
Фронтмен гурту «Друга ріка» Ва-
лерій Харчишин, який назвав 

виконання відомої пісеньки про 
Путіна «поривом душі», знову від-
чув цей порив на Jazz Koktebel. Після 
виступу він узяв до рук український 

прапор, підійшов до мікрофонної 
стійки і нагадав приспів нашумілого 
хіта про Путіна: «Ла-ла-ла...». Глядачі 
одразу ж підхопили мотив. По тому 
співак вигукнув «Слава Україні!». 

Як зізнався сам Харчишин у ко-
ментарі журналісту ТСН, він радий, 
що Jazz Koktebel продовжив своє іс-
нування. Щоправда, розчарований, 
що фесту довелося переїхати, але ж 
цьому передувала нинішня ситуація 
в країні. Також Валерій розповів, що 
«Другій ріці» пропонували виступи-
ти в Криму, проте він навідріз відмо-
вився. «Нам пропонували виступати 
в Криму, ми відмовилися. Нікому не 
раджу туди поки їхати. Це окупова-
на територія. Як там можна виступа-
ти?» — прокоментував артист. 

Нагадаємо, у червні «Друга ріка» 
представила хіт «Путін — х*йло» у 
рок-виконанні. Музиканти вийшли 
на сцену в футболках із таким же на-
писом. 

21 вересня ми відзначали Міжна-
родний день миру, проголошений 
як день відмови від насильства 
і припинення вогню в світі. На 
честь цього свята українська 
актриса Ольга Сумська розпо-
віла виданню Ivona про власне 
бачення миру та патріотизму. Крім 
того, зірка зробила кілька фото в 
білому одязі, що символізує чисто-
ту і світле майбутнє. 

Патріотизм — це... пісні Олек-
сандра Білаша, Платона Майборо-
ди, поезія Лесі Українки, Ліни Кос-
тенко, твори Павла Загребельного. 
І ще безліч імен! Як тут не сказати 
і про ансамбль танцю імені Павла 
Вірського — коли я дивлюся їхні 
виступи, то плачу. І коли чую гімн 
Києва — теж не можу стриматися. 
Ніхто і ніщо не замінить нам цих 
мелодій і спогадів! 

Для мене справжній патріот 
— це...  співак,  народний  артист 
України Василь Зінкевич. Коли 
він виходить на сцену і співає про 
Україну,  то  в  мене  ніби  вирос-
тають  крила  за  спиною.  У  фіналі  
зазвичай співає з двома оркестра-
ми. І таку відчуваєш у цей момент 
пристрасть, натхнення, перейма-
єшся народною величчю! Так тобі 
добре! 

Нам сьогодні не вистачає... 
того, що раніше називали пафосом 
і шароварщиною. У хорошому сен-
сі цього слова. Може, я і не права. 

Українська мова... рідна для 
мене. Я з дітьми розмовляю укра-
їнською. І коли ми приїжджаємо 
на Західну Україну, вони самі від-
чувають необхідність спілкуватися 
рідною мовою. Якщо ти патріот, 
то хоча б почни вчити українську 
мову. Це — повага до свого народу 
та культури. 

Мир в Україні... це бажана, ви-
страждана, трагічна фраза. Тоді 
хлопці повернуться з війни до ма-
терів та дружин і не будуть більше 

вмирати. Ми раніше не думали, що 
доживемо до такого часу, коли мрі-
ятимемо про мир. 

Я можу допомогти своїй краї-
ні. Ми з чоловіком виступали у вій-
ськовому госпіталі. Обійшли три 
корпуси, заходили в усі палати. Я 
обіймала кожного солдатика, про-
сто щоб підтримати їхній дух. Ба-
гато хто без ніг, без рук, із важкими 
ранами, але блиск в очах у них та-
кий, що ти відразу розумієш — рід-
ні люди, свої! 

Валерій Меладзе не проти виступити 
миротворцем між Україною й Росією 

Український співак Валерій Мела-
дзе, який нещодавно вп’яте став 

батьком, зізнався, що дуже хоче, аби 
між Україною та Росією знову на-
став мир. Зірка не квапиться опри-
люднювати свою позицію стосовно 
конфлікту, проте заявив, що був би 
тільки радий виступити миротвор-
цем між його сторонами. 

«Якби була можливість, я був 
би тільки радий виступити перего-
вірником і миротворцем між сто-
ронами конфлікту, хоча не думаю, 
що мене сприймуть усерйоз. При-
клад Кличко показовий. Усі ним за-
хоплювалися й пишалися, поки він 
перемагав на рингу (і в Україні, і в 
Росії), але після того, як пішов у по-
літику, частина людей просто забула 

про те, що він великий спортсмен», 
— наголосив Меладзе в інтерв’ю aif.
ru. 

Також співак згадав і тих артис-
тів, які через свою позицію серйозно 
постраждали. Приміром, музиканта 
Андрія Макаревича зацькували у 
Росії, а Діані Арбеніній масово ска-
совують концерти по всій території 
РФ. 

«Інший приклад: Кобзона, Газ-
манова та Валерію, які висловили 
підтримку Путіну щодо Криму, не 
пустили до Латвії на «Нову хвилю». 
Ні ті, ні інші артисти ніяк не впли-
нули на події. Але тією чи іншою 
мірою постраждали самі. Тому вва-
жаю за краще залишати свою думку 
при собі», — підсумував Меладзе. 
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Зірки продають свої вишиванки заради бронежилетів 

Екс-модель Влада Литовченко, 
співачка Альоша, футболіст 

Олександр Шовковський та інші 
публічні люди вирішили допомог-
ти військовим із бронежилетами. 
Заради цього селебрітіз виставили 
свої вишиванки на аукціон. 

Усе це — в рамках благодійного 
проекту «Народжені в сорочці». Він 
створений для того, щоб допомага-
ти військовим і добровольцям, які 
зараз перебувають у зоні проведен-
ня АТО. Проект має за мету зібрати 
максимальну кількість коштів, щоб 
повністю забезпечити солдатів 
формою, взуттям, бронежилетами, 
касками, а також іншими засобами 
захисту. Гроші надходять від різних 
людей і компаній, які намагаються 
максимально підтримати наших 
вояків на передовій. 

Для того, щоб усі солдати були 
повністю укомплектовані, треба 
зібрати чотири мільйони гривень. 
Як пояснюють організатори, довго 
чекати немає часу, тому задля при-
вернення уваги громадськості вони 
вирішили залучити до проекту ві-
домих людей. 

Влада Литовченко заради до-
брої справи пожертвувала свою ви-
шиванку з соняхами. 

«Я її купила кілька років тому 
на одному із традиційних ярмарків. 
Носила сорочку в яскраві моменти 
життя, з радістю і любов’ю. Вона 
мене захищала, як будь-яка укра-
їнська вишиванка захищає свого 
власника. Хай ця моя невелика до-
помога тепер вбереже тих, хто нас 
захищає», — поділилася Литовчен-
ко. 

Як пише сайт проекту, ко-
шти збиратимуть для 9-го полку 
оперативного призначення На-

ціональної гвардії України на базі 
полку спеціального призначення 
внутрішніх військ МВСУ. Поки що 
полк у процесі формування. Однак 
уже зараз у ньому служать більше 
тисячі свідомих захисників нашої 
Вітчизни. Його бійці фізично та 
психологічно готові відстоювати 
свою країну, навіть ціною власного 
життя. Саме сюди, в 9-й полк, пере-
водяться офіцери найвищої катего-
рії з усієї країни, готові до участі в 
найскладніших бойових операціях. 

Шоубіз

У Брежнєвої роман із Меладзе 
Колишня дружина продюсера та композитора Костянти-
на Меладзе Яна, яка у червні вийшла заміж, розповіла, з 
ким екс-чоловік їй довгий час зраджував. За словами Яни, 
не один рік її екс-коханий крутив роман із колишньою 
учасницею гурту «ВІА Гра» Вірою Брежнєвою. «Але ж я 
відчувала обман. Не раз заводила розмову і з Костею, і з 
Вірою: люди, що відбувається? І якщо б вони сказали мені: 
«Ми любимо один одного і хочемо бути разом», то я ніколи 
не стала б утримувати Костю в сім’ї. Переконана на всі сто: 
людина може бути щасливою тільки в любові», — проко-
ментувала Яна в інтерв’ю виданню Sobesednik. 

Наступного року України 
на «Євробаченні» не буде 
Національна телекомпанія України прийняла 
рішення відмовитися від участі в пісенному 
конкурсі «Євробачення-2015». Як пояснюють 
у телекомпанії, в часи, коли в країні така над-
складна ситуація, витрачати кошти на подібні 
заходи є не доцільним. У телекомпанії запевня-
ють, що й багато відомих українських артистів 
відмовилося б від участі у розважальному 
конкурсі, бо нині не до веселощів. 

Днями був оголошений лонг-
лист претендентів на номінації 

премії Європейської кіноакаде-
мії, яку називають «європейським 
Оскаром». Українська стрічка 
«Плем’я» Мирослава Слабошпиць-
кого представляє Україну в спис-
ку 50 фільмів із 31-ї європейської 
країни, повідомили УНН у прес-
службі компанії «Артхаус Трафік». 

Також у лонг-листі Європей-
ської кіноакадемії представлені: 
«Два дні, одна ніч» братів Дарденнів 
(Бельгія), «Левіафан» Андрія Звя-
гінцева (Росія), «Голгофа» Джона 
Майкла Макдони (Ірландія), «Міс-
тер Тернер» Майка Лі (Великобри-
танія), «Німфоманка: Режисерська 
версія. Частини 1 і 2» Ларса фон 

Трієра (Данія), «Валенса» Анджея 
Вайди (Польща) й інші фільми. 
Лонг-лист був обраний радою екс-
пертів відбіркової комісії академії. 

Шорт-лист і номінантів у ка-
тегоріях «Кращий європейський 
фільм», «Кращий режисер», «Кра-
щий актор», «Найкраща актриса» та 
«Кращий сценарій» Європейська кі-
ноакадемія оголосить 8 листопада. 

27-а церемонія вручення на-
город Європейської кіноакадемії 
(European Film Awards) відбудеться 
13 грудня в Ризі. 

В український прокат «Плем’я» 
вийшло 11 вересня. Нагадаємо, що 
стрічка Мирослава Слабошпиць-
кого була одним із претендентів 
на подання від України Амери-

канської кіноакадемії в якості кан-
дидата в номінації «Найкращий 
фільм іноземною мовою». 9 верес-
ня Український оскарівський комі-
тет оголосив претендентом фільм 
«Поводир» Олеся Саніна. 10 верес-
ня творча група «Племені» у від-
критому листі Українському оска-
рівському комітету, Міністерству 
культури України та Державному 
агентству з питань кіно оскаржи-
ла процедуру голосування, так як 
воно було проведене з порушенням 
демократичних принципів. 16 ве-
ресня члени УОК Сергій Тримбач 
і Володимир Войтенко вийшли зі 
складу комітету і закликали укра-
їнську кіногромадськість до повної 
ротації його складу. 

«Друга ріка» відмовилася виступати 
в окупованому Криму 

Фільм «Плем’я» потрапив у лонг-лист «європейського Оскара» 

Ольга Сумська: 

Якщо ти патріот, то хоча б 
почни вчити українську мову 


