
Минулого тижня до Луцька у 
ресторан Show Basilic із сольним 
концертом «Завжди моя» завітали 
«Антитіла». Соліст гурту розповів 
нам про нові пісні, поділився дум-
ками стосовно сьогоднішніх подій 
в Україні та того, як варто, на його 
думку, змінювати власну держа-
ву, себе та розвивати українську 
музику.

 — Новий альбом «Антитіл» 
«Все красиво» відображає ниніш-
ню ситуацію в Україні, свої пісні 
ви присвячуєте воїнам АТО, ведете 
активну волонтерську діяльність. 
Скажи, чи готові ти і твої колеги з 
гурту самі взяти зброю до рук та за-
хищати нашу незалежність?

— Якщо держава запросить нас 
це робити, звичайно, ми підемо. 
Чесно скажу, стріляти не хочеться 
взагалі, в принципі вбивати людей. 
Я не думаю, що будь-кому це при-
носить задоволення і будь-хто має 
мрію в житті узяти в руки автомат, 
але в якісь моменти треба борони-
ти свою державу, свою державність, 
свою територію, свій народ.

— Пісня «Ярмо» доволі яскраво 
показує становище в нашій країні. 
Твоє бачення ситуації — що нам 
потрібно зробити в першу чергу, 
аби позбутись отого ярма?

— Кожному потрібно мати со-
вість, і тоді все зміниться, бо в нас 
такий менталітет: ми шукаємо ко-
лоди в очах інших людей, а в своїх 
не помічаємо, не помічаємо нічого 
в себе. І така, як пельмені в макітрі 
перекидаються, та владна еліта, а по 
суті нічого не змінюється, ми це ба-
чимо. Уже рік минув, але я не бачу 
перемоги Майдану ні в яких сферах 
абсолютно.

— На твою думку, скільки часу 
в Україні має спливти, аби можна 
було не лише у пісні співати, що 
«все красиво»?

— Думаю, що якщо не зміню-
вати виховання дітей, підлітків і не 
почати виховувати нове покоління 
по-новому, ніскільки часу, ніколи це 
не зміниться.

— Кожна пісня змушує пережи-
вати певні емоції. Чи не впливає 
це на тебе негативно, адже емоції у 
піснях різні?

— Негативно не впливає, про-
сто теми пісень різні: в деяких піс-
нях світлі теми — позитив, радість, 
любов, у деяких навпаки — спротив, 
сум, якась меланхолія. Все це емоції 
— вони не є забарвленням негатив-
ним чи позитивним, вони просто 
мають свій характер, і цей характер 
відображений у піснях. Так само, як 

не можна сказати, що, наприклад, 
флегматична людина є поганою, чи 
сангвінік, чи якийсь активний пред-
ставник людства є хорошим. Кожна 
якість має свою користь якусь, тому 
й пісні в альбомі незалежно від того, 
сумні вони чи веселі, швидкі чи по-
вільні, є самобутніми.

— Яку пісню із нового альбому 
тобі найважче «переживати»?

— «У книжках» наразі.
— Які теми, на твою думку, по-

трібно розкривати за допомогою 
музики, а які — ні?

— Я думаю, що немає тем, які не 
треба розкривати. Форма розкриття 
і подачі повинна відповідати тій ау-
диторії, для якої ти співаєш. Те, що 
ти хочеш донести (наприклад, як 
пісня «Невидимка» — це соціальна 
композиція, яка спрямована, в якій 
є заклик до людей не здійснювати 
аборти), можна в різних формах по-
дати. Я думаю, що ми знайшли таку 
форму, яка була би зрозумілою і 
максимально лояльно сприймалася 
людьми. І наразі ця пісня працює. І 
так будь-яку тему можна загорну-
ти в таку оболонку, яка в принципі 
буде сприйнята гарно й позитивно, 
незважаючи на якусь свою гостроту 
чи якусь свою радикальність.

— Які труднощі приносить у 
твоє життя музика?

— Це здебільшого задоволення. 
Труднощі на якомусь фізично-по-
бутовому рівні, коли нічні репетиції 
або коли потрібно співати на кон-
церті, а в тебе сів голос чи темпера-
тура, але це все такі дрібниці, що на 
них просто не зважаєш.  

— У нас доволі складна ситуа-
ція із музикою: україномовне не ці-
нують, часто навіть не знають про 
існування певного гурту чи співа-
ка, які є насправді потужними. Як, 
на твою думку, потрібно популяри-
зувати україномовну музику?

— По-перше, потрібна державна 
підтримка, якої досі немає. Україн-
ська музика повинна лунати з укра-
їнських радіоефірів, із українських 
телеканалів. Я навіть скажу більше: 
вона повинна бути там примусово, в 
такому імперативно-наказовому по-
рядку, тому що музика — це частина 
культури народу і, поряд із поезією, 
прозою, гумором, вона є серйозною 
зброєю в боротьбі за самоідентифі-
кацію, за ідентичність узагалі. Немає 
в засобах медіа україномовного про-
дукту — нас дуже легко поставити 
на коліна.   

— Чи є хтось у музиці, кого ти 
вважаєш для себе еталоном?

— Певним еталоном вважав і 
вважаю Кузьму (Андрій Кузьмен-
ко. — Ред.). Із самого дитинства це 
була перша творча одиниця, з якою 
я познайомився з української музи-
ки, музикант, від якого буквально 
фанатів кілька років, а потім просто 
заспокоївся і більш-менш слухав як 
палкий прихильник, згодом спокій-
но почав ставитися до його творчос-
ті. Але, в принципі, я досі вважаю, 
що це дійсно серйозна сторінка в 
українській музиці, його вклад для 
майбутнього досить потужний.  

— Які божевільні вчинки ро-
блять заради «Антитіл» фанати? 
Розкажи про той, що найбільше 
запам’ятався. 

— Аж божевільних немає, але є 
такі самовіддані, які ми дуже цінує-
мо. Є кілька наших друзів, які при-
їжджають за нами в різні міста на 
концерти. Наприклад, Лара Руснак: 
вона, коли може собі дозволити фі-
нансово і коли має на це час, їде за 
нами в інші міста, приїжджає на 
наші концерти.

— Твої побажання нашим чи-
тачам.

— Хочу побажати щастя. Будьте 
щасливими у всьому, що ви роби-
те, поважайте людей навколо себе, 
відчувайте їх, беріть до уваги їхню 
думку і разом досягайте світлих, хо-
роших цілей.   

  Мар’яна МЕТЕЛЬСЬКА 

Між Рожищенським і Ковельським 
районами провели форум для молоді 

Минулого четверга, 18 червня, 
у селі Линівка, що на межі Ро-

жищенського та Ковельського ра-
йонів, біля річки Стохід пройшов 
міжрайонний молодіжний форум 
«СтоХІД». 

Ініціаторами й організато-

рами виступили керівники Ро-
жищенського та Ковельського 
РЦСССДМ Олег Шварцкоп та 
Юрій Кондратович. До благород-
ної справи долучилися священики 
обох районів. 

За словами керівників, такий 
форум дасть можливість молоді 
не тільки гарно відпочити, але й 
обмінятися досвідом і налагодити 
співпрацю між представниками 
молодіжних організацій у пропа-
гуванні здорового способу життя. 

Протягом усього дня юнаки та 
юнки активно відпочивали, грали 
у футбол і волейбол. Дискутували 
щодо морально-етичних ціннос-
тей сучасної молоді та говорили 
про наслідки забруднення навко-
лишнього середовища.  

Цікавий відпочинок, змістовні 
розмови та смачна юшка зробили 
свою справу — молодь була задо-
волена.
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Луцька міська рада оголошує конкурс 
кращих громадських ініціатив 

Культура

«Стежина здоров’я» залучає 
дітей до здорового способу 
життя
У Центральному парку культури та відпочинку імені 
Лесі Українки вже вдруге відбувся благодійний захід 
«Еколого-туристична стежина здоров’я». Учасниками 
доброчинної акції стали 30 дітей із сімей, які опини-
лись у складних життєвих обставинах. Підлітки мали 
чудову нагоду доторкнутися до живої природи та 
випробувати власні сили на канатній стежині здоров’я, 
що принесло їм величезну насолоду. 

З нагоди 50-го випуску в 
Луцькій художній школі 
відкрито виставку робіт
На відкриття виставки завітали одні з перших 
викладачів школи Валентин Кирилков та 
Вальдемар Пясецький, випускник школи, 
начальник управління містобудування й 
архітектури Луцької міськради Леонід Герасимюк. 
Художня школа м. Луцька одна з кращих серед 
аналогічних закладів України, її учні отримують 
високого рівня початкову мистецьку освіту. 

Тарас ТОПОЛЯ: 

З 10 до 31 липня у Центрі надан-
ня адміністративних послуг у 

м. Луцьку (вул. Лесі Українки, 35) 
проводитиметься прийом анкет 
ініціатив. Потому робоча група 
проведе оцінку поданих анкет і 
усі затверджені та відхилені ініці-
ативи будуть опубліковані у газеті 
«Луцький замок» і на офіційному 
сайті Луцької міської ради у термін 
із 01.08.2015 по 15.08.2015. Крім 
того, затверджені анкети ініціатив 
мають бути розміщені для голо-
сування на офіційному сайті місь-
кради з 15.08.2015 по 24.08.2015. 

Нагадаємо, що вартість реалі-
зації однієї ініціативи не повинна 
перевищувати 50 000 грн. Співфі-
нансування учасників ініціативної 
групи (жителів міста) — у розмірі 
не менше 10% від загальної вар-
тості проекту однієї ініціативи.

Ініціативи можуть бути спря-
мовані на: 

• благоустрій мікрорайонів, ву-
лиць, зон відпочинку (встановлення 
обмежувачів руху транспорту, кон-
тейнерних майданчиків, облаштуван-
ня місць для вигулу собак і пішохід-
них доріжок, озеленення й освітлення 

прибудинкової території тощо); 
• покращення умов проживання 

людей із обмеженими фізичними 
можливостями та сімей, які опини-
лись у важких життєвих обставинах; 

• організацію дозвілля (прове-
дення спортивно-масових заходів, 
конкурсів, концертів, святкування 
ювілейних дат будинків, мікрора-
йонів, облаштування ігрових кім-
нат для дітей, культурно-мистецькі 
заходи, підтримка творчої та обда-
рованої молоді); 

• розвиток велоінфраструктури 
(встановлення велопарковок, на-
несення дорожньої розмітки для 
велоруху); 

• покращення екологічної ситуа-
ції у місті (створення нових зелених 
зон, облаштування годівничок для 
птахів та шпаківень, встановлення 
смітників, облаштування місць збо-
ру сміття, утримання природоохо-
ронних зон та берегів річок); 

• розбудову, збереження та 
відновлення історично-культур-
ної спадщини міста (ознакування, 
ремонт і реставрація пам’яток ар-
хітектури, встановлення інформа-
ційних таблиць). «Кожному потрібно мати совість, 

і тоді все зміниться»


