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Загублені у важкій музиці
З кінця 2000-х рр. у Німеччині дуже активно і
швидко почали з’являтись нові музичні гурти, які
постійно перебувають у пошуку свого власного
стилю, знаходячись поміж Neue Deutsche Härte,
Industrial i Gothic-Metal. Крім того, «малих дітей»,
як нові гурти називають їх «названі батьки» на
кшталт Lacrimosa, Rammstein, Oomph! чи Terminal
Choice частенько беруть під своє крило, впливаючи, таким чином, на їх стиль. Так, а може й не
так, сталося із одним гамбурзьким гуртом – Lord
of the Lost, їх стиль знаходиться на межі поміж
Neue Deutsche Härte, Industrial i Gothic-Metal. Самі
музиканти визначають свій стиль як суміш LoveMetal від HIM і Neue Deutsche Härte від Rammstein.
Ідеологом заснування в 2007 р. гурту став її
майбутній вокаліст Кріс «The Lord» Гармс, який
є одним з найбільш плідних талантів Німеччини
і володіє широким голосовим діапазоном. Життя самого Кріса пов’язана із музикою з самого дитинства, починаючи уроками віолончелі в
п’ятирічному віці і грою в рок-гуртах у 12 років
він досяг шалених успіхів у свої 20. Беручи участь
у таких проектах як Philiae, The Pleasures, UnterArt
і Big Boy, він перебував у найбільш видатних групах гамбурзької андеґраунд-сцени. З часом йому
знадобилося створити свій ґрунт для самовираження.
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Цим плідним ґрунтом і став гурт Lord of the Lost.
Спочатку Кріс «The Lord» Гармс планував зробити
соло-проект, але усвідомив, що його нове дітище
має бути повномасштабним гуртом, особливо
тоді, коли він почав роботу над першими демозаписами для дебютного альбому «Fears». За короткий час склад гурту був зібраний із широкого кола друзів-музикантів Кріса, і нарешті проект
Lord of the Lost був явлений світу. Серед перших
учасників гурту були басист Клаaсс Ґрeнaйдe,
гітаристи Sensai (пробув у гурті 2008–2010 рр.) та
Зебста Ліндштрьом (2008–2011 рр.), а також ударниця Aні Вайст (пробула в гурті 2008–2011 рр.).
Цікаво, а що ховається під цією назвою? Ось як
про говорить Кріс «The Lord» Гармс: «Ми робимо музику для втрачених, для тих, кому вона
потрібна у часи лиха. Щодо назви, то спочатку
англійське слово «Lord» ми інтерпретували як
синонім до слова «God» – Бог. Але пізніше, ми
зрозуміли, що релігійність тут не має місця, тому
змінили значення слова «Lord» на Господар. Тому
гурт іменується так – Господар загублених».
Гурт зі своїм унікальним і прекрасним поєднанням
ґотики і глем-року, нової німецької важкої хвилі,
приправлений також електронними та прогре-
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року в дорозі, вдало супроводжуючи в турі гурт Eisbrecher, і закінчуючи роботою над третім альMono Inc. в якості розігріву, даючи сольні концер- бомом.
ти і виступаючи на фестивалях.
До нового складу Lord оf the Lost увійшли, окрім
соліста Кріса «The Lord» Гармса, колишній сесійний
гітарист Bo Six, клавішник та піаніст Ґaрeд Дірґе та
ударник Крістіан „Disco“ Шнелльгорн.
Початок 2012 р. для гурту ознаменувалося
виходом EP “Beside & Beyond”, який містить
альтернативні версії вже існуючих хітів колективу, а також тих, що раніше не видавалися –пісні
“Beside & Beyond” і “October 29” написані Крісом
для його колишнього проекту The Pleasures, а також кавер-версія пісні Lady Ga-ga «Bad Romance»,
яка є дуже популярною в живому виконанні. Гурт
знову повертається в тривалий тур по Німеччині,
починаючи у лютому 2012 р. з підтримки гурту

сивними елементами. У 2008 р. гурт підписав
контракт із лейблом Out оf Line Music, з якими
Кріс «The Lord» Гармс успішно працював раніше
у проекті UnterArt. Тим часом, Lord of the Lost
самостійно зняв кліп на пісню “Dry The Rain”, і
лейбл організував їм випуск promo-CD, що містив
в собі перший сінґл та кліп, який був розповсюджений під час M’era Luna Festival в 2009 р. Таким
чином було закладено перший камінь у фундамент одного з найенергійніших гуртів німецької
темної сцени.
У лютому 2010 р. був випущений дебютний альбом «Fears», який отримав позитивні відгуки в
музичній пресі Німеччини. Тому гурт вирішив
зняти свій другий кліп на пісню «Last Words» для
закріплення успіху, а потім почалося те, що самі
музиканти назвали «нескінченним туром», завдяки чому вони швидко завоювали репутацію
Gothica 6

У липні 2012 р. Lord оf the Lost відвідала вперше ще один великий фестиваль Amphi Festival в
Кьольні, після чого в серпні випустила альбом “Die
Tomorrow”. Незадовго до релізу, Кріс із учасниками гурту почали працювати над своїм четвертим
альбомом. А навесні 2013 р. Lord оf the Lost був сохедлайнером у турі Darkness Kills разом з гуртом
Unzucht.
Так триває до сьогодні. Шалені німці з Гамбурґу
грають важку ґотичну музику, надаючи своїм
шанувальникам той драйв, на яки ті очікують.
З рештою, можна сказати, що Lord оf the Lost є
унікальним гуртом в своєму роді і стилі, хто б що
не казав. Не слід порівнювати учасників цього гурту з іншими, їх треба слухати і насолоджуватись.

однієї з найбільш працьовитих важких німецьких
команд. Lord Of The Lost брали і продовжують
брати участь у таких великих фестивалях, як Wave
Gotik Treffen, M’era Luna Festival і Wacken Open Air
, де були тепло зустрінуті публікою. Після цього
вони з ентузіазмом взялися за виробництво другого студійного альбому.
У березні 2011 р. виходить другий сінґл гурту
та відео на пісню “Sex On Legs”. Слідом за ним у
квітні відбувається реліз концептуального альбому “Antagony”, в якому відчувається помітний
прогрес гурту на терені постановки звуку, в який
додалися безліч різноманітних елементів. Назвавши новий повноформатний реліз шедевром,
інтернет-магазин Sonic Seducer поміщає гурт Lord
оf the Lost на обкладинку свого журналу. Далі
гурт, вже в оновленому складі, знімає свій наступний кліп “Prison” і проводить велику частину
7 Gothica

Ось як про свою творчість говорить сам Кріс
«The Lord» Гармс в інтерв’ю німецькому музичному журналу Zillo: «У певному сенсі, кожна наша
пісня про страхи, які приводять нас як людських
істот до повільної смерті, не важливо якої. Звичайно, що ми використовуємо своєрідні темні і
мелодраматичні моменти, ми ж представники
німецької темної сцени! До того ж темний меланж
музичних стилів, які ми використовуємо для пошуку свого, власного, роблять нашу творчу роботу більш свіжою і різноманітною. У нас, в різних
альбомах, які ми вже презентували є чергування
як тихої меланхолічної пісні, на кшталт “Epiphany”,
так і жорсткої з басовими рифами, як от “Till Death
Us Do Part”. Ми адекватно сприймаємо критику
на свою адресу, але одразу говоримо, що нашу
творчість слід прослухати, а вже потім критикувати чи хвалити».
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І це справедливі слова. Аніж безсоромно звинувачувати молодий, ще не зрілий музичний гурт
у стилістичному плагіаті, слід дати його учасникам себе проявити, дочекатись стилістичного
прозріння, знаходження свого музичного “я”.
Можна сперечатись із вище викладеними думками, а можна увімкнути в плейєрі пісні гамбурзького гурту Lord оf the Lost і насолоджуватись
якісною важкою музикою.
Кожному своє… І музичні смаки теж у кожного
різні, однак кількість не перевершить якість, і
творчість Кріса «The Lord» Гармса цьому доказ.
Тому: «Wanna rock, babe? – Listen Lord оf the Lost
and be undead!».
Kalev69
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DEPECHE MODE

НСК Олімпійський, Київ, 19/07/2017
В останній раз Depeche Mode давали
концерт в Києві в 2013 році. Тому повернення культових музикантів з їх новим альбомом «Spirit» до столиці стало
дуже яскравою та масовою подією! Але
в один момент вона опинилася під загрозою. Через госпіталізацію вокаліста
Дейва Гаана мінський концерт, який передував київському, скасували. На щастя
шанувальників, самопочуття Дейва покращилось і організатори запевнили, що
концерт обов’язково відбудеться. Я особисто дізналась, що іду на концерт в якості
корреспондента пізно вночі, і це була
просто дивовижна новина, по-перше це
підтверджувало той факт, що концерт таки
буде, і по-друге, це означало, що я нарешті
Gothica 10

можу офіційно написати про виступ свого
улюбленого музичного гурту.
На розігріві київського концерту легендарних британців виступила британояпонська DJ та продюсер, молода зірка
електронної музики Майа Джейн Коулз, зі
своїм драйвовим DJ-сетом.
Виступ самих Depeche Mode почався з
відео про необхідність поставки води до
малозабезпечених регіонів світу - під час
Global Spirit Tour 2017 гурт знову веде свою
благодійну роботу спільно з виробником
швейцарських годинників - компанією
Hublot, збираючи гроші і привертаючи
увагу до фонду Charity: Water.
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Технічні складнощі, людський фактор та велика кількість шахраїв, що збагатились продаючи білети з недійсними штрих-кодами,
затримали пропуск відвідувачів, однак, за
офіційною інформацією від організаторів заходу, на початок третьої композиції групи
Depeche Mode (близько 21:15) в точках пропуску людей та в сервісних центрах всі пройшли
на захід.
На київському концерті Дейв Гаан був одягнений в яскраво-червоний атласний піджак
і черевики такого ж кольору. З перших же
акордів він заворожив зал своїми фірмовими
танцювальними рухами. Фани групи добре
підготувалися до концерту - в перших рядах
красувалися молоді люди в мерчі і з плакатами.
Під пісню «Cover Me» Гаан підійшов ближче
до глядачів, спустившись зі спеціального спуску, який був обладнаний праворуч від сцени. Далі Тисячі рук похитувались зі сторони в
сторону у такт музиці коли Мартін виконував
«Somebody», та «Question of Lust».
Під час виконання пісні «Revolution» був
влаштований міні-флешмоб, шанувальники
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підняли вгору листи з написом «Revolution Is
Here».
Не менш бурхливу реакцію залу викликали
такі хіти як «Walking In My Shoes», «Enjoy The
Silence», «Wrong», «Stripped».
Кульмінацією незабутнього вечора став
всесвітньо відомий трек Personal Jesus.
Європейська частина туру групи закінчилася
23 липня в румунському місті Клуж-Напока,
до речі, в День Народження Мартіна Гора,
якого румунські шанувальники звичайно ж
задарували всілякими солодощами та подарунками. Далі Global Spirit Tour продовжить
свій хід в Північній і Південній Америці. Це 18тий тур групи і перші живі виступи музикантів
за більш ніж три роки. Останній тур колективу Delta Machine Tour охопив понад 2,5 млн
шанувальників при аншлагах по всій Європі і
Північній Америці і став одним з найбільших і
найбільш касових турів 2013 року.

Iryna Kalenska
Фото надані концертним агенством
«Аншлаг»
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«Це усе просто сон?
Подивися на сліпих,
Що сидять у ряд
(у кожного - біла тростина)
Та говорять у телеекран.
Вони намагаються з’їсти нас
У поламаного ліжка,
Вони завжди божевільні.
А капітан Кларк запрошує на борт:
Рейс 23, Нью-Йорка - Маямі.
Він розбився у лісі.
Палаючі тіла холодніють.
Люди блюють кров’ю
З криками: «Чому? Чому я?»
Усі говорять, що я збожеволів»
Throbbing Gristle «The Old Man Smiled»
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«Індастріел», здавалося, чудово підійшов для заповнення пустоти, що утворилася після того, як
захлинулася апокаліпсична риторика панк-року.
Речі, які живили агресію панку (нудьга повсякденного життя, безглуздість цілеспрямованої й
осмисленої діяльності) лишила двері відкритими,
запрошуючи до усеосяжного вивчення й адекватного віддзеркалення у мистецтві занепаду
капіталізму. У напруженій атмосфері Лондона 1977-го, коли суспільний лад Англії стояв на
порозі хаосу - сектантські розборки усередині
соціальних груп, сутички між фашистами і
ультралівими, насильство на вулицях і фінансова
криза, коли чорні окуляри служили ширмою, що
приховувала параною і фобії, «1984 рік», здавалося, чекав за кожним рогом. Панк на той час далеко не пішов: його стиль перетворився в позу,
став предметом комерційного споживання. Було
необхідно щось нове, але що? Індастріел став
неминучою реакцією на те, у що, в остаточному
підсумку, перетворився панк-рок - старий добрий рок-н-рол.
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Throbbing Gristle ніколи не були музичною
групою в чистому вигляді. Організований
1976 року Дженезісом Пі-Орриджем, Пітером
Крістоферсоном, Козі Фанні Тутті та Крісом
Картером, гурт був скоріше певною художньою дією, місією в суспільстві, яке переживає
другий промисловий переворот.
Перед тим як об’єднатися кожний з учасників
новоутвореного проекту пробував себе
у різних областях художньої діяльності.
Дженезіс Пі-Орридж наприкінці 1960-х тусувався в середовищі лондонського андерграунду, брав участь у діяльності художньої групи «Галактика, що вибухає» (Exploding Galaxy)
і випускав свій власний часопис Worm.
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У 1972 году він знайомиться з довгоногою красунею Козі, і вдвох під назвою
COUM Transmissions з перформенсами та
хеппенінгами вони об’їжджають пів-Англії.
1976 року COUM Transmissions своєю виставкою «Проституція» у лондонській галереї
ICA вчиняють міжнародний скандал. Пітер
Крістоферсон працював у художній агенції,
що робили обкладинки для платівок Pink
Floyd і Led Zeppelin. Але з усіх майбутніх
членів Throbbing Gristle тільки Кріс Картер
грав на музичних інструментах і серйозно займався експериментами зі звуком - збирав
власну апаратуру і у нетрадиційний спосіб
використовував вже існуючу.

Як і їхній прообраз - COUM Transmissions Throbbing Gristle були групою, улюбленим методом якої була провокація. Їхня місія? Зірвати
рожеві окуляри, за допомогою яких суспільство
намагається захистити себе від проявів грубої
й жорстокої реальності. Їхня музика певне виходила з діонісійського початку (див. роботу
Фрідріха Ніцше «Народження трагедії з духу музики»): не схильні до сп’яніння ілюзіями щодо
можливості впливу на слухачів за допомогою
музичних засобів, вони намагалися одночасно
розважати і шокувати, що породжували відчуття
невпевненості у людей, звиклих до споглядання прикрашеного насильства та страхіть тільки
на екранах телевізорів. Вони зробили спробу
відновити справжні перспективи реальності і повернути стражданню біль. Їхні метод був спірним,
але інтригував.

стереокіно, тоді Throbbing Gristle - це саундтрек
до такого кіно. 1976 року вони заснували власний лейбл Industrial Records, завдяки чому стали
мимовільними батьками-фундаторами інді-руху.
Група була лабораторією, науково-дослідним
інститутом, що займався вивчення межами припустимого в музиці. Їх перший реліз «The 2nd
Annual Report» побачив світ 1977 року. Через
брак коштів платівка вийшла обмеженим (785
примірників) накладом, а обкладинки до неї виготовлялися на копіювальному апараті. Гудіння
синтезатора та брязкотіння гітари вимальовує похмурий пейзаж сучасного меґаполіса, де будинки дихають самітністю, де любов - це безжалісні
ревнощі та вправи в садо-мазохізмі, пошук свободи - марна спроба утекти від людей і самого
себе, спроба компенсувати ущербність свого
внутрішнього світу грошима та розвагами.

....oрганізований 1976 року: Дженезісом Пі- Місто, як ненаситне чудовисько, щодня пожирає
Орриджем, Пітером Крістоферсоном, Козі людей - маленьких сірих К. Рідке ранкове сонФанні Тутті та Крісом Картером Якщо життя в це відбивається калюжах, що ніколи не висипостіндустріальному суспільстві - це кольорове хають, і гасне в чорних прорізах вікон. Пацюки
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і людина в споконвічній боротьбі за існування.
Революції і перевороти відійшли в область преданий - їх досліджують, продають, купують.
Єдине, що ще може розворушити - знущання і
провокація. Таким був той урбаністичний ландшафт, урізноманітнити який Throbbing Gristle й
намагалися у своїх провокаціях через порушення
всіляких норм і табу.
Throbbing
Gristle
сконцентрували
свою
діяльність на вивченні прийомів маніпуляції
й інформаційної війни - бунті проти інстинкту
покірності. Як самі вони мовляли: «Ми приносимо неприємності, вірно; але ми робимо це тому,
що інакше світ був би таким нудним...» Катування,
культи, війни, техніка переконання, незвичайні
убивства (особливо, скоєні малолітніми та психопатами), патології, венерологія, концентраційні
табори, історія уніформ, магія Елістера Кроули
як і багато чого іншого були сферою їхнього особливого інтересу. Вони започаткували застосування техніки колажу Вільяма Берроуза і Брайен
Джисіна до роботи над музичним і текстовим
матеріалом.

словосполучення «музична індустрія» (або «музична промисловість») - серійне виробництво
легкотравного музичного продукту, загорнутого
в привабливе упаковування, в асортименті для
задоволення всякого смаку, для залучення в сферу виробництво - споживання якомога більшого
числа платоспроможних суб’єктів. Музична
індустрія - це не просто виробництво і продаж
носіїв музичної інформації, але і створення нових
богів («зірок») і пропозиція цілого способу життя. «Зірки» живуть за нас. Через прилучення до
споживання «культурного продукту» - платівок,
компактів, футболок «із зірками», музичних
часописів, постерів «зірок», одягу як у «зірок» і т.п.
- ми перевтілюємося: купуємо себе таким, якими
ми б себе хотіли бачити, але яким ми насправді не
є і бути не можемо.

У таких умовах (продавай і володарюй) Throbbing
Gristle в одночас з Cabaret Voltaire, музичними
аутсайдерами з Бірмінгему, довели, що практично без грошей можна випускати платівки і касети, чудово оформлені і наповнені різноманітним
Термін «індастріел» вигадав друг Throbbing композиціями - від смертельних погроз на фоні
Gristle Монте Газазза. Він оформив його в гасло: фабричного шуму до нудотно солодких ABBA«Індустріальна музика для індустріальних лю- подібних підношень. Слідом за «The 2nd Annual
дей», уклавши у нього іронічний зміст і обіграв
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Report» публіці запропонували ще дві студійні
роботи «D.o.A. The 3rd and Final Report» (колекція
антимелодійних, але доволі емоційних номерів)
та «20 Jazz Funk Greats» (балансування між радикальними вибриками та поп-музикою). Хоча
такі твори як «Adrenaline», «Discipline», «Beachy
Head», «Persuasion», «United» мають універсальну
цінність, Throbbing Gristle не можливо розглядати лише в рамках їхніх записів: їхні платівки виконували функцію пропуску на поп-музичну сцену,
а їхня музика служила вираженням думок та ідей,
тому, що в основі своєї рок-н-рол - це перш за
все спосіб пізнання світу і самовираження, який
тільки із люб’язності називають музикою.

Throbbing Gristle припинили своє існування,
перетворившись спочатку на два проекти.
Дженезіс Пі-Орридж і Пітер Крістоферсон ще три
роки співробітничали у Psychic TV, неймовірно
плідному проекті, що став першовідкривачем
ейсід-хаусу, техно та ейсід-ембієнту. Ця формація
також претендує на звання самого масового в
історії музики (число її учасників перевалило за
сто). 1984 року Крістоферсон покинув PTV, щоб
приєднатися до одиночки Джона Беленса у його
ембієнт-музичних експериментах під фірмовою
маркою Coil. Кріс Картер та Козі Фанні Тутті записувалися та виступали дуетом як Creative
Technology Institute та Chris and Cosey. Козі померла 2001 р.

На своїй студії Death Factory вони організовували
провокаційні виступи, руйнуючи музичні стереотипи, проламуючи голови твердолобих
слухачів дисонансами та звуковим хаосом. Крім
цього Throbbing Gristle протягом довгого часу
співробітничали з англійським режисером Дереком Джарменом і записали музику до його
фільмsd «In The Shadow Of The Sun» та «Throbbing
Gristle Psychick Rally in Heaven».

Студійні альбоми і запису живих виступів
Throbbing Gristle продовжують перевидаватися
і зараз. Свого часу Industrial Records навіть випустила касетний набір, на якому було зафіксовано
24 живих виступи гурту. Mute та Dossier перевидають спадщину Throbbing Gristle на компактдисках, що не залишається без уваги з боку культурних антропологів на обох боках Атлантики.

29 травня 1981 року четвірка грає свій останній
концерт разом у Сан-Франциско: місію закінчено.

Роман Піщалов
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Crystal Castles
Sentrum, Київ, 26/07/2017

Канадський
електропанк,
сінтіпоп-гурт
Crystal Castles вперше дав концерт в Києві
в столичному клубі Sentrum. 26 липня Ітан
Кет і вокалістка Едіт Френсіс, яка тепер
співає замість Еліс Гласс, задали нереальний
ритм вечора, виконавши свої найвідоміші
старі та нові композиції до великої радості
українських фанів.
На розігріві виступив музикант Farrows (Джон
Хергют), розкачавший зал до нобхідного стану. Але вихід Crystal Castles сильно затягнувся
в часі.
Не дивлячись на те, що в гурті змінилась
вокалістка, Crystal Castles зберегли свій стиль,
репертуар та манери.
У групи вельми загадковий, таємничий образ - музиканти практично не дають інтерв’ю,
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тексти їх пісень похмурі, манера виконання треків надривіста, а у відеороботах і одязі
простежується готичний вплив.
Протягом виступу гурт жодного разу не звернувся до публіки. Складалось враження ніби
ви спостерігаєте за якимсь окремим уявним
свесвітом. В якому Едіт - головна героїня, шалено стрибала, кричала і вигиналася, інколи в дуже
неочікуваних позах. Протягом усього київського
концерту вона обливалась водою, путаючись у
проводах, які використовувала також в якості
скакалки.
Найбурхливішу реакцію у присутніх викликали
такі хітові композиції як «Baptism», «Crimewave»,
«Not In Love», «Untrust Us». До речі, нова версія
«Not In Love» булла записана спільно з Робертом
Смітом зThe Cure.
Вечір канадського рейву пройшов успішно, а неоготичний післясмак від нього буде тривати ще
дуже і дуже довго.
Iryna Kalenska
photo: Iryna Kalenska
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На осінь у вас запланований тур по Україні в
підтримку нового альбому «Супермінор». Що
тебе в більшій мірі надихнуло на написання
пісень для нового LР?
Вадим Казаков: Цей альбом не був створений в
одну мить. Пісні для нього я писав довгих кілька
років, на їх появу вплинули найрізноманітніші
події, що відбулися зі мною, в основному не дуже
радісні. За цей час ми їх розбирали, репетирували, пробували так і сяк, шукали своє звучання,
сперечалися, знаходили. Все це чутно на альбомі.
Тому я кажу, що ця платівка - наш звіт про виконану роботу й прожитого життя за кілька років.
Життя - воно і є єдиним натхненням, якими б
фарбами воно не грало з нами, райдужними або
сіро-чорними.
CHESHIRES - досить експериментальна музика, в якій простежується і гранж і брит-поп,
і пост-панк, ню-метал. До якого напрямку
в звучанні ти зараз найбільш схиляєшся?
Якщо говорити про новий альбом, як би ти
його описав для тих, хто ще не чув ваш новий
матеріал?

сичний. Зараз це вже здається забобонами, але
з дитинства для мене «рок» - важлива частина
самовизначення. А от все інше - вже деталі, не
настільки значущі. Місцями це метал, хоча на
«трушність» в цій площині ми претендувати не
намагаємося - просто я слухаю чим далі тим все
більш жорсткі групи і мені подобається відчувати
себе частиною важкої сцени, і так ми себе і
позиціонуємо. Зараз багато хто говорить про те
що не хоче заганяти себе в творчі рамки, і тим
не менш абсолютна більшість колективів жують
одну і ту ж жуйку, хто свою власну, а хто дожовує
один за одним, вже не одне десятиліття. Всі вони,
я впевнений, вважають себе «поза жанрових рамок». Тому під три чорти всі ці визначення. Ви ж
в курсі, що говорити про музику - це як щось там
про танці та архітектуру? :)
Найчастіше на концертах шанувальникам
хочеться почути щось «улюблене старе». А
що ви готуєте в рамках вашого майбутнього
туру?

Вадим: Ми абсолютно впевнені, що наш новий
альбом - це якісно нові ми. І в своїй кращій формі.
Вадим: Ніколи не визнавав настільки докладно- Грати нові пісні нам по-справжньому в кайф, на
го розподілу музики на стилі. Ми граємо в пер- репетиціях енергія витає в повітрі. Тому весь альшу чергу рок, альтернативний, тому що не кла- бом в турі ми зіграємо без винятків. Зі старими

CHESHIRES

«Наш новий альбом - це якісно нові ми!»
На цю осінь у альтернативного рок гурту з Одеси CHESHIRES запланований тур
по Україні на підтримку їх нового альбому «Супермінор». Ми дуже раді представити вам інтерв’ю з засновником та беззмінним вокалістом, автором всіх пісень
CHESHIRES, Вадимом Козаковим. Який розповів нам про особливості нового
альбому, зйомки нового відео, внутрішні зміни гурту, та ще багато що цікавого.
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репетицію після роботи втомлені. Природно, це
був щасливий час для нас. І дуже складний, тому
що працювали ми іноді по 13 годин, а спали по 6.
Але воно того вартувало.

навіть, мабуть, хочу присвятити їй життя! Осяяння, яке відпускало кілька років, протягом
яких я по інерції любив МТ з подяки, хоча після
геніальної «Ікри» вони безповоротно скотилися,
А, ну і ще на самому початку був дуже щасливий тобто майже відразу.
час, в 2004му, коли я тільки зібрав в інституті пер- «Акваріум» показав, що вподобаний мені жанр
ший склад, ми дали перші пару концертів в клу- може бути настільки глибоким і багатоликим.
бах Одеси і мене вперше впізнали студентки в Так, для мене дуже важливі слова, минуло багаїдальні. Здавалося, що зараз усе яяяяк злетить, і то часу, перш ніж я почав сприймати зарубіжну
ми такі гори звернемо!
музику. Хоча зазвичай у людей усе навпаки. Нові
Вираз «секрет довголіття» якось не в’яжеться з пісні БГ, на жаль, мене вже не чіпляють так само
образом альтернативників -експериментаторів, як наприклад «Сестра Хаос», до якої я закохався.
якими ми себе відчуваємо, так що давайте без Але цей дядько зробив стільки неймовірно крунього :) Віра в те, що ти робиш, і готовність чи- того, що я просто завалив і ніяк не коментую те,
мось жертвувати заради цього - напевно, це що у нього виходить зараз.

піснями все трохи по-іншому, не буду кривити
душею. Ми до них занадто звикли. Однак же я не
пишу випадкових пісень, «філерів», як зараз кажуть. Кожна наша пісня - це відображення певного етапу нашої історії, відбиток нашого бачення
світу і музики в певний момент часу. Як татуювання. Ті, які зовсім не збігаються з нинішніми нами,
ми з програми викинули, щоб звільнити місце для
нових. Але ж головні пісні Cheshires ми неодмінно
зіграємо. І вкладемося в них так, наскільки це
взагалі можливо, сачкувати не будемо, обіцяю :)
Cheshires існують з 2004-го року. За цей час
багато що змінювалося, були і неодноразові
зміни учасників в колективі. Які періоди
були для групи найлегші і щасливі, а
які найскладніші? І який секрет вашого
довголіття?
Вадим: Однозначно найщасливіший період - це
час роботи над «Супермінором». Він же самий
складний. Легких періодів у нас взагалі не було
:) Коли у нас з’явилася точна дата старту запису,
і поява цієї платівки перетворилася з абстрактних планів на щось зовсім відчутне, я на тиждень відправився в своє місце сили - маленьке
селище Сергіївка, де я народився і провів дитинство. Я скасував всі справи, взяв з собою гітару і
макбук, і у мене було зовсім небагато часу щоб
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привести до фінальної форми ті кілька пісень, які
до цього я все ще виношував в собі. Я працював
майже цілодобово з перервами на сон, відчував
велику відповідальність і стрес, але разом з тим відчуття того, що відбувається щось велике і важливе, напевно, найважливіше за усі ці роки, які я
займаюся музикою. Я дуже суворий до себе як до
автора. Боявся, що не впораюся за відведений
термін, адже я звик писати без тимчасових обмежень, виношуючи ідеї місяцями, поки пісня сама
не настоїться і не оформиться. Але вибору у мене
не було, і усе вийшло, я повернувся з матеріалом,
готовим до того щоб ми з хлопцями зробили з
нього нові пісні Cheshires, і яким я був задоволений. Для мене це був дуже важкий морально тиждень, проте з хеппіендом.

необхідний мінімум , щоб продовжувати займа- Мені здається, артистів гублять дві абсолюттися музикою в не найсприятливіших умовах.
но протилежні моделі поведінки: небажання
Відомо, що твоїми орієнтирами в музиці змінюватися з одного боку і бездумне слідування
були групи «Акваріум» і «Мумій Троль». Чи трендам з іншого. Одні групи застряють в той
подобається тобі досі те, що роблять ці музи- час, в якому їм вдалося «зловити хайпа» і наканти? і взагалі, як ти вважаєш, що необхідно магаються на одного разу спійманій хвилі їхати
артисту, щоб залишатися успішним і бути як і десятиліттями, хоча хвиля давно зійшла нанівець.
Інші ж, навпаки, постійно змінюються під вплираніше цікавим для аудиторії?
вом моди, безсовісно зраджуючи собі в прагненні
Вадим: Це було так давно :) «Мумій Троль» був здобути нових фанів, але в основному тільки загуртом, завдяки якому я відкрив для себе рок смучують цим старих. Не треба так. Завжди краі зрозумів, що я, виявляється, люблю музику і ще всього це баланс, робити те, що йде від серця,

Потім ми на два місяці поїхали з групою до Києва і
працювали там над нашим новим альбомом з кращим на наш погляд саундпродюсером України,
з яким я давно мріяв співпрацювати, повністю
занурилися в творчість далеко від сімей, роботи і друзів - тільки ми і наш альбом. Ну тобто ми
відволікалися звичайно періодично, поверталися в Одесу і знову їхали до Києва по черзі, але
все одно це було максимально повне занурення
в процес в порівнянні з тим, що ми можемо дозволити собі зазвичай, коли всі з’їжджаються на
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але при цьому навколо не забувати озиратися.
І як же важко його знайти, цей баланс! Немає
ніякого рецепта, інакше такі круті хлопці не допускали б таких феєричних фейлів.

нерівне становище речей не надто влаштовувало,
і мені потрібні були роки, щоб довести дружині,
що я можу писати хороші пісні, і «Супермінор» у
нас в родині котується не менш ніж наприклад
У тебе чудова талановита дружина - Оль- «Ейфорія» - ну він і справді нічого так вийшов :)
га Пулатова (ex Fleur, Оля и Монстр, Dust Оля зараз працює над своїм новим проектом, і
Heaven, Аэроплан, Verba), розкажи будь ла- поле для експериментів - неоране. Я завжди перска, як ви познайомилися? Чи підтримуєш ти шим слухаю її нові пісні під фортепіано. Оля мої
Олю в її музичних проектах? І чи створюєте - під гітару. Можливо, ми і зробимо щось разом,
чому ні. Але це не точно.
ви спільно пісні/музику?
Вадим: Наша перша зустріч відбулася влітку 2009
на фестивалі «Інтерференція», куди нас покликав грати лейбл Cardiowave. Оля виступала там
зі своїм сайд-проектом, в якості вокалістки групи
Verba. Я, як то кажуть, не засцяв і познайомився
:) До того моменту, як ми почали зустрічатися,
пройшло ще близько півроку, протягом яких я до
дірок заслухав дискографію Fleur, не на жарт занурився в цей депресивний маленький світ і звичайно ж дуже закохався. Cheshires же тоді перебували «в пошуку», назвемо це так, ми випустили
альбом «Тремтіння» з купою запилів на соло-гітарі
- загалом, Олі така музика не те щоб подобалася, тому у нас ще тоді виникла така негласна
домовленість, що творчість в наших відносинах
брати участь не повинна. Мене звичайно таке
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Який найромантичніший вчинок ти зробив
у своєму житті? Чи присвячував свої пісні
дівчатам, наприклад?

Вадим: Я не роблю романтичних вчинків. Ну, точно не в загальноприйнятому розумінні. Романтика це щось таке невловиме, і нарочиті вчинки
її завжди розлякують. Мені так здається. Всі мої
ранні пісні присвячені дівчатам так чи інакше
- просто вік був такий, що все з ними пов’язане
хвилювало найбільше, а я пишу тільки про те що
мене дійсно хвилює, навіть вибиває з колії. У мене
кілька років була складна закоханість, що межує
із захворюванням, і я повинен був кудись все
це дівати. Тому на перших двох платівках у нас
суцільні соплі, і навіть в «Супермінор» трохи про-
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задоволення результатом - ми завжди знаємо, що
могло б вийти краще, якби ми мали трохи більше
ось цього і геть того. Мені залишається тільки
сподіватися, що ці дрібниці помічаємо тільки ми. В
цілому ж - так, ми задоволені, інакше ці кліпи просто
не побачили б світ.
У нас в планах значно масштабніша робота на один
з треків «Супермінора», але подробиці поки не
розкриваємо. Сподіваюсь все вийде.
Що найчастіше служить для тебе натхненням зустрічі, подорожі, або якісь дрібниці в житті?
Наскільки важливе натхнення у творчій роботі
або це більше рутинна праця?

сочилися - як я говорив вище, деякі пісні з нього
були придумані досить давно.

юсь. Але ваш журнал не про це, що не може не
радувати. За змістом ми дійсно досить готичні, наКоли ти пишеш пісню, ти можеш сказати певно. А зміст я вважаю первинним, і якщо воно є,
то форма підлаштується сама. Не хочу бути надто
заздалегідь стане вона хітом чи ні?
навмисним. Ну тобто я звичайно роблю зі своїм
Вадим: Я взагалі не розумію, як слово «хіт» образом якісь штуки, що натякають, що я рокстар
співвідноситься з тією музикою, яку ми робимо. - ось рукав собі набив, збираюся другу руку заХіти - на радіо. На цьому місці наш директор Катя бивати, вухо у мене пробито звісно ж :) А так-то
напевно засмутиться. Є пісні, які знаходять відгук у я зазвичай ношу футболки, джинси і кеди - те, в
більшої кількості людей, просто так відбувається. чому зручно, ну і начебто трохи стильно. Правда,
Це ж вібрації. Я вібрую, і трапляється так що моя кольорам віддаю перевагу монохромним, так що
частота збігається ще з чиєюсь, і тоді він ставить все-таки трохи гот :)
пісню ще раз. Я не можу це вгадувати, та й не варто. Написання пісень для мене - таїнство, не завж- У вас завжди дуже якісні продумані
ди залежить від мене процес, і я не хочу вдавати- відеокліпи. На яку пісню ви зняли ваше нове
відео? Як проходив процес зйомок? Чи задося в деталі, щоб не злякати чогось.
волений ти результатом?
Ти мені якось сказав, що ти не зовсім готичний персонаж. Хоча мені здається, творчості Вадим: Схоже, цей комплімент йде Максу, наCheshires властива меланхолія і тяжкість в шому гітаристу - він професійно займається
звучанні. Але якщо говорити про образ/пер- відеопродакшном і зробив нам два останні кліпи
сонаж, наскільки тобі властиво самовиража- - «Поки ти спав» 2015-го і «Сніг», який вийшов в
тися зовні? Що по-твоєму становить твій об- березні. Ми були досить сильно обмежені в засобах, тому працювали в режимі «зробити заєбись
раз і образ групи?
з того що маємо». У зйомках брала участь зібрана
Вадим: Думаю, я був вельми поверхневим, коли Максом злагоджена команда дуже крутих хлопців
це говорив. Мав на увазі, що готика - це напевно (учасники перелічені під відео на Youtube), і ми
про пафосний образ такого собі сумного принца відзняли все що потрібно за одну ніч, після чого
або принцеси в чорному вбранні. Стереотип, ка- Макс зробив весь монтаж і постпродакшн. Щодо
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Вадим: Про натхнення я вже відповів в першому
абзаці. Все, що з нами відбувається, так чи інакше
впливає на нас і на те, що у нас виходить створювати.
Те натхнення, про яке швидше за все всі говорять ейфорічний стан, чисте щастя, відчуття безмежності
власних можливостей і фонтан ідей, прекрасне, але
вельми рідкісне і короткочасне явище. Як ефект
від наркотиків. Іноді воно зі мною трапляється, і це
прекрасно. Але безглуздо спеціально чекати його,
щоб щось зробити. Буває, можна якось допомогти
його появі. Дві години тому я був досить апатичний і занурений в побутові питання, а ось я вже сів
за комп’ютер і відповідаю на питання інтерв’ю для

відомого журналу, і цей процес дуже надихає. У
будь-якому випадку, це лише одна з форм натхнення. Один з варіантів джерела творчої енергії. Такий
же, як печаль або відчай. Двигуном твого поплавка
може бути як прилив, так і відплив, потрібно лише
навчитися чути себе і отримувати від цього потрібні
тобі штуки - слова, образи, емоції. Тільки ось справжня депресія - зовсім не джерело натхнення для
сумних пісень. Це внутрішня смерть, порожнеча. Це
страшно.
Натхнення в будь-яких формах необхідне, щоб як
мінімум почати щось робити. Витягти з космосу
ідею. Навик може трохи допомогти упакувати її в
потрібну форму, але вона вторинна за значимістю, я
вважаю. Навколо дуже багато начебто якісного, але
бездушного продукту, який з’являється від того, що
у музикантів наприклад контракт, або просто гроші
закінчилися і треба щось випустити терміново, або
через те, що люди навчилися бути музикантами,
навіть хорошими, не маючи найголовнішого. Іскри.
На щастя, у мене є можливість не змушувати себе
творити без іскри. Говорити тільки тоді, коли мені
є що сказати - ось це дуже важливо, я вважаю. Ну і
зовсім трішки досвіду :)
Життя артиста - це постійні гастролі. Куди ти
подорожуєш для відпочинку і задоволення, які
цікаві місця ти відкрив для себе за останній час?
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Вадим: Чесно кажучи, не такі вже постійні :) Я гастролі
дуже люблю і з задоволенням би їздив кудись грати
частіше. Подорожувати ж «туристом», без прив’язки
до справ групи, у мене взагалі можливості немає.
Останній раз, здається, ми з Олею їздили в Карпати
кілька років тому, і це було феєрично. Всі інші місця,
які я відвідую, так чи інакше пов’язані з моєю музичною діяльністю, але мене це цілком влаштовує,
так як я не відокремлюю музику від свого життя в
принципі. Подорожувати це дуже круто.
Як ти ставишся до того, коли тебе з кимось
порівнюють? І порівняння з ким в музичному
плані тобі б було приємне?
Вадим: Довгий час нас порівнювали по черзі то з
«Мумій Троль», то з «Бі-2», причому в гірших формах, мовляв, дивіться, косять під них. Я ж, навпаки, ні під кого не косив, просто природним чином
знаходився під впливом тієї музики, на якій формувався мій смак, як напевно і всі інші. При тому що
ми грали набагато більш важку і похмуру музику, і
нічого спільного крім якихось моментів у вокальній
подачі у нас не було, у мене це викликало подив. І
засмучувало напевно теж, хоч я і кажу завжди, що
порівняння неминучі, і навіть нормальні - щоб описати будь-яку нову або просто невідому раніше групу, обов’язково говорять «вони як ось ці з домішкою
отих».
Але зараз, звичайно, ми дуже сильно пішли в іншу
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попсом. В одному профільному співтоваристві про
«Супермінор» написали, що це «BMTH на максималках» - ось це був найкращий комплімент, який мені
могли зробити! Іноді порівняння приємні.
Які ще творчі плани у Cheshires на цей рік крім
осіннього туру?
Вадим: Ви ж знаєте, що про плани краще не
розповідати. Ось і я не буду :) Тур - це вже не плани,
це грандіозний захід, в роботу над яким прямо зараз
залучено безліч людей. Це наше життя на найближчі
пару місяців. Як тільки чергові наші плани стануть
нашим життям - ми відразу ж про них розповімо :)
І за традицією кілька теплих слів для твоїх
українських фанів і наших читачів.
Вадим: Слухачам - ви навіть не уявляєте, наскільки
ви для нас важливі. Дякую вам за вашу підтримку, за
все! Не розчаруємо!
Читачам «Готики» - спасибі вам за те, що читаєте хорошу пресу! В першу чергу завдяки вам вона має
можливість розвиватися в нашій країні.
Любіть один одного!
Iryna Kalenska
photo: Артем Пронов ,
Юлия Иванцова,
Павел Исаев

Light Stage – Bugs Bunny, Циферблат, Прави- масці - один з найбільш відомих drum’n’bass
ця, Один в каное, Kadnay.
продюсерів у світі, його живі виступи завжди
На Main Stage Файного Міста виступали The гучні, важкі і ну дуже круті!
Hypnotunez, Los Colorados, Димна Суміш, Ляпис 98, Брати Гадюкіни, Zardonic.

Напевно для багатьох цінителів якісної
української музики виступ групи Димна Суміш
був найбільш очікуваною подією в цей день. До
фестивалю ДС відіграли два концерти в Києві,
які принесли гурту два солд-аути. В свою чергу
«Файне Місто» став першим фестивалем, на якому музиканти виступили після розпаду в 2012
році. ДС привезли з собою і американську групу
Сашка Чемерова - The Gitas. Їх звучання експериментальне, бадьоре, з гармонією в еклектиці.
До речі, на офіційному Youtube каналі The Gitas
можна подивитися відео-щоденник туру, вже є і
про фестиваль =)
Ляпис 98 порадували прихильників, виконуючи
треки з ранньої творчості «Ляпис Трубецкой».
Сергій Міхалок співав від душі, філософствував
про життя, та жартував. Незважаючи на всю
серйозність образу Сергія Міхалка, його
внутрішній «циркач» вимагає час від часу виходу.

ФАЙНЕ МІСТО

День другий
21 липня Dark Stage міг похвалитися виступами таких команд як Брудні, Septa, Sunset
Trail, 1914, Rage, Caliban.
Light Stage – Женя і Катя, Vagabond Spectr,
Artbrother, Brutto, Jillhouse.
На Main Stage грали Le Cœur, Le Basour, Epolets,
Элизиум, Друга Ріка, Poets of the Fall.
Другий день фестивалю був особливо спекотним, адже було три зарубіжних хедлайнера, так
палко кохані нашою публікою - Rage, Caliban,
Poets of the Fall.
В Україну також нанесли візит гості з Чехії - металкор команда Sunset Trail. Ці хлопці встигли
поїздити на сапорті у Caliban в рамках їх туру в
2016 році, і в другий день фесту знову розділили
з ними одну сцену.

Майже в той самий час група Brutto виступала на
Заключною подією першого дня став сет гостя Light Stage, і відразу стало ясно - Міхалка багато
з Венесуели - Федеріко Агреда, більш відомого не буває. Брутальної чарівності у цієї людини не
публіці як Zardonic. Цей загадковий чоловік в відняти.

20-23 ЛИПНЯ 2017
ТЕРНОПІЛЬ

З 20 по 23 липня тисячі українських
меломанів зустрілися під Тернополем
на фестивалі «Файне Місто». Цього року
свято музики проходило на новій локації
- Тернопільському іподромі. Фестиваль
святкував своє 5-річчя в компанії таких
хедлайнерів як Zardonic, Poets of the Fall,
Guano Apes, Skindred, і багатьох яскравих українських та зарубіжних команд. На
фестивалі був встановлений новий рекорд
- 14357 тисяч файних людей заспівали хором неофіційний гімн Тернополя «Файне
Місто» під час виступу Братів Гадюкіних! На
ряду з основними сценами як Main Stage,
Dark Stage, Light Stage, по ночах публіку
розважали професійні діджеї Reggae
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Stage. На території фестивалю цілодобово
працював фудкорт, де можна було придбати їжу та напої на будь який смак, діяли
різноманітні атракціони. А родзинкою
фестивалю став Файний холі-флешмоб,
розфарбувавший у яскраві фарби всіх
присутніх біля Main Stage в останній день
фесту. А тепер трішки докладніше.

День перший
20 липня Dark Stage фестивалю запалювали такі гурти як Affecting Dissent,
The Light, Серцевий Напад, Legenda
Folium, Fitz Roy, Порнофильмы.
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Дуже позитивним виявився італійський гурт «Le
Basour» – здається вони перефоткались з половиною людей Файного Міста, постійно тусили
під сценою, та вітали інших музикантів і навіть
встигали відвідати інші локації фестивалю в
проміжках між сетами.

Korpiklaani.
Light Stage – One Light Inside, Krut, ПНД,
Dakooka, Христина Соловій, Bloom Twins.
Main Stage – Roll Models, Heretic’s Dream, Тараканы, Антитіла, Eskimo Callboy, Guano Apes.

Перед самим початком виступу гурту Jinjer
можна було спостерігати серйозну підготовку
музикантів, які на разі займають дуже високі
позиції на ринку метал індустрії в Україні та закордоном. Виступ Jinjer – це потужна енергетика, що запалює серця, розум і все навколо! Зовсім
Rage як завжди відіграли дуже якісно та нещодавно група анонсувала осінній концерт в
динамічно, а гітарист гурту Marcos Rodriguez не Києві в якості гостя з Twelve Foot Ninja.
втомлювався позувати нам на камеру та корчив
Eskimo Callboy – німецький електронікор гурт,
смішні гримаски.
привернули увагу глядачів своїм епатажним
Poets of the Fall - це звісно рівень, гідні представ- виглядом, та уривчасто-агресивними ритмами
ники фінського альтернативного року! В цього пісень.
гурта безліч хітових треків та якісних відео, великий досвід роботи на сцені. Їх професійність Одним з найбільш очікуваних гуртів дня були
проглядається у всьому, що вони роблять. В тому фінські рокери Korpiklaani. Команда існує з 1993
року і зазнала безліч змін, але до сих пір весело
як грають, співають, поводять себе на сцені.
несе в маси чудову «застільну» музику.
Дуже яскраво виступив гурт Epolets: вокаліст гурту Павло Варениця охоче спілкувався з публікою,
танцював і навіть заліз під самий дах сцени на
велику висоту. Під кінець виступу Epolets на всіх
присутніх з хлопушек полетіли блискітки!

, звичайно ж, головні хедлайнери дня - Guano
Apes. Їх останній концерт в Києві повинен був
бути в 2014 році, але був скасований, так що у
22 липня на Dark Stage грали O’Hamsters,
всіх шанувальників німецької команди було доDysphoria, New Disorder, Веремій, Jinjer,

День третій
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статньо часу, щоб скучити. Група відіграла як свої
легендарні хіти «Lords of the Boards», «Open your
eyes», так і нові пісні. Фронтвумен колективу Сандра продемонструвала чудову фізичну форму і
взагалі була на сцені в дуже грайливому настрої
=) В кінці свого виступу музиканти пообіцяли
повернутися до України в найближчому майбутньому.

Останній день фестивалю 23 липня був насичений відмінними українськими командами:
Detach, O.Torvald, Space of Variations, Aghiazma,
Анна, а також зарубіжними Skindred і Annisokey.
До речі, вокаліст останньої виходив на сцену
днем раніше під час виступу Guano Apes, щоб
заспівати разом із Сандрою «Lords of the Boards».

4 дня поспіль ведучі фестивалю не втомлюваBloom Twins виступали на Light Stage дуже пізно, лися нагадувати, що в неділю під час виступу
та із затримкою мінімум в 40 хвилин. Почалась O.Torvald всіх нас чекає свято яскравих фарб
гроза і сильний дощ. Але все ж таки декілька Холі. І це було дійсно щось неймовірне!
пісень ми зацінили. Нереально круті дівчата з Хедлайнерами останнього дня були британці
успішним міжнародним досвідом! Сучасне живе Skindred. Перед виступом яких зі сцени в назвучання, стильні сценічні образи, мелодійність товп полетіла велика кількість величезних
композицій. Враження тільки позитивні.
різнобарвних шарів. У нас склалося враження,

День четвертий

що Skindred привезли з собою не тільки класну
музику, але водночас виконали також цілу стендап програму.

Dark Stage – Fatshow Dogs, Медовий Полин, Фестиваль Файне Місто 2017 безумовно став
Aghiazma, Space of Variations, Анна, Annisokay
однією з найяскравіших музичних подій цьоLight Stage – Across the Road, Остров добрых на- го року в Україні, відзначившись великим роздежд, Ті, що падають вгору, Табула Раса, Аддис махом, професійністю та широким музичним
вибором. Організатори обіцяють ще більше
Абеба, I am waiting for you last summer.
Main Stage – Фіолет, Без Обмежень, Detach, сюрпризів в 2018 році!
O.Torvald, ТНМК, Skindred.

Iryna Kalenska

photo: Iryna Kalenska, Ira Titova
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І, наразі, питання, що точно зацікавить багато
гуртів, що хотіли б у вас виступить. Як це можливо зробить?
Цього року у нас був конкурсний відбір гуртів, який
проходив у кілька етапів. Спочатку це була подача анкет та голосування на сайті фестивалю, потім
фінальна частина з живими виступами у київському
клубі «Monteray». Два гурти потрапили на головну
сцену фестивалю, та по 4 гурти на Light та Dark Stage.
Також плануємо проводити відбір і в 2018 році, гуртам просто потрібно слідкувати за новинами на наших сторінках в соцмережах.
Можливо в наступному році будуть які небудь

нові «фішки», яких не було раніше? Яке ваше бачення розвитку фестивалю в майбутньому?
Над «фішками» якраз працюємо, є кілька цікавих ідей,
не хочу забігати наперед…
І на останок щоб ви хотіли сказати нашим читачам і відвідувачам вашого фестивалю?
Слухати побільше якісної музики та обов’язково
зустрітися всім разом 20-23 липня на Території
Вільних Людей - фестивалі Файне Місто!
Дякую за ваші відповіді. Бажаю вам успіх в цій
нелегкій справі!

Featon

РОСТИСЛАВ ПЛАХЦІНСЬКИЙ
ІНТЕРВ’Ю З ОРГАНІЗАТОРОМ ФЕСТИВАЛЮ ФАЙНЕ МІСТО
Привіт. Закінчилося фестивальне літо і яркою
його сторінкою став фестиваль Файне Місто.
Як ви самі оцінюєте цьогорічний фестиваль?
Чи все пройшло так як ви планували

Ідея про створення фестивалю Файне Місто виникла спонтанно, коли ми з колегами сиділи за
пивком та планували поїздки на літні фестивалі. І в
розмові пролунала пропозиція організувати свій
фестиваль у Тернополі. На той час я з своїм колегою та партнером Володимиром Пасякою працювали арт-директорами в місцевих пабах «Хмільне
Щастя» та «Patrick», вже мали невеликий досвід в
організації подій. Після цієї зустрічі за місяць часу
відбувся перший фестиваль Файне Місто на невеликому острівку в центрі міста який відвідало
1500 чоловік. Наступні три роки фестиваль проходив на території тернопільського аеропорту та
п’ятий, ювілейний переїхав на іподром.

Привіт. В загальному задоволений проведенням цьогорічного фестивалю. До нас доїхали та
виступили всі анонсовані артисти, цього року
було більше 20 іноземних учасників. Виступи
всіх артистів відбулись без затримок. Було кілька
недопрацювань по інфраструктурі, оскільки в
2017 році фестиваль переїхав на нову локацію
- тернопільський іподром, не розрахували
швидкість набирання води з скважини через шо
були затримки з водою в душах. Но цю проблему
ми наступного року обов’язково вирішимо.
Щодо людей, що впливають на розвиток феРозкажіть трохи про історію створення фе- стивалю. Чи велика у вас команда? Хто за що
стивалю. Як з’явилася ідея? Які твої самі відповідає?

перші спогади про Файне Місто? Можливо є Над ювілейним, п’ятим фестивалем працювало
люди допомога яких дозволила фестивалю більше 1000 чоловік обслуговуючого персоналу відбутися.
це все велика та дружня команда фестивалю, яка
зростає з кожним роком.
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Андрій Кузьменко:

Корабель під назвою «Скрябін»
Чому, коли людина поряд, а речі здаються звичними і сталими, ми не цінуємо? Чому лише втрата дає зрозуміти нам, що ми залишились без
чогось важливого і рідного серцю? Андрій був
саме тим рідним і звичним явищем для жителів
України, який завжди був поруч, завжди брав
участь у телевізійних та концертних виступах,
підтримував народ своїми піснями, не міг «мовчати», коли чинять підло і, найважливіше, він був
патріотом своєї країни і справжнім цінителем
української культури!
«Я не люблю взагалі спекуляції на тему патріотизму.
Патріотичні пісні потрібно писати весь час. Те,
що зараз робиться – ніхто їх не писав, а зараз усі
стали такими патріотами, поналіплювали собі вишиванки на машини. «Вишивальники» називають
таких людей. Начепив вишиванку і вже думає, що
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На глибині зустрічаються всі
Так ніби в морі місця нема
І труться бортами, аж стогне земля

все помінялося. Вона має бути десь там глибше, ця вишиванка. Зашита мамою й татом
всередині», - говорив Андрій Кузьменко в одному з останніх своїх інтерв’ю для «ТелеграфЪ».
Мудра та розумна людина, психолог від природи, Кузьма мав неймовірне почуття гумору.
Іноді він дозволяв собі висловлюватися досить
грубо і гостро. Але його коментарі завжди
були в тему. «Люди, не бійтеся, підходьте, я не
комар, я не кусаюсь», - згадую як він звертався
до публіки на одному з вуличних концертів на
Подолі. Тоді був сильний дощ, і люди чомусь
стояли майже через дорогу від сцени.

«Начепив вишиванку і вже
думає, що все помінялося.
Вона має бути десь там глибше, ця вишиванка. Зашита мамою й татом всередині.»

від зависті, підлості й зла
Хтось не доплив Бо йому помогли
набрати повні трюми води
Бо стати героями тої війни дуже
хотіли вони…

Скрябін «Люди як кораблі»

Дивлячись один з випусків програми «Вечірній
Київ», гостем якого того разу був Кузьма, я мало
не надірвала собі живіт від сміху, коли Андрій
розповідав про амстердамські підозрілі печеньки, після яких він допомагав бабусям «не впасти
у величезні вуличні ями».
Існує багато історій, що зв’язують ім’я Кузьми з
наркотиками. На питання, чи знайом він з цим,
Кузьма чесно відповідав: «У Берліні раз понюхав.

Андрій Кузьменко
Незнайома іспанка поруч курила якусь гидоту.
Мені цього вистачило. Я забув як мене кличуть,
утратив контроль над собою. Ні, мені не сподобався цей стан...»
Він був дуже контактною персоною. Міг піти в
нічний клуб, поспілкуватися з простими смертними або навіть з фанами, яких, здається, любив і
цінував більше всього. Можна сказати, що Кузьма
був найвідкритішим з українських зірок. Номер
свого мобільного телефону він вивісив на сайті
гурту, та навіть називав його під час концертів
– аби фанати могли подзвонити, якщо є бажан-
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ня. Проте казав, що у більшості люди доволі
толерантні і не турбують без потреби.
Андрій Вікторович Кузьменко народився 17 серпня 1968 року, в місті Самбір, Львівської області.
За словами самого Кузьми, з дитинства він був
«козирним чуваком». Формування особистості
проходило під впливом матері. Він частенько згадував, як з дитинства мати «гумовою тапочкою
заганяла його в музичну школу», яку він закінчив
по класу фортепіано.
Першим поштовхом до меломанії була пісня
The Beatles «Lady Madonna», яку Кузьма почув на збірнику зарубіжної естради в 1979 році,
коли йому було 10 років: «Я не знав, що її виконують Бітли, - згадує Кузьма, - я прочитав назву на конверті значно пізніше. Мене здивувало інше: наскільки простою виявилася музика
і наскільки сильно вона «вставляла» ... Я зробив
електрогітару з фанери, розмалював, як має бути,
і почав лабати на ній ... Зігравши цю мелодію на
своєму піаніно, я відчув такий душевний підйом,
що почав придумувати мелодії сам. Я переконався в тому, що кожен може придумати щось таке,
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що зрозуміють тисячі, мільйони людей. І це досить важко в технічному плані - потрібно тільки
вкласти душу і мізки».
У 1983 році Кузьма почув на польському радіо
передачу «Вся ця доля», де прозвучала шотландська група The Exploited, яка захопила його
і змусила полюбити панк-музику. Для репетицій
групи використовувався актовий зал школи, де
навчався Кузьма. Група грала на танцях. Співали
українською, англійською та російською мовами.
Займаючись панк-музикою, Кузьма поступово захопився стилем «нью-романтик», якраз
у той час став надзвичайно популярним. Наряду з всесвітньо відомими Депешами в той
час з’явилась велика кількість польських груп,
які грали саме в цьому напрямку: THE CURE,
ALPHAVILLE, ULTRAVOX. Кузьма казав: «Я вважав
собі єдиним на весь Радянський Союз, хто слухав
групу DEPECHE MODE».
У 1985 році Кузьма закінчив школу і, мріючи стати лікарем-неврологом, намагався вступити до
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Львівського медінституту, але це йому не вдало- но автором музики, текстів і обличчям всіх цих
ся через деяких особистих причин.
груп. Тут і з’явилися люди, які зіграли важливу
роль у формуванні «Скрябіна»: Андрій «Кьюра»
Штурма, Славік Пономарьов, Олександр Скрябін
Вже через рік Кузьма познайомився з Володи- та інші.
миром Шкондою. Спочатку вони тільки слухали музику, а пізніше стали її грати. Володя був
гітаристом, Кузьма грав на піаніно. Цю «групу» 30 червня 1989 р. була записана перша пісня проКузьма вважає першим етапом появи «Скрябіна». екту «Скрябін», в який входили Кузьма, Рой і Шура.
З виходом альбому «Violator» групи «DEPECHE
MODE», Кузьма остаточно визначається зі стилем,
У 1987 році він написав пісні «Lucky Now», якому він присвятить себе.
«Brother», «Так Те Вже Є». У Кузьми були свіжі знання англійської мови, тому більшість пісень писалися англійською мовою, а потім, залежно від З 1993 р. по 1995 р. Кузьма то сам, то з Роєм і з
необхідності, їх переводили на українську мову.
Шурою подорожував до Німеччини та у складі
делегації українських музикантів приймав участь
у різноманітних музичних фестивалях.
1988-1989 рр. - Час, коли в Новояворівську групою «Наша контора» була заснована андеграундна студія «Sпати». Сюди вступили Кузьма і Ігор Альбом «Птахи» був першою роботою, яка приЯцишин, які разом складали групу «Цепная реак- несла групі Скрябін популярність по всій Україні.
ция» і продовжували грати «хардкор-панк».
З дня, коли цей альбом був записаний на студії
«Нова», для гурту почався новий період. Альбом
вийшов тільки в 1995 році, але композиції з нього
Незабаром Кузьма брав участь у діяльності груп вже з осені 94-го почали працювати на СКРЯБІН
«Асоціація Джентльмени», «УКО», «Труна», «Death в різних хіт-парадах. На новий 1995 рік по всій
Time Boys». Він грав на гітарі, співав, був одночасGothica 48

Україні на радіо «Промінь» прозвучала пісня компромісу і Рой погоджується не брати участь
«Птахи».
з групою в концертах, залишаючись при цьому її
директором. Кузьма, Шура і сесійні «живі» музиканти досить швидко записують альбом «Модна
15 лютого 1999 виходить у світ новий альбом гур- країна», який викликає неоднозначну реакцію у
ту - «Хробак», який вийшов найбільш похмурим і шанувальників групи - на ньому група повністю
депресивним з альбомів групи. Планувалося та- відмовилася від свого фірмового електронного
кож, що в комплекті з цим альбомом буде випуще- звучання і змінила свій музичний стиль з сінтіний фільм, що складається з кліпів до всіх пісень попа на поп-рок, в текстах же з’явився цинізм і
з цього альбому, проте з ряду незрозумілих при- часом глумливий, хоча і не зовсім вдалий гумор.
чин відзняті старим другом групи і її постійним І це звучання відтепер стане фірмовим знаком
кліпмейкером Володимиром Зайковським плівки Скрябіна 2000-х років.
так і не побачили світ, проте фрагменти з незавершеного фільму можна знайти в Інтернеті.
У 2001-му році Скрябін після численних відмов
від ряду українських звукозаписних компаній
Паралельно з «Хробаком» музиканти Скрябіна випускає власними силами альбом «Стриптиз».
беруть участь в сайд-проект Андрія Підлужного На цьому альбомі, ще більш похмурому і важкому
(Лідер гурту Нічлава) під назвою «Еутерпа», аком- ніж «Хробак», остаточно завершується електронпанують Тарасу Чубаю (лідер групи Плач Єремії) ний період Скрябіна.
на записі альбому пісень бійців ОУН-УПА «Наші
партизани» і працюють над матеріалом для альбому «Стриптиз».
У 2002 році Скрябін знаходить покровителів в
особі передвиборчого блоку «Команда озимого
покоління» і записує альбом «Озимі люди», а в
Влітку 2000-го року після запису «Стриптизу» му- листопаді того ж року на лейблі Атлантік виходить
зиканти посварилися між собою. З цієї причини доповнена версія альбому «Стриптиз» - «Стриппройшли чутки про те, що група розпадається. тиз +». З цього моменту дружня атмосфера в групі
Однак незабаром музиканти приходять до
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На осінь 2007 року було заплановано турне
містами України, на підтримку нового альбому
«Про любов?», Яке так і не відбулося з невідомих
причин. Сам альбом вийшов 22 листопада того ж
року, і тоді ж Кузьма починає готувати матеріали
для свого сольного проекту, де він повернувся
до колись принісшого Скрябіну популярність
сінті-поп звучання.
У січні 2008 року Олена Розумна покидає групу в надії створити власний проект. На початку 2009 року Скрябін починає новий альбом «Скрябін-20», пізніше названий «Моя еволюція»,
який виходить до 20-річчя заснування групи. На
честь цієї події, а також на підтримку альбому
організовано концертний тур містами України.
Також паралельно з цим альбомом йшла робота
над сольним альбомом Кузьми, який за його задумом повинен був вийти паралельно з «Моєю
еволюцією» і повинен був нагадувати стару
творчість групи, однак незабаром робота над
ним була зупинена.

зникає і ветеран групи Рой Домішевський остаточно покидає групу і починає співпрацювати з
Юлією Лорд, а незабаром остаточно залишає музику, віддавши перевагу їй роботу на телебаченні
і в даний момент він очолює українську філію каналу мод Fashion TV.

В тому ж 2003 році Кузьменко працює як ведучий програми «Шанс» і «Шейканемо» разом зі
співачкою Наталією Могилевською. З тих пір
Андрій бере управління проектом «Скрябін» на
себе, починає писати зовсім іншу музику, ніж
раніше.

У 2003 році напередодні виходу в світ нового альбому групи «Натура» остаточно залишає
проект і інший ветеран колективу - Шура. Після
відходу з Скрябіна той бере участь у групі Друга Ріка, а з 2005 року паралельно бере участь у
проекті Dazzle Dreams. З цього моменту Кузьма
стає єдиним ветераном групи і її повновладним
лідером і тут же набирає новий склад в особі самого Кузьми (вокал), а також Олексія «Звали» Зволинського (Гітара), Сергія Присяжного (гітара),
Олександра Мельника (бас-гітара), Олександра
Стрілковського (клавіші), Володимира «Івнінг»
Іваненко (ударні).

У 2005 році виходить комерційно успішний альбом групи - «Танго». Остаточно затверджується
новий склад групи - Кузьма (вокал), Олексій
Зволинський (гітара), Костянтин Сухоносов
(Клавішні), Костянтин Глітін (Бас-гітара), Олена Розумна (Бек-вокал), Вадим Колісниченко (ударні).
У такому складі група записує новий альбом «Гламур», який вийшов 14 вересня 2006 року й
був проданий кількістю в 70.000 копій. 20 травня
2007 був створений новий офіційний сайт групи,
а потім 27 липня виходить альбом кращих пісень
Скрябіна, перероблених в латиноамериканському стилі «Скрябінос Мучачос».

українській групі «Дзідзьо»., а також був членом
журі літературної премії «Книга року Бі-Бі-Сі».
У 2010 році також вийшов концертний альбом
- Андріївський Unplugged, записаний на студії
радіостанції Львівська хвиля.
У 2011 році група дала концерт в Росії, який пройшов 21 травня в Санкт-Петербурзі. У вересні 2011
року у групи виходить новий кліп у двох версіях
(цензурна і нецензурна) на пісню «Маршрутка». У зйомках кліпу взяли участь солістки групи
«Поющіє труси».

Також у 2011 році в рамках фестивалю Діти Ночі
нарешті відбувся ретро концерт Скрябіна, над
програмою якого гурт працював 2 роки. Цю
подію українські готи та фани гурту чекали з
нетерпінням роками. З інтервью Кузьми до цієї
події: “Ті сім пісень які сьогодні будуть заграні,
ми граємо раз в 15 років, так що наступного разу
ви зможете їх почути на тому фестивалі через 15
В тому ж 2008 році Кузьма створив групу «Поющіє років”. Нажаль цю обіцянку Кузьма не зміг викотруси», в 2009 допоміг у набутті популярності нати.

Під час Помаранчевої революції музиканти ста- Також у 2006 році Кузьменко видав свою власну
рого складу групи внаслідок політичних та особи- книгу-автобіографію «Я, Перемога і Берлін», яка
стих розбіжностей остаточно поривають один з згодом кілька разів перевидавалася.
одним і в історії групи починається новий період.
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1 лютого 2015, за день до загибелі, Кузьма Скрябін
презентував новий кліп на пісню «Дельфіни».
Відео з’явилося на офіційному каналі співака
на YouTube. «Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, Переплисти кілометри льоду з
дельфінами на той бік моря ...», - співає Кузьма в
пісні.
За весь час існування гурту «Скрябін», лідером
якої був Кузьма Скрябін, було випущено 28
альбомів.
2 лютого 2015 близько 8:20 в Криворізькому
районі Дніпропетровської області біля села Лозуватка на 86 км траси «Кіровоград - Кривий Ріг Запоріжжя» сталося зіткнення автомобіля Toyota
Sequoia, за кермом якого перебував Андрій, з
вантажним автомобілем ГАЗ -53, що перевозив
молоко. Співак загинув на місці події від отриманих травм. Він повертався до Києва з міста Кривий Ріг, де 1 лютого 2015 проходив концерт, присвячений 25-річчю гурту «Скрябін».
20 травня 2015 в Київському Палаці спорту
відбувся концерт-триб’ют, присвячений пам’яті
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20 травня 2015 в Київському
Палаці спорту відбувся концерттриб’ют, присвячений пам’яті
соліста гурту «Скрябін» Андрія
«Кузьми» Кузьменко. Послухати концерт і вшанувати пам’ять
кумира прийшло більше десяти
тисяч чоловік.
соліста гурту «Скрябін» Андрія «Кузьми» Кузьменко. Послухати концерт і вшанувати пам’ять кумира прийшло більше десяти тисяч чоловік. Пісні
групи разом з музикантами «Скрябіна» виконали
відомі представники шоу-бізнесу України.
Андрій Кузьменко посмертно нагороджений орденом «Захиснику кордону батьківської землі»
під номером 001.

Iryna Kalenska
photo: Ruslan Lytvyn, Inspired
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ZAXIDFEST
18-20 СЕРПНЯ 2017

С.РОДАТИЧІ (ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ)
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Zaxidfest кращий фестиваль західної зірки під моторошний спів Dark Tranquillity.
України. І вже в котре це доводить!
Як кричав разом з Петером з Pain на всю
Звісно до головного фестивалю країни горлянку Shut your mouth!
йому ще рости і рости, але свою нішу і
місце під сонцем він остаточно закріпив
і став доброю традицією для багатьох
поціновувачів справді хорошої, якісної музики, щорічно збиратись в мандрівку до
Чарівної долини.

Кайфував від всього, що відбувалось навколо! Навіть від лютих We Butter The Bread
With Butter, яких твої друзі не слухають,
але пішли разом з тобою, бо це фестивальний врив, який треба проживати разом!
І з останніми силами прийти на Enter Shikari,
що своїм драйвом вдихають в тебе друге,
потім третє, четверте дихання, зводять з
глузду тим, що відбувається на сцені, і за її
межами, у натовпі, ці хлопці точно знають,
що таке фестиваль!

Тут завжди чекають не тільки гурти з
різних куточків світу, але й люди котрі добре знають, що таке доброзичливість, які
завжди раді прийняти Вас у свою фестивальну сім’ю, з якою ви будете зустрічатись
кожного літа, з якою весело навіть коли ти Zaxid це літній табір в який хочеться порозчарувався, що головний хедлайнер не вертатись, і якщо Ви хочете тих самих
приїхав, а ти так хотів почути його вперше! ємоцій та відчуттів, то давайте разом,
З ними твій хедлайнер вони. Вони твоя ат- влітку махнемо фестивальною коммуною
мосфера, та посмішка, яка буде з тобою, ще на Zaxidfest 2018, і порвемо там драйвом і
цілий рік кожного разу, коли ти згадаєшь запалом всіх!
про літні пригоди на Zaxidfest!
Mefispasha
Про пилюку, яка тебе не турбує, про слем
під палючим сонцем, про то як запалював
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Cultur – підходить цій сцені як кришка до каструлі. Як
виник фестиваль: ідея виникла після ситуації, коли я в
2003 році допомагав з заходом тут в Культур парку –
це було пізнє літо, і я зміг зустріти тут у спокої світанок,
все було тихо, я бачив тільки птахів. Я насправді дуже
романтичний людина і чутливий і я подумав, що розбираюся в сцені, так чому б не спробувати. З 2003 по
2005, коли в липні пройшов перший фестиваль мені
необхідно було пробний час, щоб скласти для себе
картину, приєднати інфраструктуру, що можна зробити, як можна зробити. Ми почали тоді з однієї сцени і одного дня, зараз це 4 сцени і 3 концертних дні і
1 день на приїзд, можна сказати 4 дні. Гості запитують
мене про п’ятий день. І я кажу – НІ! Зрештою моя команда, яка мене повністю підтримує, найпізніше після
4 днів не захоче мене більше бачити, десь так.
Чи можеш ти згадати свій перший фестиваль? Як
він пройшов? Перший раз, перший фестиваль, з
групами і з усім, багато що було не так?

HOLGER TROISCH

Завжди цікаво мати можливість зазирнути за лаштунки фестивалю.
І саме цю можливість ми хочемо вам сьогодні представити. В рамках
Kasematten Festival мені нарешті вдалося поспілкуватися про різне
з Holger Troisch – власником HT Events і організатором фестивалів
Nocturnal Cultur Night (NCN), Kasematten та E-Only. Тут ви знайдете
рекомендації про те, що варто послухати на NCN 2017 і ще багато всього цікавого.
Перше питання природно стосується Kasematten
Festival, де ми зараз знаходимося. Чи задоволений ти фестивалем, майданчиком, ідеєю і тим, як
все проходить?
Це вже третій рік, як ми його робимо, і як кожен маленький фестиваль, фестиваль розвивається, зараз він починає ставати на ноги. Я щасливий, що ми
можемо робити. Локація як ти сама бачила, єдина
в своєму роді в Німеччині на сьогоднішній день, я
сподіваюся, що все залишиться як є ще якийсь час, і
ми зможемо проводити тут і далі Kasematten Festival,
що ж стосується всього іншого - я задоволений. Вчора все пройшло без проблем, і сьогодні, сподіваюся,
буде так само.
Тепер перейдемо до фестивалю NCN. Два роки
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Так, ти прибираєш багато речей з пам’яті. Після фестивалю ти кажеш, що я ніколи не буду робити цього знову, тому що було так напружено, все ускладнив той
факт, що в 2005 році у мене почалася сильна алергія,
а я в Культур парку, де літає тополиний пух та інше. Я
прийняв ліки, але воно не подіяло. У ті вихідні у мене
не було незамутненого розуму для фестивалю, це
важко, якщо ти постійно страждаєш нападами сінної
нежиті, я не знав де початок і кінець. Надалі, всі роблять помилки, з помилок ми вчимося і я думаю ми
навчилися, інакше нас би тут більше не було. Перший
фестиваль був тотальним фіаско і в фінансовому плані
так само. Я можу з чистою совістю сказати, що все що
тоді виникло у вигляді мінуса, ні один рахунок я не
залишив відкритим. Все сплачено, і я можу дивитися
людям в очі з чистою совістю.

11 років досвіду це дуже багато, після стількох
років, для тебе як організатора існує поняття
«Фестиваль без стресу»? Таке взагалі можливо?
Якщо дивитися на статистику, якщо виникають
проблеми, то винна техніка або людський фактор?
Так у комплексі на все це не відповітсти. Я людина,
яка все контролює, моя команда ненавидить мене
за це, але я за роки навчився передавати частину завдань моїй команді, щоб я міг розслабитися. У мене є
геніальний помошник, моя права рука на фестивалі,
який все для мене зробить, якщо я з якоїсь причини
випаду, це теж більше розслаблююча ситуація для
мене. І кожен рік ти думаєш, я подивлюся цю групу,
я зроблю це, ти вибираєш свої основні моменти на
фестивалі, що ти хочеш подивитися. І насправді я
встигаю побачити лише маленькі уривки тих груп, які
я хочу побачити або відкрити для себе заново. Тому
що як раз в той момент, коли я знаю, що ось цю групу я хочу подивитися, забивається туалет, або щось з
технікою або потрібно забрати групу з аеропорту і це
теж треба скоординувати. І зрештою, якщо люди не
впевнені в чомусь, то вони завжди йдуть з питаннями
до мене. Так що без стресу – ні, і за 11 років це не так,
стрес правда іншої і частково позитивний, результати
якого я можу використовувати у підготовці фестивалю на наступний рік.
Кожен рік ви намагаєтеся інвестувати частину
прибутку поліпшення майданчики. У минулому
році з’явилася нова Weidenbogenbühne сцена,
як друга велика. Як ви вирішуєте, що саме буде
зроблено та які ще поліпшення ви плануєте на
майбутнє?
Як ти казала, давай ми оглянемося назад. В минулому

тому ви відсвяткували 10-річний ювілей. Сподобався тобі цей ювілей?
Було добре. Добре сказати, що NCN проіснував 10
років, і після цього ми змогли продовжувати далі.
Цього року відбудеться вже 12-ий фестиваль. Це чудово і я сподіваюся, що нас чекає ще багато чудесного досвіду в рамках NCN.
11 років - це дуже довго, як взагалі виникла ідея
NCN звідки виникла назва Nocturnal Cultur Night?
Назва Nocturnal Cultur Night виникла в ході того, як
ми впродовж років шукали відповідне скорочення, і
на сьогоднішній момент фестиваль називають просто NCN, назва Nocturnal Cultur Night більше не на
слуху, але насправді це просто Nocturnal Cultur Night
і Nocturnal Cultur Night фестиваль. Nocturnal – нічний,
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році ми знайшли золоту середину. В минулому році
ми внесли у фестиваль структуру і по можливості
ми б хотіли її зберегти. Ця структура з 4 сценами
і підходами до них, у нас було постійне зростання
кількості відвідувачів, але в розумних розмірах, не
те щоб в якийсь момент був різкий сплеск, а саме в
розумних межах, що на мій погляд дуже важливо.
Для NCN 10 так вже склалося, що ми вирішили, що
потрібно зробити дещо для шляхів евакуації, тому що
так багато гостей. Це послужило причиною того, що
до 11-го NCN виникла нова четверта сцена, ти ніколи
заздалегідь не знаєш, що ти будеш робити чи як ти
організуєш. Але якби мене зараз запитали, хотів би
я зараз щось нове зробити, я б сказав Ок, якщо б у
мене були гроші, я б зробив новий заїзд або заново
заасфальтував або полагодив на території кемпінгу ті
20-40 дерев, які були зрубані, я б прибрав, для того
що б витягнути їх із землі потрібна спеціальна машина для різання коренів і щоб ці корені витягнути
потрібно за корінь заплатити від 40 до 70 Євро - це
підсумовується в круглу суму. В це я б інвестував,
щоб дати гостям більше можливостей зробити все
ще приємніше. Кожен рік завжди є щось маленьке –
нові туалети, ще більше діксі туалетів – це ніколи не
закінчиться. Але основна база на сьогоднішній день є.
NCN - один з небагатьох фестивалів, де можна
знайти смачне молоде вино (Federweißer). Кожен рік на одному і тому ж місці можна знайти
цей маленький магазинчик. Він став свого роду
неофіційним символом NCN. Як ви прийшли до
цієї ідеї і цієї співпраці?
Так званий винний стенд. Я випадково познайомився з Павлом. Павло закохався в локацію, він людина
природи. З первинних відносин щодо оренди місця
з’явилася дружба. Я як организатор, він як гастроном
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і ця дружба мені дуже важлива. Дрібниці, маленькі
дружби дуже важливі в житті і з цього виникає діалог,
де я кажу приїжджай на наступний рік або навпаки –
можна я приїду наступного разу? Я останній, хто скаже - ні, тобі не можна знову приїхати, навпаки я радий
кожен рік його бачити. У нього вже було таке, що він
приїжджав просто так на день раніше. Чи приїхав на
тиждень раніше, тому що він переплутав дати. Це забавно. В такі моменти розумієш – ми всі люди, а не машини. Цей стенд чудовий і до тих пір, поки буде NCN,
я хочу, щоб залишався і цей стенд. Для мене це закон.
А так подивимося куди приведе нас шлях.
Раз вже ми у теми харчування - вибір стендів
з їжею на фестивалі теж нестандартний і
багатосторонній. Як ви вибираєте стенди? На що
особливо звертаєте увагу?
Ох, ти ставиш мене перед важким вибором. Насправді
я відкрию тобі таємницю, якщо я тобі розповім. Я сам
часто ходжу на концерти та фестивалі і пробую багато. Я ходжу на виставки їжі і пробую багато там і
спілкуюся з продавцями. Мені важливо, щоб було багато різних можливостей для їжі, щоб було щось для
кожного, а не 20 разів одне і теж. Так виникає ситуація,
що на мій погляд просто чудово, коли гастрономи та
інші продавці кажуть: «Хольгер, у тебе чудова локація,
і тут все так по-сімейному, починаючи з твоєї команди
і публіки – ми приїдемо знову». І я буду ідіотом, якщо
я скажу, ні ви не можете знову приїхати, якщо все так
чудово працює. Все виникло несвідомо, зростало і
зміцнилося з часом і повинно так і залишатися.
У NCN завжди дуже цікавий склад, на цьому
фестивалі завжди можна побачити невеликі групи і так само ті, які дуже рідко грають в Німеччині.
Хто зазвичай відповідає за склад фестивалю і хто

приймає рішення, хто грає, а хто ні? Як група може
бути заброньована для виступу на фестивалі?
На офіційному сайті є формуляр для запитів від
груп, чи приносить він щось? Чи знайшли ви з допомогою нього якісь цікаві групи?
За допомогою формуляра ми вже знаходили групи. Склад. Фестиваль живе великими іменами,
успішними іменами і інсайдерською інформацією. Я
дуже багато в сцені вже бачив, багато групи два, три
і деякі навіть десять разів. І групи розвиваються далі,
розвиваються в позитивному плані в усіх можливих
напрямках. Від себе я скажу, що це випадковість знайти групи, які потім будуть на верху, наприклад KITE
або LEGEND. Це групи, де я через внутрішні відчуття
кажу «Ми спробуємо цю групу, це насправді просто передчуття – ми потестируем їх, ми спробуємо».
До сьогоднішнього моменту мені завжди щастило з
моїми передчуттями, могло бути і по-іншому. Але це
таке відчуття радості, коли ти бачиш, що саме ці групи, які ти в сліпу зарезервував, а на той момент, це не
що інше як сліпе резервування, що вони подобаються публіці. У тебе кожен рік одна, дві такі групи, у яких
таке спрацьовує. Мені дуже важливо різноманіття.
Я не можу цілий день слухати тільки електро, а на
наступний день тільки рок, а на наступний день
середньовіччя, всі вихідні повинні бути змішані від
індастріалу, нео фольку, синті-поп, ebm – вибір дуже
великий.
Вже два роки у нас в репертуарі мінімал і пост-панк.
Не просто так у нас в минулому році були Agent Side
Grinder, для мене особисто абсолютний хайлайт. Або
інші групи теж мінімал як Henric de La Cour, де я скажу,
що ти бачиш в очах публіки зробив ти все правильно чи ні, якщо очі у людей блищать. Якщо люди починають підспівувати з другої або третьої пісні - це
підтвердження, і у тебе повинен бути досвідчене око
на таке, ти повинен спостерігати за публікою, ти повинен спостерігати за групами, як групи взаємодіють з
публікою. Тоді це все в цілому працює. Рішення щодо
складу фестивалю, хто в підсумку грає, приймаю я.
Вибір груп для складу робить моя команда зі мною,
я представляю їм групи і чекаю від них реакції – так
це добре, можемо їх взяти, ні цих краще не треба.

Це співтовариство, ми одна команда. Я організатор
NCN, але ми всі одна сім’я, сім’я з 40 пов’язаних людей, які прикривають мені спину і крім усього іншого
присутні на фестивалі, вони беруть відпустку, тому
що у всіх постійна робота і кажуть: «Хольгер, цей тиждень або 14 днів ми хочемо створювати фестиваль
разом з тобою». Так і з Kasematten Festival і з E-only
Festival, і я дуже щасливий цій родині ніхто собі такого не може уявити, можливо жоден організатор, що у
тебе в команді друзі, які тобі допомагають.
NCN відомий тим, що жодна група не грає на наступний рік після свого шоу в поточному році.
Останні роки, правда, було багато винятків з цього правила. Перше, про яких я можу згадати щоб
група була заявлена на двох фестиалях NCN чи
Blackfield два роки поспіль. Що такого особливого в LEGEND, для яких ти зробив такий виняток?
У цьому році ситуація так само повторилася для
KITE, що особливого в них для тебе?
Це не зовсім так. У нас вже давно є голосування, де
більшість рішень приймається які команди можуть
на наступний рік знову виступити. Таке у нас 4 або 5
років. Групи, які через проїзд вимагають додаткових
витрат і інше, тут рішення приймаю я. Я як організатор
взяв собі право сказати, ось цю групу я хочу подивитися на вихідних, тому що вона мені особисто дуже
подобається. Я використовую це право, щоб вибрати
пункт у програмі і сказати - ось цю групу на наступний раз знову, на іншій сцені, в інший слот, щоб вони
отримали від людей більше паблісіті. LEGEND були супер, KITE зробили потім квантовий стрибок і на інших
фестивалях і тд. Я так думаю, з минулого року „Me the
Tiger“ приїдуть знову. З цією групою, це вже третій
раз, коли я так роблю, і я для себе вирішив залишити
це правило. Так що це моє особисте рішення за моїм
бажанням.
NCN відомий тим, що жодна група не грає на наступний рік після свого шоу в поточному році.
Останні роки, правда, було багато винятків з цього правила. Перше, про яких я можу згадати щоб
група була заявлена на двох фестиалях NCN чи
Blackfield два роки поспіль. Що такого особливого в LEGEND, для яких ти зробив такий виняток?
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У цьому році ситуація так само повторилася для
KITE, що особливого в них для тебе?
Це не зовсім так. У нас вже давно є голосування, де
більшість рішень приймається які команди можуть
на наступний рік знову виступити. Таке у нас 4 або 5
років. Групи, які через проїзд вимагають додаткових
витрат і інше, тут рішення приймаю я. Я як організатор
взяв собі право сказати, ось цю групу я хочу подивитися на вихідних, тому що вона мені особисто дуже
подобається. Я використовую це право, щоб вибрати
пункт у програмі і сказати - ось цю групу на наступний раз знову, на іншій сцені, в інший слот, щоб вони
отримали від людей більше паблісіті. LEGEND були супер, KITE зробили потім квантовий стрибок і на інших
фестивалях і тд. Я так думаю, з минулого року „Me the
Tiger“ приїдуть знову. З цією групою, це вже третій
раз, коли я так роблю, і я для себе вирішив залишити
це правило. Так що це моє особисте рішення за моїм
бажанням.
Хольгер, щоб робити фестиваль, людина повинна бути меломаном. Яку музику ти сам любиш
слухати? Які твої улюблені групи? Чи можеш ти
назвати Топ 3 або Топ 5 твоїх улюблених груп?
Моя сім’я ненавидить мене за мою кімнату з дисками. Можна було б використовувати її під щось інше,
але це моя святая святих. 5 груп, які вплинули на моє
життя? Я можу в будь-якому випадку назвати одну
групу - U2, я їхній великий фанат і вони на мене дуже
вплинули з самого початку і до сьогоднішнього дня.
Наступна група The Sisters of Mercy, ще Anne Clarke
дуже сильно на мене вплинула, Joy Division і нарешті,
якщо подивитися на сьогоднішній день, це так як є,
з тих пір як я вперше побачив KITE на фестивалі неможливо уявити мій mp3 Player, CD Radio, і музичну
установку будинку без них. І я слухаю їх дуже регулярно і тут я щасливий і радий. Я можу назвати ще
сотні інших груп, але я назвав просто той спектрум,
де я почав, і вони до сьогодні мені дуже-дуже цікаві.
Великі групи, такі як Pitchfork, VNV Nation – геніальні
групи, геніальні шоумени на сцені, просто шикарно,
мене дивує кожен раз як Steve Nagavi із And One може
виступати 3 години перед публікою. Моя повага їм. І
це вдається багатьом іншим групам, ми можемо продовжувати нескінченно з іменами. Це тільки кілька
імен тих, кого я слухаю.
З 2015 року HT Events організовує так само
Kasematten та E-only фестивалі. Це дуже багато
роботи і часу. Чи вплинули ці додаткові фестивалі
на NCN, тому що ви повинні ділити час на більшу
кількість заходів або ж NCN, як і раніше зберігає
пріоритет?
Я намагаюся готувати однаково всі фестивалі. Звичайно ж NCN вимагає більшої кількості часу із-за розміру
і кількості груп. Я скажу так, до тих пір, поки мені приносить задоволення це робити, я буду це робити.
Якщо я коли-небудь зауважу, що це більше не так як
повинно бути, як би мені не було шкода, але я закінчу.
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Коли це буде – може завтра станеться, може через 10
років, це ніхто не знає. До тих пір, поки моя команда
прикриває мені спину, я буду це робити. Якщо моя команда коли-небудь скаже, що ми не можемо більше,
з причини роботи або сім’ї, що абсолютно нормально, і мова тут йде про мою велику постійну команду
в якій близько 15 осіб. Якщо з них хтось один почне
говорити, що він припиняє, то я почну думати про
те, як довго я хочу займатися цим далі, тому що мені
важливіше дружба, ніж мій рахунок.
В минулі роки я вивчив, що людина більше рада
іншому досвіду, ніж станом рахунку. Є набагато
більш важливі речі в житті. Гроші потрібні, щоб жити.
Але з дуже малою кількістю грошей можна робити
прекрасні речі, переживати і жити без страху про наступний ранок.
І на завершення кілька слів нашим читачам і
відвідувачам NCN фестивалю:
Приїжджайте знову в такому ж гарному настрої, як
останні роки, будьте щасливі, що ми можемо проводити NCN, і я сподіваюся, що у нас буде хороша погода, хоча в рамках NCN це абсолютно непередбачуваний фактор на вересневих вихідних. У нас вже
був мінус, у нас було +40 градусів на Сонці і в цьому
плані все можливо. Ми рухаємося вперед і не стоїмо
на місці, ми розвиваємося далі і в майбутньому це залишиться так само.

Daria Tessa
Photo: Daniela Vorndran
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Один із найбільших музичних і стріт-арт
фестивалів України RespublicaFEST минулими
вихідними востаннє пройшов у звичному для
себе форматі. Протягом трьох фестивальних
днів одночасно на чотирьох сценах виступали
найкращі вітчизняні та закордонні артисти.

RespublicaFEST із німецьким партнером за
підтримки фонду EVZ. 8 молодих людей з кожної
із країн мали навчатись, репетирувати, писати пісні та подорожувати разом. Враховуючи
різноманіття представленого на сцені матеріалу
та кількості публіки, що зібралась послухати проЦьогоріч фестиваль відвідали близько 9 ти- ект, цей проект став початком великих музичних
сяч меломанів, що трохи не дотягнуло до ре- звершень кожного із учасників.
корду минулого року. Відвідувачам найбільше Саме на цій сцені майстри неймовірних
запам’яталась нова збільшена локація сцени Art перфомансів
та
концептуальних
записів
Dvir, яка цього року стала в два рази більшою і Shortparis відіграли свій запальний сет і якприйняла артистів із 4 країн.
найкраще розігрілись перед виснажливим
Саме тут фінішував перший міжнародний про- європейським туром. Чехи Blastersex вперше
ект обміну молодими музикантами між Україною приїхали в Україну, але вже з перших хвилин були
та Німеччиною «Music Factory», організованого вражені атмосферністю фестивалю.
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Крім того, їх клавішник Євгеній був народжений в Україні, але тільки зараз вперше побував
на Батьківщині, тому таке знайомство з нашою
країною стало ще більш яскравим.

ти туристів у далекі і непопулярні для них частини міста. Наразі організаційний комітет вже бере
участь виключно у соціальних проектах. Наприклад, цього вересня організатори за підтримки
Швейцарського бюро співробітництва створять
україно-швейцарський муральний проект в
м.Суми, щоб привернути увагу до гуманітарної
допомоги, котра щорічно надходить до України
за допомогою організації «Help-Point Sumy». Крім
того, RespublicaFEST продовжує малювати у пологових будинках і дитячих садках, щоб додати
яскравих фарб у середовища, котрі потребують
мистецького та ідейного переосмислення.

Особливо емоційним став виступ швейцарських рокерів Death By Chocolate, концерт котрих
був під загрозою зриву через неймовірно сильну грозу, що виникла в останній день фестивалю. Але хлопці змогли справитись із стихією і
відіграти один із найяскравіших концертів всього
фестивалю. Вони вживу представили свій новий
альбом «Crooked for you» і довели, що робота з
іменитими американськими продюсерами може
відточувати майстерність і що вони тепер дійсно Організатори фестивалю справді повідомляють,
готові до великого музичного прориву у Європі. що в такому форматі фестиваль пройшов
На завершення фестивалю литовські маги елек- востаннє. Зараз розглядається можливість зміни
тронного звуку та неймовірного візуального локації, концепції та музичної складової. За 7
шоу Beissoul & Einius під акомпанемент холод- років свого існування RespublicaFEST показав, що
ного вже осіннього дощу влаштували шале- некомерційні заходи можуть бути успішними, що
ну дискотеку і поставили велику жирну крап- соціальна та культурна складова може йти рука
ку у найатмосфернішому і найсамобутнішому об руку із розважальним форматом, що незалежний захід може впливати на культурну атмосферу
фестивалі України.
цілої країни. Тепер, за словами організаторів, час
RespublicaFEST став одним із флагманів стріт-арт знаходити нові грані творчого вираження.
руху в Україні. За час його існування було створено близько 50 муралів у депресивних районах
Кам‘янець-Подільського, що допомогло запроси-
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чи однозначне оптимістичне трактування людини й людської душі, Бодлер стверджував, що
в кожній людині є два прагнення: одне спрямовано до Бога, інше — до Сатани. Поклик до
Бога — це духовність, прагнення внутрішньо
піднятися. Поклик до Сатани — це тваринність
і насолода від власного падіння. Не без виклику Бодлер часто поетизував те, що можна назвати падінням. Але це не означає, що він визнавав перевагу зла. За словами О.Блока, своєю
поезією він переконував, що й, «перебуваючи в
пеклі, можна марити про білосніжні вершини».
Збірка «Квіти зла» створювалася поетом упродовж усього життя й увібрала все найкраще з
його поетичної спадщини. Книга має посвяту,
вступ і складається із шести циклів — «Сплін
та ідеал», «Паризькі картини», «Вино», «Квіти
зла», «Бунт» і «Смерть». Усі цикли об’єднані
за
проблемно-тематичним
принципом.

ШАРЛЬ БОДЛЕР
КВІТИ ЗЛА

Шарль Бодлер завжди належав і належить до
елітної, неформальної поезії, поезії без штампів
та кон’юнктури поезії з глибоким і неповторним
змістом.
Обивателі вважали й вважають його запеклим
єретиком, анархістом, психічно хворим. Лише
деякі його видатні сучасники, здебільшого представники богеми, визнавали геній цього митця.
Бодлер завжди боровся проти сірості, тупості та
подвійних стандартів, а саме цих хиб і не може
спекатися суспільство вже багато століть.
Шарль Бодлер, прожив коротке й трагічне життя.
Але 46 років страждань від бідності та презирства
не промайнули за так. Його літературна спадщина стала грунтом для утворення цілого руху
співців антиестетизму. До 1857 року коли Бодлер
видав свою вже класичну збірку “Квіти зла” він
мав декілька публікацій у престижних журналах
і видав кілька збірок втім Бодлерова слава до
1857 року була суто локальною, збірка ж “Квіти
Зла” уславила майстра слова на міжнародному
рівні й навіть посприяла підняттю авторитета
французької поезії в світі.
Поет довго шукав назву збірки, зате виявилася
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вона напрочуд місткою й виразною, саме у ній
читається весь концепція “дивної краси”, яку запропонував Бодлер, бо ж у ній традиційно позитивний образ квітів поряд з традиційно негативним образом зла отже одразу дуже важко
збагнути це зле чи добре поєднання. У цій збірці
розгорнуто передано сприйняття поетом сучасного світу, як царства зла, й водночас його власне
бачення цієї трагічної реальності від якої неможливо сховатися. Ця збірка трактувалася тогочасним суспільством як поетизація та романтизація,
а значить і пропагування зла. Але сам Бодлер
стверджував, що книгу треба оцінювати цілісно,
лише тоді з неї випливає жорстокий моральний
урок.
Після 1848 року Бодлер відчував гостру духовну кризу. Він думає події французької революції,
намагається трактувати їх філософсько . І якщо
раніше поет схиляється до того, що світ — це
хиткий баланс між добром і злом, то тепер він
визнає, що зло всесильне. Від злих намірів Бодлер
і сам неодноразово потерпав, тому у збірці «Квіти
зла» він усе більше звертає увагу на суперечності
життя. На відміну від міщанської звички самовпевнено робити висновок про все, заперечую-

Розповідати про поезії Бодлера, це все одно,
що танцювати про архітектуру їх треба читати. Читати пропускаючи через душу, читати лише тому, що Шарль Бодлер не посороВтім його поневіряння не були даремними.
мився сказати правду за яку ледь не відсидів
Молоді митці завжди цінували відвертість.
кілька років у в’язниці й остаточно збанкрутів.
Отже літературна молодь радо визнала Бодлера своїм «метром»: у 1864 році 20-річний Поль
Верлен опублікував захоплений дифірамб на
його адресу, але Бодлер відштовхнув протягну
руку: «Нічого так я не люблю, як бути на самоті»
Шарль Бодлер вірив, що його вірші, як і
найкращі твори Гюго, Готьє, Байрона, залишать слід у людській пам’яті. Так і сталося. Його
не лише читали — у нього вчилися. Учителем Бодлера назвали:Верлен, Малларме, Рембо, Пруст, Валері, Елюар, Рільке, Еліот, Брюсов
Учителем його називає й автор цієї статті…
Сьогодні Бодлер визнаний класик літератури,
його творчість вивчають в школах та
університетах, його твори перекладено багатьма мовами в тому числі й українською.
Його ідеї та образи активно використуються сучасними концептуальними митцями. Бо
ж читати вірші Бодлера – це як пити вишукане вино яке п’ють не для того щоб сп’яніти,
а для того, щоб насолодитися його букетом.
Творча спадщина Шарля Бодлера була, є й
буде актуальною допоки будуть поціновувачі
справжнього
мистецтва
та
суспільство
з його, здається невиправними, вадами.

Vasyl Cothurnatus
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Через кілька років з’явиться четверта татуювання.
Коли моїй молодшій доньці виповниться 4 роки, її
портрет я зроблю на лівому передпліччі. У той же час
мої лебеді час від часу продовжують дороблятися.
Робив ти все татуювання у одного майстра або
в різних? Як ти вибираєш майстра? І хто робить
тобі ескізи?
Крім першої татуювання всі наступні були зроблені
офіційними татуювальником. Для цього мені доводиться їхати з Берліна в Нюрнберг. Ескіз овна я зробив сам. Портрет був скопійований з фотографії і
лебеді - це взаємодія між мною і моїм татуювальником з Нюрнберга.
Робити татуювання боляче, як ти справляєшся з
болем під час сеансів?
Я відключаю її. У більшості випадків біль не настільки
сильна, щоб її не можна було витримати. Навіть в
районі пупка можна було терпіти.
Був у твоєму житті момент, коли ти жалкував що
зробив ту чи іншу татуювання?
Ні.
Що для тебе табу в плані татуювань, що б ти не
зробив собі ніколи і не приймаєш на інших.
Політичні символи я ніколи не буду носити на собі і
не хочу бачити на інших. Далі я так само не люблю

стандартні трайблы, а також інші татуювання де
відразу видно, що людина погортав каталог і витатуював собі щось звідти.
Кажуть, що татуювання роблять залежним, якщо
раз почав, то не можна зупиниться, так це?
Так, іноді буває. Але слава Богу, мій улюблений татуювальник в Нюрнберзі. Туди не поїдеш по-швидкому.
Зараз татуювання стала в якійсь мірі модою, багато людей не замислюються над значенням,
що вони просто хочуть мати щось кольорове
на тілі, бути модними. Такі часто просто приходять в салон і просять показати, а що у них є.
З татуювальників – людей мистецтва роблять
штампувальників массового виробництва. Як ти
ставишся до цієї проблематики?
Саме такий вид татуювань я мав на увазі. Вони
безглузді. Мені все одно, як будуть виглядати з часом
мої татуювання. Я ношу на собі не як показник статусу або прикраса. Крім того, у старості ми все одно всі
погано виглядаємо. Так що це нічого не значить і нормально.
Хотілося б торкнутися соціальний аспект татуювань. Раніше багато хто вважав, що якщо у тебе
татуювання ти не можеш бути успішним і знайти
«хорошу» роботу. Змінилося свідомість і сприйняття людей або забобони все ще живі?

HOLLY LOOSE (LETZTE INSTANZ)
Спецпроект: Люди мистецтва та татуювання
На який би фестиваль ми не їздили, ми завжди думаємо про
нових цікавих матеріалах для вас. Ось і Амфі не став винятком. Тим більше, що у мене була можливість поспілкуватися
з музикантом, якого я давно знаю, і я застала ще ті часи, коли
можна було побачити ці татуювання під час концертів групи.
Але не буду мучити вас далі, сьогодні нашим гостем став Holly
Loose з Letzte Instanz.
Коли ти зробив свою першу татуювання і що це
було? Довго ти зважався на це?

Скільки у тебе всього татуювань? Розкажи їх
історію якщо можеш.

Свою першу татуювання я зробив навколо пупка. Це
було після вечірки в одному берлінському дворі. Все
на що повинен був звернути увагу мій татуювальник,
було проігноровано. Я просто сів і мене стали татуювати. У підсумку це вийшов овен розміром близько
12x12 сантиметрів. Мені було 17, так що я зробив все
в таємниці.

Всього їх у мене три. Перша - овен мій знак зодіаку.
Друга - це портрет моєї старшої дочки на моєму правому передпліччі. На спині у мене два великих лебедя. Вони означають вірність і любов.
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Ти зробив уже все татуювання що хотів чи будуть
нові незабаром?
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У деяких таке подання живе і далі. І як і раніше є роботи де татуювання можна показувати на загальний огляд. З іншого боку, я помітив, що з татуюваннями і тими, хто їх на собі носить, стали звертатися
ліберальніше і без осуду.
Що б ти порадив людям, які збираються робити
їх перше тату? Як вибирати майстра? Кольорове
або чорно-біле? Просто якісь поради з життя?
Я особисто віддаю перевагу одноколірні тату, чорний
варіант. Але це кожен сам повинен визначити для
себе. Варто кілька тижнів інтенсивно зайнятися цим
питанням. Що людина хоче цим сказати, як можуть
інтерпретувати це інші, що можливо небажано і інше.
При виборі татуювальника я думаю дуже важливі
репутація і сарафанне радіо. Я в жодному разі не
побіг би в найближчий торговий центр, де є студія
тату, я вважаю, що для першого уколу так само важливо приємне оточення.

Daria Tessa
Photo: Daria Tessa
Проект Daria Tessa і Daniela Vorndran
Особлива подяка фестивалю Amphi за підтримку
проекту і за можливість фотографувати.

DEN FANDERA (DETACH)
Спецпроект: Люди мистецтва та татуювання

що це не так - пішли поліпшення, люди стали до нас
тягнутися, рейтинги з наших виступів були вище, ніж
у інших артистів, які звичні для телеканалів. Це живий показник, що потрібно не боятися брати участь
у подібних проектах, шукати якісь шляхи для просування, не відкидати ті можливості, які з’являються у
групи. Не говорити, що «ми - не попса, ми - неформат»,
або «ми вище всього цього». Потрібно залишатися самим собою і просувати свою ідею. Тоді все виходить.

До речі, всі великі фестивалі України дали нам в цьому році головні сцени. Зараз у нашої групи стоїть завдання, ми б дуже хотіли виступити на фестивалях за
межами України.

Тобто ти залишився задоволений участю в ТВпроектах?

Так, звичайно. Я з цим згоден. Татуювання це самовираження, Ми завжди прагнемо виражатися через
прогресивні і артові моменти, тому, безумовно, татуювання, яку тобі зробив майстер або ти зробив її собі
сам – це мистецтво. Я думаю, все-таки для більшості
людей татуювання мають якесь значення, вони перетинаються з життєвими моментами. Вони змушують
тебе думати, до чогось прагнути або про щось згадувати. Татуювання – це форма творчості. Я не люблю
критику від людей, які ніколи не робили собі татуювання, але при цьому вони погано до цього ставляться і
кажуть, що це не мистецтво, або знаходять це чимось
таким, що не варте уваги. Хоча тут же розповідають,
що він/вона вишиває хрестиком, малює картину або
ще щось, і хочуть, щоб на них звернули увагу. Кожен
з нас має право на самовираження. Просто в наш
час татуювання – це трендовий спосіб самоподачі і
підкреслення своє індивідуальності.

Враження від участі в національному відборі на
Євробачення такі ж, як від участі в X-Factor. Єдине, я
шкодую, що у нас не було можливості більш ретельно
до нього підготуватися. Оскільки наш виступ на нац
відборі більше нагадувало черговий ефір з X-Factor,
якщо подивитися на нього з боку. Я не особливо
відчув різницю між Євробаченням та X-Factor, крім
того, що у них різні назви, а сам процес виступи та результати одні і ті ж. Тому, я вважаю, що групи повинні
намагатися показати себе через такі музичні конкурси. Є ще Голос Країни, куди до речі наш вокаліст Льоша теж ходив. До нього тоді не повернулися, але буквально за тиждень було півмільйона прослуховувань.
І багато дізналися, що є група Detach і зацікавилися.
Щодо результатів для групи, можу сказати, що вони
були на обличчя відразу, як тільки ми оголосили про
нашому турі, після проекту X-Factor. Я подивився на
кількість людей, які приходили на наші шоу і зрозумів,
що масштаби значно зросли. На протязі всього нашого туру у нас тільки в одному місті не було Солд-ауту.
Таке масове відвідування наших концертів показало,
що наша участь у ТВ-проектах пішло нам на користь.

Повернімося все ж до нашої основної теми. Ми
дуже раді, що ти погодився взяти участь у нашому тату-проект, мета якого, як я вже тобі казала,
показати, що татуювання також може бути мистецтвом. Чи згоден ти з цим висловлюванням?

Коли ти зробив свою першу татуювання і що це
було? Довго ти зважився на це?
Бажання зробити собі першу татуювання у мене
з’явилася років п’ять тому. Я не розумів, що це буде,
але думав, що, напевно, я зроблю собі рукав. Я стояв у

Літо - чудова пора відпусток і спеки. Ми ж користуємося гарною погодою для того, щоб пофотографувати наших гостей на природі, а не в
студії. Сьогоднішній наш учасник – гітарист української альтернативної
групи Detach, Den Fandera. Detach вже встигли заявити про себе
на багатомільйонну аудиторію, взявши участь у таких проектах як
X-Factor, національний відбір на Євробачення-2017, а також у «Голосі
країни». Фото татуювань Den’а говорять самі за себе, тут мені і додати
нема чого. Але про все по порядку.
Ваша група дуже зросла професійно-за останній
рік. Detach брали участь у таких гучних проектах як X-Factor, в національному відборі на
Євробачення 2017. Що дало вашій групі і особисто тобі участь у цих проектах? І чи плануєте ви
надалі просувати ваш неформат в маси?
Так, безумовно. Бажання просувати нашу групу далі
залишилося. Це був якоюсь мірою експеримент. Ми
всі розуміли, що в плані просування традиційні ЗМІ
для нас закриті. Але для музичної групи будь-якого
формату, це все одно залишається інструментом
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номер один. Але якщо подивитися на ринок, то, наприклад, в містах мільйонниках Інтернет – це передова машина, яка несе інформацію. Для всіх інших
телевізор все одно на першому місці, газети і радіо на
другому. Тому ми шукали метод, інструмент, який би
впустив нас у ці традиційні засоби мовлення. X-Factor
– це круте підтвердження, що там є двері для подібної
музики і найголовніше, що люди готові сприймати. На
самому початку перед кожним ефіром ми думали, що
нас виженуть і це нікому не цікаво. Але потім, коли ми
почали наближатися ближче до фіналу, ми зрозуміли
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черзі до одного майстра в салоні, потім до іншого, але
якось так складалося, що я не міг до них потрапити. І я
подумав, що можливо це не просто так, що ще не час,
або я повинен переосмислити чи потрібно мені це. До
того ж я дуже довго сумнівався з приводу малюнка.
Я не думав про те, що це має бути щось визначене у
певного майстра. Я думав, є у всіх, нехай буде і в мене.
Протягом року я охолов з приводу татуювання і повернувся до цієї ідеї, напевно, років через два. Це був
2015 рік. В той момент я розумів, що я реально хочу
собі тату. Я бачив багато ескізів, але розумів, що мені з
цього нічого не подобається. Я хотів щось нове. Але я
не знав буде це рукав або щось інше. Але потім у мене
трапилася неприємна історія, яка вибила мене на
півтора року з життя. На одному з тренувань у мене
щось сталося зі спиною, запалилася грижа. Я не ходив,
пропустив частину концертів. Але мені пощастило,
що знайшлася людина, яка мене реанімувала і в той
момент я подумав, що хотів би зазначити, закарбувати на собі цей період у моєму житті. Була проблема, і
ми з нею впоралися, і тепер життя триває далі. Все в
наших силах. І тоді я знайшов в Інтернеті роботи майстра Віталія Коми, який кілька років поспіль обіймав
топові місця на Tatto Collection. Я написав йому, не
думаючи відповість він чи ні. Він відповів, але сказав,
що не буде робити мені татуювання, якщо ми не знайдемо з ним спільну мову. Віталію важлива людина,
якщо він не знайде паралельні лінії з особистістю, він
не буде нічого робити. Адже татуювання на все життя.
Він завжди обговорює з людиною що йому потрібно
й навіщо. І тільки після цього береться за роботу. Зі
мною було саме так, ми поспілкувалися в студії, я сказав, що у мене є ескіз з написом групи Deftones, і я сказав, що хочу щось типу такого, але щоб тату невелике
і щоб ніхто його не бачив. Але Віталій запропонував,
що якщо ти хочеш, щоб це реально було круто, давай
заб’ємо тебе груди. =) Мовляв, давай зробимо круто.
І я пам’ятаю свій перший сеанс, коли він набив мені
на животі величезний череп і на наступний день мені
довелося виїхати до Львова. Ми жили в готелі, і я вийшов у шортах в коридор за праскою або прасувальної
дошкою, і пам’ятаю ці божевільні погляди відвідувачів
готелю. І я почав усвідомлювати, що вже відрізняюся
від них. Потім ми почали працювати над тату далі, і
вона почала складатися у якусь загальну картину. Всі
елементи додавалися по ходу роботи. І в результаті
склалися в мою першу татуювання, просто трохи
іншого розміру, ніж я собі уявляв. =) Навіть не знаю,
чи є люди, яким подобається їхня перше тату, в моєму
випадку мені більше подобається друге, воно було
більш усвідомлене.
Тут як раз дозріває наступне питання. Скільки у
тебе всього татуювань? І яка у них історія виникнення, хоча ти вже частково цю історію розповів.
Ну так, як я уже казав, першим татуюванням мені
хотілося показати, що в моєму житті був певний етап,
і я з ним впорався. Для мене тоді це було дуже важлиGothica 76

це просто подобається, і подобаються ті малюнки, які
я переношу на себе. Тату на руці я буду сто відсотків
доробляти, є багато моментів, які відбулися за рік, і я
хочу їх там якось сфотографувати. Також у мене є ідея
– залишати на собі групи, які вплинули на мене і є для
мене фаворитами протягом всього мого життя. Це
абсолютно різні стилі, і часи, і різні епохи. Але тим не
менше я все одно хочу якось закарбувати їх на собі.
Просто я ще думаю, у якій формі все це відобразити,
щоб це виглядало лаконічно, і не було грубою плямою. Це в перспективі, коли я дороблю друге тату, я б
хотів зайнятися відображенням музичних колективів.
Тобто і перше і друге тату тобі робив один і той
же майстер?
Так.
І в майбутньому ти плануєш робити нові тату також у нього?
Так, я йому довіряю. Я дивлюся на ті роботи, які він
викладає і розумію, що поки що для мене немає кращого майстра, ніж Віталій. Я навіть свою подругу направив до нього вчитися бути татуювальницею.
Робити татуювання боляче, як ти долаєш біль під
час сеансів?

во. І мені тоді Віталій відразу сказав, що ми тобі зробимо таке тату, що тобі доведеться тримати себе в формі,
ходити в зал. І хоча це звучить як жарт, але по факту
це правда. Я постійно ходжу в зали, плаваю, займаюся
фізичною навантаженням, щоб моєму тілу було комфортно. До речі, перша татуювання це був подарунок
мені на моє День Народження. А через рік, я зробив
собі друге тату, яке теж стало подарунком на ДН. Я побачив картинку і вона мені дуже сподобалася, ми почали обговорювати це з Віталієм. І з’явилася ідея зобразити дисонанс між минулим часом і нинішнім. Це
означає, що цінності, які, наприклад, були у людей сто
років тому, зараз докорінно змінилися. Зараз люди
під впливом соціальних мереж, лайків, і готові робити
все заради всіх цих сердечок. Задній фон моєї другої
татуювання – це картини Ренесансу, і якісь естетичні,
творчі моменти як замальовки Да Вінчі - Мона Ліза та
ін. на тлі яких зображена дівчина, яка кладе палець
собі в рот, закриваючи собою задній чорно-білий
фон. Панночка ж зроблена в кольорі, дуже яскрава, як
це задзеркалля різних сторін. І це моя ідея, що на моїй
руці будуть жити ось такі дівчата, які розповідають
про те, що відбувається з нами, що цінують люди в
даний момент і про що вони забувають, пропалюючи
життя. Так що друга татуювання несе філософський
сенс. Хоча в якійсь мірі це стьоб. Я не хочу заглиблюватися в зміст кожної татуювання. Якщо чесно,
я ставлюся до цього як до окраси. Сьогодні мені по-

добаються одні шорти або кеди, а завтра інші. Я не
вкладаю в це глобальний фундаментальний сенс. У
плані, що зробив одну татуювання, і вона змінює все
життя. У мене було побоювання щодо черепа, який у
мене з’явився перший. Багато говорили мені, навіщо
ти собі таке зробив, це ж негативний знак. Але я вірю,
що будь-яка ситуація і будь-яка дія в твоєму житті
може обернутися так як ти цього захочеш. Я вірю, що
є якесь дзеркало, яке над нами висить і відфутболює
всі наші думки нам назад. Треба бути обережними зі
своїми бажаннями. Тому що всі вони збуваються, а ми
не вміємо їх формулювати.
Ти зробив вже всі татуювання, які ти хотів чи скоро будуть якісь нові?
Перша татуювання складається з восьми або десяти
елементів. На другий татуюванні теж багато частин, я
не прагну за кількістю, я просто знаю, що буду доробляти другу.
Отже, є варіант, що ти заб’єш руку повністю?
Я думаю, що так. Просто у мене завжди було бажання робити татуювання так, щоб навколишній світ не
міг їх розгледіти. Я погодився на велику татуювання
на грудях, тому що коли я одягаю футболку, все одно
ніхто не розуміє, що вона там є. Татуювання на руці
теж саме. Ми дійшли до рукава, і в холодну погоду, та
й навіть улітку, я можу одягти кофтину і теж нічого не
буде видно. Тобто я зробив тату не для показухи. Мені

Напевно я люблю біль, не знаю, мені подобається. Я
не скажу, що це супер мега боляче. Але один раз я
дуже важко відходив після тату сеансу. У мене були
сеанси по 4, 5 або 6 годин. Були неприємні моменти,
але я не можу сказати, що від цього можна оскаженіти
від болю. Навпаки, це прикольно. Один раз, правда, я
випив знеболювальне, коли мене били область соска.
Дуже болюче місце. Напевно, є місця, де дійсно боляче робити тату, на колінах, наприклад, або там де тонка шкіра. Але у мене в цілому проблем не було.
Були у твоєму житті моменти, коли ти шкодував,
що зробив собі одну з своїх татуювань?
Взагалі не шкодую. Правда, коли я почав бити друге тату, я дивився на перше і думав, що друге мені
подобається більше, але при цьому я усвідомлюю,
що коли зроблю собі третє тату, то воно мені буде подобатися більше, ніж два попередніх. Якби я про це
шкодував, я б уже давно намагався їх переробити або
вивести з шкіри. Це все робиться суто для себе і мені
так комфортно.
Що для тебе табу в плані татуювань, щоб ти не
зробив собі ніколи і що тобі не подобається на
інших?
Я не вітаю містичні, релігійні атрибути. Хоча коли
ми почали бити мені друге тату, на якому до речі
зображені відьми, я зрозумів, що все залежить від
контексту. Все залежить від того який сенс ти в це
вкладаєш. Якщо бити якісь хрести або черепа з метою
врятувати себе від якоїсь катастрофи або від заклять,
таке мене лякає. Але я думаю, що мені може сподобатися ескіз з подібними зображеннями, так що, напевно, обмежень все-таки немає. Хіба що я не бив би
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той момент я зрозумів, що тату-це не просто так, що
воно має значення.

ти майстра? Кольорове або чорно-біле? Просто
якісь поради?

Хотілося б торкнутися соціальний аспект татуювань. Раніше багато хто вважав, що якщо у тебе
є татуювання ти не зможеш стати успішним і
знайти «хорошу» роботу. Змінилася свідомість і
сприйняття людей або ці забобони все ще живі?

В першу чергу я б порадив не поспішати. Зараз я
розумію, що це добре, що я не зробив собі тоді рукав. Я впевнений, що якщо б я це зробив, я б зараз
шкодував і думав, що це якась дурість. До першої
татуюванні я йшов протягом трьох років, і тому я
ні про що не шкодую. Момент часу потрібно добре
обміркувати. Робити ескіз ручкою і ходити з ним,
це нерозумно. Просто треба зрозуміти, навіщо тобі
потрібна татуювання. І бути готовим до того, що ти
будеш ходити з цим все своє життя. Вибір майстра
це все дуже індивідуально. Майстрів зараз багато,
які обробляють свої роботи в фотошопі, викладають
в соціальних мережах і це виглядає начебто круто, а
фактично це не так. А тобі потім жити з цією татуюванням. Тому потрібно їздити, спілкуватися з майстрами,
дивитися їх роботи за фактом, як вони виглядають на
людях, якщо є така можливість. Корисно відвідувати
тату-конвенції, тату,-виставки, на яких майстри зазвичай демонструють свої найактуальніші роботи. Зробити татуювання - це все-таки не з’їсти морозиво =)
До цього потрібно підходити зі здоровою і тверезою
головою, і усвідомленням того, що тобі потрібно.

Мені здається, що зараз якраз все навпаки, через те
що це модно і трендово. Всі модні топові заклади, ресторани вибирають собі персонал, різних бороданів
спортивної статури, забитих татухами. Я, думаю, я б
не пішов працювати в банк, мене б туди просто не
взяли, якщо б у мене була забита, приміром, голова.
Але якщо у мене з-під сорочки трохи визирає татуювання, я думаю, нічого в цьому такого немає. Наш
Макс колись працював в готелі і у нього був рукав. І я
теж один час працював в офісі, в серйозній структурі,
хоч це і був шоу бізнес, і у мене вже були тоді татуювання. Не бачу в цьому нічого такого. Мені здається
принципів Радянського Союзу більше немає, що коли
йдеш на співбесіду треба одягати білу сорочку, гладити брюки і вішати метелика. Компанії все ж більше женуться за фахівцями, а не за зовнішнім виглядом. Тим
більше, зараз багато працюють фріланс, це актуально.
Все змінилося за цей час.
зображення геніталій, ні чоловічого, ні жіночого, це
дивно, і матюки б не бив. Є деякі речі, які не те, що
табу, а просто виглядають стьобно. Приміром, коли
було модно набивати собі ієрогліфи, і людина не
розбирається, не розуміє істинне значення написи,
думаючи, що він набив собі «щастя», а це може зовсім
інше слово. Піддаватися моді це точно не для мене. \
Кажуть, що татуювання роблять залежними,
якщо раз почав, то неможливо зупинитися, правда це?
Так, це правда. Я сам ловлю себе на думці, що так, я
хочу ще. І хлопці, хто робив собі тату разом зі мною,
говорять все, треба робити наступне! Мені ж, наприклад, може сподобатися якийсь малюнок, і я думаю,
що у мене б він виглядав дуже круто. Треба робити.
Коли зробив перший крок, назад дороги вже немає.
Я не зустрічав татуйованих людей, які б сказали, що
більше не хочуть робити собі тату чи прагнули б вивести їх. Навіть якщо у кого-то что-то в житті змінилося,
це питання не до татуювання, а до змісту, який вона
несе. Тому так, залежність є. Прикольно, коли ти хочеш зробити собі щось екстравагантне, ставиш перед
собою мету, досягаєш її і потім від цього кайфуєш.
Зараз татуювання стали в якійсь мірі модою, багато хто не замислюються над змістом, вони просто хочуть мати щось кольорове на своєму тілі,
бути модними. Такі люди часто просто приходять
в салон або до майстра і просять показати, що у
них є. З майстрів татуювання - людей мистецтва
вони роблять штампувальників масового виробництва. Як ти ставишся до цієї проблематики.
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Ну, бачиш я спочатку теж думав, що татуювання – це
якась мода. Як зараз, наприклад, модно носити бороду, або як колись було модно бути мошником, панком
чи хіпі. Це все приходить і йде. Завтра скажуть, що
борода і татухи більше не тренд. Я на все це не дуже
реагую. У мене немає такої роботи, яка б змушувала
мене одягатися якимось особливим чином. Немає
людей, які б мені говорили, як мені потрібно одягатися. У мене є моя зона комфорту, в якій я мешкаю. І
той, яким я зараз є, я собі подобаюся. Я можу показати свої документи, де мені на фото років 16, 17 і люди
не повірять мені, і скажуть, що це не я і це неможливо.
Але тоді я був таким, і мені так подобалося. Просто
я мислив по-іншому в той період. Якщо завтра скажуть, що модно бути без татуювань, це не означає що
я відразу побіжу все це виводити. Мода змінюється.
Якщо вона зараз піде, то через років двадцять повернеться в якійсь іншій формі. Це спіраль, яка весь час
повторюється. У мене в школі був дивний випадок,
коли я попросив старших хлопців, у яких були татухи,
зробити мені теж тату. Мені сподобалося зображення вовка, виючого на Місяць, з обкладинки зошита, я
побіг до цим хлопців, вони як-то мені ручкою перевели це зображення на шкіру. Я прийшов додому, ліг
спати, а вранці, коли потрібно було підніматися до
школи, я зрозумів, що не можу поворухнутися. У мене
не було сил ні встати, ні підняти телефон. Мені було
дуже погано. Перша думка, яка у мене з’явилася, що
потрібно терміново змити з себе зображення цього
вовка, що то за ніч зі мною сталося недобре. Я як-то
через силу доповз до ванни, і змив це зображення.
Від нього залишилося тільки червона пляма, я прокинувся тоді після обіду і відчув, що мені стало легше. В

Щоб ти порадив людям, які тільки збираються
зробити свою першу татуювання? Як вибира-
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А ще за рік після „Nosferatu. Symphony of horror” („Носферату. Симфонія жаху”) Мурнау було відзнято цілий
десятисерійний серіал „Les Vampires” („Вампіри”), режисером якого став Луіс Фьюлладе (Louis Feuillade).
І хоч фільм відноситься до жанру містики та жахів,
але нажаль жодного вампіра ви там не побачите.
„Вампіри” – це банда вбивць, що скоюють страшні
злочини, але кров вони не п’ють. Цікавий цей фільм
зокрема і гарно зіграними ролями. Чого тільки варта харизматична актриса Жюльєт Мусідора (Juliet
Musidora). Та й взагалі фільми того часу надзвичайно вирізняються емоційністю акторів. Захоплення,
страх, відчай, радість – все це та багато іншого можна
зрозуміти і без слів, тільки за виразом обличчя. Можливо саме тому німе кіно і досі цікавить суспільство.

факультетів світу. У цьому його фільмі надзвичайно цікавими є засоби досягнення атмосфери страху. Самі вампіри з’являються в кадрі дуже мало, але
атмосферно їх присутність відчувається протягом
всього фільму. Єдине, що може не сподобатися сучасному глядачеві, розбещеному динамічністю сучасного кіна, так це деяка затягнутість сюжету. Події
розвиваються надзвичайно повільно, що за задумом повинно було надавати глядачеві можливість
приєднатися до ходу фільму, додумати свої деталі
та візуально уявити собі сюжетну лінію. Мабуть саме
тому цей фільм свого часу і не мав великого успіху
в глядацької аудиторії, а зараз цінується лише у колах естетичних кіноманів, або просто фанатів такого
кіна.

Також, якщо говорити щодо вампірської тематики, то не варто опускати з поля зору фільм „Vampyr
- Der Traum des Allan Grey”(„Вампір – сон Алана
Грея”) 1931/1932 років, знятий людиною, що наразі
вважається одним з класиків світового кіномистецтва
в плані режисури. Карл Теодор Дрейєр (Carl Theodor
Dreyer) – режисер з великої літери, майстер, який
вмів у своїх фільмах зіграти на таких тонких струнах підсвідомого, що його методи та засоби стали
не просто гарними прикладами для наслідування, а
й увійшли в підручники кращих кінематографічних

Далі варто згадати зовсім невідомі, або ж маловідомі,
старенькі екранізації різних готично-вампірських
романів та акторів, що своїм образом створили класичного „великого, злого і кусючого” Вампіра. Був
колись давно такий режисер, як Тод Браунінг (Tod
Browning) і зняв він перший американський фільм
про вампірів. Так, я знову кажу „перший” хоч і знято
його 1927-го року. Так вже склалося, що кінематограф
тільки ставав на ноги, починав розвиватися і тоді
до нього ставилися зовсім не так, як зараз. Нажаль,
на той час багато фільмів просто знищувалися. Той

ВАМПІРИ

В КАДРІ ЧОРНО-БІЛОГО КІНО
Вампіри... вампіри. Вампіри! Вони всюди. Просто не
всі їх бачать та відчувають. Уявляєте, їх колись навіть
боялись – це вже зараз деякі особистості тільки і
мріють, що зустріти справжнього вампіра і стати його
жертвою. Тема вампірів була настільки актуальною у
всі часи, що не оминула і кінематограф. Отже, сьогодні
поговоримо про вампірів у кіно.
Ще у самому своєму зародку мистецтво кіно
зіткнулося з вибором тем для екранізації і однією з таких стала тема жахів. Адже режисери робили ставку
перш за все на почуття глядачів, а чи не найсильнішим
почуттям у всі часи був і є саме страх. Вампіри вже
на той час були надзвичайно гарно описані в різних
готичних романах, що з’являлися раніше, і тому стали ідеальними героями саме таких фільмів жахів.
Самі ж фільми жанру horror знімалися і раніше, але
не відразу там наважились зіграти справжнього
вампіра. Взагалі характерною рисою того часу була
надзвичайно велика кількість відзнятих фільмів. У
той час кіно як мистецтво тільки зароджувалося і
тому на цьому полі було досить багато місця для
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експериментів. На режисерів та акторів ніхто не вчився, ніхто не думав про авторські права і світову славу
та шалені заробітки. Все було набагато локальніше.
Знімали істинні фанати, які в це вкладали свої кошти
та життя. Вони прагнули визнання від тієї нечисленної
публіки, якій мали змогу показати свої творіння. А в
результаті вони отримали визнання всього світу.
Одним з таких режисерів із світовим ім’ям зараз
вважається Фредерік Вільям Мурнау – „батько” першого кіновампіра. Хоча їх знімали і до нього, але його
граф Орлок (прототип Стокерівського Дракули) став
саме тим справжнісіньким вампіром, в реальність
якого вірили ще дуже довго після виходу фільму.
Дійсно, Макс Шрек (Max Schreck) зіграв неперевершено, а чудовий мейк-ап та технічні можливості чорнобілого фільму довершили цей загадковий і містичний
образ. Цей фільм, створений 1914-го року, визнано
класикою світового horror-жанру і він не втратив
своєї краси та актуальності навіть за майже століття
свого існування.
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же самий „найперший” „Носферату” дійшов до нас
тільки дякуючи великій удачі і чистій випадковості
– одну копія фільму все-таки не встигли знищити.
Але повернемося до американського кіно, що у нас
є чи не найпопулярнішим. Отже, пан Браунінг та його
„Лондон після півночі” („London аfter Midnight”). Ні,
ні – не плутайте його з добре вам відомим гуртом, це
таки дійсно кіно. Варто зазначити, що це була перша
більш-менш повнометражна американська картина про вампірів – я не беру до уваги короткий метр
(15 хвилин) фільмів „Вампір” 1913 та „Село-вампір”
1916 року. Також цей фільм цікавий тим фактом, що
десь за рік після його виходу було випущено ще й
озвучену версію, що іноді зустрічається під назвою
„Знак вампіра”. Чудова робота актора Лона Чейні
(Lon Chaney) та режисера Тода Браунінга створили
ще один незабутній образ гротескного вампіра. Але
лиха доля не дала нам повною мірою потішитися шедевром – всі копії його втрачено. Хоча не так давно,
а саме в 2002-му році, з’явилася інформація, що одну
копію фільму було знайдено в американського фермера. Отже, пошукати таки варто.
А далі знову згадаємо класику, а якщо точніше, то
Брема Стокера і його „Дракулу”. Отже, Тод Браунінг
не зупинився тільки на „Лондоні після півночі”, а
посягнув своїми ідеями на безсмертний твір Стокера. До того ж граф Дракула у нього вже був – той
самий Лон Чейні. Правда надзвичайно прикрий поворот долі завадив – Лон Чейні помирає від раку. Та
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режисера вже не зупинити і тут на сцені з’являється
дійсно культова особистість – Бела Лугоші (Bela
Lugosi). Ще один „істинний” вампір. І фільм таки
було знято. Звуковий фільм „Дракула” („Dracula”)
вийшов 1931-го року. Фільм дуже естетично гарний
і м’який як для фільму жахів. У ньому ви не побачите багато кров і жорстокості. Єдина крапля крові,
що з’являється у кадрі – з порізу пальця Ренфільда
(прототип стокерівського Харкера). Немає жодного
кадру, де б Дракула кусав своїх жертв – він з хижим
почуттям схиляється над жертвою і затемнені кадри,
що йдуть далі, тільки змушують глядача домальовувати в своїй уяві криваві сцени як то кажуть – в міру
своєї збоченості.
І останній фільм, про який я сьогодні згадаю – перша
визнана світова екранізація „Дракули” того ж Стокера. Перша тому, що хоч фільм „Носферату” Мурнау
вийшов у 1914-го, але перевидано його офіційно було
1922-го. А ще в 1920-му році у такій добре відомій
країні, як СРСР, було випущено фільм. Про вампірів.
Але на превеликий жаль інформації щодо цього
фільму дуже мало, відомо тільки те, що абсолютно
всі копії його не збереглися до наших часів. Та все ж
факт залишається фактом. І можливо колись також у
світ зовсім випадково випливе єдина вцілівши копія
цього кіношедевру. Принаймні, хотілося б на це дуже
сподіватися... Надію втрачати не варто...

Maryna Evilly
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13 вересня 1997 року з аншлагом проходить їх перший сольний концерт в ДК КПІ.
А на початку 1999 Андрій Середа дебютував в якості ведучого в прямому ефірі на
ТРК «Ера», але після цього ефіру генеральний продюсер каналу наклав табу на все,
що пов’язане з КОМУ ВНИЗ. В цей же час
продюсер і бас-гітарист групи Сергій Степаненко активно шукає можливості видати
концертний альбом «In Kastus In Vivo», який
пізніше виходить на касетах, CD і відео.

Легенда рок-музики і культовий гурт готичного руху в Україні, вони почали свій
творчий шлях в далекому 1988-м. І стали першозасновниками готичної сцени в Україні оскільки на відміну від своїх
братів по музиці грали більш стилістично
і філософськи близьку до канонів готики музику і крім того ще й виглядали як
типово готичний проект – чорний одяг ,
доволі серйозний рівень стилізації на сцені.
Андрій Середа, лідер КОМУ ВНИЗ, виглядав як похмурий пророк для всіх хто потонув у розкоші, для всіх хто продав душу,
пронизливо поглядаючи в натовп перед
сценою співаючи «Наву». Його погляди далеко обходили тогочасну альтернативну
сцену України. Декілька разів виступивши
на фестивалях, вони потрапляють на першу
«Червону руту» де одразу здобувають друге місце в жанрі рок-музики. Випускають
свій перший альбом «Падая вверх» і разом
з іншими лауреатами Червоної Рути їдуть
на гастролі до Канади. Далі була Польща і
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міста України. Всюди гурт добре приймає
публіка, всюди лунає їх «Суботів» на слова
Шевченка. Потім гурт доволі сильно змінює
своє звучання і вже на другому альбомі
- «КОМУ ВНИЗ» починає грати достатньо
важкий, похмурий рок з елементами готики, фолка, язичництва, української історії.
Близько початку 90-тих КОМУ ВНИЗ вже
майже повністю змінюють стилістику і починають грати справжній український готичний рок зі смаком індастріала. А в 1996му виходить їх триумфальний «In Kastus».
Альбом зрілий і потужний. Після виходу
«In Kastus» українська преса не знаючи слова «готика» ультимативно називає звучання КОМУ ВНИЗ «урбаністичною готикою»
(«urban gothic»). Таким чином слово «готика» як визначення музики і стилю життя перший раз з’являється на українській
андеграундній сцені і десь в цей же час
КОМУ ВНИЗ усвідомлюють що вони формують цю сцену і є готами, тому стилістика
вже стає культовою і стійкою.

14 вересня 2000 КОМУ ВНИЗ стають хедлайнером першого українського готичного фестивалю «Діти Ночі», а на УГП був відкритий
офіційний сайт гурту який впродовж багатьох
років був офіційним джерелом інформації
від КОМУ ВНИЗ. В 2002 році при підтримці
УГП КОМУ ВНИЗ першою з українських команд виступає на найбільшому світовому
готичному фестивалі Wave Gotik Treffen,
що відбувається щорічно в німецькому
Ляйпцігу. Пізніше КОМУ ВНИЗ ще два рази
візьмуть у ньому участь (WGT-2004 і WGT2007).

З тих часів гурт відіграв безліч концертів на
усіх великих фестивалях і сценах українських
міст. З кожним роком їх концерти стають
тільки кращими, як добре витримане вино.
Наразі КОМУ ВНИЗ готуються святкувати
своє 30-ти річчя в статусі справжньої легенди української рок-музики.

Vitaliy «stranger», Andriy «Featon»

Андрію, питання до Вас. Беручи до уваги Ваш
акторський талант, якби Вам запропонували
зіграти у кіно такого легендарного козацького
полководця, як Тарас Бульба, Ви б погодились? І
взагалі які відомі історичні постаті викликають у
Вас повагу та захоплення?
Не погодився б - мене бояться коні. Повагу викликають Святослав, Хмельницький, Мазепа, Лотрінген,
Шухевич, Маннергейм, Караян, Шпеєр, Володимир
Бакун. Всі інші - десь далі в серці. Захоплення - Іван
Богун і моя тітка Зіна.
Повертаючись до вашої акторської діяльності.
Розкажіть про вашу роботу у «Павлику Морозовому». Чи подобається Вам творчість
Подерв“янського? Який твір та герой подобається
Вам найбільше?

Чи відчуваєте Ви якісь внутрішні зміни, які
відбулися за роки існування гурту? Як би Вам
дали таку можливість, Ви б змінили щось на вашому музичному шляху, або залишили б все так
як є?
Майже визначили правду й кривду. Майже
сублімували прояви. І ми перестали вірити в
можливість.
За роки існування склад гурту ні разу не мінявся,
в чому Ваш секрет довголіття гурту?
В прокрастинації.
Якщо говорити про концертну
Наскільки вона реінкорнує?

програму.

Смерть - це дуже цікаво. Але нам поки що більш
відчутні її прояви ззовні. Доростимо - реінкарнуємо.
У Ваших піснях дуже часто підіймається тема
релігії та Батьківщини, шанування людиною свого коріння, свого єства. Наприклад, такі змістовні
композиції, як «Шива», «З Ісусом», «Від Києва до
Ольстера». Чи вбачаєте Ви паралель між любов’ю
до Бога та любов’ю до Батьківщини? Як Ви
вважаєте наскільки сильно пов’язані між собою
ці почуття?
Боги збагачують Людину - Людина збагачує
Батьківщину - Батьківщина збагачує Богів - Боги
тішаться.
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Яким на Вашу думку має бути «справжній гот»?
Це мають бути по-перше конкретні внутрішні
відчуття, або певні ідеологічні погляди? І чи важливо при цьому дотримуватися певного стилю?
Імплозія - підвищення власної внутрішньої енергії.
«Справжній гот», власне, несеться цим шляхом. Але
найцікавіше виникає тоді, коли мова заходить про
сцену, головне завдання якої - викид енергії назовні.
Це вже експлозія. Чудова ситуація. Світлому началу
протидіє начало Темне. Баланс, блін. З точки зору християнства, гот на сцені - суцільне Чистилище. А стиль
- це забавка.
Зараз в Україні проходить багато фестивалей,
що спрямовані на розвиток та популяризацію
вітчизняної молодіжної культури та естетики.
Як Ви вважаєте, чи сприяють подібні фестивалі
зростанню професійного рівня українських
музикантів, чи допомагають вони в їх подальшому розвитку?
Фестивалі професійний рівень використовують, а
зростає рівень на репетиціях. Чи допомагають? Чим
відмінні музиканти від упирів? Вони не тільки всотують. А взагалі, як каже мій син, гарних музикантів
підтримувати не треба, треба фільтрувати гівно.

Подобається, що мало хто пише прізвище пана Леся
правильно (прим. ред. : у версії питань яка була
відправлена гурту прізвище справді було написано не вірно). З КОМУ ВНИЗ у виставі - я і Малін. Граю
Бога смерті Танатоса. Роль дописана, аби, певно, пояснювати любителям матюків, про що насправді
йдеться. Малін додає гітарного тиску. Вистава - морок, мрачілово, всі мертві. Готика. Є й друга вистава
- «Сни Василіси Єгоровни» - то вже барокко. Маю три
ролі - мудня Валерія Валерійовича, чурку-чебурека
під*раса ішакофіла і лорда козо- і ховрахотраха. Мама
мене вчила, що таке не може подобатись.
Ні для кого не секрет, що Ви дуже тепло ставитесь до ваших прихильників. Відкрито з ними
спілкуєтесь, роздаєте автографи, коли Вас про
це просять. Але «хто?» для Вас ваш істинний слухач, Ваш палкий фанат? Чи повинен він разом із
Вами пройти весь шлях з початку до кінця, або це
не важливо на якому етапі людина зрозуміла, що
ваша творчість їй до душі?
Сталість - тільки до рідних і любимої кішечки. Все інше
приходить з голодом.
Якби існувала така нагорода, як «музичний
Оскар», по типу кіношної, але саме у музиці, кому
саме Ви б вручили статуетку за безперечний
вклад в цю сферу?
По-перше, така нагорода існує. І не одна. Звукорежисерам би вручив.
Як Ви ставитесь до сучасного кіно? Ходите до
кінотеатрів? Можливо є якась кінострічка, яка
Вас дуже вразила за останній час?
Не існує сучасного чи не сучасного кіна, є насолода і
ошелешення. Не ходжу до кінотеатрів - масова енергетика заважає адекватно сприймати. Яка стрічка
вразила? Можливо, «Valhalla rising».

Хто для Вас був героєм в дитинстві? Орієнтиром?

Ви мріяли в дитинстві бути рок-музикантами?

Забобони у тих, хто грати не хоче.

Фет Фрумос.
У Вашому гурті вірять у якісь забобони?

У нас було коротке дитинство. Не встигли.
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Що найбільше дивує у людях?
Діджейство.
Яку книжку зараз читаєте? Вам більше до вподоби українські автори? Чи світова класика?
Не має українських авторів - і світових. Є співучасть.
Взаємодія. Уроборос.
Наприклад, настояний на творах Шевченка, ти якось
спілкуєшся на будь-яку тему з якимось, наприклад,
німцем, який згодом, окрилений такою доброю
бесідою, має просвітлення і створює, скажімо, нове
BMW, на якому невдовзі, до безтями захоплений, летить, наприклад, фінн, який потім, від того переживання, пише гарну книгу. Чом не твій внесок?

Яким Ви бачите майбутнє сучасної андеграундної
сцени в Україні?
Чим більше гівна - тим карбованіша протидія. Судячи
з усього - майбутнє перспективне. Ми, так розумію,
маємо на увазі людей розумних?
Яку «батьківську» пораду Ви могли б дати молодим українським рокерам на їх шляху до успіху?
Не слухайте старших.

Iryna Kalenska, Daria Tessa
фото з архіву гурту Кому Вниз

Або, вертаючись до теми про кіно. Чого так неприємні
погані, наприклад, голлівудські фільми? Тому що
якась наша падла, що назвалась олігархом, вкрадені
у нас з тобою гроші вантажить у якійсь світовий банк,
який потім нашими ж грошима спонсорує якийсь
фільм, що виявився гноєм. Знову співучасть, всі так
близько. Світ зморщився. Земля всихає.
Чи є у Вас якась особлива «формула успіху»?
Набір хімічних реакцій, котрі виникають для
підтримки життя. Процеси дозволяють організмам
рости і розмножуватись, зберігати свої структури та
відповідати на вплив навколишнього середовища.
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Gothica Model
Діана Ламієва
Україна, Київ/Черкаси
Зріст: 167 см
Улюблена музика: Pink Floyd, Dead Can
Dance, Type O Negative, The Sisters Of Mercy,
The 69 Eyes, Clan of Xymox, Dommin, Ea
(doom), Alien Vampires, Combichrist, Covenant,
U2, Coldplay, Goldfrapp, Lana Del Rey та інші.
Діяльність: засновник пабліку Satan Style
(https://vk.com/satan.style); на даний момент студент-режисер; вивчаю історію соціальної
еволюції та досліджую шляхи вдосконалення розвитку людства в наш час; займаюся
виготовленням дизайнерських предметів
інтерьеру та одягу.

Сторінки у соц.мережах:

Інтереси: мистецтво в усіх його проявах,
езотерика, онтопсихологія, подорожі, верхова їзда, фаєр-шоу, етноботаніка, вільний
танець, вокал та багато інших.

https://www.facebook.com/
blackopiumblossom

https://vk.com/id.lamia
https://www.instagram.com/
blackopiumblossom

Фотографи:

Tanya
Panina,
Anna
Ropot,
Oleksandr
Yakimovich
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