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Àí³ Ëîðàê “ðîçäâî¿ëàñÿ”
äëÿ ªâðîáà÷åííÿ
Íà êîíêóðñ ñï³âà÷êà ïîâåçëà ñóêíþ â³ä Ðîáåðòî Êàâàëë³ òà êîì³êñè ïðîòè ÑÍ²Äó
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
”Õðåùàòèê”

¿íñüêà ä³â÷èíà Shady Lady ïåðåìàãàº ñàìîãî ì³ñòåðà ÑÍ²Ä.
Êîìàíäà ï³äòðèìêè Àí³ Ëîðàê
íà ªâðîáà÷åíí³ ïîêè ùî íåâ³äîìà. Ïðè¿õàòè íà âèñòóï çãîëîñèëèñÿ ïðåçèäåíò Ì³æíàðîäíîãî
áëàãîä³éíîãî ôîíäó “Çäîðîâ’ÿ
ïîêîë³íü” Ë³ë³ÿ Ïîäêîïàºâà ³ âåäó÷à Ìàøà ªôðîñèí³íà, ñï³âàêè
Â³òàë³é Êîçëîâñüêèé òà Àíäð³é
Äàíèëêî. Âæå 17 òðàâíÿ Óêðà¿íà
îðãàí³çîâóº íà “ªâðîáà÷åíí³”
òðàäèö³éíó âå÷³ðêó, êóäè çàïðîøåíî êóëüòîâîãî þãîñëàâñüêîãî
ðåæèñåðà ³ ìóçèêàíòà Åì³ðà Êóñòóð³öó z

Сьо одні співач а Ані Лора вир шає до сербсь ої столиці Бєл рада представляти У раїн на пісенном онрсі "Євробачення-2008". "Фіш ою" її переб вання
Європі стане подвійний образ поп-диви: на сцені Ані
Лора
с ні від Каваллі співатиме Shady Lady, а поза
нею вист пить я Посол Доброї Волі з питань
ВІЛ/СНІД в У раїні.
âàëüíèé øîó-áàëåò ³ áåê-âîêàë³ñòêà Ìåð³àíí. ×è íå íàéäîðîæ÷èì àòðèáóòîì ñòàëà êîíöåðòíà
ñóêíÿ Àí³ Ëîðàê, ÿêó ïîøèâ íà
ñïåö³àëüíå çàìîâëåííÿ ³òàë³éñüêèé êóòþð’º Ðîáåðòî Êàâàëë³.
Âàðò³ñòü øåäåâðó ðó÷íî¿ ðîáîòè
òà ç êàì³ííÿì Ñâàðîâñê³ òðèìàþòü ó òàºìíèö³. ”Âîíà äåøåâøà,
í³æ ïèøóòü ó ãàçåòàõ (ð³çí³ âèäàííÿ íàçèâàëè ñóìó ïîíàä $ 200
òèñ. — “Õðåùàòèê”)”,— ñòâåðäæóº òèì ÷àñîì ñï³âà÷êà.
Ñïåö³àëüíî äëÿ ªâðîáà÷åííÿ
ïîñòàðàëàñÿ ³ óêðà¿íñüêà äèçàéíåðêà Àíæåëà Ëèñèöÿ: ¿¿ äâ³ ñóêí³ — ðîæåâó ç êîøòîâíèìíèì êàì³ííÿì òà ñð³áëÿñòó ç òîíåíüêèõ
ëàíöþæê³â — óêðà¿íñüêà êîíêóðñàíòêà òàêîæ íàäÿãíå.
Ï³äãîòîâö³ äî êîíêóðñó ïåðåäóâàëè âèñòóïè Àí³ Ëîðàê ó 15
êðà¿íàõ ªâðîïè: øóêàëà ï³äòðèìêè ñëóõà÷³â òà âèçíà÷àëà ñìàêè
ºâðîïåéñüêî¿ ïóáë³êè â Áîëãàð³¿,
²ñïàí³¿, Ãðåö³¿, Øâåö³¿, Âåëèê³é
Áðèòàí³¿. Ïðèâåðíóòè óâàãó äî
âëàñíî¿ ïåðñîíè ñï³âà÷êà çáèðàºòüñÿ ³ äîáðî÷èíí³ñòþ. Ó 2004 ðîö³ ÎÎÍ íàäàëà ¿é îô³ö³éíèé ñòàòóñ Ïîñëà Äîáðî¿ Âîë³ ç ïèòàíü
Â²Ë/ÑÍ²Äó â Óêðà¿í³, à ç 2005ãî ìàº îðäåí Ñâÿòîãî Ñòàí³ñëàâà
IV ñòóïåíÿ ç Îô³öåðñüêèì Õðåñòîì çà ï³äòðèìêó Â²Ë-³íô³êîâàíèõ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè. Ïåðåáóâàþ÷è ó Áåëüã³¿, Àí³ Ëîðàê ï³äïèñàëà óãîäó ç îðãàí³çàö³ºþ “Äèçàéíåðè ïðîòè ÑÍ²Äó” íà âèãî-

ªâðîïåéñüê³
áóêìåêåðè
ñòàâëÿòü
íà Óêðà¿íó
Ôîòî Ìèêîëè ÒÈÌ×ÅÍÊÀ

Ìóçè÷íèì êîíöåðòîì íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ó ñóáîòó Êè¿â
ïðîâ³â íà öüîãîð³÷íå “ªâðîáà÷åííÿ” óêðà¿íñüêó êîíêóðñàíòêó
Àí³ Ëîðàê. Ï³äòðèìàòè âèêîíàâèöþ ïðè¿õàâ àâòîð ¿¿ ï³ñí³ Shady
Lady Ô³ë³ïï Ê³ðêîðîâ, à íà ñöåí³ âèñòóïèëè ÷èñëåíí³ “ç³ðî÷êè”
òà “ç³ðêè” â³ò÷èçíÿíî¿ åñòðàäè,
çîêðåìà ³ ìèíóëîð³÷íà ó÷àñíèöÿ
“ªâðîáà÷åííÿ” Âºðêà Ñåðäþ÷êà.
Âèñòóïó â ï³ñåííîìó òåëåâ³ç³éíîìó êîíêóðñ³ ñï³âà÷êà Àí³ Ëîðàê äîìàãàëàñÿ äàâíî. Îäíàê ¿¿
ïåðøà ñïðîáà 2004 ðîêó ïðîâàëèëàñÿ ÷åðåç ïîä³¿ ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿: òîä³ ïðåäñòàâëÿòè Óêðà¿íó ïî¿õàâ “³äåîëîã³÷íèé” ãóðò
“¥ðèíäæîëè”. Öüîãîð³÷ ªâðîïà
âñå æ òàêè ïî÷óº óêðà¿íñüêó ïîïäèâó. Â ¿¿ àðñåíàë³ íàë³÷óºòüñÿ
óæå 10 àëüáîì³â òà 24 â³äåîêë³ïè.
Â êîíêóðñ³ ñï³âà÷êà áà÷èòü ÷óäîâó ìîæëèâ³ñòü ðîçøèðèòè ãåîãðàô³þ ãàñòðîëåé òà çíàéòè íîâèõ
ñëóõà÷³â.
Äëÿ äâîòèæíåâîãî ïåðåáóâàííÿ â ªâðîï³ Àí³ Ëîðàê ñïîðÿäèëàñÿ ´ðóíòîâíî: ñï³âà÷êà áåðå ³ç
ñîáîþ ùîíàéìåíøå ÷îòèðè âàë³çè ç ïðèêðàñàìè, âçóòòÿì, àêñåñóàðàìè òà êîñìåòèêîþ. “ß çáèðàþñÿ áëèùàòè ³ ï³äêîðèòè ªâðîïó”,— çàÿâèëà ñï³âà÷êà. Â ñàìîìó æ âèñòóï³ ñòàâêó çðîáëåíî
íà ÿê³ñíå øîó ºâðîïåéñüêîãî ´àòóíêó. Äåêîðàö³¿ äî Ñåðá³¿ âæå
äîñòàâèëè. Íà ñöåí³ àðòèñòö³ äîïîìàãàòèìå íåçì³ííèé òàíöþ-

У раїнсь а поп-дива Ані Лора на Євробаченні Бєл раді просто
"виблис ватиме". З собою на он рс співач а везе чотири валізи при рас

ðîêó àóäèòîð³þ”,— óïåâíåíà Àí³
Ëîðàê. Âëàñíå, âñÿ ¿¿ êàìïàí³ÿ
áóäóºòüñÿ íà ïîºäíàíí³ äâîõ îáðàç³â: Shady, ÿêó ñèìâîë³çóº ÷îðíà ïåðëèíà,— ñèëüíà, âîëüîâà ³
âîäíî÷àñ òðîõè ì³ñòè÷íà ãåðî¿íÿ
òà Lady, àáî á³ëà ïåðëèíà,— ñëàáêà òà æ³íî÷íà êðàñóíÿ-ñï³âà÷êà.
À â ñïåö³àëüíîìó êîì³êñ³, íàäðóêîâàíîìó äëÿ ºâðîïåéö³â, óêðà-

òîâëåííÿ àíòèñí³ä³âñüêèõ ôóòáîëîê. Ôóòáîëêè, ÿê³ Àí³ Ëîðàê ïîâåçå äî ªâðîïè, ðîçðîáèëà äèçàéíåð Êàòåðèíà Êóðî÷êà. Êð³ì
òîãî, àðòèñòêà çíÿëà äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì-îïîâ³äü ïðî äîë³
Â²Ë-³íô³êîâàíèõ ëþäåé ÿê Êèºâà, òàê ³ Ëîíäîíà. “ªâðîáà÷åííÿ — ÷óäîâà ïëàòôîðìà, ùîá ãîâîðèòè ïðî ö³ ïðîáëåìè íà øè-

За даними провідних онтор
Paddy Power, William Hill, Bet 365,
VC Bet, п’ятірці лідерів Євробачення опинилися Росія, Сербія,
Вірменія, Ірландія та У раїна. Наразі перше місце певнено тримає російсь ий представни Діма Білан, я ий два ро и том на
он рсі в Афінах отримав “срібло”.
Трохи інші рез льтати по аз ють інтернет- олос вання на європейсь их сайтах. Та , на Eurovision Statistics до першої п’ятіри входять Швеція, Т реччина,
Греція, У раїна, Швейцарія. А
любленець б ме ерів — співочий інди Дастін з Ірландії — пасе задніх, на 33-м . Хоча всі передбачення, я відомо, завжди
відносні. Торі перемо про ноз вачали представниці Кіпр Евридиці. Співач а ж не змо ла подолати навіть півфінал z

Òóðå÷÷èíà çíàéøëà àëüòåðíàòèâó
Ó Áåëãðàä³ êðà¿íó ïðåäñòàâëÿòèìå ðîê-ãóðò Mor ve Otesi
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
”Õðåùàòèê”

Öüîãî ðîêó äåìîíñòðóâàòè ìóçè÷íèé ïîòåíö³àë Òóðå÷÷èíè áóäóòü íå ñîëîäêîãîëîñ³ ä³â÷àòà ÷è
äðàéâîâ³ ñï³âàêè íà êøòàëò Òàðêàíà, à ñïðàâæí³é ðîê-ãóðò. Òàê
âèð³øèëà Òóðåöüêà òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ ³ çàïðîïîíóâàëà íà âèá³ð
òåëåãëÿäà÷àì òðè ï³ñí³ êîëåêòèâó Mor ve Otesi. Çðåøòîþ ïåðåìîæíèöåþ âèçíàíî ë³ðè÷íó êîìïîçèö³þ Deli, ùî ó ïåðåêëàä³

Ôîòî Ïàâëà ÏÀÙÅÍÊÀ

Нестандартним ходом для
Т реччини став вибір
представни ів ро -течії
для он рс Євробачення-2008. Г рт Mor ve Otesi, я ий рам ах промоомпанії заїхав і до У раїни, збирається під орювати Європ ліричною баладою "Божевільний" та
я існим живим ро -вист пом.

Т рець ий ро - рт Mor ve Otesi збирається під орити Європ я існим живим
ви онанням ліричної балади «Божевільний»

îçíà÷àº “Áîæåâ³ëüíèé”, ç ÿêîþ
ìóçèêàíòè ïîïðÿìóâàëè äî Áºëãðàäà.
Íà áàòüê³âùèí³ ãóðò Mor ve
Otesi äóæå ïîïóëÿðíèé. Çà â³ñ³ì
ðîê³â ³ñíóâàííÿ ìóçèêàíòè âèïóñòèëè ï’ÿòü àëüáîì³â, îñòàíí³

ç ÿêèõ — “Ñâ³ò áðåøå”(2005) òà
“Âåëèê³ ñïîä³âàííÿ” (2006) — âèçíàíî íàéêðàùèìè àëüáîìàìè
ðîêó çà âåðñ³ºþ ïðîâ³äíîãî òóðåöüêîãî ìóçè÷íîãî æóðíàëó Blue
Jean Magazine. Ñâî¿ êîìïîçèö³¿
àðòèñòè çäåá³ëüøîãî ïðèñâÿ÷óþòü

ïîë³òè÷íèì òà ñîö³àëüíèì ïðîáëåìàì: âèêîðèñòàííþ ÿäåðíî¿
åíåðãåòèêè, ä³ÿì ÑØÀ â ²ðàêó.
Îäíèì ³ç íàéá³ëüøèõ ìóçè÷íèõ
äîñÿãíåíü êîëåêòèâó ñòàâ â³äåîêë³ï íà ï³ñíþ Uyan (“Ïðîêèíüñÿ”), ÿêèé çàâîþâàâ ïåðøå ì³ñöå â òîï-ðåéòèíãó MTV World
Chart Express. ßê â³äåî äî ï³ñí³
âèêîðèñòàëè â³äðåäàãîâàíó âåðñ³þ çíÿòîãî Àíäð³ºì Õðÿíîâñüêèì 1968 ðîêó ðàäÿíñüêîãî
ìóëüòô³ëüìó, çàáîðîíåíîãî öåíçóðîþ.
Íàïåðåäîäí³ ï³ñåííîãî êîíêóðñó òóðåöüê³ ìóçèêàíòè, ÿê,
âëàñíå, é ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ
êðà¿í, àêòèâíî ãàñòðîëþþòü ºâðîïåéñüêèìè êðà¿íàìè, íàìàãàþ÷èñü çàðó÷èòèñÿ ï³äòðèìêîþ
ì³ñöåâèõ ãëÿäà÷³â. Ìèíóëîãî
òèæíÿ ãóðò Mor ve Otesi ïîáóâàâ
ó Êèºâ³. Ïîïðè ñòàòóñ ðîê-ãóðòó, âñ³ ÷åòâåðî ìóçèêàíò³â (óäàðíèê Êåðåì Êàáàäà³, âîêàë³ñòè
Õàðóí Òåê³í òà Äåð³í Åñìåð ³
áàñ-ã³òàðèñò Àëüïåð Òåê³í) ìàþòü äîâîë³ çâè÷àéíèé âèãëÿä ³
ïîâîäÿòüñÿ áåç åïàòàæó. ”Ñêàí-

äàëè ïðèòàìàíí³ ïîï-ìóçèö³”,—
çàïåâíÿþòü ó÷àñíèêè ãóðòó. Âîíè ðîçïîâ³ëè “Õðåùàòèêó”, ùî
â Òóðå÷÷èí³ äîñ³ íàéïîïóëÿðí³ø³ êëàñè÷í³ íàðîäí³ íàñï³âè. Íà
òåëåáà÷åíí³ ïåðåâàæíî êðóòÿòü
ì³ñöåâó “ïîïñó”, à íà êîíöåðòàõ
íàæèâî âèñòóïàþòü ñàìå ðîêãóðòè.
Ñâîºþ êîìïîçèö³ºþ íà ªâðîáà÷åíí³ ãðóïà øîêóâàòè í³êîãî
íå çáèðàºòüñÿ. Â àðñåíàë³ ìóçèêàíò³â ëèøå äåêîðàö³¿, äèçàéíåðñüê³ êîñòþìè òà æèâèé çâóê.
Ï³ä ÷àñ â³çèòó âîêàë³ñò Õàðóí
Òåê³í ïîðàäóâàâ ³ àêóñòè÷íîþ
âåðñ³ºþ êîìïîçèö³¿ Deli (“Áîæåâ³ëüíèé”) — ìåëîä³éíî¿ òà
äóøåâíî¿ áàëàäè. “Âîíà ðîçïîâ³äàº ïðî ëþäñüêó ³íäèâ³äóàëüí³ñòü, êîíôë³êò ³ñíóâàííÿ,— ïîä³ëèâñÿ àâòîð ï³ñí³ Õàðóí Òåê³í.— Ëþäè ìîæóòü äóìàòè, ùî
òè áîæåâ³ëüíèé. Òà, ïîïðè âñå,
âàæëèâî íå çàãóáèòè ñàìîãî ñåáå”. Ó ïðÿìîìó åô³ð³ óêðà¿íñüê³
ãëÿäà÷³ ïî÷óþòü êîìïîçèö³þ 22
òðàâíÿ, ó äåíü äðóãîãî ï³âô³íàëó ªâðîáà÷åííÿ-2008 z

