треба один 
раз побачити. Скажу лише: все було 
блискуче, цікаво, вишукано й есте-
тично. Андре Тан без упину комен-
тував кожну модель, і у цьому йому 
дійсно не було рівних. Отже, він 
увесь у роботі… 

Андре Тан: «Скажу відверто, від-

починок мені навіть і не сниться. Не-
щодавно мною підписаний контр-
акт — я і обличчя, і ведучий нового 
проекту на каналі «1+1» (проект під 
назвою «Поверніть мені красу» стар-
тував улітку цього року, Андре Тан 
— стиліст нового телешоу. — Ред.). 
Ось уже два тижні сплю по три го-
дини на добу, бо, наприклад, учора 
зйомка завершилась о 3-й ранку. 
Після кількох годин сну вирушив у 
дорогу до Луцька, на показ моделей. 
Можу сказати, що йога та спортив-
ні вправи мені дуже допомагають 
триматися в тонусі. Знімальний пе-
ріод — дуже інтенсивна робота, і в 
той же час я мушу готувати колек-
ції до показу на Ukrainian Fashion 
Week, тому працюю без вихідних. 
Найчастіше мені вдається поєднати 
приємне з корисним, коли я їжджу в 
Італію вибирати тканини — ось там 
встигаю і поїхати в гори, і подихати 
свіжим повітрям, і щось намалювати 
в літаку. 

...Музику люблю абсолютно різ-
ну — починаючи з джазу та закін-
чуючи класичною. Щороку — і так 
уже ось протягом 9 років — я відпо-
чиваю в Австрії, в гірському готелі 
поблизу Зальцбурга, рідного міста 
Моцарта. Там панує особливий му-
зичний дух. Я особисто поставив 
собі у пріоритет слухати класичну 
музику. Як відомо, квіти ростуть 
краще і тварини швидше одужують 
під класичну музику. 

Зрозуміло, що, з другого боку, я 
«жертва» поп-музики, тому слухаю і 
те, що транслюють по радіо…». 

Дмитро УРАЄВ 

Радіоверсію інтерв’ю з Андре 
Таном слухайте у рубриці «Ранко-

вий гість» в ефірі радіо «Луцьк» 
(107,3 ФМ) у п’ятницю о 8:30. 

Ротару: «Якщо Путін подарує мені 
російський паспорт, я не відмовлюся» 

Співачка Софія Ротару заявила 
про те, що вона поза політикою 

й однаково любить Росію, Україну, 
Молдову та Узбекистан. Таку по-
зицію артистка почала просувати 
після того, як її концерти скасува-
ли у Томську, Кемерові та Хабаров-
ську, пише Super.ru. 

Нагадаємо, на День Неза-
лежності України фото Софії 
Михайлівни з жовто-блакитним 
прапором у Мережу виклав її син 
Руслан. Однак сама виконавиця 
була не проти. 

«Я була в курсі. В України було 
свято — День незалежності. Укра-
їна — країна, в якій я живу велику 
частину свого життя. Я привіта-
ла жителів із цим святом — що в 
цьому поганого? Точно так само, 
як я вітала багато разів Росію або 
Узбекистан, інші держави колиш-
нього Радянського Союзу. Тут не-
має ніякої політики. У мене навіть 
було бажання сфотографуватися з 
двома прапорами — Росії та Укра-
їни — й написати: «Я за дружбу 
народів», — пояснила свій вчинок 

Ротару. 
Що ж до оформлення росій-

ського громадянства, то зірка не 
проти мати паспорт Росії. 

«…У російській пресі написа-
ли, що я нібито відмовилася від 
російського громадянства. Зрозу-
мійте, це неправда. Я десять років 
була прописана в Києві. Коли ж 
жителі Криму отримували росій-
ські паспорти, мені за законом не 
належало, так як я мала прописку 
в Києві. Але, з другого боку, якщо 
Володимир Володимирович по-
дарує мені російський паспорт, як 
Депардьє, то я б не відмовилася. 
Не треба буде дозвіл на роботу 
оформляти», — зауважила ар-
тистка. 

А на запитання, чи поїде вона 
з концертами на схід України, Ро-
тару відповіла розмито: «Я готова 
виступати  там,  де  мене  чекають. 
Луганськ це чи Донецьк, Рига це 
чи Москва — неважливо. Я люблю 
кожного свого глядача і вдячна 
Богу, що любов ця взаємна». 
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Шоубіз

Гоша Куценко молиться 
за мир в Україні 
Російський актор і музикант Гоша Куценко заявив, що 
вчить молитви, аби молитися за Україну. Про це артист 
розповів у ефірі «Російської служби новин», передає 
«Таблоїд». «Я з величезним болем зараз молюся на це 
затишшя в Україні, молюся, щоб це зупинилося. Прямо 
молитви навіть учу», — сказав Куценко. Гоша згадав і своє 
українське коріння, адже він родом із Запоріжжя. За слова-
ми Куценка, в Україні у нього залишилося багато родичів. 
«Вони не збираються їхати, не збираються бігти нікуди, 
вони хочуть жити в мирі там, у себе», — підкреслив він. 

Аліна Кабаєва керуватиме 
медіахолдингом 
Російська гімнастка Аліна Кабаєва, яку вже 
не один рік вважають коханкою президента 
РФ Володимира Путіна, покинула депутатське 
крісло заради медіапростору. Вона пішла з 
Держдуми, аби обійняти посаду голови ради 
директорів «Національної медіагрупи». Про 
це повідомляє «Лента.ру» з посиланням на 
«ИТАР-ТАСС» та прес-службу медіахолдингу. 
Як відомо, 31-річна Кабаєва була депутатом 
останні сім років. 

Як «Відомості» вже повідомляли 
в одному з попередніх номерів, 
«Самооборона Волині» влаштувала 
автопробіг низкою міст Польщі та 
Німеччини. Мета заходу — роз-
повісти якомога більшій кількості 
європейців про те, що військове 
вторгнення Росії в Україну є реаль-
ністю й загрозою всьому світу. 

Успішно перетнувши україн-
сько-польський кордон у пункті 
пропуску «Устилуг–Зосін», активіс-
ти Самооборони Майдану Волині 
та волонтери розпочали кампанію з 
допомоги українській армії. 

У місті Замості зробили інсталя-
цію на центральній площі. Було не 
людно, але майже всі перехожі під-
ходили, цікавилися, говорили, що 
постійно моляться за Україну. Окрім 
цього, українські волонтери дали 
прес-конференцію, яку відвідали 
місцеві радіо, телебачення та газети. 
У Любліні зустрілися з представ-
никами Українського товариства, 
консулом України. Зробили презен-
тацію автопробігу в міській ратуші. 
Опріч того, побували на зустрічі з 
представниками люблінської «Солі-

дарності». Останні, зокрема, висло-
вили готовність до співпраці. 

У Варшаві учасники акції прове-
ли зустріч із представниками укра-
їнської громади, що мешкають у сто-
лиці Республіки Польща. 

10 вересня активісти «Самообо-

рони» дісталися міст Ольштин і То-
рунь. 

«В Ольштині отримали допо-
могу від українців Вармінсько-Ма-
зурського воєводства у розмірі 
7440 злотих. На шляху назад по 
можливості вирішили закупити на 

них військової амуніції. Приємно, 
що поляки всюди позитивно ста-
вилися до нашого автопробігу, на 
дорозі часто водії автівок сигнали-
ли, перехожі просто підтримували 
теплим словом і запитували: чим 
можемо допомогти?» — розповідає 
координатор акції Богдан Климчук. 

Третього дня волинянам вдалося 
дістатися вже польсько-німецько-
го кордону. Міста Щецинь і Берлін 
чекали на них. У Щецині зранку 
учасники автопробігу виступили в 
ефірі польського телеканалу TVP. 
Приймало активістів Об’єднання 
українців у Щецині, зокрема голо-
ва Іван Сирник. Був присутній по-
чесний консул у Щецині Генрик 
Колоджей. Для допомоги армії 
об’єднання зібрало більше 2000 зло-
тих. 

11 вересня у активістів Автопро-
бігу «Допоможи Україні — захисти 
Європу» відбулася зустріч із Кар-
лом-Германом Крогом — головою 
Спілки проведення мостів в Україну 
та почесним жителем Волині, який 
передав три карети швидкої медич-
ної допомоги для громади Луцька. 
Житель міста Бадзальцуфлен Хорст 

Гартхоф пожертвував 1000 євро. 
«Одна буде використовуватися 

для військового госпіталю, решта — 
в лікарнях. », — розповідає коорди-
натор автопробігу Богдан Климчук. 

Після передачі «швидких» у міс-
ті Білефельд відбулася масштабна 
акція. Організаторами на місці ви-
ступили представники української 
та грузинської громад Тетяна Шуе та 
Олександр Міщанчук. Марш прой-
шов центральними вулицями міста, 
де лунали заклики звернути увагу на 
Україну та підтримати її армію в цій 
непростій війні з Росією. Зі слів ак-
тивістів акції, «обличчя німців були 
дуже позитивно здивовані». 

«Всюди підтримка. Навіть росі-
яни, які підходять із агресією, після 
спілкування йдуть, дещо змінивши 
думку про Україну, — розповідає 
активіст пробігу Данило Гетьман. 
— Звичайно, сприйняття цих акцій 
у Німеччині не таке, як у Польщі, 
бо час від часу проходили росіяни, 
які за спиною тобі гукали «Сідєлі 
би вдома!». А я радів, бо йшли вони 
геть у розпачі, що більшість перехо-
жих нас підтримує. Зайвий раз пере-
конався у користі такої акції». 

Макаревичу в Москві люди тиснуть руку 
і дякують 

Автопробіг «Допоможи Україні — врятуй Європу» успішно завершився 

Андре Тан: 

Акула живе доти, доки рухається 


