
Кароль готує музичну виставу, в якій декламуватиме власні вірші 

Співачка Тіна Кароль несамовито 
працює над новими проекта-

ми, намагаючись перевершити саму 
себе. Відносно недавно вона зіграла 
сольний концерт у столиці й ось зно-
ву анонсує свій виступ. У березні на 
суд прихильників буде представлена 
музична вистава співачки під на-
звою «Я все еще люблю». Прем’єра 
відбудеться 8 березня в Одесі. 

До того ж Тіна знову вирушить 
на гастролі країною. У столиці ар-
тистка виступить 26 квітня. Нова 
програма Кароль — це симбіоз му-
зичних стилів, монологів, віршів і 
нове трактування відомих пісень. 
Тіна вже неодноразово казала, що 
музика покликана лікувати душі лю-
дей, давати надію на майбутнє. Саме 
про це і буде її вистава. 

Ювілейним туром «Люби ти 
Україну» гурт «ТіК» відзна-

чає своє десятиріччя. Кругла пі-
сенна дата припадає на наступний 
рік, але «ТіКівці» чудово знають, 
що друзів у них море, побачитися, 
відсвяткувати з кожним треба до-
статньо часу, тому гучне та радісне 
свято почалося минулими вихід-
ними й триватиме цілий рік. 

Щоправда, Волинь свого улю-
бленого Віктора Бронюка побачить 
аж на початку червня, але можна 
слідкувати за гастролями гурту, 
щоб укупі співати милих серцю пі-
сень а хоч би й двічі на тиждень. 

Найперші гості мали нагоду 

особисто вітати ювілярів 1 лютого 
в Палаці спорту. Музиканти запла-
нували провести концерт у домаш-
ній атмосфері та по-справжньому 
взялись «обживати» таку «козир-
ну» площу в столиці: наклеїли 
шпалери, підшукали диван. Віктор 
Бронюк, аби гості дорогі почува-
лися затишно, особисто почепив 
бра та килим. Пригощали, звісно 
ж, піснями. «Коли 10 років несеш 
своє серце людям, народжуються 
такі пісні й така музика, що, мов 
смачне вино, стають милішими з 

роками», — каже Бронюк. 
За звичаєм ювіляри чекали по-

дарунків. Найкращими для них 
стали щирі посмішки та відкриті 
серця, сповнені любові до Батьків-
щини. «Люби ти Україну» —піс-
ня, котра, на думку гурту, стала 
символом єдності й незламності 
українського духу, тому її визна-
чено головною темою всього туру, 
найбільшого в творчій історії 
музикантів. Із гастролями «ТіК» 
відвідає 33 українських міста, за-
вершить їх у рідній Вінниці. «Кож-
ною піснею і кожною нотою ми 
увесь цей час зізнавалися в любові 
Україні, — каже лідер гурту Віктор 

Бронюк. — Зараз важливо робити 
все, що можеш, щоб підтримати 
країну, змінити щось на краще. Ми 
робимо те, що у нас виходить най-
краще — співати на славу нашому 
народу, на славу всій Україні». 

Через напружений графік Вітя 
зараз відмовляється від інтерв’ю, 
та обіцяв душевну бесіду для га-
зети тижнів за два. А поки що, як 
каже головний «ТіКівець», будьмо 
разом, бо ми єдині! 

Кристина ПАВЛЮК, 
м. Київ 

Якщо підсумувати усе те, що спі-
вачка Руслана зробила за минулий 
рік, стає очевидним, що творча 
кар’єра для неї відійшла на другий 
план. Можна було б подумати, що 
артистка просто піариться на весь 
світ, але сама вона запевняє, що пі-
арить лише свою країну. Крім того, 
Руслана підкреслила, що політика 
та місце у Раді її не цікавить узагалі, 
як і власне збагачення. 

Останнім часом Руслана часті-
ше буває за кордоном, ніж в Україні. 
Однак вона підкреслює, що піарити 
себе у світі їй не треба. 

— Я не створюю і не записую 
нових пісень, не працюю над новим 
шоу, майже не виступаю, не маю ні-
яких творчих проектів. Мені просто 
немає що піарити, окрім моєї країни. 
Підтримка та захист іміджу України 
— це те, чим я зараз зайнята, — за-
явила зірка. — До мене приходять 
запити зі США, Канади, Європи із 
проханням приєднатися до тих чи 
інших соціальних або благодійних 
ініціатив, провести спільну зустріч, 
поспілкуватися та дізнатися про ре-
альну ситуацію в Україні. Сьогодні, 
маючи друзів та партнерів по всьо-
му світу, я влаштовую та координую 
акції, спрямовані проти путінської 
пропаганди, — поділилася вона. 

Руслана також сподівається, 
що її гострі заяви для міжнародних 
медіа під час засідань ЄС, ОБСЄ, 
Атлантичної ради та на численних 
конференціях принесли користь та 
привернули більше уваги світових 
спільнот до України, до питання 
санкцій, згуртували українську гро-
маду та зміцнили волонтерські рухи.

— До речі, нагороди — це не 
завжди лише почесті й церемонії, 
— сказала співачка. — Часто це і 
грошові призи, які я передаю на по-
треби армії. Сьогодні працює мій 

благодійний фонд «Український сві-
танок», заснований ще у 2007 році. 
Ми активно реалізовуємо програми 
допомоги бійцям АТО. Влітку та во-
сени підтримували родини пересе-
ленців. Діаспора направляє чимало 
гуманітарної допомоги в Україну. Я 
вірю, що все це має вагу. 

На запитання, яким чином вона 
витримує такий насичений графік, 
зірка відповіла, що все завдяки ото-
ченню та підтримці. 

— Я знаю, що можу покластися 
на свою команду, і будь-яка моя іні-
ціатива підтримується та реалізу-
ється. Я вдячна своєму чоловікові та 
своїм батькам за піклування й терп-
лячість. Разом ми багато подолали, 
— зазначила артистка. — А організм 
я відновлюю завдяки тому, що на-
вчилася швидко і в домашніх умовах 
готувати здорові страви: овочі, каші, 
фрукти, молочні вироби. У мене за-
вжди знайдеться час для того, щоб 
зробити йогурт. Коли графік насиче-
ний, моя мама приїздить зі Львова і 
допомагає, — додала вона. 

Чоловік Олександр Ксенофон-
тов, як і раніше, повністю підтримує 
свою непосидючу дружину. І коли 
справи дозволяють, він супрово-
джує її у поїздках. Що ж до політики, 
то до неї Руслана не прагне взагалі. 

— Особливо зараз, коли ми спо-
стерігаємо, як наші ідеали та спо-
дівання — всі, як один, — ідуть, 
правильніше сказати, вже пішли 
в політику. Я давно зрозуміла, що 
політика не для мене, і не прагну 
до влади, не ставлю собі за мету 
політичну кар’єру. Я взагалі зараз 
кар’єру не розглядаю як таку. Це ви-
дно неозброєним оком. Мене щиро 
непокоїть наше майбутнє, і я до гли-
бини душі переймаюся ситуацією в 
Україні. Мене не цікавлять достаток 
або високі злети. Таке буває, — зі-
зналася співачка. — Громадянська 

позиція, власне кажучи, також є 
політикою. Точніше, народною ди-
пломатією. Але коли мова йде про 
Верховну Раду, в такому вигляді по-
літика мене ніколи не зацікавить. 
Принаймні зараз я в цьому впевне-
на, — наголосила артистка. 

За минулий рік Руслана майже 
не виступала. А якщо і давала кон-
церти, то переважно з благодійною 
метою. Тож виникає логічне запи-
тання, на які кошти вони з чолові-
ком живуть. 

— Спочатку я взагалі не могла 
виступати. Мені було важко поєдна-
ти шоу і те, що відбувається в країні. 
Це моя особиста внутрішня позиція. 
Ми з чоловіком працюємо багато 
років і маємо накопичення. На щас-
тя, наші потреби не передбачають 
нічого надзвичайного, тож ми може-
мо собі дозволити присвятити час і 
життя поклику душі. Наша грома-
дянська позиція для нас важливіша 
за достаток, — сказала виконавиця. 

У 2015 році Руслана планує бла-
годійні концерти у Німеччині, Іспа-
нії, Греції та Польщі. Також співачка 
додала, що вони з чоловіком ніколи 
не були матеріалістами. 

— Ми завжди, від самого почат-
ку і до сьогодні, заробляємо лише 
для того, щоб витрачати на реаліза-
цію нових ідей, нових покликів долі. 
Ризикуємо, багато втрачаємо, але ми 
вільні та щасливі люди, — зауважи-
ла Лижичко. 

Також у співачки поцікавилися, 
чи потрібна Україні участь у «Євро-
баченні-2015». 

— На мою думку, цього року 
«Євробачення» не потрібне: це лише 
розізлило б і без того знесилених та 
стурбованих людей. Я не стежу за 
«Євробаченням» або іншими роз-
важальними шоу, якими зазвичай 
цікавилась. У мене немає на це на-
строю, — сказала Руслана. 
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Шоубіз

20 музикантів переспівають 
пісні Кузьми Скрябіна 
Концерт пам’яті лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузь-
менка відбудеться 21 березня в столичному Палаці 
спорту. Цього вечора на сцену вийде близько двох 
десятків виконавців. «У процесі переговорів із ар-
тистами ми коригуємо список пісень, які будуть ви-
конані. Зрозуміло, що деякі з них хочуть співати ту ж 
саму пісню. В цілому все виглядатиме так: музиканти 
гурту «Скрябін» постійно на сцені, а змінюються со-
лісти. Час від часу будуть з’являтись якісь додаткові 
музиканти», — розповіли організатори концерту. 

Зірку «50 відтінків сірого» 
визнали найсексуальнішим 
Зірка фільму «50 відтінків сірого» Джеймі 
Дорнан скочив на першу сходинку рейтингу 
найсексуальніших чоловіків року. Ірландський 
актор очолив список найбажаніших чоловіків, 
який щороку оприлюднює видання Glamour. 
В опитуванні взяли участь 80 тисяч читачів 
журналу. Більшість із респондентів віддали свої 
голоси саме за новачка Дорнана. 

РУСЛАНА: 

Миліший із роками Бронюк зі сцени 
просить «Люби ти Україну» 

Моя громадянська позиція 
важливіша за статки та кар’єру 


