
Денис Суховій родом із містечка 
Ватутіне Черкаської області. Зрос-
тав, як усі хлопчаки: неуважний 
на уроках, неспокійний в іграх, за-
дерикуватий із батьками. Характер 
і життєві цінності Дениса змінилися 
після того, як повернувся додому зі 
строкової служби. Тоді зрозумів, що 
у 20 років нічого особливо не вміє, 
не знає, що робитиме далі, що йому 
цікаво. Став читати — багато різних 
книжок, для самоосвіти й самороз-
витку. Каже, що й тепер, коли фак-
тично сформувався як особистість і 
спеціаліст, продовжує читати. Хоча 
часу на літературу лишається мало: 
є основна робота, є захоплення 
музикою, іноді з’являється натхнен-
ня написати оповідання чи запис у 
«Живому журналі». 

Денис Суховій переїхав із про-
вінції у Київ. Спочатку юнакові було 
важко, адже ні знайомих, ні професії 
та досвіду не мав. Зате мав велике 
бажання знайти себе, реалізуватись, 
отримувати задоволення від буден-
ної роботи. Поневіряння хлопця, 
який приїздить у столицю в пошу-
ках кращого життя, Денис описав 
у дебютному романі «Гумовий Київ 
рожевих мрій». Його представляв на 
квартирнику в Луцьку. 

— Головний герой книги — Та-
рас, його доля багато в чому нагадує 
ті події, які довелось пережити мені, 
— розповів автор. — Наважившись 
виїхати з маленького містечка до ме-
гаполіса, я повторив шлях більшості 
приїжджих у столицю: орендовані 
квартири, тимчасові роботи, випад-
кові підробітки. Тарас любить музику, 

живе нею і пробує заробляти гроші, 
граючи у переходах метро. Я навчив-
ся грати на гітарі в 15 років, почав сам 
складати вірші. Теж грав у метро, мені 
подобалося спілкування з людьми. І 
навіть зараз іноді виходжу пограти, 
не для заробітку, а для задоволення. 

— Хто придумав такий незвич-
ний захід — майстер-клас із випі-
кання хліба з бардівською музи-
кою та читанням роману? 

— Якось зовсім неочікувано 
отримав пропозицію від близького 
друга, Іванни Мартинів, щоби при-
їхати до Луцька і влаштувати квар-
тирник. Розмова йшла про музику і 
літературу — саме їх мав привезти 
із собою. Я погодився, — пояснює 
Денис. — У Луцьку вже був кілька 
разів, тому вивчанням дороги не пе-
реймався. Вся підготовка складалася 
з підтягування струн. Та через кілька 
днів Іванна пише знову: «А давай ти 
нам булочок напечеш? Ти ж пекар!». 
Я намагався пояснити, що то не зо-
всім в одному форматі, але Іванна 
вперлась і сказала, що всі формати 
вона вигадує сама. Я задумався: вза-
галі, що таке формат як поняття? І 
так забагато вже наставлено рамок: 
від турнікетів у метро до защіпки на 
дверях туалету. Може, й справді по-
хуліганити, спробувати щось незви-
чайне? Багато речей цікавих і корис-
них прийшло до їхніх авторів через 
дослідження. От і я спробую. 

— Як проходив сам захід? 
— Щоби гості встигли поїсти 

булочок, замісив їх о 15:00. Мав у за-
пасі кілька годин на те, щоб добре 
зійшло тісто. Коли о п’ятій зайшов 
до кімнати, де все дійство мало від-

бутися, на мене дивилося 30 пар 
жіночих очей. Фантастика! — за-
уважує пекар. — Майстер-класи я 
проводив і раніше, але для публіки, 
яка прийшла подивитися саме на ви-
пікання хліба. А тут я не зовсім ро-
зумів, хто і на що прийшов. Вирішив 
робити все послідовно: спочатку за-
місити обіцяний хліб, а затим — по-
казати видовище. Раніше пекарство 
було для мене звичайною роботою, 
яка приносила дохід. Але з часом 
ця справа захопила мене повністю: 
багато читав, експериментував із 
рецептурою, навчався у закордон-

них майстрів. Зрозумів, що до хліба 
людина має підходити з хорошою 
енергетикою. Недарма кажуть, що 
в одних господинь вдаються чудові 
короваї, а інші — тільки коржі на 
торти пекти можуть. 

— Чи зацікавили публіку ваші 
поради? 

— Я розповідав, як корисно пек-
ти хліб удома. Краще не у хлібопічці, 
а вимішувати руками, випікати у ду-
ховці чи печі. Дуже важливо навчи-
тися розбиратися в сировині, фан-
тазувати з інгредієнтами. Дівчата із 
залу ставили запитання про заквас-
ку — як її правильно приготувати 
вдома, як вибрати натуральну олив-
кову олію тощо. Багато спілкували-
ся по темі. Між тим місив із двома 
помічницями тісто на здобні хлібці. 
Французькі пекарі при замішуванні 
додають якомога більше води: тоді 
випічка вийде пухкою, пористою, 
невагомою. У нас же досипають бо-
рошно, тісто виходить туге, навіть 
жорстке. Культура хліба зовсім інша. 

— Чи сподобалося вам на квар-
тирнику? 

— Після того, як тісто було гото-
ве й віднесене на кухню, я зняв пе-
карську форму та співав своїх пісень. 
У перервах розповідав про книгу. 
Мені було добре. Встиг звикнути до 
цих милих облич, кожна гостя стала 
мені на ці години приятелькою. Ці 
жінки, ніби богині, надихали мене 
на кожне наступне слово про себе. 
Я був як на сповіді. Потім залишав 
автографи на романі. Підписував 
книги, намагаючись кожній власни-
ці написати щось оригінальне, щось, 
про що можна подумати, коли зга-
даєш. Цих вражень вистачить мені 
надовго. 

Розмовляла Ярина КИСЕЛЬОВА 

Пугачова 
відправилася з 
двійнятами 
до Ізраїлю 

Російська артистка Алла Пуга-
чова виїхала в Ізраїль. Під час 

поїздки її супроводжують півто-
рарічні двійнята Ліза та Гаррі. 

На відпочинку Примадонна 
повністю взяла виховання ма-
люків на себе, відмовившись від 
допомоги нянь. Алла Борисівна 
зупинила свій вибір на Кесарії, 
де зняла особняк із видом на Се-
редземне море. 

Зіркова матуся проводить 
увесь час із Лізою та Гаррі, не 
залишаючи їх на помічниць. 
Молодий чоловік артистки, шо-
умен і гуморист Максим Галкін 
приїжджає до дружини і дітей, 
як тільки в гастрольному турі 
з’являються вільні дні. 

Цікаво, що 15 квітня Прима-
донна відзначить в Ізраїлі 66-й 
день народження. 

У квартирі, яка належить дру-
жині російського модельєра 

Валентина Юдашкіна Марини 
поліція виявила гральний зал. 
Тут були встановлені ігрові авто-
мати, два покерних і один стіл із 
рулеткою. Подейкують, коли по-
ліцейські прибули на місце, то 
люди, які там перебували, встигли 
утекти пожежною драбиною. Про 
підпільне казино московським 
правоохоронцям повідомили су-
сіди, зателефонувавши «02». 

«Житло оформлене, за по-
передніми даними, на Марину 
Юдашкіну, хоча немає жодних 
даних, що вона мала якийсь сто-
сунок до організації ігрового за-
кладу», — уточнили в поліції. 

І дійсно, дружина модельєра 
вже встигла відхреститися від 
причетності до казино. «Кілька 
місяців тому я здала цю кварти-
ру агентству, співробітники яко-
го мені запропонували в якості 
мешканця жінку слов’янської 
зовнішності з Білорусі. Звали 
її Тетяна, на жаль, прізвища не 
пам’ятаю», — зізналась Юдаш-
кіна. За її словами, все було офі-
ційно — договір, паспортні дані. 

«Здала я її прямо перед Но-
вим роком — 17 грудня, і сьогод-
ні ось таке сталося. Мені пові-
домили, що в мене там казино», 
— додала Марина. 

Жінка зазначила, що поліція 
вивезе і знищить гральне устат-
кування, знайдене в квартирі. 

Відомості.інфо
№13 (755) 
2 - 8 квітня 2015 року
http://www.vidomosti.info/

12

Культура

Вакарчук отримав стипендію 
Єльського університету 
Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук на 
чотири місяці стане студентом одного з найпре-
стижніших вишів світу — Єльського університету. 
Славку випала можливість повчитися й обмінятися 
досвідом зі стипендіатами з інших країн. Навчання 
за програмою почнеться у середині серпня і три-
ватиме до грудня. А поки Вакарчук їздить містами 
країни зі своєю програмою «Вночі». 

Мухарського зробили 
радником міністра 
культури 
Шоумена Антіна Мухарського призначили 
позаштатним радником міністра культури 
України. Відповідний наказ був підписаний 
27 березня, про що повідомляється на сайті 
профільного відомства. Нагадаємо, нещо-
давно Мухарського нагородили орденом та 
медаллю. 

Кароль подякувала за звання найкращої і присвятила перемогу чоловіку 

Луцьк — місто богинь, які 
цікавляться випіканням хліба 

У квартирі 
дружини 
Юдашкіна 
виявили підпільне 
казино 

Співачка Тіна Кароль, яка вдруге 
стала найкращою виконавицею 

за версією премії Yuna 2015, пояс-
нила, чому не була присутня на це-
ремонії. Також артистка подякувала 
прихильникам та членам журі за на-
городу. Тіна записала відеозвернен-
ня, адже наразі гастролює країною з 
музичною виставою. Того дня, коли 
відбулася премія, Кароль давала 
сольний концерт у Харкові. 

Подяку зірка записала наступно-
го дня, після концерту в Запоріжжі. 

«Я надзвичайно щаслива! Дякую 
Вам! Я відчуваю, що це велика довіра 
— ваша до мене. Дякую за цю наго-
роду. Я буду гордитися нею. Вибачте, 
що сьогодні не з Вами: я співаю на 
сцені для нашої країни, для людей, 

піднімаючи їхній дух, надихаючи їх, 
а ви надихаєте мене такими нагоро-
дами, для мене це дуже важливо! — 
сказала Тіна. — Тому що це відзна-
ка тої плідної праці, яку проводить 
весь мій колектив, яку проводжу я. 
І цю нагороду я присвячую, як і ми-
нулого року, своєму чоловікові. Дя-
кую!» — додала Кароль. 

Також стало відомо, що, зважа-
ючи на щільний графік артистки, 
її лікарі занепокоїлися. Медики за-
били тривогу після того, як стало 
відомо, що виконавиця даватиме 
одразу по два сольних концерти в 
день — о 16:00 і о 19:00. Зараз зірка 
гастролює Україною з прем’єрою 
свого музичного спектаклю «Я все 
еще люблю». 

Щоб усі охочі змогли послухати 
народну улюбленицю, організатори 
туру Кароль оголосили про п’ять до-
даткових концертів у Одесі, Харкові, 
Дніпропетровську, Львові та Киє-
ві. Як повідомляють координатори 
турне артистки, додаткові виступи, 
що відбудуться в дні концертів о 
16:00, є благодійними, а гонорари 
за них поп-діва перераховує у свій 
фонд «Полюс тяжіння», який допо-
магає дитячим онкологічним лікар-
ням. На особисте прохання Тіни на 
всі додаткові концерти буде виділена 
окрема квота квитків для учасників 
бойових дій у зоні АТО, для лікарів 
та працівників дитячих онколо-
гічних відділень міських лікарень, 
яким допомагає фонд співачки. 

Також артистка покликала на кон-
церти представників та волонтерів 
місцевих благодійних організацій, 
служителів місцевих церков і храмів, 
яким співачка надає допомогу. 

Як відомо, на один із виступів 
співачки в Білій Церкві завітали 
підопічні з «Голосу. Діти» Настя Ба-
гінська та Катя Манузіна. Незважа-
ючи на те, що обидві дівчинки були 
учасницями команди Потапа, Тіна 
Кароль упізнала їх, у перерві між 
піснями запросила на сцену та пред-
ставила глядачам. Також артистка 
з радістю поспілкувалася з юними 
співачками за кулісами концерту, 
адже за час проекту діти дуже пото-
варишували зі всіма своїми зіркови-
ми наставниками. 

У цьому переконався гість зі столиці — пекар, письменник і музикант Денис Суховій 


