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CANCEL RUSSIA
чи, як кажуть, «русофобія» 
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Російська культури завжди виступала 
гігроскопічним явищем, яке вбирало 
всі кровопролитні злочини спочатку 
російської імперії, згодом срср, а 

тепер російської федерації. За «Лускунчиком» 
у Большом театрі та полотном «Ранок у 
сосновому лісі» міжнародна спільнота не 
помічала, а може просто ігнорувала, мільйони 
репресованих, сотні знищених міст та десятки 
розв’язаних війн. 
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Але повномасштабне 
вторгнення рф на територію 
України підірвало ліберальне 

проросійське поняття «культури поза 
політикою» та стала лакмусовим 
папірцем російського мистецтва. 

Окрім звичайного політичного тиску 
у вигляді економічних обмежень, 
світова спільнота удалась до 
безпрецедентних масових 
культурних санкцій, які в народі 
називають Cancel Russia. У росії ж такі 
процеси величають «русофобією». 
Насправді це перший випадок 
реалізацій підходу «скасування» на 
окрему державу та громадянство. 
Аргументувати такий крок цілком 
можливо: в експорті культури, рф 
завжди лобіює політичні інтереси 
свого режиму під ярликом «вне 
политики».

Попри початкові та ліберальні 
«deeply concerned» культурні санкції 
не змусили на себе довго чекати. 
Частина інституцій красномовно 
підтримувала Україну поряд із 
захистом «хороших русских», 
натомість інші твердо висловлювали 
свою «русофобську» позицію, 
себто припиняли будь-яку співпрацю 
із мистецькою спільнотою рф. 
Досить рішуче показали себе 
музейні установи, які в перші дні 
повномасштабного вторгнення 
відмовились від коштів російського 
патріархату. кпепкпкппк р

На початку березня мільярдер та 
акціонер «Альфа-банку» Петро 
Авен, який тоді ж потрапив під санкції 
ЄС, залишив посаду піклувальника 
британської Королівської академії. 
Академія також повернула 
йому пожертву, яку він зробив на 
виставку «Френсіс Бекон: людина й 
чудовисько». Щоправда, про суму 
змовчали «з міркувань комерційної 
таємниці». З нібито власної ініціативи 
залишив посаду піклувальника 
Музею та Фонду Соломона 
Гуггенхайма в Нью-Йорку російський 
олігарх Володимир Потанін. 
Протягом двадцяти років благодійний 
фонд мільярдера фінансував 
виставкові та дослідницькі проєкти 
музею, серед них — виставка 

художника Василя Кандинського, яка 
розпочалась у Нью-Йорку незадовго 
до повномасштабної війни.

Зрозумівши, що зайняти нейтральну 
позицію не вийде, Британська галерея 
Тейт розірвала зв’язки з покровителем 
галереї — мільярдером Віктором 
Вексельбергом, який тісно пов’язана 
з кремлем та був почесним членом 
фонду Тейт. Інституція припинила 
будь-яку співпрацю з російськими 
партнерами, щоправда, лише з 
тими, які пов’язані з урядом рф.

Плямитись російськими коштами 
не мав бажання й Центр Помпіду 
в Парижі — інституція відклала 
фінансову допомогу від Володимира 
Потаніна в розмірі 619 тисяч доларів. 
Російський олігарх, який вважається 
одним із найбагатших людей 
росії, роками попирав російське 
мистецтво в культурному центрі 
Парижу.

Іронічно, що навіть Амстердамський 
Ермітаж, що зібрав свою 
колекцію в співпраці з Державним 
Ермітажем у Санкт-Петербурзі та 
музеєм російського мистецтва в 
Амстердамі, заявив, що «розриває 
зв’язки» з росією. Інституція зізналась, 
що намагалась залишатися 
політично нейтральною, але «напад 
росії на Україну означає, що 
про нейтралітет більше мова не 
може йти». Ще один лобістський 
культурний проєкт рф Британський 
— Фонд Ермітажу — також припинив 
співпрацю з російським музеєм. 
Фонд створили у 2003 році з метою 
«культурного мосту між росією та 
Британією».

Ізолювалися від рф і міжнародні 
культурні організації. Наприклад, 
«Група Бізо», організація, що 
займається виставками та 
налагодженням зв’язків між 
представниками найбільших 
інституцій, виключила російські музеї 
зі спілки. Зокрема, йдеться про 
Ермітаж, Третьяковську галерею, 
державний музей образотворчих 
мистецтв імені О. С. Пушкіна та музеї 
московського кремля.
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‘‘ з 2014 року російська 
культура приходить в 
Україну верхи на танках, тому 
єдиний діалог із рф може 
відбуватись лише на фронті.
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Досить рішуче свою позицію продемонстрували аукціонні доми Sotheby’s 
і Christie’s, які відразу скасували аукціони російського мистецтва. Ці події, 
які проводяться двічі на рік у Лондоні (у листопаді-грудні та на початку 
червня), вважались фаворитами серед російських колекціонерів, а 
продажі російського мистецтва Sotheby’s у Лондоні в листопаді 2021 року 
становили 17,7 мільйона євро. Christie’s також відмовився співпрацювати 
з клієнтами з рф та білорусі. Аукціонний дім підтримав заборону на 
постачання предметів розкоші в ці країни.

Натомість мистецькі ярмарки Art Basel, Art Brussels, Miart і Spark були 
«глибоко стурбовані» повномасштабною війною в Україні, що аж 
заплющили очі на причинно-наслідкові процеси та почали радо 
підтримувати «росіян, які страждають унаслідок путінського режиму». 
Наприклад, особисту відмову російського стенда від участі в заході, Art 
Basel презентував як особисту позицію.

Схоже із найгучнішою міжнародною подією у світі мистецтва — 
Венеційською бієнале. На третій день повномасштабної війни, до 
речі, у той самий день, коли окупанти знищили музей із роботами 
Марії Приймаченко в містечку Іванків, Венеційська бієнале заявила, 
що залишається місцем для «діалогу між установами, митцями та 
громадянами кожної країни, мови, етнічної приналежності та релігії». 
Згодом куратори російського павільйону повідомили про те, що не 
братимуть участь у заході через війну. Захід підтримав таке рішення, 
однак свою позицію так і не окреслив.

Наразі ми не можемо говорити про абсолютне скасування російської 
культури, оскільки здебільшого культурні санкції поширюються на осіб та 
установ, пов’язаних із російським урядом, а не на культуру рф загалом. До 
того ж чимало інституцій досі намагаються витягнути мистецтво за орбіту 
політики, або сподіваються на найскоріше вирішення «конфлікту». Їм на 
допомогу поспішає російська діаспора за кордоном, яка намагається 
легітимізувати «справжню, демократичну, непутінську» росію. І саме до 
такої росії, на їхню думку, належить «великая русская культура», яка несе 
виключно морально-етичні принципи. Усе це відбувається на тлі десятків 
зруйнованих або пошкоджених українських пам’яток культури, театрів, 
палаців культури та пограбованих музеїв.

Неможливо говорити про збереження російської культури, коли її 
носії, що читали книжки Пушкіна, Достоєвського та Толстого після 
походу в Большой та Третьяковку вбивають, гвалтують, знищують та 
грабують. Світу нарешті потрібно усвідомити, що війна це не лише 
про зброю та кордони, це ще і про культурний конфлікт, який нині 
відбувається між рф, Україною та світом.

анастасія попович
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Жінка, сильніша
за війну

Акторка Оксана Черкашина про парадокси, дива та 
перевтілення у фільмі-претенденті на «Оскар» від України. 
Про Ірку — жінку з глибоких нетрів Донбасу, продукт 
пустельного сільського життя. Її напряму характеризують 
її найвищі цінності: рідна хата, материнство й укорінений 
зв’язок із землею, яка народила й продовжує її.
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Кінострічка українського виробництва «Клондайк» 
стала фаворитом низки найпрестижніших 
міжнародних кінопремій. Драма про початок війни 
в Україні режисерки Марини Ер Горбач здобула 
приз найпишнішого фестивалю незалежного 
кіно в США – Санденсу. «Клондайк» побачили й 
на німецькому Берлінале, де цього разу фільм 
здобув уже дві нагороди: призи Екуменічного журі 
та Глядацьких симпатій.

Ірка відмовляється 
евакуюватися, навіть коли 
село захоплюють озброєні 

угрупування. Вона лишається 
вірною своєму дому й 

зневажливою до потуг війни, 
що намагається відібрати у 
неї нормальне життя – жінка 

виявляється сильнішою за війну.

Україна змагатиметься за найпрестижнішу 
нагороду в кінематографі зі стрічкою про 
історію родини, яка опинилася в епіцентрі подій 
авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 
липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. 
Ядро сім’ї – Ірка, яка очікує на народження першої 
дитини. Вона залишається непохитною перед 
обличчям війни, яка жорстоко вривається в її життя 
разом з уламками збитого «Боїнга».

клондайк
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— Широка публіка дізналася про вас після торішньої 
прем’єри фільму Наталі Ворожбит «Погані дороги», де 
ви зіграли одну з головних героїнь, яка втрачає кохану 
людину на війні. Цьогоріч про вас згадують знову як 
про акторку стрічки про війну, знову у драматичній ролі. 
Поділіться спогадами, як цього разу до вас прийшла роль Ірки.

— Чи можете назвати цей образ «своїм»? Або ж 
перевтілення прийшлося складним та кардинальним? 

— У 2018 році Марина Ер Горбач (режисерка 
стрічки) побачила мене на сцені театру й 
запросила на зустріч, щоб обговорити можливості 
нашої співпраці. Розмова завела до того, що 
я отримала роль Ірки. Ми домовилися відзняти 
тизер – і вже за тиждень він був готовий. Саме 
цей ролик довів нас до перемоги у конкурсі 
від Держкіно. За рік ми спільними зусиллями 
зняли «Клондайк», з якого всі дізналися про Ірку.

— В акторській професії для мене існує 
найцікавіший парадокс: я можу створити 
абсолютно нову, ще не знайому ні мені, 
ні світу постать, та для цього максимально 
використовувати саму себе, власну психофізику 
й тіло, свій бекграунд і життєвий досвід. Тому своїх 
героїнь я народжую із намагань балансувати 
між двома подекуди протилежними категоріями: 
власною автентикою й штучно вигаданим образом.
Чи було мені складно? Так! Я завжди дуже 
любила інтенсивно пропрацьовувати ролі перед 
початком роботи на майданчику, щоб при 
потраплянні в об’єктив вже не довелося постійно 
думати про професіоналізм. Будьте певні: 
коли я з’являюся у кадрі, образ вже вписаний 
в моє тіло. Так і цього разу: у «Клондайку» всі 
деталі, хореографія тіла й характер абсолютно 
належали Ірці – але за ними стояли усебічно 
пропрацьований досвід Оксани Черкашиної. 
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Ірка – це жінка з глибоких 
нетрів Донбасу, продукт 

пустельного сільського 
життя. Її напряму 
характеризують її найвищі 
цінності: рідна хата, 
материнство й укорінений 
зв’язок із землею, яка 
народила й продовжує її.

— Як вам вперше описали вашу роль? Чи збіглися ваші 
початкові уявлення з тією Іркою, яка врешті постала на екранах? 

—  У вас є улюблений епізод у «Клондайку», який вас особливо 
вражає?

— Режисерка бачила Ірку жінкою, сильнішою 
за війну. Це те, що найбільше затаврувалося 
у моїй пам’яті як найперша й основна 
характеристика моєї героїні. Інші її риси виникали 
поступово: з роботи й тривалого тренінгу.
Я дійсно напружено працювала над створенням 
Ірки – майже готувалася до іспиту з математики, 
щоб знати кожен міліметр моєї героїні: як 
ця людина говорить, якою мовою, якими 
кольорами й відтінками, що переживало її тіло до
ого, як потрапило в запропоновані фільмом 
обставини. 

Але сталося так, що єдине, за чим я слідкувала 
в кадрі, стала акторська інтуїція. Саме вона 
повела мене в інтуїтивному модусі, тому я 
насправді не знала до чого врешті прийду. 
Авжеж, у мене були якісь маячки, узгоджені 
з режисеркою і партнерами по кадру, але 
все одно цього разу я ніби перебувала в хаосі 
творення. З цього виник такий тип існування перед 
камерами, коли я як акторка не знаю, як і моя 
героїня, що трапиться зі мною далі – ну як у житті. 

— У мене набагато більше улюблених епізодів, ніж 
один. Тому не дивуйтеся, що у кожному інтерв’ю 
я щораз наводжу різні уривки. Зараз пригадався 
епізод, в якому моя героїня свариться зі своїм 
чоловіком та братом. І ось у цій сутичці я настільки 
закипаю, що кулею вилітаю з дому, з подвір’я і біжу 
так просто у поле. Ну і Марина (режисерка) мені 
каже: «Роби, що хочеш. Біжи». Я лечу такою рівною 
дорогою, а потім навіть не знаю чому зупиняюсь, 
дивлюсь угору й просто про щось думаю. 
 
Коли я повернулася після того, як ми зняли цей 
дубль, Марина мені його показала на плейбеку. 
Виявилося, що саме в той момент, коли я вибігла 
з хати, небо й хмари почали дуже динамічно 
рухатися, і камера це зафіксувала. Це виглядало 
нереально красиво – так, що потім на кожному 
показі нас завжди питають, чи це візуальна графіка. 
Але це відбулося реально. Просто у цьому дублі 
небо теж раптом почало грати для нашого фільму.
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Я народилася в Харкові й прожила там 
тридцять років. Та у дитинстві, юності, 
молодості дуже часто їздила в село 
до бабусі з дідусем допомагати на 
городі або по двору. І мене завжди 
захоплювала побачена й пережита 
поетика села, тому в цьому фільмі 
я дуже часто апелювала до своїх 
дитячих образів і до того, як рухалося 
тіло моєї бабусі або мами в праці.

Я згадувала, що це був абсолютно 
інший ритм – якась інша екзистенція, 
яка в дитинстві видавалася мені 
більш насиченою і правдивою, ніж у 
місті. Коли я подивилася фільм, мені 
здалося, що я впоралася і змогла 
передати цю поетику своїм тілом.

‘‘                   Коли я дивлюся «Клондайк», 
мені зазвичай здається, що це 
взагалі не я, я цього не грала й 
взагалі не робила. Тому я завжди 
дивуюся, бачачи себе на екрані. 
Мабуть, у цьому і є магія цього 
фільму.
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— Що ця роль означає для вашого життя?

— Як вплинула на вашу особистість та сила, яку ви приміряли на 
себе з образом Ірки?

— Насправді кожна моя роль і кожен мій проєкт 
завжди мене змінює. Тепер, коли я зустрілася з 
Іркою, я зустрілася зі світом, набагато ширшим 
за мої уявлення про нього, і стала іншою. 

Бути іншим – це не тільки естетична категорія 
«створити образ»; передусім це етична 
категорія. Адже у процесі створення нової 
постаті актор має здатність відмовитися від 
себе заради когось іншого. Мені здається, що 
це достатньо потужний меседж акторства.

Ба більше: вона усюди. Вона в нас.

Ірка багато чому навчила мене. І насамперед не 
в професійних категоріях, а людських. По-перше, 

я зрозуміла, що будь-яка людина більш інтенсивно 
розвивається в умовах прийняття й турботи. 
Завдяки «Клондайку» я отримала шалену кількість 
любові й підтримки від режисерки Марини, від 
продюсерів, від усієї команди, що, мені здається, 
я змогла дуже сильно зрости й подивитися на 
себе іншими очима. Це неоціненний досвід.
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«Коли я дивилася тебе на екрані, 
стовідсотково бачила крізь твою роль 
свою бабусю з Донецька». Я зрозуміла, 
що авжеж можна зустріти Ірку в 
реальному житті.

анастасія мосорко

І третій внесок «Клондайку» у моє життя – це можливість 
нині їздити по міжнародних фестивалях і представляти 
там не тільки фільм, а й свою країну. На щастя, 
ми встигли відзняти стрічку до початку російського 
повномасштабного вторгнення – і за ці пів року 
«Клондайк» вже багато разів допоміг підвищити 
усвідомлення іноземців про війну проти України й 
про важливість допомоги їй у цій боротьбі. Це те, що 
дійсно допомогло мені як людині пережити ці події. 

По-друге, робота з моїм партнером Сергієм 
Шадріним, який трагічно загинув за Україну на 
фронті, не дочекавшись прем’єри фільму, стала 
моїм великим болем. Втрата Сергія нагадала, 
наскільки життя людини крихке й швидкоплинне. 
Проте Сергій залишається у моєму серці назавжди.

анастасія мосорко



20

«Перемогти 
не можна 
програти» 
або як 
поставити 
кому так, 
щоб не зійти 
з розуму?

Якщо ти не заробив перший мільйон 
доларів (а краще євро) в двадцять 
років, то ти, так би мовити, трошки 
лох. Може й не «трошки», адже 
Чарлі Д’Амеліо набрала перші сто 
мільйонів підписників в Тіктоці в 16 
років, а музичний альбом Біллі Айлиш 
зайняв першу стрічку чарту Білборд 
в її 19. Зізнайтеся: кожен день ми 
зустрічаємося з юними мільйонерами 
та їхніми досягненнями. Можливо, 
через день ми думаємо, що з нами 
не так та чому ми не на їхньому місці.
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Усе було б добре, якби це відчуття вини-
кало лише від далеких американських 
зірок. Це ж Америка! Там взагалі повітря 

інше. Це далеке життя, не наше, проте раптово 
на горизонті з’являється уявний “син маминої 
подруги” — і вже не так весело, бо ось він тут, 
поруч, посміхається щасливою досягаторсь-
кою посмішкою, а його мати підморгує твоїй, 
адже її дитина досягла більшого. Це не в Аме-
риці та навіть не в умовній Франції, а тут, біля 
тебе. Ти дивишся на того, кого знав сто років, 
і всередині тебе формується щось незвичне, 
таке зле, що жаданий борщ на обід не лізе до 
рота. Чому не ти? Хіба з тобою щось не так? 

Ти або один з них, або обираєш свій шлях. У 
жодному разі не засуджую жоден вибір, проте 
армія “мільйонерів в 16” викликає в мене від-

чуття легкої нудоти. Не тому, що я не хочу нічого 
робити, а тому, що в нашому світі настільки 
прийнято заганяти себе в агресивні рамки до-
сягнень, що людина, яка тихенько йде власним 
шляхом у комфортному темпі, викликає зди-
вування та навіть засудження. Як же ти не пра-
цюєш? Чому ти пішов у магістратуру? Навіщо 
тобі сидіти на цій роботі, найди іншу, кращу! 
Ти… ти що, дозволяєш собі відпочивати?!

Я б хотіла, щоб це було лише перебільшен-
ням, проте це сувора правда.  

Ритм життя змінюється. Ми справді не може-
мо увесь час товктися на місці. Але кожен 
раз, коли я бачу армію трудоголиків з пустими 
поглядами, у мене виникає питання: чи варте 
воно того?
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Психологи кажуть, що трудоголізм — 
це хвороба. Вона не входить в офіцій-
ний перелік психічних захворювань, 
проте так часто зустрічається, що 
можна по ній захищати дисертацію, 
набравши безкінечний список під-
дослідних. Для «досягатора» основ-
ною мотивацією є не результат, а рух 
до мети. При цьому критеріїв, якими 
він вимірює успіх, лише два: рухаюся 
— добре, не рухаюся — дуже погано. 
Вони рідко радіють результату, їм вла-
стиво знецінювати свої успіхи. Вони 
постійно думають про те, що зробили 
для досягнення мети недостатньо, що 
могли б досягти більшого. І йдуть впе-
ред, біжать, виборюють право бути 
першим. Знайомо? Реалії сучасного 
світу такі, що ця хвороба зустрічається 
в кожного з нас — і у мене, і у вас, і на-
віть у сина маминої подруги, хай буде 
він сто років здоровий. 

Це схоже на бажання собак достриб-
нути до кістки, яку високо в руці три-
має хазяїн. Собака — це ми, не прий-
майте за образу, а кістка — це цілі, які 
ми прагнемо досягти навіть тоді, коли 
вони нам не дуже потрібні. Отака су-
часна репрезентація танталових мук, 
у які ми самі себе засунули. Безкінеч-
на гонка наввипередки, яка приправ-
лена конкуренцією з усіма навкруги. 
Картина невтішна. Лікарю, чи можли-
во нам одужати?

Одного разу я серйозно думала про 
поліфазний сон.

Поліфазний сон — це спроба спати 
по-котячому. Не в сенсі клубочком, 
а в тому сенсі, коли ти ділиш довгий 
і звичний нічний сон на дрібні порції. 
Наприклад, спиш по півгодини через 
кожні 5 з половиною годин. Або як 
Сальвадор Далі: кажуть, він засинав 
з ложкою в руках і тільки переходив у 
фазу глибокого сну, як ложка випада-
ла з рук і гриміла об металевий під-
нос, будячи його.

Мені пощастило, що активна фаза, 
коли з мене тоннами вивалюються 
шалені ідеї, змінилася втомою, тому я 
не стала пробувати. Проте я знаю лю-
дей, які так і роблять. Трошки, зовсім 
трошки, як я казала на початку, вони 
схожі на зомбі.

Безумовно, всі ми хочемо втілити 
якусь велику мету в реальність: допи-
сати книгу, заробити мільйон, відкри-
ти сузір’я. 

Ми навіть знаємо, що треба лише 
вивчитися екстерном у Гарварді, ви-
найти щось мегакруте і отримати за 
це офігенний гонорар. А потім не 
можемо навіть шнурки зав’язати в 
період жорстокої депресії, не те що 
закрити дедлайн. Але замість антиде-
пресантів, прогулянок та регулярного 
сну, оточення, як правило, твердою 
рукою виписує нам рецепт на чотири 
потиличники на годину.

Культ трудоголізму зробив із нас не-
вротиків. І один із способів упоратися 
з непомірно високими вимогами со-
ціуму (“будь сильнішим, сортуй сміт-
тя, виходь на роботу наступного дня 
після пологів”) — це прокрастинація. 
Серйозно. Після того, як дочитаєте 
мене, ляжте на ліжко та трошки по-
дивіться Тікток — це допоможе. 
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Спойлер: ліні не існує. 
Прокрастинація йде за ручку з ще одним застарілим концеп-
том, який у побуті називається лінню. Спойлер: ліні не існує. 
Наш мозок поїдає приблизно 20% всієї наявної в організмі енер-
гії, згідно з дослідженнями нейробіологів. Йому постійно треба 
ростити зв’язки між нейронами, засвоювати новий формат по-
ведінки, отримувати цукор, калорії, кисень. Тому він у будь-якій 
незрозумілій ситуації лінується, спить та відрощує нові синапси. 
Це те, що відрізняє нас від зомбі з фільмів — наш мозок усе же 
працює та піклується про нас. Навіть якщо ми робимо усе, щоб 
вбити себе.
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Поки змучені досягатори-зомбі тренують силу волі і намагаються 
«просто перестати сумувати» у періоди виснаження, депресії та 
жорстких життєвих проблем, у нас нарешті розвивається куль-
тура психотерапії. Та й увесь світ, з рештою, змінюється: ми вчи-
мося нормально їсти, нормально спати, піклуватися про себе 
та відчувати смак від життя, а не присмак вологого паперу від 
усіх прочитаних за день документів.

Найбільший челендж у цьому світі — це залишитися собою. Зро-
зуміти, що потрібно саме для тебе. Що тобі подобається. Що ти 
хочеш. Як ти хочеш провести своє життя. Чесно кажучи, зробити 
це навіть важче, ніж колонізувати Місяць (а я знаю, що зовсім 
скоро досягатор зробить і це).

Проте хай він не забуде відпочити.

олександра опанасенко
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саша опанасенко

«The Heavy Crawls» – київські гості 
на сцені «Дому культури Nazva»

Дощ, похмурі густі хмари й холодні вітри – 
погода, якою здавна прославився Львів. 
Промислова частина Шевченківського 

району – у тон погоді високі сірі бетонні споруди 
й будинки, розписані графіті. Складно провести 
асоціації між цим місцем та культурою у звичному 
розумінні слова. Проте саме тут, на вулиці, яка ще 
недавно мала в своїй назві відголос радянщини 
(вул. Заводська, 31, тепер – вул. Яблонської),
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10 вересня провели концерт київського рок-гурту 
«The Heavy Crawls». Будинок із заокругленими 
кутами та низкою великих скляних вікон, колишня 
частина Львівського заводу радіоелектронної 
медичної апаратури, тепер перетворена на 
мистецький простір – саме в цьому місці відбувся 
захід.
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На вході нас зустріла сама організаторка – Вікторія, уся вбрана в чорне, як істинна мисткиня. А з нею ще й компаньйон 
– цуценя, яке скрутилося клубочком на зеленій канапі при вході. Атмосфера приміщення захопила з першого погляду 
– платівки та книги, старі програвачі та сухоцвіти у вазах, розкішна люстра, від якої на всі боки сіється жовтаве світло. А 

також широкі вікна з виглядом на похмурий дощовий промисловий Львів – картина, можливо, не надто знайома туристам, 
проте рідна й дорога кожному місцевому. Тут усі були свої, організатори говорили з новоприбулими як із давніми друзями, 
ударник із гурту «The Heavy Crawls» сидів на дивані, гортаючи стрічку в телефоні, з-за барної стійки, де можна зігрітися кавою 
або ж чимось міцнішим, долинали уривки розмов. 

Проминувши практично безлюдне кафе на першому поверсі 
й піднявшись двома прольотами бетонних сірих сходів, 
нарешті потрапляю на місце події. Його впізнати легко – 
масивні дерев’яні двері з логотипом «ДК» (тобто «Дім культури 
Nazva»). Це мистецьке угруповання, створене два роки тому 
Павлом Гоцом та Вікторією Дзизюк, уже перетворюється на 
провідний культурний осередок Львова.



шо там?

29

Хвилини до виступу – гості вмостилися у м’які, оббиті тканиною 
пісочного кольору стільці, а зірки вечора перемовлялися зі 
своїми давніми фанами – одними з тих, які ходять на кожен 
львівський концерт гурту, а під час виступу про себе наспівують 
мелодії всіх пісень. На сцені уже чекали інструменти – 
бас-гітара, електрогітара, насичено зелені барабани під колір 
приглушеного синьо-зеленого фону сцени. Чим ближче до 
виступу, тим більше людей з’явилося в залі. Цікаво, що вік слухачів 
різний – від молоді і аж до літніх чоловіків – справжнє мистецтво 
не має вікових категорій. Проте то тут, то там з’являлися 
персонажі чи то в футболці «Pink Floyd», чи то в джинсах «кльош» 
у стилі 70-х у поєднанні з довгим блондинистим волоссям, як у 
фронтмена «Nickelback» Чада Крюгера. І тільки з цього зразу 
стало зрозуміло, що я на рок-концерті!

На сцену вийшли виконавці: фронтмен та гітарист Макс 
Товстий, басист Сергій Манерний та ударник Андрій Ващенко. 
Особливо вирізнявся Макс – у чорному капелюсі, сорочці з 
геометричним візерунком та чорних «рваних» джинсах.
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Як тільки музиканти зайняли свої місця за інструментами, серце 
почало битися в унісон із ритмами. Звук був настільки гучним, що в 
перші хвилі здавалося: барабанні перетинки вискочать із вух і побіжать 
навтьоки. Удари барабанів пульсували під шкірою, а майстерні гітарні 
рифи пронизували тіло, наче електричний струм. Хлопці почали виступ 
зі своєї давнішої композиції – «Born To Play The Blues». Запаливши зал 
кількома піснями з попередніх альбомів, гурт, виявляється, тільки 
розминався. Згодом виконавці перейшли до програми з нового 
альбому – «Searching For The Sun», на підтримку якого, власне, і 
відбувся виступ.

Композиції з пронизливими звуками електрогітари, насиченим басом 
та досконало зіграними барабанними партіями ввібрали в себе усі 
можливі музичні впливи – від блюз-року Джимі Гендрікса до хеві-металу 
в стилі «Black Sabbath», як, наприклад, у важкій та драйвовій «Stoner 
Song». 
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Основною рисою музики «The Heavy Crawls» є саме віртуозні 
інструментальні партії: наприклад, під час однієї з пісень Макс 
Товстий грав на гітарі за допомогою барабанної палички, іншу 
ж виконував, закинувши гітару за спину, ще одну грав лиш лівою 
рукою, правою тримаючи пляшку крафтового пива, очевидно, 
з барної стійки «ДК». Після виконання Макс вибачається перед 
своїм гуртом:

– Захляпав Вас пивом, хлопці, ви вже вибачте. Воно просто дуже 
смачне, – а потім до публіки: Ви не думайте, що я рекламую 
чи якось співпрацюю з цим брендом. Мене інколи питають про 
таке. І я відповідаю: звичайно, тільки в магазин заходжу, одразу 
біжать до мене!

І хоча іноді під час виступу з’являлося таке відчуття, наче ти 
дивишся на богів, що зійшли з музичного Олімпу, хлопці 
поводилися дуже просто: час від часу між піснями Макс 
розповідав якусь історію, жартував або казав щось на кшталт 
«Ця пісня – одна з улюблених у всіх моїх друзів, та й моя також».

 І відчуття було таке, наче ти з цими музикантами – давній друг, 
і це дивовижна річ, зважаючи на те, що в хлопців уже майже 
10 років сценічного досвіду, численні виступи на фестивалях, 
ротації в ефірі «Радіо Roks» та контракт із німецьким лейблом. 
До кінця концерту з’ясувалося, що стільці були непотрібні 
– майже всі гості події стояли та віддавалися ритму музики. І 
зовсім так само, як гучні святкування закінчуються великим 
феєрверком, «The Heavy Crawls» розірвали публіку останньою 
піснею з довершеною грою Андрія Ващенка на барабанах, 
адже справді створювалося враження, наче в нього не дві 
руки, а як мінімум шість чи вісім. Метафорично, у музичному 
плані був не просто феєрверк, гурт задіяв усю піротехніку світу! 
Звісно ж, після такого вдячна публіка викликала музикантів на 
біс, і вони з радістю погодилися. 

Макс навіть відмітив: 

– Я підозрював, що щось подібне станеться. Львів таки справді 
культурна столиця України!
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І після композиції, яку «The Heavy Crawls» виконували на біс, Макс ще й заграв на гітарі гімн України в рок-інтерпре-
тації. Навіть ті нечисленні глядачі, які просиділи увесь виступ на стільцях, цього разу аплодували стоячи. 

Дві години концерту проминули непомітно, а сіре небо за вікном змінила нічна синь. Проте «The Heavy Crawls» 
залишили у мене цілий ураган відчуттів, які не вляжуться в серці ще найближчі декілька днів. Окрім того, драйвовим 
виконанням хлопці довели, що сутність відповідає формі, і вони таки справді «хеві». 

Після виступу найвідданіші фанати залишаються, щоб придбати мерч та поговорити з музикантами, проте вечір 
зі всією його неймовірною атмосферою спочатку домашнього комфорту, який з’являється, щойно проходиш 
крізь двері «ДК», та нестримної енергії, яку отримуєш від виступу «The Heavy Crawls», залишається позаду. І знову 
прольоти бетонних сходів, і пустельно покинуте кафе на першому поверсі, і холодні львівські вітри, і жовте світло 
ліхтарів у промзоні культурної столиці. 

катерина пашкевич
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У 2013 р. Макс Товстий та Даша Гаврилюк заснували гурт під назвою «The Crawls», 
тоді ж випустили свою першу пісню – «No Time Left». Проте з роками відбулися зміни 
як у складі групи (єдиним, хто незмінно залишався впродовж усіх років існування 

гурту був Макс Товстий), так і в назві, до якої з часом додали слово «Heavy». Теперішній 
склад: гітарист і вокаліст Макс Товстий, басист Сергій Манерний та ударник Андрій 
Ващенко. Усі альбоми «The Heavy Crawls» були видані на німецьких лейблах. Розквіт 
гурту припав на 2017 р., коли «The Heavy Crawls» виступили в десяти країнах і навіть 
зіграли з гітаристом легендарних «Scorpions» –  Улі Ротом. Високо оцінювали досягнення 
гурту й в Україні. Зокрема, хлопці виступали на численних фестивалях, таких як «Zaxid 
Fest» та «Respublica Fest», а їхні пісні отримали ротацію а ефірі «Радіо Рокс». Останній 
альбом «Searching For The Sun» вийшов у світ 15 серпня 2022 р. Стиль композицій – 
блюз-рок, стоунер-рок, психоделічний рок.
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Марта Федіна:

«Росіян треба 
відсторонити від усіх 

змагань.
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Збірна України з артистичного плавання у червні провела 
найуспішніший Чемпіонат світу в історії України. І це попри війну 
та оновлення олімпійського складу більше ніж на половину.

А вже у серпні наші дівчата повторили успіх – найуспішніший 
чемпіонат Європи в історії: 8 фіналів – 8 золотих медалей, а ще й 
перше загальнокомандне місце.

Ми поспілкувалися з лідеркою команди та однією з головних 
зірок світового артистичного плавання Мартою Федіною. Розмова 
відбувалась між турнірами.

Не на рік, а на усе 
життя»
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«Басейн ХПІ повністю розбомблений. 
У ньому дівчата з нашої команди 
розпочинали своє спортивне життя»

—  Нещодавно ви виклали сторіс з фоткою і текстом: «Моє рідне 
місто. «Донбас Арена», а над нею «Мрія». Це фото не з минулого, 
а з найскорішого майбутнього». Який у вас зв’язок з Донецьком?

—  Я сам у 2014 році в дитинстві був змушений виїжджати з 
Донеччини через війну. Це допомогло раціональніше відреагувати 
на напад та ранкові обстріли Києва з боку РФ 24 лютого. Чи були у 
вас флешбеки з минулого? 

— Дуже сильний зв’язок. Народилася там, до 12 
років проживала в Донецьку. Вимушена була 
переїхати до Харкова у 2014-му. Сім’я переїхала 
зі мною, але бабуся з дідусем досі залишаються 
там. Часто приїжджають до нас у Харків, але 
зараз це максимально ускладнилося. 

Проте бабуся все одно їздила до Львова, жила у 
батьків в Харкові, хоч я її і відмовляла та просила: 
«Будь ласка, не їдь до Харкова під обстріли». Вона 
відповіла, що мусить туди поїхати, побачити доньку 
та зятя.

—  Ні, в мене такого не було. Бо під час вторгнення 
у Донецьк ми жили в центрі міста. Я лише раз 
бачила військові літаки. Тоді мій тато одразу сказав, 
що я більше не ходжу до школи, де почалась вже 
російська пропаганда. Нашу донецьку спортивну 
групу зібрали на збори до Туреччини, звідти ми 
вже повернулися до Харкова. Виїхали в травні, а 
повернулися до України в серпні. Після цього у 
Донецьк вже не їздила.

Тому перші обстріли я почула в Харкові. 
Прокинулася від того, що почала гарчати моя 
собака: вона зазвичай робить це під час салютів. 
Я подумала, що це якісь феєрверки, нічого не 
розуміла, бо на вулиці було дуже темно. Потім на 
телефон почали надходити багато повідомлень з 
месенджерів. 

Зайшла у групу нашої команди, де дівчата вже 
писали про близькі вибухи.

Я підскочила та швидко побігла до батьків, у яких 
ночувала цього дня. Мама тримала собаку. Я 
вже навіть нічого не питала, просто зрозуміла 
ситуацію. Зранку були сильні обстріли, але потім 
все трохи затихло. Ми з татом десь о 8-ій ранку 
вийшли на вулицю купити води: було багато 
людей, всі з розгубленими очима. У нас не було 
запасів, тривожних валіЗ. Ми, на жаль, не вірили до 
останнього в повномасштабний напад. Згодом 
ми домовилися з нашими друзями та ховалися 
разом у них в будинку, бо ми жили на 16-му 
поверсі.

Напередодні війни думала: боже, як гарно, яке ж 
в нас чудове місто, пам’ятаю, тоді було сонячно. 
Дівчата з Японії ж писали, що буде війна. Я казала 
їм, щоб вони не починали накручувати.…
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—  Правда, що ваш тато – голова великої волонтерської організації у 
Харкові зараз? Можете детальніше розповісти про його діяльність?

—  Як складався план виїзду з Харкова? Знаю, що дехто з вашої 
команди просидів там 10-12 днів. Чи можна було тоді виїжджати 
з міста?

—  Що з комплексом «Локомотив», на якому ви раніше тренувалися? 
Не знаєте, яка зараз ситуація зі спортивною інфраструктурою в 
Харкові?

— Так, він з початку повномасштабного вторгнення 
займається волонтерством (ГО «Звичайні люди» 
та волонтерська група «Kvitka help» – прим.). 
Але він не голова організації. Батько з другом 
допомагають військовим, літнім людям. Зараз 
також вони працюють не тільки у Харкові, а й в 
області. Люди їм дуже вдячні.

— У нас навіть і не було ніякого плану. 24 лютого нам 
скасували тренування і сказали поки залишатися 
вдома. Але дівчата одразу ж повиїжджали з 
батьками на захід України. У Харкові залишилися 
тільки я, сестри Алексіїви та наша тренерка 
Світлана Саідова. Але потім ми також поїхали до 
Мукачева, звідки вже вирушили в Італію.

— З «Локомотивом» усе відносно добре – стоїть. 
Не знаю, що з вікнами, але прямих влучань не 
було. Проте басейн ХПІ повністю розбомблений. 
У ньому дівчата з нашої команди розпочинали 
своє спортивне життя.
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«Росіянка, яка вже закінчила кар’єру, 
писала нам, що це все рятувальна 
операція, допомога»

—  Хто і як допомагає зараз українським синхроністкам?

— Дають змогу продовжувати займатися спортом 
наші воїни, завдяки їм ми можемо зараз виступати 
на змаганнях.

Після повномасштабного вторгнення нам допоміг 
виїхати з гарячих точок президент нашої федерації 
Ігор Лисов. Потім нас прийняла Італія зусиллями 
федерації та їхнього голови Пауло Бореллі, 
колишнього президента Європейської ліги 
плавання. Італійці допомагають нам з квартирами, 
дають змогу тренуватися. Забезпечили всім 
необхідним. 

Після приїзду до Італії у нас взагалі не було 
ніякої змагальної форми. Італійці видали нам 
купальники, шапочки, окуляри футболки, лосини. 
Вони дуже сильно нам допомагають. 

Команда Іспанії нам пересилала рушники, 
шапочки. Допомагає вся спільнота. Усі подарунки 
дуже символічні. Після того, як ми виїхали з Харкова, 
весь час тренувалися в Італії, але перед ЧЄ поїхали 
також до Іспанії на 2 тижні. З їхньою збірною в нас 
було тільки одне спільне тренування. 
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—  Чи відновилися емоційно та фізично після ЧС? Як оцінюєте свій 
виступ на турнірі?

— Фізично так. А морально, мені здається, це 
неможливо зробити повністю у наших умовах. Але 
ми з новими силами вже приїхали на першість 
Європи. 

Виступ на чемпіонаті світу вважаємо доволі 
непоганим. Але зараз будемо намагатися 
зробити все ще краще.
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—  У кого виникла ідея зробити купальники з написом «Стоп війні», 
ваші фото в яких на ЧС облетіли світові ЗМІ?

—  Після нагородження на ОІ в Токіо ви казали в інтерв’ю: 
«Раніше не була знайома з росіянками, але тепер ми так добре 
спілкуємось. Бачила їх раніше по телевізору. Вітаємо їх з медалями 
та розуміємо, чого все це варте». Чи є зараз спілкування з ними? 
Сталася переоцінка цінностей?

—  Українська екссинхроністка Анна Волошина зараз тренує 
в Америці. Спілкувалися з нею, була якась допомога від 
американок?

—  Росіянок ніхто не захищав?

— Ідея виникла в Марини Холод, яка вже не 
займається синхронним плаванням. Зараз 
живе в Австралії та шиє змагальні та тренувальні 
костюми. І вона як справжня українка після початку 
війни нам написала та запропонувала пошити 
купальники й привезти їх на ЧС.

— Мої батьки – щирі патріоти України, з дитинства 
прищепили мені ці почуття. Тому я ніколи не 
любила Росію та не фанатіла від їхніх спортсменів.

У Токіо я неправильно висловилася. Лише 
хотіла сказати, що коли була дуже маленька та 
розпочинала своє спортивне життя у синхронному 
плаванні, я бачила цих олімпійських чемпіонок 
з РФ. Здавалося, що вони якісь великі та зверхні. 
Але коли я знаходилася з ними поруч на Олімпіаді 
(деякі з тих росіянок з мого дитинства також були 
на ОІ) не було зневаги, вони ставилися до нас 
досить рівно.

Але після 24 лютого взагалі немає ніяких контактів 
з росіянами. Спочатку намагалися їм писати: 
«Виходьте на мітинги, робіть щось, кричіть, бо 
ми прокинулись о п’ятій ранку від вибухів по всій 
країні, це ніяка не спецоперація». Вони ж почали 
казати, що це рятувальна операція. Після цього ми 
зрозуміли, що розмови з ними – це марна трата 
часу. Спілкуватися з ними – безглуздо.

Але ми весь час викладаємо фото про війну в 
соцмережах. Я відписалася від всіх росіянок, але 
деякі з них від мене – ні. Сподіваюся, вони бачать ті 
сторіс та фото.

— Так, звичайно. Включилися із самого початку. 
Почали писати нам, запитувати та пропонувати 
допомогу. Потім вони зібрали гроші та відправили 
нам. Також це зробила японська команда. Дівчата 
з Австрії питали, що нам треба, хотіли допомогти 
з житлом. Були раді бачити нас у себе наших 
рідних. Усі спортсмени, коли побачили нас на 
чемпіонаті світу, підходили та запитували в нас: 
«Як ми, що ми?» Дуже сильна підтримка України. 
Нам з цим пощастило.

—  Ми почали писати їм 24 лютого: «Дуже дивно, 
що ваш довбаний президент пішов на нас війною». 
Писали багатьом дівчатам – Марині Алексіївій 
відповіла росіянка, яка вже закінчила кар’єру, 
що це все рятувальна операція, допомога. Потім 
просто почали нас морозити. Помітили, що всі 
дівчата пишуть абсолютно одне й те ж саме. 
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—  Відчуваєте відповідальність за те, що наші спортсмени зараз – 
інформаційна зброя, завдяки якій українці звертаються до світової 
спільноти, говорять та нагадують про напад Росії?

— Ольга Саладуха нещодавно розповідала, як до українських 
легкоатлетів на змаганнях підходили представники інших країн і 
говорили: «Ви втомили. Здайтесь росіянам, бо в нас ціни ростуть». 

— Ми відчуваємо всю цю відповідальність. Коли 
спілкуємося з людьми за кордоном, одразу ж 
розповідаємо, що трапилося в Україні. Доводимо, 
хто в цьому винен, якщо вони мають іншу думку. 
Більшість одразу розуміє ситуацію, але ми 
показуємо наші особисті фотографії, живі фото, 
кажемо, що це все правда, що все ще гірше, ніж 
вони бачать по телебаченню.

Також даємо інтерв’ю міжнародним ЗМІ, на ЧС 
багато говорили про війну. Особливо японцям 
– вони дуже пройнялися нашими історіями. 
Також ми закликали людей розуміти, що зараз 
відбувається у світі та Україні. Дуже відповідально 
підходимо до цієї місії, бо розуміємо, як важливо 
для нашої країни поширювати інформацію про 
війну та злочини Росії.

— Ні, у нас такого не було. Але якби таке 
прозвучало, я б сказала: «Так віддавайте свої 
території, Париж, Мюнхен. Уявляєте?» Я не знаю, як 
таке можна казати? За що тоді гинуть наші хлопці 
зараз, за що вони кладуть своє життя? Це все 
одно, що сказати мамі: «Віддай своє дитя, в тебе 
ж все дно є ще два». Не уявляю, як люди можуть 
про таке думати.
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— Ви в одному з інтерв’ю розповіли, що вам прислали скриншот, 
де було написано, що люди з передової купили сонячні батареї 
та спостерігали й вболівали за виступом вашої команди на ЧС. 
Наскільки сильну підтримку відчуваєте від українців? Були якісь 
схожі сильні моменти, слова підтримки на вашу адресу?
У вас таке було?

— З олімпійської команди Токіо у теперішньому складі збірної 
України залишилися ви та сестри Алексіїви? Складно було 
адаптуватися та знайти конект з новою командою?

— Коли я побачила цей скриншот, у мене 
навернулися сльози. Я не могла уявити, що в 
людей з передової буде час та бажання вболівати 
за нас. Навіть не можу описати, наскільки це 
приємно. Все, що ми робимо, це тільки для нашої 
країни, для наших воїнів. Бо тільки завдяки армії 
ми можемо прокидатися. Вони стоять, боронять 
нашу країну від ворога. Багато таких моментів, які 
чіпляють.

Ми, звісно ж, відчуваємо підтримку з України, 
але намагаємося зробити так, щоб ми були 
підтримкою для людей. Ми хотіли показати своїми 
виступами, що Україна живе та ніколи не здасться. 
У басейні ми представляємо наших воїнів.

Разом з тренерами зібрали велику суму та 
відправили на ЗСУ. 

— Так, залишилися тільки ми троє. Не можу 
сказати, що було тяжко з новими дівчатами. Вони 
не нові для нас – вже тренувалися в юніорській 
збірній, а ми всі одна одну знаємо та спілкуємося. 

Хоча, звичайно, нова команда, треба трішки 
підлаштовуватись під новеньких – це завжди 
складно. Але зараз все добре – вивчили вже 
одна одну, знаємо, коли і що маємо робити, як 
бути максимально корисними та не заважати в 
воді. В нас є великий потенціал, як ніколи велика 
мотивація для нашої країни. З нами залишилися 
наші тренери – ми у міцних, сильних та надійних 
руках. Тому не хвилюємося.
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— Президент FINA – кувейтець Аль-Муссалам. Після свого обрання у 2021-му році на цю посаду він чи не найперший свій 
візит зробив до Казані в Росію. Чи не відчуваєте ви, що санкції з росіян будуть зняті? Нема кулуарних розмов про це?

— Відчуваємо. FINA – одна з останніх спортивних міжнародних організацій, яка відмовила в 
участі росіянам та білорусам на змаганнях. У багатьох федераціях це зробили одразу, а 
FINA дуже довго тягнула з цим рішенням. Але ми весь час їм писали. Наша тренерка Світлана 
Саідова писала їм листи, бо вона є членом FINA. Ми постійно відмічали організацію у наших 
постах в інстаграмі. 

У підсумку росіян таки відсторонили. Не можу сказати, що ми дуже сильно раді, бо це така 
подія, яка мусила статися. Було очевидно, що їх треба відсторонити від усіх змагань. І я вважаю, 
що не на рік, а на усе життя. Що вони роблять з нашою країною, людьми сім’ями, дітьми, 
я не уявляю… Це дуже слабке покарання – потрібне довічне відсторонення, на мою думку. 
Заява Світлани Саїдової про те, що ми вже готові бити пики росіянам, також відіграла важливу 
роль. Ще я знаю, що дует з Німеччини відмовився виступати на світовій серії, якщо там буде 
команда Росії. Підтримка міжнародних атлетів також була вирішальною
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— На початку липня росіянку Полякову обрали до складу комісії FINA. Вона брала участь в пропагандистських 
змаганнях та не засудила війну. Що зараз з нею? Як міжнародна федерація відреагувала на лист 
українських спортсменів про обурення цією ситуацією?

—  А наскільки крутим є те, що 18-річну українську синхроністку Ангеліну Овчиннікову обрали до комісії 
атлетів Міжнародної федерації плавання (FINA)?

—  Не було бажання у вас балотуватися в подібні органи, як це, до прикладу, зробила Анна Рижикова?

— Не знаю, що зараз з нею. Але одразу після того, як новина вийшла в інтернет, 
наші федерація плавання, артистичного плавання, всі водні види зробили 
петицію, кожен спортсмен її підписав. 

Всі виклали її до соцмереж, щоб якомога більше людей побачило, що 
російську спортсменку обирають в офіційні комітети. А в Україні водночас не 
має можливості навіть тренуватися безпечно та жити. Зараз ця справа трохи 
затихла.

— Це дуже класно, що українська спортсменка може бути на такій посаді. 
Вона може доносити ще більше інформації про війну в Україні. Це дуже 
важлива медійна роль – вона буде давати багато інтерв’ю міжнародним ЗМІ.

—  Ні, в мене не було бажання балотуватися. Ніхто не подавав заявки, бо ми 
навіть не знали про це. Нам просто [Саідова] Світлана Борисівна показала 
лист від FINA, що й надійшов, про обрання Ангеліни.
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«Я знаю, що буду повністю переходити 
на українську мову»

— Можливо навчитись жити з тим, що в країні війна? Як ці емоції 
впливають на виступи, підготовку, результати?

— Яким запам’ятали довоєнний Донецьк?

— Рускій мір, про який розповідає російська пропаганда, в 
Донецьку, не бачили в дитинстві?

— Поділяєте думку Олега Верняєва, який також родом з Донеччини, 
що зараз вкрай важливо спортсменам, на яких рівняються діти, 
переходити на українську мову? Питання мови зараз на часі?

— Українська у вас класна, реально!

— Які найважливіші слова ви б передали вашим фанатам, 
вболівальникам, друзям, які зараз знаходяться на фронті?

— Мені здається, що навчитися неможливо. Перші 
три місяці я не розуміла, що далі, як далі жити? 
Коли ми приїхали до Італії та розпочали тренування, 
почали відволікатися. Зовсім на трішки, на якусь 
годину. Постійно слідкуємо за новинами, постійно 
дзвонимо рідним та батькам. 

Я навіть зараз прокидаюся вночі та переглядаю 
новинну стрічку. Не можу зжитися з думкою, що 
кожен день обстрілюють твою країну, все нові 
міста, кожен день гинуть люди.

— Не можу рівноцінно порівнювати Харків та 
Донецьк, бо була дуже мала. Але пам’ятаю його 
чистим, зеленим містом дитинства. Я та й вулиць 
майже не знала, майже ніколи не пересувалася 
сама. Але я пам’ятаю річку Кальміус, біля якої 
жила. Там було дуже гарно.

А Харків же тоді мені не подобався, ми часто 
приїжджали на тренувальні збори, місто, навпаки, 
здавалося сірим. Але коли ми переїхали, Харків 
почав розвиватися та розкриватися для мене – 
став чистим квітучим містом молоді. Багато парків 
– це дуже круто.

— Ні. Пам’ятаю момент, коли у нас було 
Євро-2012. Все місто йшло на футбол пішки. 
Ми тоді проводжали з мамою тата. Це було так 
класно, з’їхалися вболівальники зі всієї України. 
Всі з прапорами, горланять, співають пісні. Це 
незабутньо.

— Поділяю думку Олега. Я знаю, що буду повністю 
переходити на українську. Зараз з дівчатками 
намагаємося якомога частіше розмовляти 
українською в команді. Хочемо, щоб ми всі 
розмовляли нашою рідною мовою. В нас є своя 
мова, навіщо нам чужа.

— Та ну, багато помилок. Іноді складно, але це 
справа звички. Бо декілька днів порозмовляєш 
українською – одразу відчуваєш її, мова стає 
чистішою та гарнішою. 

Я читала та дивилася дуже багато інтерв’ю про те, 
що зараз ми, українці, маємо підтримати один 
одного, тому що тим, хто ніколи не розмовляв 
українською раніше, зараз складно. Але все 
можливо. Так, я дуже хочу розмовляти українською 
мовою постійно.

— Ми у вас дуже сильно віримо. Постійно про вас 
думаємо, дуже поважаємо. робимо все, що в 
наших силах: часто донатимо армії, намагаємося 
розповсюджувати інформацію про потреби в 
ліках, допомозі. Поширюємо інформацію на 
наших сторінках в соцмережах, збираємо гроші.

Дуже сильно віримо в нашу перемогу.

стас орошкевич
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«М’яка» сила 
футболу на 

міжнародній арені

Для справжніх фанатів футбол завжди був більше, ніж 
грою. Це не просто вид спорту, розвага чи хобі. Це 
пристрасть, емоції, переживання, а найголовніше – єдність! 

Недарма футбольна команда вважається сім’єю: підтримка, 
взаємодопомога й розуміння – невід’ємна частина її життя. У такий 
складний для України час, цей вид спорту став не лише способом 
єдності людей з усього світу, а й чудовим, у фінансовому плані, 
способом підтримати нашу державу у боротьбі проти агресора, 
тому футбол по праву можна вважати «м’якою» силою боротьби 
на міжнародній арені.

У той час, як росію повністю відсторонили від міжнародного 
футболу рішенням ФІФА та УЄФА, збірна України продовжує 
боротьбу за місце на чемпіонаті світу в Катарі, а українські клуби – 
боротьбу на благодійному фронті. 

Починаючи з 12 квітня,  київське «Динамо» проводить серію 
благодійних ігор під гаслом «Match for peace». Під час благодійного 
турне Європою, станом на квітень, «біло-синім» вдалося зібрати 
понад 22 мільйони гривень. Виручені в межах заходів кошти, 
клуб направив на вирішення гострих гуманітарних проблем, 
спричинених повномасштабним вторгненням рф на територію 
України. Варто згадати не лише фінансову, а й інформаційну 
підтримку з боку динамівців. 13 травня в столиці Естонії відбувся 
фінальний матч першої серії «Match for peace».
На глядачів чекала серія виступів українських артистів, які 
зверталися до міжнародної спільноти з проханням врятувати 
місто-герой Маріуполь, застосувавши процедуру екстракції для 
«Азовців». Футболісти ж у свою чергу вийшли на матч у футболках 
із зображенням Богородиці Оранти з Софії Київської. Такі дії були 
символічними, адже Маріуполь названо на честь Діви Марії.
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На глядачів чекала серія виступів українських артистів, які зверталися до міжнародної спільноти з 
проханням врятувати місто-герой Маріуполь, застосувавши процедуру екстракції для «Азовців». 
Футболісти ж у свою чергу вийшли на матч у футболках із зображенням Богородиці Оранти з 
Софії Київської. Такі дії були символічними, адже Маріуполь названо на честь Діви Марії.

Не можна не відзначити й інший гранд українського футболу – ФК «Шахтар». Осторонь він не 
залишився й зібрав понад 13,2 млн гривень у рамках благодійного туру «Shakhtar Global Tour 
for Peace» й понад 7,2 млн гривень провівши спільні благодійні аукціони з компаніями «Sorare» 
та «Binance», а ще 4 млн гривень «гірники» вклали в організацію та облаштування Shelter Centre 
на «Арені Львів». Інформаційний фронт футболісти теж не оминули: 19 квітня «Шахтар» вийшов 
на матч проти «Фенербахче» у футболках із зображенням чотирирічної дівчинки Аліси, яка усі 
дні війни, до евакуації, перебувала в бомбосховищі Маріуполя, чекаючи порятунку, а 25 квітня 
у матчі з «Антальяспор» на полі «гірники» з’явилися в футболках із зображенням руки 3-місячної 
Кіри, яка загинула 23 квітня в Одесі, в результаті потрапляння в її будинок ворожої ракети.

27 лютого гравці «Вест Хему» вийшли на поєдинок АПЛ у формі з прізвищем Андрія Ярмоленка 
на спинах, а на футболках їхнього суперника, «Вулвергемптона», був напис «Ні війні». До речі, 
сам же колишній лідер «Динамо» й нинішній найбільш високооплачуваний вінгер «Вест Хему» 
Ярмоленко ще на початку війни пожертвував на потреби української армії 3 мільйони гривень. 
Загалом українські футболісти-легіонери, серед яких Руслан Малиновський, Олександр 
Зінченко, Роман Яремчук, Віталій Миколенко, Віктор Коваленко та інші зробили грошовий 
внесок в українську армію в розмірі близько 16,5 млн гривень – ця сума збільшується щоденно. 
Наступний клуб – англійський «Евертон», за який виступає захисник збірної України Віталій 
Миколенко, пожертвує Україні 250 тисяч фунтів. 

Щоденно сума благодійних внесків від гравців, президентів клубів, футбольних фанів 
збільшується. Це означає лише одне – футбол є невід’ємною частиною боротьби й ще однією 
ареною для знищення ворога, він єднає і зближає, шкода тільки, що за таких обставин… Та за 
такої глобальної підтримки – немає сумнівів – вистоїмо, зможемо, переможемо!

алла пунько
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«Мерилін Монро – моя 
кар’єра. До біса її»
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Мерилін Монро запам’яталася глядачам 
«золотої доби» Голлівуду легковажною 
та наївною білявкою. Режисери 
користувалися з її звабливої натури 
для загравання з глядачем, відтак для 
більшості її акторські ролі скотилися у 
вульгарність та примітив. 

Цьогоріч кінопостановник Ендрю 
Домінік влаштовує своєрідну мистецьку 
хімчистку образу Монро: 28 вересня 
на платформі Netflix з‘явився фільм 
«Білявка» за його сценарієм та 
режисурою. Він на три години занурює 
нас в історію Норми Джин (справжнє 
ім‘я та самоусвідомлення Мерилін 
Монро). У стрічці сплелися біографічні 
елементи і художній вимисел, шалена 
популярність і самотність, гучні питання 
і глухі відповіді.

На кінополотні відбилися і відчай, і звитяги актриси: від 
дитячих років до смерті. Зрештою, від глядача не приховати, 
що все життя Норма Джин проіснувала покинутою 
дівчинкою: дарма що в обіймах чоловіків і безпросвітному 
захопленні шанувальників. Білявці так і не вдалося 
по-справжньому злитися з образом богемної кінозірки. 
Самотність маленької Норми не маскують ні грим, ні 
костюми, ні слава.

«Всякій крихітці потрібен татко», – накладаються рядки 
бадьорого джазу на дитячий плач та кадри сиротинця, 
де залишають Норму Джин. Так зухвало й карикатурно 
режисер грається з глядачем упродовж всього фільму, так 
доля вчиняє з дівчиною упродовж усього її життя. Тому 
шукаючи простого сімейного щастя, Норма стає гламурною 
кінозіркою Мерилін, а відчуваючи біль, вона безупинно 
усміхається публіці. 

Проте справжні емоції дівчина приховує хіба що від 
шанувальників Голлівуду, а з глядачами «Білявки» вона 
вкрай відверта. Часто правдиві й щирі помисли Норми, що 
виникають у її голові, звучать уголос. Режисер наважився 
зробити кіномову героїні напрочуд відкритою і чуттєвою – 
це спонукає стати на бік Норми Джин, розділити її сердечні 
болі й відчути натуральну відразу до тих, хто не бачив поза її 
тілом і формами нічого, крім засобів сексуальної втіхи. 

Ендрю Домінік вчинив не популярно й не по-голівудськи, 
нарешті зазирнувши Мерилін Монро в голову, а не під 
спідницю. За режисерським задумом, тіла в «Білявці» 
розмиті в ренесансній манері, натомість у фокусі – обличчя 
та емоції. Тому страх, розчарування і зовсім не гламурні 
сльози героїні – як під мікроскопом. 
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фільм «Білявка» про брудні закони Голлівуду
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фільм «Білявка» про брудні закони Голлівуду

Справжня трагедія відкривається від споглядання того 
сум’яття, з яким Норма Джин дивилася на себе на великому 
екрані. Можливо, у той момент на її обличчі проступала 
істинна ненависть до Голлівуду і його брудних залаштунків, 
до кар’єри, яка відібрала в жінки шанс стати матір’ю, 
до сценічної  Мерилін Монро. Адже в одній зі сцен на 
запитання, як її називати, вона відрізає: «До біса Мерилін. Її 
тут нема». Та водночас справжня Норма вже безсила перед 
своїм успішним і славетним альтер его: воно розростається 
поза її волею і стає нестримним. Публіка вже не готова 
відпустити свого пластикового кумира. Слава не втішна – 
категоричне слово цієї стрічки.

Відіграти всі іпостасі образу Мерилін Монро вдалося 
актрисі Ані де Армас. Вдалося блискуче. Зовнішність 
брюнетки де Армас у фільмі навдивовижу наближена до 
легендарної голлівудської блондинки. А втім, більше вражає 
майстерність кубино-іспанської кіноакторки, з якою вона 
правдиво відтворює і грайливу Мерилін, і драматичну 
Норму. Спершу здається, що в манерах де Армас не вистачає 
легковажності й надмірної вільності, притаманної Монро, 
але ж трагедійним образам не личить невимушеність. 

Поза тим, камера не відводить від Мерилін свого єдиного 
прискіпливого ока. Жодна сцена фільму не обходиться без 
Монро в центрі кадру: вона білосніжна пляма в ядрі вицвілих 
картин. Творці «Білявки» експериментують, постійно 
змішуючи чорно-білу плівку з кольором, ретро з модерном, 
накладаючи анімаційні елементи на документальні кадри. 
Тому кінострічка постійно немов переливається у динаміці 
настроїв.  

анастасія мосорко

Так і Мерилін Монро – нова у кожній сцені. Фільм «Білявка» зробив цей багатьом 
відомий образ непередбачуваним, вдихнув у нього глибину й людську щирість. 

Це історія про спростування старих ідеалів і розрив шаблонів сприйняття.   Під 
нальотом гламуру й сексуальної об’єктивізації увесь час ховалася маленька, 
скривджена Норма Джин – радикальна й трагічна сутність відомої Монро. Вона 
може налякати, засмутити або вразити, але залишити байдужим – нізащо.



52

«Моя  творчість про людей, справжні почуття, емоції і характери. Мій шлях фотографа продовжується протя-
гом усього життя. Він наповнений багажем історій і знань, кропіткою працею, високою вимогливістю до себе 

та гарячим інтересом до людей і фотографії. Відчути, зрозуміти, почути та розслабити героя – моя головна 
мета» – київська фотографиня Вікторія Сметана

Коли я фотографую, я повні-
стю знаходжуся у творчому 
потоці. Це зовсім інший стан, 
ти не контролюєш усе, що 
відбувається довкола тебе.

‘‘

З чого ти починала і як прийшла до того, що хочеш 
займатися фотографією?

– Починалося все із збільшення. Ти починаєш 
чимось захоплюватися, потім у цій сфері  починаєш 
розвиватися. Коли ти досягаєш певного рівня знань 
— ти розумієш, що ти можеш реалізовувати себе 
у своєму захопленні та творчості, як у професії. 
Для мене фотографія виявилася захопленням, яке 
стало моєю професією. Я відчула, що у цій сфері я 
можу отримувати задоволення від того, що я роблю і 
заробляти гроші – це ідеальне поєднання.
У житті ми пробуємо себе в різних професіях, 
заняттях, але часто щось тобі дуже швидко набридає 
— ти переходиш на щось новеньке. Якщо це «нове» 
залишається з тобою на довгий період часу (і при 
цьому продовжує тебе захоплювати і наповнювати 
емоціями, які тобі приємні), воно залишається в житті. 
У мене так з фотографією. Бувають різні періоди, але 
скільки б я не фотографувала, я  все ще відчуваю 
задоволення. Фотографія залишається і, напевно, буде 
довго залишитися в моєму житті.

українська фотографія у 
ракетно-градових реаліях
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українська фотографія у 
ракетно-градових реаліях
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Нещодавно відбулася твоя виставка “Підгледіла”. Розкажи про неї.

Звідки, на твою думку, пішла така мода на фото у соціальних 
мережах?

Як війна вплинула на твою творчість?

– Виставка — це значна подія у моєму житті, тому що це не просто 
процес, а це було самовивчення, перевірка себе, чи зможу я 
пройти від початку до кінця. Це були різні випробування, але коли 
ти все це подолав, ти можеш спиратися на себе, знати на що 
ти здатний. Основною ідеєю виставки були емоції. Дуже часто під 
час фотографії люди затискаються та створюють якісь образи.
У мене була мета взяти зовсім різних людей, з різними 
професіями, з різним життям, і спробувати домогтися від них 
справжніх людських емоцій. Тому що дуже часто медійні 
люди грають, входять до образу і не показують себе справжніх.
Моїм завданням було за 2 години зйомки знайти з людиною 
конект. Це такий психологічний момент — розслабити людину 
різними прийомами: розповідати про себе, проте водночас 
питати і про неї. Треба здобути справжню емоцію — це було 
моєю головною метою. А коли виходило, людина розкривалася, 
я відчувала дивовижні почуття. Як я згадувала раніше, основною 
ідеєю виставки були справжні людські емоції.

–  Це якась ілюзія нового світу і це дуже засмучує. Я у 
фотографії намагаюся максимально відобразити реальність, 
а в соцмережах, в основному, це все вигаданий образ. Це 
також непогано, це дає можливість кожній  людині розвиватися 
індивідуально, як творча особистість, але з іншого боку трохи 
збиває з істини. Напевно, людям хочеться здаватися краще, ніж 
вони є. Всім людям. Із цього пішла така мода.

–  Зараз я знаходжуся в Австрії. Мені довелося починати спочатку. 
Треба знайти роботу, можливо фотографувати у якісь студії. 
Обов’язково хочу приїхати до Києва та попрацювати у своїй студії.  
Вона, до речі, функціонує.  Але будь-який бізнес має розвиватися 
у безпосередній присутності та управлінні господаря.  Віддалено 
працювати — це не про бізнес.
Зараз у Вені я стартую у всіх своїх починаннях. Купила нове світло і 
планую починати зйомки вдома, поки що так.

лєра панченко
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Наприкінці травня PinchukArtCentre під час Всесвітнього 
економічного форуму (ВЕФ) у Давосі представив 
виставку Russia War Crimes House («Дім воєнних злочинів 

росії»). Іронічно є те, що прем’єра експозиція відбулась у 
«російському домі» — на локації, що займалася просуванням 
економічних ініціатив рф. Згодом проєкт представили в офісі 
Європарламенту, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі та в 
Нью-Йорку. Наприкінці липня експозицію побачили й 
у Києві — у PinchukArtCentre.

Документальне мистецтво: 
виставка «Дім воєнних злочинів 
росії» від PinchukArtCentre
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war crimes
Куратори виставки, Ксенія Малих та Бйорн Гельдхофон, вирішили показати 
справжню росію, не такою, якою вона так хотіла здаватись упродовж століть: без 
ведмедів, ікри та кокошника з балалайкою. Простір, яким колись хазяйновито 
прогулювались російські інвестори та бізнесмени, перетворився в Дім військових 
злочинів, розширивши поняття «великой русской культуры» для європейської спільноти.
 
Оформленням виставки займався художник Микола Карабінович — для опису робіт 
він використав шрифт, яким колись користувались росіяни для підпису подій. Умовно 
експозицію можна поділити на три сегменти: мапа зі статистичною інформацією 
воєнних злочинів; документальні світлини українських фотографів та відеокомпіляція, 
створена Олексієм Саєм із кількох тисяч документальних фотографій. У Давосі 
екран навмисно встановили навпроти вікна, аби зображення можна було побачити 
з вулиці мимохідь, натомість у Києві виділили окремий простір для показу фото. 
Різниця між виставкою в Давосі та Києві становить близько 2 місяців. Разом із кількістю 
російських злочинів росла й кількість світлин у відео Сая — з 5 тисяч до 7 тисяч 
зображень.

Мапа, яка також оновлювалась у кожному місті, складається із верифікованих даних 
злочинів армії рф по областях України. Однак через тимчасову окупацію українських 
міст, наголошується, що цифри можуть бути набагато більшими.



шо там?

59

В Україні ж виставка сприймається дещо по-іншому. У Києві 
проєкт відбувався паралельно з експозицією «Коли віра зрушує 
гори». Проєкт, який містить роботи українських та міжнародних 
художників, запозичених у Музею сучасного мистецтва в Бельгії. 
Це досить символічний жест як для західного партнера. Основна 
мета кожної культурної інституції — зберігати свої об’єкти, 
натомість європейський музей сміливо надає полотна установі, 
яка безпосередньо розташована в країні, де ведуться активні 
бойові дії.

Обидві виставки сприймаються досить щільно до контексту 
війну — одна безпосередньо фіксує воєнні злочини та надає 
політичні сенси, а друга лише підводить українського глядача, 
доповнюючи простір контекстами. 

Виставка «Дім воєнних злочинів росії» у Києві це не про емоційне 
обтяжування, це про почуття реальності. Тут представлені світлині, 
які кожен українець зустрічав та поширював у своїх соціальних 
мережах із перших днів повномасштабної війни. Наприклад, 
фото Максима Дондюка із зображення будинку на проспекті 
Лобановського в Києві, або фото із маріупольської лікарні 
Євгена Малолєткі, або ж світлини підвалу села Ягідне Михайла 
Палінчака. Для українського відвідувача, проєкт стає місцем 
катарсису та простором, для розуміння, а моментами, й 
вимовлянням своїх почуттів.

анастасія попович
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Безстрашні 
фельдшери 
з Іванкова

Рятувати людські життя, коли під загрозою 
– власне. «Швидка допомога» 

працювала в Іванкові на Київщині 
протягом всієї окупації. Від ворожих 
куль і снарядів фельдшери рятували 
потерпілих під обстрілами. Вони ж на 
каретах швидких евакуйовували дітей і 
жінок. Та допомагаючи людям, медики 
самі ледь не загинули від рук росіян.

П’ять тисяч секунд від Києва, минаючи 
горезвісну Катюжанку, заїжджаємо 
до Іванкова. Понівечений, але живий,  
колишній районний центр зустрічає 
трохи метушливо: ганяють автівки, кудись 
поспішають люди, навіть розгулявся 
вранішній вітер. І лише підгорілі будинки, 
яких ще не вилікували від ворожих 
снарядів, нагадують про війну.

Недалеко від одного з таких викурюють по другій сигареті хлопці-полі-
цейські. Підходжу, аби спитати дорогу до Київської, 23. Зовсім не 
іванківська говірка і чорне шкіряне вбрання змушує насторожених 
хлопців у формі прискіпливо спитати, хто я і що шукаю. Сказала, що 
потрібна швидка.

Уже за хвилини три на вході до пункту екстреної допомоги мене зустрів 
Гріша. Він пережив тут всю окупацію і найкраще з бачив звірства 
росіян. Та навіть попри страх, на московитів дивився завжди згори. Не в 
переносному значенні. Гріша – легендарний іванківський голуб. 
Так, годуючи птаха хлібом, сказали фельдшери. Обговоривши Грішу 
за чашкою солодкої кави, ми почали згадувати геть несолодкі події 
24-го.

Вибухи тієї ночі були не переляком, а сигналом того, що треба 
хутко йти на роботу. Зміну тривалістю  5 тижнів, почали о 5:30. 
Старший фельдшер Іванківської підстанції екстреної медичної 
допомоги, Віталій Ігнатчук не дав запанікувати ні на мить, 
пригадують колеги – 18 працівників швидкої організувалися і 
були готові до найстрашнішого.
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Безстрашні 
фельдшери 
з Іванкова

Перший виклик про поранених російською зброєю надійшов 25 лютого. 
Телефонували з місцевої школи. Там від запеклих боїв ховалися цивільні. Та 
ворожий снаряд їх не оминув і там – п’ятеро людей отримали поранення. 
Але бодай перев’язати рани фельдшерам не дали.

Російські військові два тижні не випускали з Іванкова швидку. Тисячі жителів 
навколишніх сіл невідкладну медичну допомогу отримати не могли. Та 
потерпілих від  зброї агресорів було чимало і в самому місті, розповідають. 
Найбільше запам’ятали фельдшери немолоду жінку, яка після обстрілу 
дошкутильгала до них… з простреленою ногою. 

“Ішла колона, всі почали тікати, –  пригадує слова жінки фельдшер Борис 
Якуненко, –  і десь з другого чи третього БТР по ній почали стріляти. Просто 
фізично не встигла, вона на паличках”.

Наступного дня “арта” поранила чоловіка. Під звуки гелікоптерів  місцеву 
жінку довелося рятувати і після ворожих «прильотів» до її дому. 
“Там снаряд прилетів, хату вщент, – згадує Борис, – їй пощастило, тому 
що була в іншій кімнаті. Вийшла з хати, а вже будинку нема, але її посікло 
уламками”.

Думали, що буде багато поранених, – 
згадує Віталій Ігнатчук. – Загрузили всі швидкі 
медикаментами, перев’язувальним матеріалом, 
усе що можна було тут, усе що можна було 
всунуть у наші карети – все це всували і чекали. 
Просто чекали.

Іванків був окупований. Д
оїхали до Яйця, де йш

ов 
бій. Виїхав ворож

ий БТР, навів ствол і зробив знак, 
щ

о треба буде розвертатися”. 

‘‘
‘‘
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Та росіяни місцевих запевняли: в Іванків вони несуть краще життя. Медикам обіцяли дешевий 
газ і високі зарплати. “Нам по 50 доларів, а начальнику 100 будуть платити”, – першу розмову 
з окупантами Борис згадує з усмішкою.

Тоді московити й “ЛНРівці” оточили пункт швидкої БТРами. Медики вийшли до росіян і, 
вислухавши легенду про “хорошого путіна”, сказали озброєним загарбникам повертатися 
додому. 

“Ми говорили українською, і все вони прекрасно розуміли, – згадує Борис. – Просили, щоб 
дали зелену дорогу подивитися, що навколо відбувається, чи не побило нікого, не поранило, 
бо зв’язку не було вже”. 

А 6 березня не стало води і світла. Та панікувати працівникам «швидкої»  було ніколи. Воду 
возили з навколишніх сіл і брали з пожежної підстанції. Про тих, хто потребує медичної 
допомоги, в Іванкові передавали сарафанним радіо. А от голодувати медикам не дали 
місцеві жителі.  Віталій показує на будинок навпроти – подружжя Фещенків, яке тут мешкає, 
три тижні приносило до пункту швидкої гарячі страви. Готували фельдшери і самі. За 
машинами швидкої показують дрова і посуд – тут була  імпровізована кухня.

Далі сходами ведуть мене вниз, до підвалу, де ночували цілий березень. Зараз тут – 
двоповерхові старі ліжка, але холодною весною були одні матраци. Розмальовані сирістю 
стіни хоч трохи заспокоювали – ночами під звуки бомбардувань у сховищі здавалось 
безпечніше. “Холодно”, – кажу.
 –  “Нормально!, –  переконує Борис. – У березні +3 було, то ми в куртках і шапках спали”.

Після безсонних ночей під звуки обстрілів медики проводили й евакуацію.  Дітей і жінок  у 
каретах швидкої вивезли  з сусідньої п’ятиповерхівки. Робити це більше було нікому, до того 
ж фельдшери вірили: їхніх автомобілів росіяни не чіпатимуть. Та окупанти винятків не робили. 
Колег-медиків на швидкій ледь не розстріляли з гранатомета, коли ті везли до Іванкова 
продукти. Згодом під загрозою опинилося і життя Віталія.

“У нас такий є лариноскоп, – пригадує чоловік, – у кейсі чорному. От вони коли оглядали 
машину, вирішили, що це рація, бо він так складається, що якщо перевернути навпаки - 
виходить наче пістолет. Тоже кіпішу наробили такого, пока пояснили, що це”.

Жертвою окупантів став інший фельдшер підстанції. Олега Клименка росіяни викрали 
шостого березня. 
“Пішов глянути, чи хата стоїть. Люди бачили, як він повертався. Получається оці 150 метрів він 
до підстанції не дійшов. Швидше за все, їхав якийсь автомобіль і його туди закинули”, – згадує 
фельдшер Віталій.

Такий випадок в Іванкові не єдиний, розповідають медики. Цивільних окупанти викрадали 
масово. Під дулом автомата в них розпитували позиції Збройних Сил та інформацію про 
місцевих ветеранів АТО.

оксана паращак
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Завдання – вижити.

Місія – врятувати
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"Навіть у період кризи 
ми знайшли для себе 
нові можливості"
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Pasha Mentions (Павло Стрілецький) — співак, шоумен, 
композитор, музичний менеджер, графічний та 
моушн-дизайнер, засновник музичного холдингу 

«MUZIKA UA».

Із початком пандемії коронавірусу у 2020-му році, Паша 
заснував музичне медіа «MUZIKA UA MEDIA». Ідея зародилася 
з бажання допомогти молодим артистам просувати власну 
творчість та бути почутими. За 2 роки існування медіа 
переросло в повноцінний холдинг, який надає широкі 
послуги як відомим зіркам, так і молодій українській крові — 
співакам нового покоління. 



66

Творчих людей 
суспільство сприймає не 
завжди серйозно, 

і мені все хотілося 
розвіяти цей міф
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і мені все хотілося 
розвіяти цей міф

Павле, знаю, що Ви людина-творчість, розкажіть, 
що Вас надихає та змушує розвиватись та рухатись 
вперед?

Як можна описати діяльність «MUZIKA UA», що це і 
яка Ваша роль тут?

Чи змінилось життя «MUZIKA» з початком 
повномасштабного вторгнення росії на територію 
України?

Назвіть головну цінність холдингу для сучасного 
молодого шоу-бізнесу.

–  Мене надихає мрія. Я хочу принести в цей 
світ більше добрих справ, втілень глобальних 
ідей, трансформувати життя людей на 
краще. Один з пунктів мого особистого 
плану: дати малозабезпеченим дітям 
України можливість розвиватися й навчатися 
сучасній творчості вільно та безкоштовно. Ще 
трішки й цей пункт почне реалізовуватись. 

–  MUZIKA — це музичний холдинг, окремий усесвіт 
зі своїми цінностями, філософією та правилами. 
Ми надаємо всі необхідні послуги й сервіси 
для артистів, медійних особистостей та бізнесу 
всередині музичної індустрії. Це унікальне місце 
енергетично, потрапивши в MUZIKA, спершу 
вибухає мозок від концентрації творчості, а 
потім починаєш відчувати цей особливий вайб. 

Я у MUZIKA основний ідеолог, творець, рушій. Для 
когось партнер, для когось «шеф», комусь друг 
чи експерт, але буває й навпаки, коли колеги — 
наставники для мене, і це прекрасно, оскільки 
об’єднуються сильні. 

–  Так, як і переважно у всіх бізнесів, у нас були 
глобальні плани, контракти та домовленості, 
але в один момент це все втратило цінність. 

Я легко відпустив минулий макет існування 
«MUZIKA». До війни ми функціонували як компанія, 
але зважаючи на позитивне мислення, успішно 
адаптувалися під сучасні реалії і відкрили для себе 
нові горизонти, наше існування обернулося в нове 
неочікуване для русло — ми стали холдингом. 

Із онлайну команда вийшла в офлайн, створивши 
власну резиденцію «MUZIKA HUB» у Львові зі студією 
звукозапису, школою музики, фотостудією та 
залою для проведення заходів. Отже, незважаючи на 
період кризи, ми знайшли для себе нові можливості.

–  За словами людей, ми колихаємо шоу-бізнес 
із усе більшою амплітудою, нас поважають, а 
з компанією хочуть мати справу легенди — це 
найкращий показник, на мою думку. 

Для початківців «MUZIKA» дає старт, із молодими 
артистами ми рухаємось нога в ногу й 
переконаний, незабаром плоди нашої праці 
почнуть вистрілювати, а для артистів першого 
рангу, у яких вже є своя команда, ми надаємо 
якісний сервіс та створюємо спільні проекти. 
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Хто з молодих виконавців, народжених під час 
повномасштабного вторгнення, найбільше Вам до 
вподоби?

Перерахуйте ключові напрямки в «MUZIKA UA». Який з 
них найбільш перспективний на Вашу думку?

Розкажіть детальніше про «MUZIKA HUB», що це за 
простір та чим він корисний для виконавців. 

–  Ми відкрили безліч нових імен за цей час, чи не 
так? Зараз українська музика лунає ще гучніше й 
ніщо не перешкоджає її розвитку! Серед фаворитів: 
KOLA, SERAFYN, CHEEV, новий етап розпочався у 
творчості LAUD.

–  Зараз у нас дещо перехідний період. Щось 
формувалося як дочірні агенції, щось існує 
повноцінно як напрям роботи, щось тільки починає 
створюватися. 

MEDIA — музичний вісник, VISUAL — агенція з 
графічного й моушн дизайну, PR — піар агенція, 
BRAND — бренд-агенція, PUBLISH — лейбл, HUB 
— студія звукозапису, фотостудія, школа музики, 
івент-зала, LAWYER — послуги юриста, DIGITAL 
MARKETING — просування в діджитал. 
Найперспективніший зараз — «MUZIKA HUB», 
оскільки він є точкою дотику решти напрямків.

–  Це місце, у якому живе музична атмосфера, 
звідусіль лунає українська музика, проводяться 
творчі події, а на студії записуються ТОП-артисти. 
Саме тут відбувається повний цикл роботи над 
артистом, стратегії та їх втілення, навчання вокалу 
й інструментів, звукозапис, просування, розвиток 
виконавців на всіх етапах.
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Ви щодня працюєте над розвитком українського медіа-простору. Поділіться, 
яким Ви бачите його через п’ять років?

–  Дякую за змогу висловитися, бо система, яка існує досі, навіть під час війни, 
може бути значно кращою. У нашій країні тільки починає формуватися взає-
мовідповідальність аудиторії перед медіа. Привчати читачів до неї мають самі ж 
ЗМІ, найяскравіше це робить «Радіо Сковорода». Також важливо, щоб вісники 
забули про кумівство й нарешті почали критикувати, не боячись за репутацію.

Правда, щирість, факти й круті спецпроекти - ось такими я хочу бачити майбутні 
ЗМІ, радіо та ютуб-канали.

мар’яна ромась
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«Уютно»  і   «по-домашнему»: 

чи доведеться 

Катерині ІІ 

«уезжать» 

з Одеси?
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«Уютно»  і   «по-домашнему»: 

чи доведеться 

Катерині ІІ 

«уезжать» 

з Одеси?

За час великої війни одеський пам’ятник Катерині 
ІІ став, напевне, найпопулярнішим в Україні: 
для когось скульптура розкішна, для когось – 

ганебна; одні закликають пам’ятник знести, інші  
просять не чіпати. Та поки частина українців підписує 
петиції і голосує онлайн, одеські активісти обливають 
Катерину фарбою, дають скульптурі у руки зашморг і 
влаштовують біля неї криваві перформанси.

Наче пасивний глядач тут влада: хоч і проводить 
опитування одеситів, але до серця близько не бере 
– просто чекає кінця цього спектаклю. Та активісти 
обіцяють: компромісів не буде.
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З ЧОГО 
ВСЕ 
ПОЧАЛОСЯ?

Ще в далекому 2012-ому, коли правляча верхівка 
проводила відверто русифікаторську політику, а 
декомунізацією в Україні навіть не пахло, активісти 
вже чинили опір кам’яній Катерині. Асоціація 
козацьких товариств «Січ» не раз позивалася до 
суду –  небайдужі хотіли скасувати рішення, за яким 
у 2007 році встановили пам’ятник «Засновникам 
Одеси».

Та Верховний суд послав небайдужих під три чорти 
– позов не задовольнили. І так, якщо не зважати 
на поодинокі протести, більш-менш спокійно 
простояла собі Катерина ще одну декаду. Аж до 
того часу, поки над нею не почали літати російські 
ракети. На п’ятий місяць повномасшабної війни з 
росією до долі Катерини повернулися: на сайті ОП 
з’явилася перша петиція з проханням імператрицю 
знести. 

«Досить виділяти мільйони гривень (майже 3 
мільйони з міського бюджету витратили цьогоріч 
на охорону монумента - авт.) на та утримування 
пам’ятника тій, хто сприяла геноциду українського 
і кримськотатарського народів, –  пише Стефанія  
Цегельник і додає: Місце пам’ятникам тиранам і 
вбивцям українців на звалищі».

Зеленський попросив розібратися в цьому місцеву 
владу. Та містяни переконані: одеські чиновники 
знесення до допустять. 

«Одеса не зможе позбутися пам’ятника 
самостійно, адже місцеві депутати будуть 
намагатися мобілізувати свій електорат, щоб не 
допустити цього», –  переконаний Олексій Матвєєв. 
На місті Катерини ІІ чоловік пропонує поставити 
скульптуру актора порнофільмів Біллі Геррінгтона. 
Потім Олексій пояснив: то був жарт. Але пізно: за 54 
дні петиція набрала понад 25 тис. голосів.
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Місце пам’ятникам тиранам і 
вбивцям українців на звалищі
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Одностайної думки щодо скульптури в місцевих 
нема. Хтось вважає пам’ятник імператриці 
витвором мистецтва, інші переконують: на 
дев’ятому році війни з росією –  це абсурд. Якщо 
останні пояснюють фактами з історії і законом 
про декомунізацію, то перші керуються власними 
емоціями.

«Дайте Катерині спокій. Валіть у Львів і там 
командуйте!», – звертається до активістів одесит 
Борис Чорноводний.
«Якщо вас не влаштовує геральдика міста чи 
назви вулиць – значить ви не на своїй землі», – пише 
користувачка ютюбу Олена Андрієвська.

А хтось переконаний: не на своїй землі тут саме 
Катерина. «Не нужна нам Екатерина! Спасибо 
большое активистам! Я не хочу, чтобы в моем 
городе был этот памятник императиву!»

Дехто посилається на досвід дерусифікації в інших 
пострадянських країнах: «В Ризі взяли і звалили 
обеліск червоній армії, нікого не питаючи, бо 
спираються на історію. - пише Марія Заєць. – А в 
нас починають видумувати щось, вдаватись до 
«цивілізованих» методів, а насправді шукають 
приводи, щоб лишити пам’ятник».

Інші ж порівнюють увічнення окупантки з уславленням 
сучасного російського тирана: «Те, що вона тут 
зараз стоїть –  це буквально те саме, якби через 
кілька століть тут стояв пам’ятник Путіну, не дай 
Боже», – каже активістка Марина Бойко.

А хтось навіть підозрює владу у співпраці з 
окупантами: “Да, это история, но уберите ее в 
подвал музея, подальше с глаз, а дальше время 
покажет».
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Друга половина 18 століття і кільканадцяте посилення 
впливу Московії на Гетьманщину і Запорізьку Січ. 
Почала правити майбутня «засновниця Одеси» в 
1762-ому. Очолював нашу Гетьманщину Кирило 
Розумовський. І очолював би собі далі, якби не хотів 
зробити свою державу могутньою європейською. 
Написав таке прохання Катерині ІІ – та й залишився 
без булави. А щоб і далі таке «неподобство»  не лізло 
нікому в голову, правителька назавжди залишила 
Україну без лідера – посаду гетьмана ліквідувала. А 
згодом і козацьку вольницю – Запорізьку Січ.

Інше добро, яке принесла українцям Катерина ІІ, 
влучно коментує історик Олександр Алфьоров: 
«Вона принесла Україні найганебніше явище, коли 
людину могли проміняти на собаку, - кріпосне 
право, ліквідувавши перед цим Гетьманщину, 
слобідські полки, Запорізьку Січ, козацтво».

Жодне місто на Півдні України, як «вєщаєт» російська 
пропаганда, росія насправді не заснувала. У цьому 
переконаний науковець Олександр Алфьоров. Ці 
території, за словами історика, українці заселили 
давно давним. Дороги вели до поселення ще 
далеко до Катерини ІІ. «Тож єдине, що зробила 
московитка – збудувала там фортецю», - каже 
історик і одразу ж себе виправляє:

«Точніше навіть відновили фортецю, бо до цього ми 
знаємо, що на місці Одеси була грецька колонія. На 
місці Одеси в 1400-х роках був порт, який належав 
нам із вами. Це порт часів князівства Литовського і 
Руського»

А опісля - козаки. І залізобетонний доказ (точніше, 
бетонний) – хрести на могилах запорожців поблизу 
Одеси. Датовані вони 18 століттям, і що не менш 
цікаво – українською мовою. 

БУТИ?
ЧИ НЕ БУТИ?
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То може все-таки Катерину знести?

Демонтувати з пам’ятника імперські 
символи.
Демонтувати з пам’ятника лише 
скульптуру Катерини ІІ.
Демонтувати пам’ятник повністю.
Відкласти вирішення питання долі 
пам’ятника до закінчення воєнного 
стану.
Зберегти пам’ятник на своєму місці 
без змін.
Зберегти пам’ятник на своєму 
місці, доповнивши історичною 
інформацією щодо діяльності 
Катерини ІІ.
Зберегти пам’ятник та перенести до 
спеціального меморіального парку 
чи музею.

Над цим усерйоз задумався й Міністр культури та інформаційної 
політики: зашкварний противник дерусифікації Олександр Ткаченко 
напрочуд неочікувано висловився за демонтаж пам’ятника Катерині 
ІІ. Однак, за словами чиновника, рішенню міністерства має 
передувати звернення одеських депутатів. 

Своєю чергою міська влада 21 вересня розпочала електронне 
опитування місцевих жителів. Учасникам пропонують відповісти на 
таке запитання: «Як має бути вирішена доля пам’ятника «Засновникам 
Одеси», розташованого на Катерининській площі у м. Одесі?»
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То може все-таки Катерину знести?

Опитування почали 20 вересня, а вже 28 одеські 
депутати з тріскотом провалили голосування 
щодо Катерини ІІ. За демонтаж пам’ятника на 
сесії проголосувало лише 17 з 39 депутатів. Один – 
утримався, 21 – не голосував. Тож рішення так і не 
ухвалили . 

Відмовився голосувати і міський голова. Так, Геннадій 
Труханов ще в серпні виступив проти знесення 
пам’ятника Катерині II. «Я проти знесення статуй. 
Навіть якщо ми руйнуємо пам’ятники, історія не 
змінюється, - заявив в інтерв’ю італійському виданню 
«Corriere della Sera». – Знаю, що зібрано петицію з 25 
тисячами підписів, але я чекаю. З такою логікою мені 
(треба –  ред.) також прибрати пам’ятник Пушкіну 
чи Гагаріну? Це не має сенсу».

Поки для Труханова на другому десятку гібридної і 
восьмому місяці повномасштабної війни з росією 
дерусифікація все ще не має сенсу, одеські 
активісти здаватися не планують: вони налаштовані 
радикально. Людям старшого віку, як показують 
бліц-опитування, монумент «не заважає» – «знести 
убивцю» просить здебільшого молодь. Водночас для 
них і доступніше голосування онлайн. 

Одеські чиновники можуть блокувати знесення 
пам’ятника або ж всіляко маніпулювати 
результатами опитування, влаштовувати щораз нові. 
Навіть у разі більшості голосів за демонтаж місцева 
влада може затягувати перенесення пам’ятника на 
роки. Ба більше, чиновники готові боротися у судах, 
аби лиш блокувати процес українізації Одеси. 

Досвід, тим паче, у них уже є…

оксана паращак
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 СЛУХАТИ
ДИВИТИСЯ
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 СЛУХАТИ
ДИВИТИСЯ

КІНО
МУЗИКУ

Якби хтось колись сказав братам Люм’єр чи Чарлі Чапліну, що 
їх фантастичне німе кіно замінять музичні фільми, де музика 
буде відігравати головну роль, а не слугуватиме синхроном до 

рухів і емоцій – ті б точно не повірили. Проте це сталося і зараз звук 
та музика – два важливих елементи сприйняття глядачем сюжету, 
а для творців фільму — сильний інструмент впливу.  Науковці ще 
в 1950-х роках помітили позитивну дію музичної терапії на хворих 
у різних країнах, а із розвитком технологій дійшли висновку, що 
її психологічний вплив насправді колосальний. Вона допомагає 
позбутися негативних емоцій, зменшити тривожність і паніку, 
зрушити з місця думки, показати приховані емоції та загалом 
змінити бачення і відчуття людиною самої себе. У чому ж особливість 
підбору музики і звуків до фільму та створенні саундтреків?
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Звуки (природних явищ, свист, стук, 
технічні, вигуки) зазвичай апелюють до 
саспенсу, мають на меті маніпуляцію 

і доповнюють загальну картину. Зазвичай 
вони присутні у хорорах, фільмах жахів, 
фентезі, фантастиці та бойовиках. 
Музика ж властива усім жанрам, вона 
може бути класичною чи попсовою, але 
завжди, у будь-якій стрічці, вона стає 
кіномузикою, підлаштовуючись під сюжет 

і підлаштовуючи його під себе.

  У витоків кіномузики стояли ансамблі та оркестри, 
котрі взаємодіяли із стрічками під час їх показу: 
музиканти грали мелодії у оркестровій ямі або за 
кулісами у той час як на полотнах показували німі 
кадри. Це могла бути імпровізація в залежності 
від емоцій і відчуттів власне музикантів, або ж 
компіляція творів відомих попередників, котра 
прописана сюжетом фільму. Так з’явилася 
посада кінодиригента – відповідального за 
музичний супровід та оркестр на показах. Це 
був перший прототип сучасного звукорежисера, 
звукооператора та саунд-дизайнера – усіх тих, хто 
проектує, створює та записує звуковий та музичний 
ряд стрічок. 
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Що було перше: кіно 
чи кіномузика?
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Із зародженням звукового кіно у світі музики і власне кінематографу 
відбулася революція – супровід почали писати спеціально для кожного 
фільму: спочатку ним озвучували німі кінострічки, а потім створювали 

і використовували музику у інших фільмах за принципами німого 
кінематографа. В Україні першими такими працями ознаменувалися 
Борис Лятошинський, Лев Ревуцький, Віктор Косенко. Як зазначає 
музикознавиця, професорка Київського національного університету 
театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого Галина Фількевич : “ 
Борис Лятошинський створив еталонні зразки музики історичного кіно. 
Його творчість заклала фундамент сучасної української кіномузики”. 

Тоді, як і зараз, музика виступала засобом характеристики образу 
певного героя. Наприклад, інструментальний темп для зображення 
кобзаря в історичній картині “Полум’я гніву” 1955 року режисера Тимофія 
Левчука у музичному супроводі композитора Бориса Лятошинського чи та 
ж інструментально-лірична романтична тема для підтримки образів Івана 
та Марічки у мелодії Мирослава Скорика для кінофільму “Тіні забутих 
предків” 1964 року реж. Сергія Параджанова та Володимира Луговського. 
Особливістю цих музичних творів є максимальне наближення до тої 
доби, яка змальована у стрічці: передача атмосфери, автентичності 
життя, звуків природи, говору людей та ін. за допомогою інструменталь-
ності; або ж створення абсолютного нового звучання, опосередковано 
причетного до епохи, але максимально близького до образів. Тут 
зазвичай використовуються національні мотиви, темпи, ритми, інтонації, 
авторські національні мелодії, бардівську творчість та інше у поєднанні 
з електронним звучання композиції, що можна прослідкувати у картині 
“Камінний хрест” 1968 року кінорежисера та сценариста Леоніда Осика 
за участю композитора Володимира Губи.

Визначна роль музики у кіно полягає також у матеріалізації середовищ, 
емоцій, почуттів, усього нематеріального, чого не можуть впіймати 
камери, зобразити костюми та декорації. Вона допомагає розкрити і 
окреслити внутрішній стан героїв, їх характер, думки, не нагромаджуючи 
картину внутрішньоособистими  полілогами чи навпаки – приховуючи 
ці емоції мовчанням, аби глядам сам домислив, що ж сценаристи і 
режисери мали на увазі. Драматургія стрічки краще вибудовується саме 
за допомогою правильного і логічного використання у ній музики, яка чітко 
визначає елементи сюжету та головні наративи.
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Тут доречно буде згадати шедевр світового кінематографу – художній 
фільм-катастрофу “Титанік” 1997 року режисера Джеймса Кемерона. 
Кульмінація фільму чітко зображена завдяки саундтреку, написаному 
композитором Джеймсом Горнером та виконаному пронизливим 
голосом норвезької співачки Сіссель Кірк’єбо. Скорботна, меланхолійна 
тема, яка виражає трагічну частину фільму, містить звуки скрипки та 
низхідний, грізний мотив із трьох нот, який у поєднанні з високим вокалом 
Сіссель звучить у моменти трощі корабля, розлуки двох закоханих і їх 
зустрічі на сходах у сні, додаючи драматизму і завершеності елементам 
сюжету.
      Часто написана композитором мелодія стає фундаментом ідеї 
кінотвору, слугує його лейтмотивом, самостійно формуючи,  а не 
підсилюючи його. Це виражається у підборі інструментів для теми, його 
власного сюжету, динамічності і ритму. У кінофільмі “Гамлет” 1964 року 
режисера Григорія Козінцева музичний супровід Дмитра Шостаковича у 
співставленні і протидії двох інструментальних тем формують самостійний 
поліфункціональний образ-тему, який передає і пейзажні замальовки, і 
внутрішню боротьбу героїв і навіть переплітається з їх долями. Таким чином 
створюються музичні фільми – особливий вид кінематографу, де музика 
відіграє провідну роль, має власний смисл і сюжет та самостійно створює 
настрої картини.

ліза москаленко
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Київ 
під час 
війни: 
що можна встигнути за один день та як 
при цьому врятувати маленьке життя?

Складно уявити людину, яка скаже, що після 24 лютого її життя 
не змінилося на до та після. Війна всі відчуття загострила. Люди 
згуртувались, розставили пріоритети, мішура відійшла на другий 

план. Війна відкриває справжні людські якості — як добрі, так і погані. Та 
змінилися не тільки люди.

Навесні я сумувала за своїм Києвом. Старе місто, безпритульні 
собаки йдуть під ласкаві руки, увечері п’яні каштани схиляють голову 
над лавками та ховають кроною гомінких людей — таким був мій Київ. 
Бачити його — тихого, у шрамах вибухів та потоках людської крові — 
було фізично боляче. Як мені тоді хотілося просто поїхати з подругами 
на Поштову площу та підставити обличчя бурхливим вітрам Дніпра! Та 
я не могла: мій Київ змінився. Та чи на гірше?

Повітряні тривоги лунають все рідше, ЗСУ женуть окупантів з українських 
теренів, а у місто повертається вир життя. Я вирушаю у подорож 
Києвом, щоб дізнатися, який він зараз. 
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Дарниця ніколи не була такою рідною для мене, як у цей 
ранок. Ти розумієш, як сумував за «рідними» маргіналами 
тільки після того, як бачиш їх після довгої розлуки. Раніше це 
мене дратувало, але зараз лише поважно до них киваю — 
мені потрібно відчуття стабільності після того, як я не була 
вдома декілька місяців. Купляю горнятко кави та гортаю стрічку 
у Фейсбуці: мені потрібно дізнатися, що сьогодні за плани в 
місті, щоб провести день з користю. Я сумувала за центром 
Києва, проте сьогодні вирішую, що хочу щось незвичайне.

Кава видається несмачною. І навіщо я взяла її? Я взагалі не 
фанатка, але це вже занадто навіть для мене. Як раз у цей 
момент потрапляю на публікацію зі сторінки Octo Tower — 
там сьогодні ж відбудеться кавовий фестиваль: можна буде 
скуштувати кавове зерно з різних куточків України – Києва, 
Дніпра, Одеси та Чернівців.

Не знаю, чи вірите ви в долю, проте я повірила, адже кава в 
моєму роті була жахливою. Хотілося це виправити. Картонний 
стаканчик я кидаю в смітник та дивлюся, як простіше доїхати 
до Окто.

Метро — це взагалі твій найкращий друг, якщо в тебе 
є вроджені проблеми з орієнтуванням. Можна довго 
обговорювати паризьке метро або величезну лінію 
метрополітену в Токіо, проте київське метро мені найрідніше. 
Навіть люди в метро якісь інші — по-осінньому загорнуті в 
теплі шарфи, а в навушниках лунає «Горить, палає техніка 
ворожа». У цю хвилину кожен киянин мені миліший за увесь 
білий світ.

Проте «Обережно, двері зачиняються!» — і я вихожу на 
«Кловській». У Києві складно заблукати, але кав’ярня 
знаходиться одразу біля метро, тому я минаю вулицю та 
заходжу до приємного, світлого закладу. Я рідко буваю в 
цьому районі, тому навіть кав’ярня для мене нова. Перше 
враження — тут смачно пахне кавою та випічкою. Друге 
враження — я зголодніла. Проте спілкування з людьми цікавить 
мене навіть сильніше, ніж свіжа випічка (як виявляється потім, 
дуже смачна!)
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Великий зал наповнений сміхом та ароматом кави. 
Одразу, як куштую одеські кавові зерна, забуває про те 
непорозуміння, яке пила біля метро. Каву мені робить 
майстер Діма — він з Маріуполя, тут новенький та 
переживає, що кава, яку він готує, не така смачна. Я 
посміхаюся та кажу, що ця кава — найсмачніша в моєму 
житті. Потім беру мигдальний круасан та розумію, що ця 
поїздка вже 10 балів з 10.

Кава заварюється, а люди теплішають. На момент початку 
конкурсу з аеропресу мені видається, що я з усіма 
знайома вже декілька років. Я дивлюся початок турніру, 
але потім бачу на афішу Фейсбука те, що змушує мене 
одразу викликати таксі та їхати в нову пригоду.
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Від «Либідської» до Чеховського провулку — 3,5 кілометри та 90 гривень на таксі. Ціни піднялися, проте мені 
доведеться дізнатися, як сильно, коли я поїду додому о 20:00. Зараз я налаштована на маленьку казку, хоча я 
впевнена, що в будь-який момент можу розплакатися.

Київська область жахливо постраждала від нападів рашистів. Тисячі людських життів опинилися в небезпеці, 
проте тварин не шкодував ніхто. Багато хвостиків опинилися без будинків та їжі, багатьох залишили господарі, 
а притулки не могли вмістили усіх тварин та піклуватися про них — будівлі притулків фізично не могли вмістити 
хвостатих мешканців, але людське серце завжди знає можливість обігріти тих, кого любить. Дізнавшись, що у 
«Тайському привіті» можна буде познайомитися з тваринами з Гостомельського притулку, я одразу попрямувала 
туди.

У Києві багато закладів з азійською кухнею, проте «Тайський привіт» завжди був моїм улюбленим. Якщо будете 
там — обов’язково скуштуйте п’яну локшину. Це широка рисова локшина з креветками, кальмарами, пастою 
з чилі та часнику, тайським базиліком та різноманітними соусами — особиста рекомендація від мене, навіть 
якщо ви не фанат тайської кухні. 

Проте я цікавилася не їжею. Виходжу з машини, крокую до входу в заклад, а на мене вилітає рудо-біла хвостата 
команда — я одразу сміюся та тягну руки до їх м’яких спинок, щоб почухати. Як виявляється, потім це зробити 
не так просто, адже до хвостиків вилаштовується жива черга. Кожен хоче погладити їх та нагодувати чимось 
смачненьким.
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Я встигаю взяти песика, Юкі, на руки, але потім передаю його до рук милого 
чоловіка. Він посміхається та пояснює, що забирає Юкі назовсім — вони 
житимуть разом. Хвостик поки не розуміє, чому люди навкруги посміхаються 
та потайки витирають сльози, та нам зрозуміло усе. Виявляється, що цей 
захід благодійний —увесь прибуток з цього івенту йде на благодійність, і 50% 
коштів отримають тваринки, які зараз під опікою команди UAnimals.

Є щось дивовижне в тому, як багато може зробити людина навіть 
найменшою дією. Ти посміхаєшся незнайомцю в метро, а він тобі у 
відповідь. Ти купуєш локшину, а гроші з неї йдуть на благодійність. Ти просто 
їдеш класно провести вихідний, а знаходиш нового друга. Життя дивовижне, 
якщо вміти помічати його красу.

Я вмію. Усередині мене зріє щось невидиме та тепле, коли я чую людський 
сміх та веселий гомін. Поглядом обвожу літню терасу — на ній вже занадто 
холодно для жовтневих посиденьок, та у цей момент мені тепло, як ніколи. 
Вечір добігає кінця.

Хто ж знав, що київське таксі так піднімає ціни у вечірній час?! А я 
думала, чого багато гостей почало раніше від’їжджати! Машину 
додому замовляю вже значно дорожче, проте поїдка нічним Києвом 

варта цього. Жмуся чолом до холодного запотілого скла та думаю, що 
повернулся додому. Раніше мене також дратували помаранчеві вивіски 
«Сільпо», проте зараз це один з улюблених декорів Києва.

Ніколи не буде так, як до війни, але буде по-іншому. Я думала, що в мене 
вже нема дому, а моє місто змінилося, проте це не зовсім так. Київ такий 
самий — теплий, молодіжний та яскравий, з мільйоном історій та трагедій, 
з дивовижними людьми та смішними тваринами. Київ — це дім. Дім — це 
Київ.

Нарешті заходжу в квартиру та роздягаюся. Якби день ховраха і справді 
існував, то хай би він був таким. Або хай це буде день нашої скорої 
перемоги.

саша опанасенко
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Дім...
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VFX cупервайзер
про магію кіно
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ОЛЕКСІЙ КУДИМА: 
ЯК РОБИТЬСЯ «КІНОШНА» МАГІЯ
Фахівець із візуальних ефектів, супервайзер VFX – це той, хто в кіно допомагає машинам вибухати, а пожежам 

спалахувати. Жменьку людей він перетворить на велику юрбу, створить у кадрі снігопад чи дощ, а вулиці може надати 
історичного вигляду за рахунок того, що чарівним чином з неї раптом пропадуть дроти, сучасні рами і навіть автомобілі. Ці 
люди допомагають економити продюсерам величезні гроші, їхня праця одночасно і творча, і потребує технічної кмітливості. 
Їх набагато менше, ніж хотілося б кіноринку, а професії цій майже ніде не вчать, незважаючи на шалену популярність.

Розкажи трішки про себе та про 
постпродакшн. У чому полягає ваше 
ремесло?

Наскільки мені відомо, це нелегка та 
монотонна робота. Як ти прийшов до неї у 
такому ранньому віці?

Яка роль VFX супервайзеру у кіно?

 – Привіт! Мене звати Олексій, мені 22 роки, 
я працюю у постпродакшн VFX  хаусі. Я 
працюю тут 7 років VFX супервайзером.
Постпродакш хаус – це безпосередньо 
студія, яка займається пост обробкою 
будь-якого відео матеріалу. Тобто ми 
займаємось монтажем, візуальними 
ефектами, аудіо і робимо під ключ кіно, 
кліпи і реклами.

 – Я захоплювався VFX ще з десяти років.  Вже 
тоді я почав знайомитися з усім процесом. 
Далі протягом усього життя так сталося, що 
я вивчав усі технічні питання фото та відео, 
щоби повністю розуміти процес. За всі 6 
років вивчення я накопичив необхідні базові 
навички VFX- промисловості. Я потрапив 
на студію завдяки старшому артисту та за 
сумісництвом знайомому сім’ї. Я розповів 
йому, що я вже вмію робити і згодом він 
запросив мене сюди працювати. З першого 
дня я почав працювати як артист VFX.

 – У кожного фільму є свої плани на візуальні 
спецефекти і моє завдання полягає в 
тому, щоб на ранніх стадіях розпланувати, 
як будуть якісь кадри зніматися, щоб їх 
можна було зібрати VFX - артистам; також 
контролювати знімальний процес на 
майданчику:  щоб дотримувалися всі норми 
та потреби для артистів, щоб їм було легше 
це збирати і матеріал був правильно знятий.  
Я контролюю весь процес постпродакшну 
та асистую всіх артистів під час створення 
фільму.  Ми спілкуємося з режисером 
про те, який стиль потрібен у фільмі, як він 
виглядатиме, власне кажучи, контролюю 
весь процес VFX, який відбувається.
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Які проблеми постали перед вашою роботою 
під час війни?

Як на твою думку буде розвиватись 
українська повоєнна індустрія?

 – Усіх розкидало в різні міста і країни, ми 
зараз не знаходимося в повному складі 
в одному місці і це усе ускладнює весь 
процес, тому що комунікація погіршується, 
ти не можеш контролювати, що відбувається 
з артистами, та  і загалом відчуття робочого 
інвароменту зникає. Ну і звичайно, 
проблеми з вимкненням електрики внесли 
свої правки.

 – Вона розвиватиметься дуже активно.  
Війна в Україні – це актуальна тема для 
всього світу.  Події 14 року вже внесли свої 
корективи в кіноіндустрію.  На цю тему 
було знято щонайменше 10 фільмів, і 
вони продовжують робитися до цього дня.  
Якщо порівнювати масштаби того, що 
відбувалося у 14 році та того, що відбувається 
зараз, я передбачаю величезний стрибок в 
українській кіноіндустрії.  Кількість фільмів, 
які з’являтимуться, буде колосальною.

Як цифрові інновації впливають на твою 
роботу?

 – Ми безпосередньо від них залежимо.  
VFX- промисловість і є двигуном цифрових 
інновацій. Технології ростуть і змінюються й 
разом із ними змінюються процеси нашої 
роботи. Зараз з’явилися нові технології, з 
якими ми раніше ніколи не працювали, і 
це активно стає стандартом кіно, реклами, 
кліпів тощо.
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Як на твою думку буде розвиватись 
українська повоєнна індустрія?

 – Вона розвиватиметься дуже активно.  
Війна в Україні – це актуальна тема для 
всього світу.  Події 14 року вже внесли свої 
корективи в кіноіндустрію.  На цю тему 
було знято щонайменше 10 фільмів, і 
вони продовжують робитися до цього дня.  
Якщо порівнювати масштаби того, що 
відбувалося у 14 році та того, що відбувається 
зараз, я передбачаю величезний стрибок в 
українській кіноіндустрії.  Кількість фільмів, 
які з’являтимуться, буде колосальною.

Давай поговоримо про творчу частину 
твоєї роботи. Мені цікаво дізнатися 
твою професійну думку. Який характер у 
зарубіжного і в українського кіно? Чим вони 
відрізняються?
 – Закордонне кіно — це дуже потужна та 
велика індустрія.  У моєму розумінні воно є 
двигуном усього процесу.  Зараз я говорю 
саме про Голівуд.  Разом з цим ми бачимо 
велике зростання кіно і в інших країнах.  
Наприклад, Корея стала дуже сильною, 
також скоро вийде індійський фільм, який 
знімався у нас у Києві.  І Україна стає 
також дуже потужною в плані кіноіндустрії.  
На жаль, у нас відсутні бюджети, але у 
будь-якому разі є ідеї.  В українського 
кіно дуже велике та сильне майбутнє. Ми 
маємо дуже багато талановитих людей, 
талановитих молодих людей. Ми будемо 
точно не гірші за Голівуд.

лєра панченко

Чи вважаєш ти, що через нашу шалену 
історію, українське кіно стане світовим?

 – Однозначно так. Якісь фільми, які 
виходитимуть, будуть світовими.  Багато 
українського кіно вже світове.  Наприклад, 
фільм «Кіборги» чудово відображає те, що 
зараз відбувається. Кіно та спецефекти 
—  це цифрове мистецтво, це виховальний 
момент, це частина історії. 
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Оголитися
і показати душу:

Штати 2007 року. Розкльошені штани з низькою посадкою, 
емо-стрижки з рваними пасмами, друзі на MySpace, 
а з кожного чайника гримить «Once a whore, you’re 
nothing more» [Коли ти жінка легкої поведінки, то ти ніхто 

більше] – фраза, про яку її авторка, фронтвумен гурту «Paramore» 
Гейлі Вільямс згодом шкодувала настільки сильно, що з 2018 року 
перестала включати в сетлист власних виступів. На жаль, у той час 
не було надто великого вибору – ти або пливеш за течією і пишеш 
про те ж, про що пишуть тисяча інших поп-панк гуртів, або ж тебе 
не існує для «Warped Tour», «Reading & Leeds», лайв-виступів на 
«MTV Unplugged» та «BBC Radio 1». Жінок-вокалісток в тогочасній 
альтернативній індустрії можна було перерахувати на пальцях, а 
щодо інструменталісток – то для того, щоб їх знайти, доводилося 
шукати зі збільшувальним склом. Ми звикли до того, що Сполучені 
Штати – це країна мрій, де у кожного рівні права. Проте правда 
в тому, що в ранніх 2000-х, скоріш за все, дівчині було легше 
пробитися в музичну індустрію в Україні, ніж в Америці. 
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Сам факт того, що дівчина може бути частиною важкої музики у 
той час здавався настільки неймовірним, що у своєму подкасті 
«Everything is Emo» Гейлі Вільямс згадує: «Коли Evanescence 
«вибухнули», їх крутили на місцевій альтернативній радіостанції 
у Нешвілі, і я подумала: Що це таке? Жінка в альтернативному 
гурті?». Про те ж розповідає і співзасновниця гурту «Tegan and 
Sara» Теган Рейн Квін: «На тогочасній сцені не було багато жінок, 
і щоразу, коли біля нас з’являвся гурт, лідером якого була жінка, 
ми ставали одержимими фанатами… В емо-музики було 
так багато дівчат-фанаток, проте у гуртах вони взагалі не були 
репрезентовані. І індустрія все це прикривала… Вони [жіночі 
гурти] завжди існували, просто місце створювалося лише 
для одного гурту в певний час… Зате ми «обожнюємо» гурти 
з чоловічим складом! Я називаю їх кульбабками: ти зриваєш 
одну кульбабку, а на її місці виростає 4000». Якщо ж місце для 
дівчини в напрямку й лишалося, то вона потрапляла в категорію 
так званого bubble gum pop, яскраво представленого в ранніх 
альбомах Келлі Кларксон, Авріл Лавін, Гіларі Дафф і Ліндсі 
Лоан.

При чому мізогінія на тогочасній сцені була настільки 
поширеним явищем, що пісні зі словами «Hey, hey, you, you, 
I don’t like your girlfriend» [Хей, хей, ти, ти, мені не подобається 
твоя дівчина], як, наприклад, у Лавін, посідали перші місця в 
музичних чартах. При цьому розуміння того, що «Girlfriend», як 
і «Misery Business» «натравлюють» дівчат одна на одну в боротьбі 
за хлопців, втрачалося. Підсвідомо це створювало установку 
на боротьбу, конкуренцію, відмову від принципів і моральних 
норм у погоні за «особистим щастям». І ці випадки не одиничні, 
а поширені загалом в індустрії 2000-х. Про цю ж боротьбу між 
двома жінками співають і Ліндсі Лоан у «He Loves You Not», і 
колишня рок-виконавиця Гвен Стефані – у пісні «Hollaback 
Girl» вона навіть б’ється зі своєю суперницею. Про ситуацію 
з мізогінією в піснях, написаних чоловіками, краще навіть не 
згадувати. 

У всіх же інших випадках дівчатам залишалося співати або про 
кохання (такі композиції є в кожного гурту) або про бажання 
вирватись і чогось досягнути («Breakaway» Келлі Кларксон, 
«Careful» Paramore, «My World» Авріл Лавін). При цьому багато 
текстів усе ж були високоякісними, а деякі тогочасні рядки 
вартували того, щоб опинитися в цитатнику (наприклад, «I 
scraped my knees when I was praying and found a demon in 
my safest haven» [Я здерла коліна, коли молилася, і знайшла 
демона в найбезпечнішій гавані] –  «Turn It Off» гурту «Paramore»). 
Альтернативна музика тому й приваблювала, що часто в ній 
піднімалися теми, про які не говорили так багато в поп-музиці 
(розлучення в «Emargency» гурту «Paramore», суїциду в «Amelia» 
гурту «Tonight Alive», смерті близької людини в «Slipped Away» 
Авріл Лавін, одностатевих стосунків у «The Con» гурту «Tegan 
and Sara»), проте все ж багато текстів були складені з кліше 
або ж просто не мали сенсу («He was a boy, she was a girl» [Він 
був хлопцем, вона була дівчиною] – «Sk8er Boi» Авріл Лавін, «I 
want you to abuse me, use me» [Я хочу, щоб ти ображав мене, 
використовував мене] – «Everybody Wants Something From 
Me» –  «The Pretty Reckless», «All we know is falling, it falls» [Усе, 
що ми знаємо, падає, воно падає] – «All We Know Is Falling» 
«Paramore»). 

I scraped my knees when I was praying 
and found a demon in my safest haven

I want you to abuse me, use me
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Митці змінюються разом зі світом, який 
навколо них. Дедалі частіше в сучасному 
світі підіймаються питання рівності чоловіків 

і жінок, з’являється такі явища, як культура кенселінгу, 
тож не залишається місця для колишніх мізогінних пісень. Прихід 

на сучасну альтернативну сцену таких інді-виконавиць як Фібі Бріджерс, 
Джулієн Бейкер, Elke, JFDR ознаменував перехід до щирих та простих текстів. Ці 

виконавиці писали не про те, що відчувають, а про те, як відчувають. Бо та ж нерозділена 
любов – це не лише «I don’t wanna talk about it cause I’m in love with you» [Я не хочу 

говорити про це, бо я тебе люблю] («Fall To Pieces», Авріл Лавін) чи «My heart is broken» [Моє 
серце розбите] (однойменна пісня «Evanescence»), а й «You called mу from a payphone/ 

They still got payphones/ It cost a dollar a minute/ To tell me you’re getting sober» [Ти подзвонив 
мені по таксофону/ Тут досі є таксофони/ Сказати, що ти тверезієш/ Коштувало долар за 

хвилину] (із пісні «Kyoto» Бріджерс). Нове покоління також набагато повніше розкриває тему 
депресії, як, наприклад, у пісні JFDR «My Work»: «I woke up with dreams, I’ve not dreamt for a 

month/ I was ill and I couldn’t sleep long/ I dreamt I’d gone back home to collect my old winter 
coat» [Я прокинулася зі снами/ Мені нічого не снилося протягом місяця/ Мені снилося, що я 

повернулася додому, щоб узяти своє старе зимове пальто], що якісно відрізняється від того, як її 
змальовували раніше: «I’m dying, praying, bleeding and screaming» [Я помираю, молюся, стікаю 

кров’ю й кричу] («Tourniquet», «Evanescence»). 

Раніше біль описували через внутрішні відчуття, довгими рядками говорячи про сум чи 
розбите серце. Тепер же біль вийшов за межі людини й залишив свої сліди всюди 

навколо неї. Наприклад, на цьому зимовому пальті, про яке співає JFDR чи на 
морозяній ісландській погоді з її пісні. Розповідаючи про цю пісню виданню «The Line 

of Best» Fit виконавиця зворушує трактуванням пісні: «Я думала про свою матір і 
про те, як матір може бути лиш настільки щасливою, наскільки щасливою є її 

найсумніша дитина, і мені було жаль». Вийнятковим є підхід до написання 
текстів у піснях Elke, у них відчувається тяга до поетичності в стилі Лу Ріда, 

здатності бачити вагу в повсякденних речах і через просту реалістичну 
дійсність передавати свої відчуття: «English voiceover/ With English 
subtitles/ For a German Sci-Fi show… You’re like the show that I watch/ 
Where the captions are wrong/ The pink tip of a match turns black» 

[Англійська озвучка/ З англійськими субтитрами/ Для німецького на-
уково-фантастичного шоу… Ти як шоу, яке я дивлюся/ Де всі підписи 

неправильні/ Рожева верхівка сірника стає чорною] (із «The Pink Tip Of 
A Match Turns Black»), у якій виконавиця говорить про розрив із близькою 

людиною й описує те, як у самотності вона переглядає телепередачу. 

Окремо варто поговорити про два сольні альбоми колишньої фронтвумен 
гурту «Paramore» – Гейлі Вільямс, а особливо про пісню «Roses/ Lotus/ Violet/ 

Iris». Більш ніж 15 років у музичній індустрії, розлучення, депресія, проблеми 
всередині самого «Paramore» змінили Вільямс настільки сильно, що людина, 

яка в 2007-му пробилася на перші сходинки чартів зі словами «Once a whore, 
you’re nothing more» [Коли ти жінка легкої поведінки, то ти ніхто більше], написала 

пісню про прийняття себе, відмову від того, щоб порівнювати себе з кимось іншим, 
заздрити іншим жінкам чи ненавидіти їх. Головна ідея треку полягає в тому, що всі жінки – 

наче квіти в саду, кожна з них росте окремо, і жодна не має перешкоджати іншій, заступати комусь 
світло чи почуватися гірше через те, ким вона є. Окрім того, Гейлі розповідає про свої складні стосунки 
з колишнім чоловіком Чадом Гілбертом у пісні «Dead Horse». Адже для того, щоб розпочати стосунки зі 
співачкою, Чад покинув свою дружину. Проте коли пара нарешті одружилася, Чад зрадив уже Гейлі. У пісні 
вона зізнається «I got what I deserved/ I was the other woman first» [Я отримала те, на що заслуговувала/ 
Спочатку я була іншою жінкою], намагається очистити себе від сорому та вибачитись перед тією, у кого 
колись забрала чоловіка. Лиш після розлучення Вільямс удалося зрозуміти, що жінки не є суперницями, а 
радше сестрами й підтримкою одна для одної. 

змінилося?
Що
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І тепер з’явилося місце для «жіночої» сторони жінки, для щирості, для гніву, а не для ще однієї клішейної пісні про любов. 
Власне у музиці стався прорив подібний тому, який свого часу зробив Волт Вітмен для американської поезії – він зняв 
усі обмеження. Саме завдяки Вітмену поети почали перестати тягнутися до піднесеного й повернулися до реальності, 
зрозумівши, що вона така ж цінна, як мрія. Не тільки пейзажі, а й шум міст, не тільки почуття, а й опис людей довкола 
чи предметів у кімнаті, не тільки строгий поділ на строфи та досконало зримовані рядки, а й рядки різної довжини й 
позбавлені рими, які стали торжеством змісту над формою, не тільки душа, але й тіло. Тепер дівчата вже не співають 
«Love me, love me, say that you love me» [Люби мене, люби мене, скажи, що ти любиш мене] («Lovefool», гурт «The 
Cardigans»). Принаймні, вони співають не тільки про це. З’явилися рядки про лють як «Rage is a quiet thing/ When you think 
that you’ve tamed it/ It’s just lying and waiting» [Лють – це тиха річ/ Коли ти думаєш, що втамувала її/ Вона лежить і чекає] 
чи «How to draw the lines between wrath and mercy?» [Як провести лінію між гнівом і милосердям?] («Simmer», Гейлі 
Вільямс), рядки про жалобу «Don’t nobody tell me/ That God don’t have a sense of humor/ ‘Cause now that I want to live/ 
Well, everybody around me is dying» [Хіба ніхто не казав мені/ Що в Бога нема почуття гумору/ Тому що зараз, коли я 
нарешті хочу жити/ Усі навколо мене помирають] («Leave It Alone», Гейлі Вільямс), рядки про реальне життя, а не про 
далекі метафори «We hate ‘Tears In Heaven’/but it’s sad that his baby died» [Ми ненавидимо пісню «Tears In Heaven»/ 
Але сумно, що його дитина померла] («Moon Song», Фібі Бріджерс, у тексті говориться про пісню Еріка Клептона, яку 
він написав після того, як його чотирирічний син помер) або ж «Eat my breakfast in the nude/ Lemon 
water, living room» [Їм сніданок голою/ Вода з лимоном, вітальня] («Cinnamon», Гейлі Вільямс). 
Авторки пісень стали сміливіші, відкритіші, вони виросли, і музика виросла разом з ними. 
Навіть манера виконання багато в чому змінилася. Якщо на сцені 2000-х для того, щоб співати 
альтернативу, дівчині потрібно було бути «just one of the guys» («однією з хлопців»), співати 
якомога голосніше та потужніше, то сучасні виконавиці розкривають м’яку сторону жіночого 
вокалу й не бояться бути вразливими та ніжними у виконанні композицій, бути собою, і 
вже не прагнуть стати кимось, ким вони не є. Це чудово видно у стилі виконання тих же 
Фібі Бріджерс, Джулієн Бейкер, Elke, Бекки Манкарі та інших нових виконавців. Навіть 
Гейлі Вільямс, яка прославилася своїми белтами до «ля» другої октави, в останньому 
альбомі перейшла на зовсім низькі та тихі ноти великої октави, а в її голосі з’явилося 
зовсім нове забарвлення спокою, глибини та насиченості. 

Усі перетворення, які відбуваються в музичній індустрії, ніколи не є однозначними, 
адже здобуваючи щось одне – це завжди 
втрачати щось інше. Проте потяг багатьох 
виконавиць до щирості та простоти, 
бажання висловити свої почуття 
тихим голосом, а не викрикуючи 
в мікрофон, зриваючи голосові 
зв’язки – це одна з доріг у пошуку 
нових форм висловлення почуттів, 
яку потрібно поважати та 
підтримувати, адже це вносить 
нове забарвлення у звичну 
нам інді-музику, а також 
робить її різноманітною, 
нешаблонною, новою. 
І слухати сучасних 
виконавиць після гучних 
гуртів 2000-х – це не краще й 
не гірше, це зовсім так само, 
наче довго живучи в горах, 
поїхати на море – лише зміна 
обстановки. Оскільки мистецтво 
циклічне, то можемо цілком 
справедливо очікувати, що років за 
10 жінки-виконавиці втомляться від тиші 
й опису меблів у кімнаті й знову звернуть 
свій погляд досередини, а також забудуть 
про існування великої та малої октави і знову 
писатимуть пісні з суцільними белтами. І 
це буде повністю виправданим. Єдине, 
на що варто надіятись – це те, що в 
майбутній музиці не буде мізогінії, 
безглуздого натравлювання людей 
одне на одного, мілких, безсенсних 
слів. Сподіватимемося, що цю 
сходинку ми вже подолали і 
йтимемо лиш уперед. 

змінилося?

катерина пашкевич
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Єлизавета Ходоровська  – наукови-
ця-початківиця у галузі міжнародної 
безпеки та ядерних питань. Навчається за 
спеціальністю «Міжнародні відносини» в 
Одеському національному університеті 
ім. І.І. Мечникова. Активно займається 
ядерною тематикою в Одеському центрі 
нерозповсюдження. Крім того, Ліза – 
стажистка віденської неурядової організації 
«Atomic Reporters». Основна її академічна 
та професійна діяльність зосереджена на 
ядерних загрозах, пов’язаних з нинішньою 
війною в Україні. У вільний час Ліза - волон-
тер-перекладачка подкасту “Diary of WAR”, 
який розповідає про чесні історії українців і 
вплив війни на їхнє життя. 

— Лізо, розкажи, будь ласка, як ти почала 
перекладати подкаст “Щоденник війни”? 

Пізніше я побачила у сторіз Даші Коломієць, 
що вона почала робити подкаст і шукає 
перекладачів для іноземної аудиторії. Я 
написала їй про те, що у мене є досвід і я 
можу перекладати на англійську. Ввечері 
вона пояснила мені, що потрібно робити. 
Одразу після цього я написала їй, що 
ще можу збирати людей. Вона така: “Ну 
збирай”. Так я стала шеф-редакторкою 
перекладів подкасту “Щоденник війни”.

Спочатку ми переклали усі історії на 
англійську. Потім перекладали всіма 
можливими мовами, у нас навіть є подкасти, 
перекладені на каталонську, вірменську та 
болгарську. Згодом почали орієнтуватися 
на англійську, іспанську, польську, чеську, 
португальську, італійську та німецьку. Нас 
було 38 людей і за три місяці ми переклали 
понад 40 історій. Усі вони зараз у доступі на 
YouTube.

 – Коли моя сім’я вирішила виїжджати з 
України, я шукала, як тепер за кордоном 
можу приносити користь. Ми їхали на 
грецький острів, а там складно бути 
корисною (сміється).

Я знайшла групу в Телеграм, де шукали 
перекладачів. Я познайомилась з Аліною 
Сінковою, яка шукала людей для перекладу 
хронік війни на англійську для Міністерства 
закордонних справ України. Я спочатку 
самостійно перекладала, а потім кажу: 
«А давай ще людей знайду. Я навчалась 
у школі, де багато учнів вільно володіють 
англійською». 

Люди, які долучались до перекладу, писали 
мені, що це завдання допомагає їм відчувати 
себе потрібними. Саме тому і я почала 
цим займатися. У нас з’явилася команда, 
з якою ми протягом місяця перекладали 
історії українців. Мені подобалось те, що 
допомагаючи іншим, ми допомагали собі. 

Допомагаючи іншим,

я допомагала собі
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 Яка була місія цього подкасту?

ЯДЕРНА ЗБРОЯ

 – Ми хотіли, щоб світ почув ці історії. Я завжди 
кажу: якщо хоча б одна людина з десяти 
нас почула, то місія виконана. Тому що ця 
одна людина розповість ще двадцятьом. 
Так і поширюються історії. Тим паче, що 
ми сьогодні їх знаємо так багато. Ці люди 
заслуговують бути почутими. Чи це історії 
успіху, чи історії горя. 

Ми не можемо дозволити собі втратити 
сили говорити про війну та програти на 
інформаційному фронті. Як би ми не 
втомлювалися від них, я розумію, що таке 
неможливо перечитувати на постійній 
основі, бо це важко, боляче… Але ігнорувати 
факт того, що коїться – це дозволити 
іншим країнам забути про те, що в нас 
відбувається. Ми маємо користуватися 
будь-якою можливістю розставити акценти 
та просто пояснити іноземцеві, не що 
робить ООН, не що пишуть у газетах, а 
що ти відчуваєш. Людина розуміє, коли 
ти їй пояснюєш на дуже елементарних 
прикладах і історіях звичайних людей. л

 – Коли я вперше потрапила до центру 
при університеті, я запитувала себе: «Кого 
взагалі може цікавити ядерна зброя»? 
На першій зустрічі учасників я побачила 
класне ком’юніті, а потім мені це справді 
стало цікаво. Сьогодні тема міжнародної 
безпеки та нерозповсюдження ядерної 
зброї – це сфера, в якій я хочу розвиватися 
як майбутній експерт. 

Окрім академічної зацікавленості, мені 
дуже хочеться допомогти нашій країні, 
якій будуть потрібні фахівці з різних сфер. 
Я надала перевагу темі, яку вважаю 
важливою для того, щоб підтримувати нашу 
національну безпеку, чітко позиціювати 
Україну як активного гравця на міжнародній 
арені, як мінімум в Європі.
Я вважаю, що сьогодні обов’язком кожного 
з нас є продовжувати навчатися тому, 
що ми обрали. Тим паче, що Росія зараз 
максимально активно намагається 
відібрати можливість отримувати знання. 
Тому поки є шанс переймати досвід 
експертів, ми маємо це робити. Зараз 
ми працюємо на перспективу. Ми повинні 
навчатися заради тих, хто боронить нашу 
свободу на фронті, заради тих, завдяки 
кому ми сьогодні можемо формувати нові 
навички. 
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Як ти потрапила на стажування до Atomic 
Reporters?

У серпні ти була на іншій конференції 
в Нью-Йорку. Туди ти поїхала у складі 
пресслужби чи як спікер? – У березні цього року вони шукали одну 

людину для висвітлення трьох конференцій 
у Відні. Важливо зазначити, що існує два 
договори ООН про ядерну зброю: перший 
– про нерозповсюдження та другий, договір 
2017 року, про повну заборону. Захід у 
Відні був присвячений угоді 2017 року. 
Основні медіа зазвичай не висвітлюють такі 
конференції, бо їхні центри знаходяться 
в «ядерних» країнах і їм не цікаве повне 
роззброєння. Тому організація влаштувала 
конкурс до незалежної команди 
журналістів. Я взяла в ньому участь і 
отримала запрошення. Наш міжнародний 
колектив складався з шести учасників, 
представників зі Штатів, Японії, Йорданії, 
Італії, Франції, Австрії та України. Ми робили 
інтерв’ю зі спікерами, всесвітньовідомими 
експертами та писали матеріали для сайту 
і соцмереж. 

 – Все почалося ще в Австрії. Віденські 
конференції проходили в одній зі 
штаб-квартир ООН. Там ми познайомились 
з організацією ICAN, які у 2017 році виграли 
Нобелівську премію миру. Вони борються за 
повну відмову від ядерної зброї. Ми прийшли 
до них з Валерією Хессе, моєю колегою 
з Одеського центру й AtomicReporters, 
щоб подякувати їм за те, що вони говорять 
про війну в Україні. Та запитали, чому це 
питання висвітлюють лише іноземці, чому 
не українці? Після цього вони подарували 
мені можливість стати голосом української 
молоді на нью-йоркській конференції. 
Я мала підготувати виступ від ICAN та 
розповісти про те, як ми почуваємось у 
загрозах пов’язаних з ядерною війною. 
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І як пройшла нью-йоркська конференція?

На твою думку, чи потрібно нам вводити 
додаткові курси про ядерну безпеку в 
школах?

 – У Нью-Йорку ми познайомились з 
українською делегацією, зокрема з 
представником України в ООН, Сергієм 
Кислицею. У нас була зустріч з десятьма 
німецькими студентами, на якій ми 
відповідали на всі їхні запитання та 
намагалися зняти з них рожеві окуляри, 
розповідаючи правду про війну. 

Взагалі Нью-Йорк був непростим досвідом. 
Я повернулася звідти дуже сумна. 
Знаходячись шість днів у штаб-квартирі 
ООН, я відчула, що в місці, де люди можуть 
приймати рішення, де у них є всі інструменти 
впливу, вони не збираються нічого робити. Ти 
приходиш на конференцію, яка триватиме 
місяць, але з першого дня розумієш, що 
нічого не зміниться. Зрештою так і сталося, 
вони місяць щось обговорювали, а потім 
Росія заблокувала рішення.

 – Я впевнена, що це є в наших шкільних 
програмах, учні ж вивчають Холодну війну. 
Просто до повномасштабного вторгнення 
ми цим не цікавилися. Моя особиста 
думка, навіть якщо діти байдужі до цієї теми, 
у них має бути обізнаність і уявлення про це. 
Питання нерозповсюдження, міжнародної 
безпеки та ядерної зброї можна розділити в 
рамках предметів історії та фізики. Думаю, 
певним чином повинен надаватися також 
політичний аспект цього питання. Наприклад, 
чому Росії не так просто використати ядерну 
зброю? Не тільки з технічної точки зору, а ще 
через ті політичні чинники, які її стримують. 
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Які історії залишилися з тобою після роботи 
для Atomic Reporters??

 – Найбільше на мене вплинула історія 
Казахстану, який продовжує боротися з 
наслідками, що залишила країна, якої вже 
не існує. Мова йде про Радянський Союз і 
його участь у Холодній війні. Її суть полягала 
в тому, що і США, і СРСР збільшували 
запаси зброї, зокрема ядерної. А кожного 
разу, коли ти створюєш нову зброю, її 
треба десь випробовувати. Радянський 
Союз обрав місце якомога далі від Москви. 
Такою «лабораторією» стала одна з 
областей Казахстанської РСР, яка сьогодні 
називається Семипалатинський ядерний 
полігон. 

Навіть підземне використання небезпечного 
атома мало вплив на людей, які там жили. 
Радіація не має кордонів, не вивітрюється 
швидко та залишається на довгі роки. Тому 
й нині в окремих областях Казахстану 
продовжують народжуватися люди з 
невиліковними хворобами. Деякі з них рано 
вмирають, а дехто – вимушений боротися 
все життя. 

Також мене зачепила історія дівчинки-ак-
тивістки в ООН з Французької Полінезії. 
Це заморська спільнота, де Франція 
випробовувала свою ядерну зброю. Дівчина, 
як її мама та бабуся, бореться з лейкемією. 
Вона дізналася про цю хворобу, коли їй було 
22 роки. Хоча й до того розуміла, що вона 
у неї буде, бо більшість жінок цього регіону 
вимушені боротися з раком все життя. 
Найгірше те, що ці люди мають виборювати 
через суди гроші від Франції на лікування 
хвороби, яку та сама й спричинила. 

Коли я спілкуюсь з небайдужими з 
Казахстану та Японії, з дітьми жертв, у мене в 
голові зникають усі чинники-стримувачі, весь 
академічний і політичний контекст. У мене 
болить за цих людей. А найжахливішим є 
той факт, що, вони мають переживати все 
це і кудись їхати, щоб привернути до себе 
увагу, бо не отримають потрібного догляду 
від тих, через кого страждають. Сум і біль.
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Який досвід ти б хотіла передати людям, яких 
зустрічаєш сьогодні?

Лізо, і наостанок, скажи, будь ласка, про що 
ти сьогодні мрієш?

 – Розуміння того, що можуть бути зміни. 
Українці можуть навчити інші нації тому, 
що зміни реальні, вони дозволені. Якщо 
нас щось не влаштовує, це можна змінити. 
Зламати систему, створити нову. Я б хотіла, 
щоби люди розуміли, що завжди є місце 
для змін і зміни – це не страшно. 

 – Забула як мріяти. Навіть не забула, а 
боюсь. Але інколи у мене з’являються 
бажання. Хочу жити вдома, просто хочу 
навчатися в університеті, ходити на пари та 
відчувати себе справжньою студенткою.

ЗА
ВЖ

Д
И

є місце для змін

христина петькова
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Під час Другої світової Вінстону Черчиллю 
принесли на розгляд бюджет країни, після 
чого він запитав: «Де ж витрати на культуру?» 
Йому відповіли, мовляв, «яка культура під час 

війни?», на що він заперечив: «Якщо культури нема, за 
що ми тоді воюємо?». І справді, культурний фронт став 
на один щабель із фізичним та інформаційним. І якщо 
військові боронять країну від окупантів, як кажуть, 
вогнем і мечем, то культурні діячі – мистецтвом.
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На культурному фронті почали відбуватися речі, про які українське мистецтво 
раніше не могло й мріяти. Якщо колись це було неможливим через «де вони і де 
ми», то сьогодні ми отримали буквально шалену глобальну підтримку.

Андрій Хливнюк записав трек з гуртом Pink Floyd, який вперше після двадцятирічної 
паузи випустили пісню, «Антитіла» – з  Едом Шираном. Актор Лев Шрайбер 
готує борщ для біженців, а режисери Кері Фукунага та Даг Лайман знімають 
документальні фільми про Україну. Керрі також вдається врятувати собак. 
Анджеліна Джолі з круасаном та кавою у Львові під звуки сирен біжить до 
бомбосховища. Rolling Stone пише статтю про Макса Барських, а Pitchfork – 
рецензію на новий альбом Koloah. На сцені Греммі Міка Ньютон співає з Джоном 
Леджендом, а благодійні концерти проводять Біллі Айліш, Imagine Dragons і Том 
Оделл. Свою підтримку також висловили музиканти Шер, Мадонна, Пітер Гебріел, 
Джаред Лето, Леді Ґаґа, режисер Девід Лінч, актори Бенедикт Кембербетч, Ендрю 
Гарфілд, Фран Дрешер, Ель Фанінг, Джесіка Честейн та сотні світових зірок.

Таку допомогу не можна було уявити ні під час Помаранчевої Революції, ні під час 
Революції Гідності. Найбільшими культурними подіями того часу можна вважати 
всім відому пісню гурту «Ґринджоли», реюніон  гурту «Океан Ельзи» у «золотому 
складі», а справжнім феєрверком – перемогу на Євробаченні Руслани та 
Джамали. Тоді Україна так і не закріпилася у глобальному медійно-культурному 
просторі,  а просто час від часу з’являлась і знову зникала. 

ДЕ МИ
і де вони...
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З початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну за участі 
українських митців було проведено десятки благодійних концертів на підтримку 
України. Так,  Concert for Ukraine зібрав 11,3 млн. фунтів. Участь у ньому взяли 
Джамала, Ед Ширан, Каміла Кабельо, Емелі Санде, Грегорі Портер, Том Оделл 
та Snow Patrol. До речі, це не єдиний концерт за участі Джамали – сьогодні зірка 
проводить благодійний тур і вже зібрала майже 90 млн. євро. 

А під час благодійного концерту у місті Лодзь наш гімн виконала 7-річна дівчинка 
з Києва; відео, де вона співала пісні у бомбосховищі розлетілося на увесь світ. 
Тоді вдалося зібрати 2 млн. злотих.  Кошти, отримані на нацвідборах у Німеччині 
та Литві, також відправили для допомоги Україні. Такі в наш час відбуваються ледь 
не щотижня – У Берліні, Лондоні, Парижі, Барселоні та навіть онлайн – підтримка 
України та українців стала чільним світовим трендом. 

Понад 34 млн. доларів у вигляді пожертвувань на гуманітарну допомогу  та 
житло для біженців з України передали актори Ештон Катчер та Міла Куніс, яка 
має українське коріння.  

КУЛЬТУРА
на часі
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КУЛЬТУРА
Важливою є і перемога «Kalush Orchestra» на Євробаченні, 
отримана завдяки потужній міжнародній підтримці. У 
прямому ефірі фіналу міжнародного конкурсу, який 
дивились майже 200 млн. людей, український гурт 
підняв тему Маріуполя та звільнення «Азовсталі». Згідно з 
правилами конкурсу, це робити заборонено, оскільки 
такий вигук можна вважати політичним закликом.
Але «Kalush Orchestra» ризикнув. «Допоможіть 
Маріуполю, допоможіть «Азовсталі» зараз!» — 
вигукнув Олег Псюк після виступу, і цей сигнал 
пролунав, як грім, який порушив тишу. За ці 
п’ять секунд усе інше здавалося штучним і 
неважливим. 

Навіть не пам’ятаю, хто виступав в Україні, 
настільки згадка про трагедію нашої війни 
повернула в жахливу реальність із райдужного 
світу Євробачення. «Kalush Orchestra» не був 
дискваліфікований. За словами представників 
України, після змагань вони заздалегідь 
попередили організаторів. Це означає, що 
реакція останніх не була імпульсивною, вони 
знали, що так станеться. Більше того, під час 
конкурсу було заявлено, що організатори все 
розуміють і що це скоріше гуманітарна, ніж 
політична заява.

І хоч перемога «Kalush Orchestra» навряд чи 
матиме стратегічний вплив на українську 
музичну індустрію або здійснить різкий 
поворот у ході війни, та все ж це один із 
елементів великої боротьби українського 
народу за нашу свободу і країну. 
І підтримка як журі, так і глядачів – 
найкраще цьому підтвердження. 
Продовжив українську кампанію кліп 
гурту, відзнятий у зруйнованих Ірпені, 
Бучі та Гостомелі. 

мар’яна ромась
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чернігівщина
під окупацією

Триває 244 доба від повномасштабного вторгнення ворога. 
Майже з початку агресії рашистських загарбників на територіі 
України, Чергнігівщина опинилась під окупацією. Значні 
частини Чернігівської області були оточені артилерійськими 
ударами від  систем залпового вогню з двадцять четвертого 
лютого для того, щоб захопити столицю країни. 

Однак, спроба ккккеркр 
взяти обласний пмнкп 
центр виявиласькркркк 

провальною. Близько місяця 
терору з боку російських 
військ, 478 цивільних громадян 
країни загинули, 692 людини 
отримали поранення, 146 
багатоповерхівок зазнали  
руйнувань. Важко уявити, 
скільки долей зруйнувала 
армія російської федерації. 
Журналісти та  представники 
правоохоронних органів 
продовжують фіксувати 
тероризм з боку рашистів на 
території України. 
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На останніх місяців вагітності їм довелося від 24 
лютого почути перші вибухи, а вже 5 березня Лілія 
Полях відчула у підвалі власного будинку  потужний 
приліт зі систем залпового вогню. Росіяни влучили у 
помешкання родини, з якого їм довелося рятуватись 
через вікно.  

Під час окупації Чернігівщині родина Полях 
продовжувала виживати на руїнах своєї домівки 
та іноді приходили до сусідів. Після усіх подій, 
продовжують жити в рідному місті, поступово 
повертаються до нового життя. Співробітники 
київського соціального стартапу Tera Monada 
виготовили та встановили модульний будиночок.

Зараз в ньому розміщуються родина Лілії  та вже з 
новонародженою донькою, іі назвали Мирославою, 
на честь «миру», бо хочуть, щоб якнайскоріше він 
настав в нашій країні.

За словами очевидців, 3 квітня російські війська 
залишили область, припинивши окупацію. 30 березня 
Російська Федерація почала виведення військ з 
Північної України, включно з Чернігівською областю. 
Українські сили почали відвойовувати багато міст і 
селищ. 

Проте, окупанти продовжують нищити цивільну 
інфраструктуру, руйнувати житлові квартали та навіть 
долі українців. 

«друга армія світу» виявилася фейком, як і всі 
заяви російських пропагандистів. Всього за місяць 
окупаційні війська втратили в Україні більше 
особового складу і техніки, ніж за 10 років війни в 
Афганістані. Втрати ворога перевищують також 
втрати росіян в обох чеченських війнах. Крім того, 
втрати росії в особовому складі, танках і літаках 
перевищують розміри деяких інших армій світу. 

Віримо у Перемогу та Збройним Силам України. 
Слава Україні! 

ВАГІТНА ЖІНКА ЗІ СВОЄЮ РОДИНОЮ НА ВЛАСНІ ОЧІ ПОБАЧИЛА НАСЛІДКИ ДІЙ ОКУПАНТІВ У СЕЛІ ІВАНІВКА.

Ми дуже боялись, був перехресний 
вогонь, вони обстрілювали з 
трьох сторін. Забрали із собою 
найважливіше: наші життя та собак.

‘‘

юлія нічволода
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Борщ за 260 грн або 
Карпатський Куршавель

Війна забрала у нас багато можливостей, одна з яких: подорожі 
без перешкод. Сфера туризму  зробила крок назад, і щоби 
відновити втрачене у цій війні, нам знадобиться декілька років. Про 
пляжний туризм на якийсь час доведеться забути – триватимуть 

розмінування. Тому зараз найактуальнішим напрямком є Західна 
Україна. Для своєї подорожі я обрала саме цю частину України. 
Мандрувати під час війни не заборонено. Утім, варто пам’ятати, 
що у кожній області за безпеку відповідають насамперед військова 
адміністрація, а також місцева влада, ДСНС, поліція та військові. Саме 
до них варто звертатися, щоб уточнити, чи безпечно їхати в той чи інший 
регіон, які локації можна відвідувати, а які заборонено.
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Зваживши на це, я вирушила у свою 
міні-подорож. Багато українців ще до 
війни скаржились на ціни в Буковелі, 
тож я вирішила перевірити, як живе 
найпопулярніший курорт Івано-Франківсь-
кої області, та й загалом України! 

Потяг №57 сполученням Київ – Ворохта привіз 
мене в мальовниче місто Надвірнянського  
району Івано-Франківської області – 
Яремче. Звідси я планую їхати до Буковелю, 
де в мене запланований триденний 
відпочинок. Але давайте по черзі.

Вийшовши з вагону, одразу занурююсь 
в атмосферу гірської легкості. До речі, 
потяг прибув об 11:53, не запізнившись 
ні на хвилину. Вийшовши з вокзалу, ви 
можете замовити млинці та помилуватися 
краєвидом у кафе «Феста», яке знаходиться 
за 300 метрів від вокзалу.  Ціни у закладі дуже 
доступні – млинці та кава обійшлись мені в 
109 грн. Пізніше перевіримо, скільки буде 
коштувати той самий сніданок в Буковелі.

В Яремче також є безліч варіантів, куди 
можна відправитись, найпопулярніший із 
них: водоспад Пробій. Містечко невелике, 
тому таксі до водоспаду коштувало 100 грн.

Якщо ви хочете привезти сувеніри з 
Карпат, то раджу купляти їх в Яремче або 
на Яблунецькому перевалі, адже ціни на 
курортах значно вищі. Перед водоспадом 
якраз є невеличкий ярмарок, де можна 
спробувати карпатське вино, сири, купити 
вироби із дерева, хутра тощо. 

Свою назву водоспад отримав не через свою 
красу і навіть не через висоту, а через те, із 
якою потужністю потік пробивається крізь скелі 
і спадає вниз. Краса неймовірна, і туристів 
хоч відбавляй.

Час викликати таксі та повертатись на вокзал, 
адже саме звідти курсує  автобус, що 
довезе мене до курорту Буковель. Вартість 
80 грн, а дорога займає лише годину, тому, 
вмостившись  зручніше у крісло, можна 
милуватись пейзажем із вікна.

Час пролетів, і ось я вже в центрі Буки, як 
називають її бувалі туристи. На порядку 
денному заселення в готель. 
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Звичайно, теперішні ціни будуть відрізнятися 
від цін туристичного сезону, проте і тоді 
тут можна знайти для себе оптимальний 
варіант. 

Упродовж цих днів я проживатиму у  
відомому готелі «FOMICH». Номер напівлюкс 
із балконом та сніданком обійшовся мені у 
5 тисяч гривень. У вартість також входить спа 
на останньому поверсі. 

Час перевіряти ціни на борщ, адже я дуже 
зголодніла! 

Корчма «Фільварок» є одним із 
найпопулярніших закладів Буки! Ціна 
борщу, звичайно,   «київська» – 260 грн. А ось 
прийшовши на ярмарок, ви можете купити 
борщ в хлібині та заплатити за це 180-190 грн, 
що я і зробила. Чули про «Грибову хату»? Так 
ось тут готуйтесь віддати за найпопулярнішу 
українську страву 238 грн!

Наступного дня я вирішила перевірити 
розваги на курорті та ціни на них!

Після сніданку я пішла на оглядовий витяг, 
ціна за спуск – 190 грн. З нього відкривається 
неймовірний пейзаж, у думках лише одне: 
яка ж наша Україна красива, та скільки 
ж ще є таких місць на території нашої 
Батьківщини, про які ми не знаємо!

Зупинка №2 «Хаскі хаус» ( вхід 200 грн), якщо 
обожнюєте собак - це місце точно для вас. 
Багато-багато хаскі, які стрибають, хочуть 
лизнути тебе в обличчя та просто створені 
для фото в інстаграм. Взимку можна навіть 
покататись на собачих упряжках, проте це 
справа не з дешевих – 2500 за 25 хвилин.

Чи цікавились ви колись історією гуцулів? Ні? 
Тоді вам у «Гуцул Ленд», вартість входу – 250 
грн. Етнопарк «Гуцул Ленд» – це захопливі 
історії про життя та побут жителів Українських 
Карпат: гуцулів, бойків та лемків. На території 
розміщений контактний зоопарк, унікальні 
пам’ятки народної дерев’яної архітектури 
ХІХ – поч. ХХ століття, корчма та пекарня. 
Запам’ятайте, що таких смачних пиріжків з 
маком ви не знайдете ніде.
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Пам’ятаєте, я на початку обіцяла порівняти 
ціни на млинці в Яремче та Буковелі? 
Так ось, ціна на солодкі млинці на ярмарку 
стартує з 140 грн, у ресторані «Панорама» 
ви можете поласувати ними за 195 грн. 
Сподіваюсь, на цьому етапі ви зрозуміли 
різницю в ціновій політиці цих двох курортів.
Ранок останнього третього дня я вирішила 
провести у «Voda Club», ранковий тариф 
– 600 грн. Якщо чесно, неймовірним 
задоволенням буде купатись в теплому 
басейні, коли довкола лежить сніг. Улітку 
цей басейн виглядає, як і сотні інших на Буці, 
і точно не вартує тих грошей.

Можна дійти висновку, що розваг дійсно 
дуже багато. Вони розраховані як на 
дорослих, так і на дітей. Цим Буковель точно 
займає перше місце серед усіх зимових 
курортів.

Ці дні були наповнені нереальними 
емоціями та моментами, які я запам’ятаю 
на все життя. Звичайно, українські Карпати – 
справа не з дешевих, та чи завжди послуги 
відповідають ціні та якості? Це вже питання 
риторичне. Наші курорти нічим не гірші 
від європейських, а розваг тут, можливо, 
навіть більше. Але ви точно зможете знайти 
відпочинок, який буде відповідати вашим 
потребам та фінансам.

Вивчайте Україну та подорожуйте!

марія олєйнікова
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«Український футбол живий»
Як з трибуни виглядав перший матч УПЛ під час повномасштабної війни

Учора ввечері подзвонила мама зі словами, що їй на роботі видали таблетки 
від радіоактивного випромінювання. Я ж зранку взяв велосипед і поїхав на 
перший офіційний футбольний матч в Україні після повномасштабного 

вторгнення. Вперше в житті на пресложу (так, хвилин 10 шукав вхід).

НСК «Олімпійський» буквально знаходився у летаргічному сні – про матч на 
вході до стадіону не нагадувало нічого. Повна пустота та лише 2 оператори 
місцевого київського телеканалу з камерами. У вестерні б вже у кадрі з’явилося 
б перекотиполе на площі перед НСК... Порожньо, дуже сумно і спекотно.
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«Український футбол живий»

На вході для преси кожен журналіст, фотограф та репортер 
розписується за інструктаж про правила безпеки при повітряній 
тривозі. Це єдине, що нагадує про війну. Ззовні.

На самому ж стадіоні перше, що впало в очі – банер зі словами 
«Врятуйте героїв Азовсталі».

Друге – тришаровий пил на пресложі та павутиння на звичайних 
глядацьких місцях, гори піску на вході до трибун. Головна арена 
країни 9 місяців не дихала футболом.

Увагу ж іноземних фотографів особливо привернули кутові 
прапорці у жовто-блакитних кольорах.
 
Саме державний прапор і став лейтмотивом матчу. Відкриття 
історичного сезону УПЛ у військовий час розпочалося з промови 
Зеленського до Дня Прапора.

Президент згадав про Данила Мигаля, який на ОІ-1976 вибіг 
із синьо-жовтим стягом на поле під час матчу 1/2 фіналу 
футбольного турніру між СРСР та НДР. 

І насправді в акустиці «Олімпійського» це було дуже сильно та 
символічно – гімн заспівали команди з фронтових міст, а перший 
дотик зробив військовий.
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атчу

 во
ни багато за

питували Йовичевича про вій
ну.

‘‘
Старт УПЛ в У

країні означає, щ
о ми живі. «

Шахтар» 

живий і український футбол живий. І промова 

президента Зеленського дає надію та
 натхнення 

рухатися вп
еред. Якщо він

 б’єтьс
я за

 цілу Україну, 

то й ми можемо зробити маленький внесок за 

всіх людей, як
і люблять 

футбол.
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Старт УПЛ в У
країні означає, щ

о ми живі. «
Шахтар» 

живий і український футбол живий. І промова 

президента Зеленського дає надію та
 натхнення 

рухатися вп
еред. Якщо він

 б’єтьс
я за

 цілу Україну, 

то й ми можемо зробити маленький внесок за 

всіх людей, як
і люблять 

футбол.

Футбольний світ 
побачив, що футбольне серце України таки 

б’єтьс
я. Щ

о головна арена країни знову дихає спортом.

А допитливий журналіст з Японії записав з мого телефону 

українською мовою ім’я в
ійськового, як

ий зр
обив перший дотик в 

грі. П
оміж його ієрогліфів у

 блокноті ве
ликими літерами вписався 

Ярослав Го
лик. 

Світ у
важний до нас і наших героїв.

станіслав орошкевич
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Колишній наставник київського «Колоса» 
Руслан Костишин став головним тренером 
казахстанського «Аксу». Нагадаємо, що торік 
клуб переміг у Першій лізі й став дебютантом 
елітного дивізіону чемпіонату Казахстану. 
Упевнені, Руслан Володимирович покаже, на 
що здатні українські тренери за кордоном, 
адже «Колос», з яким він працював упродовж 
семи років, пройшов шлях від аматорського 
клубу до учасника УПЛ та єврокубків. 

«Наші» на чужині
Ми вирішили поцікавитися про найяскравіших 
представників-тренерів з України, які поїхали 
«на чужину». 
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Оце так занесло – аж в Об’єднані Арабські 
Емірати, й не кого-небудь, а самого 
Сергія Реброва, який, до речі, вважається 
найуспішнішим серед українських тренерів 
за кордоном. Почав Ребров із клубу в Прем’єр 
лізі ОАЕ «Аль-Аглі», але надто довго там не 
затримався – уже через рік перебрався до 
угорського «Ференцвароша». Ігровий рівень 
команди Сергій підняв високо: виграв три 
чемпіонати Угорщини поспіль, вивів «фраді» в 
груповий етап Ліги чемпіонів і навіть був визнаний 
найкращим тренером чемпіонату Угорщини 
сезону 20/21. Після 3 років роботи – новий 
клуб. На цей раз – знову ОАЕ. Ребров очолив 
найтитулованіший клуб Еміратів «Аль-Айн». 

Наступний українець відомий усім фанатам 
луганської «Зорі», адже пропрацював там вісім 
років. Так, це Юрій Вернидуб. Після «Зорі» тренував 
«Шахтар», але не донецький – солігорський, 
з Білорусі. Протримався там недовго – через 
непорозуміння з керівництвом і сезон не дограв 
з командою. Ні, в Україну не повернувся, але 
і їхати далеко не став – зупинився в Молдові, 
тренувати «Шериф» - найтитулованіший клуб 
в історії молдавського футболу. Відмітимо, 
що з Юрієм Миколайовичем клуб встиг 
здобути чемпіонство Молдови. Після початку 
повномасштабного вторгнення військ рф в 
Україну Вернидуб залишив Молдову й вступив 
до лав ЗСУ, а в червні керівництво ФК «Шериф» 
офіційно повідомило про розірвання контракту 
з Юрієм Миколайовичем.

алла пунько
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