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ПОРТФОЛІО:

STANISLAV ISTRATOV (FLEX)
Журнал Gothica зі Станіславом співпрацює вже давно і ми вдячні йому за допомогу. Багато його робіт прикрасили обкладинки нашого видання різних
років. І от нарешті і він сам став героєм нашої розповіді. Ми трохи поговорили
за фотографію і за життя. Що з цього вийшло, читайте нижче. А також насолоджуйтесь добіркою робіт Станіслава.
Вітаю. Розкажи, як ти прийшов до фотографії.
На сайті написано коротко але точно, що
«22.05.07 зробив першу фотографію». Що це
було?
Привіт. Так, в цей день я купив фотоапарат і просто зробив тестовий знімок. Це не був якийсь
прихід в фотографію, творча задумка тощо. Просто купив фотоапарат - почав знімати.
Також на твоєму сайті вказана спеціалізація
як «Dark & Beauty photographer». Чим
тебе приваблює зйомка портретів таких
напрямків?
В цілому, мені подобаються різні тематики, але
такі стилі у мене може краще виходять і якось
ближче. В Beauty напрямок я не відразу прийшов.
А Dark естетика мені давно подобається. Портрет
- це люди. Мені подобається фотографувати людей, тому я більше знімаю портрети.
Наскільки ти робиш знімок ДО зйомки, а
наскільки сильний внесок пост-обробки в
остаточний результат?
Насправді все робиться до зйомки, здебільшого,
і під час зйомки. Пост-продакшн є. В деяких
фотографіях його багато, в деяких - мало. В основному, його не так багато, як багато хто думає.
І фотоманіпуляції - це поодинокі роботи які є в
моєму портфоліо або на сайті. До зйомки все
планується. Дуже рідко буває, що я приходжу
заздалегідь не продумавши, що ми будемо робити. Бувають в процесі якісь зміни по світу або
образу. Це природно, адже це зйомка. Людський
фактор. Але в основному це робиться до зйомки.
Підхід спочатку зняти, а не нашопить. Якщо щось
треба фотошопить, це обговорюється до зйомки і це вирішується максимально під час зйомки,
щоб це можна було зробити.

Як відбувається процес підготовки до час
зйомки? Чи конструюєш сцену / предмети /
світло?
Так, зазвичай малюється сцена. Описово
(літерами) або якщо це схема світла, то малюється
заздалегідь. Все це малюється, продумується. І
відповідно послідовність образів продумується,
щоб менше світло рухати. Це ближче до кіно напевно. Я не сильний в кінематографі, але я бачив
зі сторони. Це як раз щось схоже по процесу.
Сама зйомка це обмежений час і все треба встигнути. І треба продумати відразу що ми будемо робити. На час зйомки ми про це не думаємо, на час
зйомки ми знімаємо.
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але в житті я досить далекий від цього всього. Я
бачу це і знаю тематику. Але в плані того, що у нас
Я користуюсь технікою Pentax багато років, за розмальовані пентаграмами стіни або ще щось,
цей час різні моделі фотоапаратів були. Щодо то це не так. І я одягаюся не в якісь готичні шмотоб’єктивів, більше всього користуюсь 77mm і ки. Я в чорному ходжу, але це не пов’язано з тим
31mm, теж Pentax. В технічному плані фотоапа- що це готика або dark естетика.
ратура повільно розвивається. Зараз з’явились
бездзеркальні камери і я приглядаюся до цього І в кінці, традиційні короткі поради. Що б ви
на майбутнє. Можливо наступна камера в мене порадили початківцям фотолюбителям, які
буде бездзеркальна. Щодо soft’у. Я майже не за- хочуть «еволюціонувати»?
ймаюся ретушшю, а для каталогізації використовую Lightroom. І Photoshop трохи, щоб прищики Найкраще - не починати :) Хороші технічні назатерти чи показати для ретушера деякі момен- вички приходять з часом. Бо якщо ти ідею добре технічно не реалізував, то глядач її не
ти, що треба зробити.
оцінить. Звичайно допомогають курси або якісь
фотошколи, майстер-класи. Це хороша річ для
Як я знаю у вас з дружиною Іриною ще і твор- еволюціонування. Хоча у нас цим часто нехтують.
чий союз. Ти фотографуєш, вона займається Всі хочуть вчитися самі. Хоча я не згоден з цією
пост-обробкою. Судячи з ваших робіт ви обоє позицією. Я вважаю, що майстер-класи скорочузахоплені dark-естетикою. Що взагалі для ють час на еволюціонування. Другий момент це
тебе поняття «dark lifestyle»? Чи присутнє це розвиватися інтелектуально для того, щоб щось
робити. Все інше це відчуття композиції, відчуття
в вашому житті за межами творчості?
Dark естетика у нас споглядального характеру. світла - це все приходить з практикою. Так що
Тобто вона в нашому житті не присутня. Ось є практика це основне.
Можеш розповісти коротко про hard і soft
інструментах, які використовуєш у роботі?

тату, вони мені подобаються. Бачити їх на людині.
Але собі зробити тату не маю бажання. Те ж саме і
з dark естетикою. Мені подобається творити в ній,

Андрій Featon
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СПЕЦПРОЕКТ: ЛЮДИ МИСТЕЦТВА І ТАТУЮВАННЯ

SIMONE SALVATORI
(SPIRITUAL FRONT)

Фотосесія з цим музикантом була однією з причин моєї зимової поїздки в
Рим. І я дуже рада, що зробила це. Коли ви думаєте про Spiritual Front, в голові
виникає картинка чоловіка в костюмі з гітарою. Сьогодні у нас є шанс побачити, що ховається під костюмом, і я обіцяю, ви дійсно здивуєтесь!
Коли ти зробив своє перше татуювання і що
це було? Аж доки ти наважувався на це?

Чи робив ти все татуювання у одного майстра
або у різних? Як ти обираєш майстра? І хто робить тобі ескізи?

Це було в ранніх 90-их, я думаю в 92-му чи в 93му році, це було безтолкове трайбл татуювання, Різні майстри тату, деякі мої близькі друзі з Риму.
але як не дивно воно до сих пір зберегло свій Іноді я просив якісь особливі мотиви, іноді я поглибокий чорний колір. З різних причин я зно- милково довіряв їм !!!
ву переїхав в район, де я раніше жив і де зробив
цей трайбл, я був дуже здивований, побачивши,
що студія як і раніше там, з тими ж ескізами на
вітрині. Нічого не змінилося з 90-их;)
Я не думаю, що прийняття рішення зайняло багато часу, у мене просто була необхідність зробити татуювання, я був підлітком, я не знав нічого
про цей світ, але в той час татуювання не були так
популярні.
Скільки у тебе всього татуювань? Розкажи їх
історію, якщо можеш.
Я майже повністю забитий. Більшість з них
орієнтовані на релігійні теми, за винятком моєї
правої ноги, яка присвячена тим, хто в тій чи іншій
мірі надихнув мене: Marc Almond, Fassbinder, Elvis,
Morrissey, Ennio Morricone.
Ти зробив уже все татуювання, що хотів або
будуть нові незабаром?
Я б з радістю скасував деякі зі своїх татуювань
ха-ха, я був молодий, коли почав, і зараз я майже
повністю забитий, я боюся, що я не зможу зробити так багато, що б хотів зробити - Lehi, DuncanX,
Jondix, Hooper татуювання, але я не думаю, що у
мене ніколи не буде можливості зробити їх собі!
29 Gothica

Робити татуювання боляче, як ти справляєшся з болем під час сеансів?
Я стаю дуже слабким!!! Я використовую крем
і коли у мене сесії на спині, деякі ліки з серії
морфіну! Не можу більше терпіти біль.
Чи був у твоєму житті момент, коли ти жалкував, що зробив те чи інше татуювання?
Багато моментів, ха-ха-ха.
Ти сам татуювальник, як ти прийшов до цього?
Я не довго займався цим, коли працював в студії,
але це не тривало довго, робота займала занадто
багато часу і вимагала повної самовіддачі, і я був
зайнятий музикою та іншими речами.
Яке було перше татуювання яке ти зробив як
татуювальник?
Це було татуювання хлопцеві, який недавно помер, це була невелика труна на нозі. Який похмурий підступ долі.
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В якому стилі ти працюєш як татуювальник?
Я люблю російські тюремні татуювання.
Що для тебе табу в плані татуювань, що б
ти не зробив собі ніколи і не полюбляєш на
інших?
Ну, я не дуже люблю традиційні татуювання, але
я робив деякі. Я не люблю татуювання в японському стилі і ніколи не насмілювався робити їх.
Кажуть, що татуювання роблять залежним,
якщо раз почав, то не можна зупиниться,
чи так це?
Коли ти починаєш вивчати світ татуювань і
знайомишся з різними стилями, з усіма цими
прекрасними артистами, ти можеш легко закохатися в це все. І якщо у тебе спеціальні
відносини з твоїм тілом і своя історія, це може
зробити ситуацію ще небезпечнішою.
Зараз татуювання стали в якійсь мірі модою, багато людей не замислюються над
значенням, вони просто хочуть мати щось
кольорове на тілі, бути модними. Такі часто просто приходять в салон і просять
показати, що у них є. З тату-майстрів - людей мистецтва роблять штампувальників
ширвжитку. Як ти ставишся до цієї проблематики?
Я зневажаю простий прояв стилю, колекції
створених, але непотрібних татуювань, добре
зроблених, але без історії або значення. Звичайно ж це моя особиста точка зору, і в той же
час я усвідомлюю, що не всі татуювання повинні
мати особливе значення, але татуювання тільки
для того, щоб круто виглядати - для мене це не
працює.
Хотілося б торкнутися соціального аспекту
татуювань. Раніше багато хто вважав, що
якщо у тебе татуювання, ти не можеш бути
успішним і знайти «хорошу» роботу. Чи
змінилося свідомість і сприйняття людей
або забобони все ще живі?
Залежить від роботи, яку ви збираєтеся робити! Слава Богу, татуювання стають менш страшними, ніж кілька років тому, якщо подумати
про всіх цих повністю татуйованих футболістів
з хуліганськими стрижками ... це безумство.
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Багато людей люблять показувати свої супер
зроблені татуювання але, на жаль, такі ж як у 2000
інших. Інтернет так само допомагає поширити це.
Це жахливо, але в той же час це швидкий спосіб
дізнатися про багатьох художників по всьому
світу!
Щоб ти порадив людям, які збираються робити їх перше тату? Як вибирати майстра?
Кольорове або чорно-біле? Просто якісь поради з життя?
Я віддаю перевагу чорно-білій. Перший крок - це
вирішити якому стилю ви віддаєте перевагу, друге - знайти кращого майстра (або просто вибрати одного фаворита) і дати йому всю необхідну
інформацію для створення індивідуального тату.
Ескіз важливіший, ніж реалізація. Якщо реалізація
ідеальна, але ескіз фігня... то все татуювання фігня.

Проект: Daria Tessa і Daniela Vorndran
Інтерв’ю: Daria Tessa
Фото: Daria Tessa
Tessa’s Welten Fotografie
https://www.facebook.com/tessaswelten
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GANNABABY
«Це не просто чувіха, з якою тобі круто. Це ще 2 пацана і апарат». Так самі називають
себе музиканти столичного іноді-поп гурту GannaBaby Ганна Нелуп (вокал), Тимур
Соловйов (барабани) та Станіслав Жеребчук (бас).
Попри те, що групі лише 3 роки, вони встигли зарекомендувати себе на українській
сцені: видали EP “Лише Своє”, проїхали “Останній Перший Тур”, зняли декілька
успішних кліпів.
Сцена — їхнє місце сили, адже запис аж ніяк не передасть того драйву, який несуть
музиканти наживо. Музичні завсідники Alchemist Bar, «Художники Літератори Артисти Музиканти» та столичного фесту Ulichnaya Eda, вони підірвали такі українські
фестивалі, як ЗАХІД, Koktebel Jazz Festival, Файне Місто, Рок Булава, Winter Energy,
Фестиваль Дибільної музики та Гогольфест. GannaBaby отримали 4 «так» від журі десятого Х-фактору, а у 2019-му стали переможцями Koza Music Battle.
Вони створюють музику, яка їх «пре»: грають іронічний електронний інді-поп про
любов та соціальні проблеми, який адресують українцям — «різним, дорослим і малим, розумним і не дуже, реперам і металхедам, пацикам і дівчатам».
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Привiт. Які новини у GannaBaby наразі?
Ганна: Привіт! Вчора відсвяткували 3-річчя
GannaBaby. Згадали все хороше і не дуже, понастальгували, проаналізували діяльність за
останній рік, що вийшло, що не дотиснули, склали мапу дій на прийдешній рік. Короче, їли суші і
займались командним будуванням.

Ганна: На Файному натовп придумав фразу
«Класні Лосіни». GannaBaby трансформували її в
пісню. Геппі енд)

За участь в Файному ми дуже боролися і це був
надзвичайно бажаний і важливий виступ. Саме
в день виступу відбулася наша перша серйозна
сварка в середині GannaBaby. Навіть дивно. В таА якщо конкретніше, то от на вихідні скатаємось кий знаковий день. Можливо, далася взнаки втодо Львова. Там зіграємо декілька пісень на од- ма. GannaBaby дуже готувались до фестивалю:
ному з телеканалів, а потім вже відсвяткуємо підготували 2 нових трека, віжуал. Ми ТАК хотіли
ДН GannaBaby на повну. Орендували там хоро- показати наш віжуал, що привезли з Києва проший отель зі СПА, тому будемо їсти піцу и па- стирадло і проєктор. Власноруч перед виступом
ритися. Також, придумали собі кудись виїхати, змайстрували екран з підручних матеріалів (баусамітнитися в заміський будинок, щоб пришвид- рабанних і мікрофонних стійок), щоб виступити
шити процес написання альбому. Так, до речі, ми так як ми запланували. Але і там не обійшлось без
зараз працюємо над першим повноформатни- ексцесів.
ком GannaBaby. Вже випустили кілька синглів, їх Під час виступу на файному, я (ГАННА) була в
можна послухати на всіх стрімінгах по запросу сітчастих лосінах. По моїх розрахунках нічого не
“GannaBaby”, а також в YouTube і SoundCloud. Ко- передвіщало біди, але коли світловики увімкнули
ротше кажучи, у GannaBaby стандартні новини де- лампи ультрафіолету, моя спідня білизна буквальфолтного музичного гурту, мало оригінальності) но засяяла) Можливе саме тому натовп придумав
цю комічну фразу “Класні Лосіни”, але як показує
досвід - все на краще. Заходьте на YouTube
У вашого гурту прикольні кліпи, особливо GannaBaby і зацініть, в яку цікаву роботу розви«Класні Лосіни», я чув що це все почалося нулась чиясь комічна фраза.
на фестивалі Файне Місто. Що там за історія
була?
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При перегляді «Лежебоче» особисто мені
відразу згадується The Prodigy «Smack My
Bitch Up». І взагалі в саунді теж відчувається
вплив королів електронного панку. Чи може
це я собі придумав? :)

сам являється певною глибою української андеграунд метал сцени. Але не дивлячись на це,
Сергій чудово орієнтується в різних жанрах, і що
найголовніше - він відкритий до найсміливішого
креативу, розуміє його і оформлює таким чином, щоб слухач отримав задоволення і зрозумів
сенси закладені в творчості. Коротше кажучи,
подобається GannaBaby співпрацювати з Revet
Sound, бо ця взаємодія не тільки покращує звучання гурту, а ще і розвиває нас як музикантів.

Стас: Не дивлячись на те, що 66,6% учасників
GannaBaby є фанатами цього легендарного колективу, що трек, що кліп робилися без
участі рефренсів на семпли Ліама. Хоча, варто
відзначити, що при зйомці сегмента в клубі, для
того щоб змусити втомлених людей відриватися
по повній, з колонки (яку можна помітити в дея- В кінці зими ви виступили на десятиріччі
ких кадрах) звучав живий концерт World’s on Fire фестивалю Winter Energy. Які враження від
та й в цілому, з The Prodigy як мінімум варто брати івенту і публіки?
приклад того, як повинні виглядати живі виступи.
Стас: Це був дуже цікавий експірієнс. У нас з’явився
новий апарат, додалося 4 нові треки, які ми нажиЯ знаю, що ви зараз працюєте над повнофор- во ще не грали і дуже хотілося їх протестувати. Наматним альбомом на студії Revet Sound. Це жаль, перед самим виступом виникли труднощі
відома студія, що працювала над релізами з тим самим новим апаратом і замість запланорізних жанрів від електроніки до метал музи- ваного вриву довелося 10 хвилин (які тривали
вічність) тримати вкрай незручну паузу, а потім
ки. Задоволені співпрацею?
Ганна: Так, дуже. Наш саундпродюсер Сергій відіграти залишок часу, щиро сподіваючись, що в
Любінський - профі своєї справи і чоловік він залі все звучить набагато краще, ніж на сцені. Не
дуже порядний, що для нас є надважливо. дивлячись на всі ці моменти, публіці дуже зайшов
GannaBaby почали співпрацю з Revet Sound наш перформанс, судячи з відгуків після виступу.
рік тому, і це був дуже правильний крок для Проблему, до речі, пофіксили, тому сподіваємося
GannaBaby в плані переходу на новий виток зву- на наступний виступ із запланованим вривом на
чання. Сергій Вікторович працював з великою початку \m/.
кількістю мастодонтів української естради і він
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Після початку карантину активність в соц мережах значно впала, бо ми почали більш активно
розвивати наш YouTube канал (знімати короткі
відео на задані теми. Цей наш вилив можна знайТимур: Так, у 2019 ми дуже плідно провели фе- ти в плейлисті “кіностудія ім.Олександра Достивальний сезон. Були на Файному Місті, Захід вженко і GannaBaby”) і зосередилися на студійній
Фесті, Фестивалі Дибільної Музики, Коктебель роботі.
джаз фест, Вулична Їжа (Київ) та ін. Окрім цьо- Чим саме цікавіше займатися? Та все дуже
го ми дуже активно виступали по закладам, подобається робити! І пісні нові, і відео, і мерч
знімали кліпи, записували альбом, приймали створювати, і репетирувати, і виступати! Майучасть у різноманітних музичних батлах, деякі же все, що пов’язано з діяльністю - нам довпонавіть виграли. 2020 був майже пустий по ви- доби. Звісно, через карантин вже дуже хочеться
ступам. Встигли потрапити на Respublica Fest в увірватися на якийсь живий виступ. Тим паче,
Кам’янець Подільському та на Gogol Fest в Дніпрі. є що показати з нового матеріалу. Дуже цікаво
Така активна діяльність в 2019 давала купу фото подивитися, яка буде реакція слухачів. Тому,
та відео контенту, котрим Ганна наповнювала шановні, будьте відповідальними і дотримуйтеся
всіх карантинних норм, щоб нам вдалося швиднаші сторінки в Інстаграм та Фейсбук.
ше зустрітися на якомусь літньому опенейрі.
Ви виступали на багатьох фестивалях
України, але також ведете активність в соцмережах гурту. Що для вас цікавіше, виступати на концертах або створювати треки?
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Чия музика тебе надихає на творчість? Або
можливо не тільки музика?
Тимур: Вже протягом багатьох років моїм особистим джерелом творчої снаги і натхнення є
пісні Ганни. Як тільки відчуваю, що якось немає
ідей і запаси натхнення трохи підвичерпалися, я
відкриваю нотатку “пісні Ганни” і передивляюсь
її. Іноді переслуховую замальовки, записані на
диктофон, перечитую тексти і це дивним чином
працює. Причому завжди і невідмовно.
що український андерграундний продукт, в
Ганна: Ми хотіли б нагадати читачам, що їм по- своїй більшості - інтелектуальний, спонукаючий
щастило народитись в найкращій, молодій, до думки, контент. Цікавтесь, шукайте і вам возрозвиваючійся країні і вони, підтримуючи свіжі дасться, запевняю вас. А також, підписуйтесь на
українські гурти, можуть стати свідками за- GannaBaby в соцмережах. До зустрічі на простородження чогось грандіозного. Цікавтесь, рах кібер простору, а також на живих концертах,
що відбувається на сучасному культурному без будь-яких обмежень.
українському терені і я гарантую - ви будете шоковані. З кожним роком якість продукту
Андрій Featon
зростає в геометричній прогресії. Найголовніше,
І традиційні побажання нашим читачам.
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ORIONIX
Цей гурт поєднує в музиці безліч жанрів і напрямків від synth-pop до electronic
rock. Самі музиканти свій стиль називають alternative future pop-rock і велику увагу
приділяють не тільки музиці, а й візуальній складовій.
В творчому арсеналі гурту десяток відеокліпів, концертні відео, студійний альбом та
півторагодинна концертна програма.
Гурт заявив про себе широкому загалу в 2016-му на київському фестивалі Halloween
Horror Night. У той же час ORIONIX презентували свій перший сингл «Overdose» і він
відразу ж потрапив в ротацію кількох радіостанцій. Наступного року музиканти
потрапляють в лайн-ап двох наймасштабніших всеукраїнських фестивалів - Файне
мiсто та Zaxidfest.
ORIONIX постійно експериментують зі своїм стилем, і в кожному новому фото чи
відео дивують шанувальників, при цьому у музикантів є свої фішки, що давно стали
їх відмінною рисою. Завдяки яскравому стилю ORIONIX були частими музичними гостями Odessa Fashion Week, і стають цікавими не тільки музичним, а й fashion-медіа
- про гурт пише навіть журнал VOGUE.
На наші питання відповідає вокалістка і лідер гурту - Анастасія Ren.
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У вас цікаві костюми на виступах і в кліпах.
Привіт! Перед усім хочу привітати редакцію жур- Хто займається їх концептом і створенням?
налу “Gothica” з п’ятнадцятиріччям та побажа- Взагалі розкажіть про взаємовідносини вати великих успіхів, натхнення і якомога більше шого гурту з фешн-індустрією.
читачів. Ви робите дійсно класну справу, бо нашій Візуальним стилем гурту займаюсь я сама, так
музичній культурі дуже необхідне таке круте, як вважаю, що для будь-якого музичного артиста одним з найголовніших аспектів є те, як він
естетичне і корисне видання.
В цьому році ми встигли дати декілька концертів виглядає на сцені.
Привiт. Які новини у Orionix наразі?

в Одесі, зняли відео на майбутній сингл, випустили сувенірну продукцію. Наразі, готуємо кілька
цікавих анонсів та досить великий крутий концерт в Одесі наприкінці весни : )
Як би ви описали проект Orionix для тих людей, що ніколи не чули вашу музику?

Я б назвала Orionix – музикою , за якою ви скучили. Адже мене надихають rock, synth-rock,
pop-rock та post-punk 90-х і 00-х. Наслухавшись
свого часу DepecheMode, The Cure, Evanescence,
Placebo, Clan Of Xymox, ранніх 30 SecondsToMars,
TheBirthday Massacre, Zeromancer та інших, і додавши сучасні електронні елементи, я створюю
музику Orionix, і саме тому ми маємо багато позитивного фідбеку, як від молодих слухачів, так і
від більш старшого покоління меломанів.
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Мені дуже подобається постійно бути різною,
вражати прихильників і глядачів, виділятись серед інших та привертати увагу. Окрім того, я не
забуваю про хлопців з гурту, знаходжу для них
цікаві речі та збираю сценічний лук. Усе це – такий же важкий і цікавий процес, як і написання
музики, бо потрібні елементи одягу чи аксесуари
доводиться не тільки довго шукати, але й створювати своїми руками, і іноді за добу до виступу.
Бажання епатажно виглядати допомогло нам потрапити на музичну сцену Odessa Fashion Week,
а також, зробити цікаві колаборації із молодими
дизайнерами. В майбутньому, мені б хотілося
зробити власну лінію одягу із футуристичними
елементами, яка б характеризувала наш погляд
на стиль.

Щодо кліпів. Мені особисто найбільш сподо- Я знаю, що у вас вийшла книга «ORIONIX.
бався «Summer». В ньому є дійсно літня атмос- Story». Розкажіть про неї докладніше. Хто зафера. А який кліп вашої мрії? Якщо відкинути ймався її створенням? Там можна дізнатися
про таємниці гурту? :)
бюджети і інше.
Це справжній комплімент для мене, адже вся робота над цим кліпом була зроблена мною. Тільки
для аерозйомки ми використали оператора, а всі
інші кадри знімали я і Neiro (гітарист). Костюми,
макіяж, монтаж і продакшн – моїх рук справа і це
дуже класно, коли ти можеш реалізувати те, що
бачиш в своїй голові.
Якщо дійсно відкинути бюджети - майже в
кожній пісні я бачу цілий фільм - історію із екшном, пригодами та коханням. Наприклад, на
пісню «DevilMayLove» мені хотілося б зняти фантастичний сюжет, що розказує про протистояння сил небес та пекла, та як палке кохання між
дівчиною-янголом та красунчиком-демоном
може перевернути усілякі закони незвіданого
світу. Можливо такі ідеї банальні, але ми, дівчата,
полюбляємо красиві фентезі-історії. Доказом того
є багато відомих бестселлерів свтової літератури
і кінематографу.

«ORIONIX.Story» - наразі моя така ж гордість, як
і музична складова проекту. Це історія, в якій
розповідається про світ майбутнього, який
наближається до епохи автоматизації. Світом
«правлять» дві технологічні корпорації. Одна з
них, в гонитві за відкриттями, створює справжнього розумного робота – дівчину, яку не можна
відрізнити від людини, як ззовні, так і при розмові.
Вона унікальна і прагне вивчити цей світ і людей,
та реальність у тому, що її створили в воєннополітичних інтересах і її доля вирішена. Намагаючись втекти з корпорації дівчина знайомиться
із двома хлопцями-найманцями, які професійно
займаються крадіжками технологій та пристроїв
для дуже конфіденційних державних осіб. Допомагаючи одне одному, вони об’єднуються. І чи
зможе дівчина знайти спокій у дивному світі майбутнього, жити серед людей та захистити своїх
друзів – ми дізнаємось із книг. Усього планується
три книги, перша вже доступна. Створенням
історії, також, займаюсь я.
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ше граємо там, і дякуємо за крутий звук, світло,
прихильність організаторів та людей, які майже
всі збираються під сценою під час нашого виступу. До речі, ви можете подивитись live-відео на
пісню “Wanna Be” з цього фестивалю на нашому
YouTube каналі. Окрім того, Halloween для нас
Чи можна в книзі дізнатись про таємниці гурту? є особливим святом, тому що наш найперший
Так, безумовно. Якісь риси характеру і звички я концерт відбувся на фестивалі Halloween Horror
дійсно беру із живих «прототипів» - гітариста Neiro Night 2016 у клубі «Бінго».
і барабанщика Leo :) Також, у сюжеті знаходиться
важливий аспект мого натхнення та відповіді на Що для вас цікавіше, виступати на концерті
часто запитувані питання. А ще, думаю не буде або створювати треки?
зайвим сказати, що деякі моменти із книги опосередковано знаходили своє місце в реальному Важко визначитись із цим питанням. Мені цікавіше
виступати на концерті, але це не означає, що я не
житті після їх написання.
ловлю кайф від створення музики. Ті, хто бачать
мене під час запису мелодії, підбору звуків та поМинулої осені ви виступали на Halloween шуку вокального приспіву, називають мій стан
івенті на території Одеської кіностудії. Цікаво своєрідною нірваною. Іноді я можу провести
звучить локація. Як там все було? Які вражен- увесь день за комп’ютером і інструментом, і навіть
ня від івенту і публіки?
не помітити цього. Та, мабуть, виступати цікавіше,
Це дуже класний фестиваль, і всім, хто буде в бо так я бачу очі людей і їх реакцію на пісні, які
Одесі в період хелоуінських свят, рекомендую створювала цілими днями. До того ж, останнім
його відвідати. Тематичні ярмарки, костюми, часом, мене цікавить і процес підготовки до кожїжа, напої, антураж і класна музика на великій ного виступу – пошук костюмів, аксесуарів, ідеї
території, схожій на справжній парк – ось це щодо мейк-апу, і т.д.
Саме тому, вихід книг буде не дуже швидким
процесом, але таким чином, я навмисно тримаю
всесвіт, який створила, живим. Адже я і музиканти гурту – є персонажами цієї історії, неначе актори, і тому, мені не хочеться швидко завершувати
сюжет і розкривати карти.

Halloween фестиваль в Одесі. Ми вже не вперGothica 52

дванадцяти треків, інструментальні інтерлюдії,
які будуть змістовно об’єднувати всі пісні. Буде
Взагалі я часто надихаюсь саме музикою, і як я багато драйву, більш альтернативної музики і
вже казала, мій музично-естетичний смак ство- відверті почуття. Цей альбом буде присвячений
рювався завдяки року 90-х та 00-х. Із більш сучас- внутрішнім почуттям та справжньому коханню.
них артистів мене надихають зараз Bring Me The До речі, мною вже закінчена робота для двох
Horizon, Joywave, Poppy. Також мене надихають треків до третього альбому, і можу точно сказавраження, а саме, концерти, фестивалі, подорожі. ти, що на противагу другому, третій альбом буде
І цього дуже не вистачає зараз, тому дивлюсь ба- присвячений суспільним маніфестам і проблегато різних старих концертів відомих артистів. мам людства в цілому.
Це допомагає не опускати руки і відчувати себе
сильною.
І традиційні побажання нашим читачам.
Чия музика тебе надихає на творчість? Або
можливо не тільки музика?

Знаю ви зараз працюєте над 2-м альбомом. Є
вже плани, коли його почує публіка? І взагалі
цікаво, що ви там готуєте.
Так, зараз багато часу ми проводимо в студії,
експериментуємо, записуємо вокал і інструменти
і дуже сподіваємось, що наш другий альбом можна буде почути вже у цьому році. Я вважаю, що
він набагато сильніший, ніж перший. Альбом
буде повністю англомовним і буде містити, окрім

Друзі, не втрачайте надії на краще, намагайтесь знаходити позитив в усьому, що вас оточує,
випромінюйте тепло і гарний настрій, адже все,
що ми транслюємо в цей світ, повертається до
нас. Не опускайте руки, більше дихайте свіжим
повітрям, бережіть своє здоров’я та не забувайте
мріяти!

Андрій Featon
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CSMPLS
« ЕМО CSMPLS - так ми зараз називаємось. ЕМО - це експериментальне музичне
об’єднання. Або - ексклюзивне міжкосмічне орієнтування. Або - емоційне міжвидове
оточення. В залежності від настрою. CSMPLS - Cosmopolis - це ціла філософія, яка з
моменту створення нашої группи трансформувалась та продовжує трансформуватися. Разом з нами і з оточуючим нас світом. »
На зв’язку гурт CSMPLS, вокалістка і автор текстів - Женя Фітч.
пинитись) Їх дуже багато, як виявляється. Тих, хто
Привіт) Наразі ми працюємо у творчому тандемі мене надихає. А ще мене надихає життя. У всіх
– Женя Фітч+Олександр Літвин. Причому Саша за- його проявах. Особливо надихає, коли чоботом в
раз у Києві, а я – в Ризі. Він пише музику, я – вірші. обличчя. Коли так боляче, що ховайся. Саша каже,
Найближчим часом плануємо запис декількох що саме такі моменти треба відпрацьовувати
нових треків. Можливо, запис та зведення буде творчістю. І я з ним згодна.
відбуватись саме в Ризі. А ще в нас виникла ідея
– створити з наших вже зіграних та ще майбутніх
пісень про космос окремий альбом. Робоча назва
“У меня в голове – только космос”. Ось такі в нас
новини.
Привiт. Які новини у Cosmopolis наразі?

Ви називаєте свій гурт як експериментальне
музичне об’єднання. З останніми двома словами зрозуміло. А в чому саме експерименти?
Експерименти – це частина науково-дослідної
роботи. Ми в процесі своєї творчості вивчаємо
по-перше – себе. Свої думки. Свої бажання. Свої
мрії. По-друге – в нас досі немає єдиного стилю в
музиці. Вірніше – в нас цих стилів декілька. Вони
змішуються між собою в щось нове. І по-третє –
ми експериментуємо з публікою. Деякі кажуть,
що інтелектуальність тепер – недоречна. Ми
маємо інший погляд. Інтелект доречний завжди.

В 2016 році на ГогольФест ви виконали цікаву
програму «Библіотекарь». Я так розумію,
це були вірші поетів, що жили в Києві під
супровід музичної імпровізації. Це теж частина експериментів?

Саме так. Мені здається, що експерименти з того
Відразу відчувається що у вас великий бек- й почалися. Одного разу ми (тоді нас ще було
граунд в мистецтві, але я все ж спитаю. Чия п’ятеро) зібралися в кафе на Подолі та дурогомузика вас надихає на творчість? Або можли- нили – хлопці грали імпровізації, а я з розумним
во не тільки музика?
виглядом читала вірші. Так в нас започаткувався
Це питання дуже складне. Буду відповідати за себе, сайд-проект. На публіці цей проект був зіграний
бо в Саші, немає сумнівів, буде своя відповідь. лише один раз – саме на ГогольФест. Зараз цей
Почну з музики. Чомусь одразу згадала The Cure. проект ніхто не розвиває, але він живе якимось
І чомусь їх Lullaby. Ще – Duran Duran. Depeche своїм життям. Постійно отримуємо повідомлення
Mode, звичайно. A-Ha. Oasis. Daft Punk. Coldplay. у FB, що в “Библиотекарь” – нові перегляди та
Karl Frierson. Rachelle Ferrell. Quincy Jones. Barry “лайки”.
White. Yael Deckelbaum. Слухайте, я не можу зу57 Gothica
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Наприкінці зими ви виступили на десятиріччі навіть порівнювати. Цікаво і створювати, і вистуфестивалю Winter Energy. Які враження від пати. Створювати – більше загадковий процес.
Виступати – більш непередбачений.
івенту і публіки?
Дуже вдячні організаторам івенту за запрошення
до участі. Вперше в житті відчула себе справжнім
готом. Публіка для нас була незвична. Казкова, я б
так сказала. Особисто я була налаштована на свято – зараз, у період пандемії, для артистів кожен
виступ на публіці – свято. Моє свято відбулося.
Після нашого виступу до мене підійшла дівчина
з дуже красивими очима і сказала: “Спасибо.
За вашу музыку. За ваши песни. ” Для мене така
реакція на нашу творчість – найважливіше.

На вашому сайті окрім звичних для музичного гурту розділів є сторінка «Казки». Це також
частина Cosmopolis?
Казки – це частина мене. Я – частина CSMPLS. Так,
казки – частина CSMPLS.
І традиційні побажання нашим читачам.

Насамперед – здоров’я. Міцного. Для тіла й для
душі. І мрій. Прекрасних мрій, які можуть здаваЩо для вас цікавіше, виступати на концертах тись нездійсненними. Їх ще називають рожевими.
Мені здається, що саме такі мрії допомагають нам
або створювати треки?
Створювати треки – це життя. Звичайне життя. лишатися дітьми незалежно від віку. Може ці мрії
Цікаве звичайне життя. А концерти – це свято. зроблять наш світ краще.
Це хвилювання – який буде звук, чи все вийде, як
було сплановано, яка буде публіка, як ця публіка
Андрій Featon
буде сприймати те, чим ми живемо. Не можу
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фестивалю «Діти Ночі: Чорна
Рада», ідеолог та головний
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com.ua), координатор лейблу
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Журнал Gothica заснував Андрій «Featon» Гаркуша в 2006 році у співпраці з Українським Готичним Порталом. Журнал Gothica був першим готичним виданням України і на багато років став
головним dark журналом на території країн екс-СРСР.
Перший номер вийшов під назвою «G.O.T.H.», а починаючи
з другого під звичним «Gothica». Всі ці роки фінансування
друку і основні роботи зі створення журналу виконував Андрій «Featon», який і є його головним редактром.
Gothica висвітлює всі аспекти готик-сцени як в Україні, так
і за кордоном. Станом на квітень 2021 рік з моменту запуску журналу видано 30 номерів.
Естетика готичної, авангардної і темно-романтичної боку
мистецтва. Перший і єдиний в Україні журнал про готику,

Marina Evilly

редактор / розділ кіно
Україна, Київ

Daria Tessa

Видання охоплює всю багатогранність готичної і
нестандартної культури від готичної музики (gothic
rock, gothic metal, industrial, ebm, dark folk, dark ambient,
neoclassical, love metal, darkwave, dark electro, synth pop,
folk metal, future pop, dark trance, ritual, noise), літератури і
кіно в різних стилях (modern & post-modern, avant-garde,
dark romance, fantasy, non-standard, thriller & suspense,
apocalyptic, decadence, psycho, existence), а також фото
(dark erotic , fetish, industrial) до живопису, архітектури
і багато чого іншого. Найвідоміші і незвичайні групи, найгучніші і епатажні імена, вишукане мистецтво і
інтелектуальна література, все це можна прочитати на
сторінках цього журналу. У журналі «Gothica» вас чекає
величезна кількість статей, інтерв’ю, рецензій, новин та
багато іншої цікавої інформації. Наша мета - підтримка
української готичної / андеграундної сцени і надання
інформації для зацікавленої аудиторії про тенденції
і течіях світової «готичної сцени», а також про всі інші
види готичного, нестандартного і dark мистецтва.

редактор

Німеччина, Wiesloch

Yaroslav M.aY
редактор / pr

Україна, Суми

2004-2005

Iryna Kalenska

ред ак тор/кореспондент
Україна, Київ

З жовтня 2004 року Андрій
«Featon» в Черкасах видавав невеликими тиражами щомісячний
фензін готичної музики «Dark
Culture». Виходив він близько
року, і було випущено символічно
13 номерів, після чого фензін вичерпав себе і був закритий, так
як з осені 2005 року разом з командою однодумців Андрій почав працювати над створенням
першого повноцінного готично-

Iryna St.Mortis

екс-дизайнер 2006-2009

Yaroslav Yara

редактор, інтерв’юер
Україна, Київ

го видання в Україні. У новому
виданні планувалося поєднувати
всі грані готичної субкультури, публікувати матеріали про
музику, літературу, кіно, моді,
фотографії та стилі життя готів.

частину журналу (формат, якість
друку і поліграфії, дизайн) і у
вересні 2006 року вийшов другий номер журналу, під звичним
всім вам назвою - «Gothica». Після
цього ми намагаємося постійно
розвивати журнал, як у візуальній
частині, так і в наповненні.
У цей період був найбільш
стрімкий розвиток журналу.
Зібрана велика команда авторів,
фотографів, редакторів. Було
опубліковано безліч інтерв’ю з
топовими командами dark сцени,
щорічні репортажі з усіх основних світових фестивалів. Також
з’явилася схема повного циклу
створення та дистрибуції журналу. Всього в цей період було випущено 12 номерів. Цей період
можна назвати «золотим віком»
журналу Gothica.

2006-2009 2010-2014
Більше півроку наполегливої ро
боти дозволили випустити перший в Україні готичний журнал
«G.O.T.H.».
А ще півроку нам знадобилося,
щоб переглянути всю візуальну

У 2010 стартували відразу кілька
проектів пов’язаних з журналом.
Перший це триденний фестиваль
industrial і extreme electronic музики - Energy Open Air.

Наша комада і автори

Фестиваль успішно стартував
і з роками став культовим для
шанувальників таких напрямків
музики,
і
вони
щорічно
приїжджали на фестиваль з усіх
куточків екс-СРСР території.
Другим проектом став сайджурнал Division, над яким
працювала команда Gothica.
Концепція Division - це альтернативний музичний журнал
про рок і метал музику. А слоганом його став «Все найкраще і найгірше в музиці». Нажаль, старт Division припав на
час, коли друковані журнали
ставали менш популярними.
І хоч Division став помітним
явищем в музичній історії
України, але комерційно не став
успішним, і пізніше був припинений випуск нових номерів.
Сам же журнал Gothica добре

розвивався в ці роки і регулярно випускалися нові номери (вийшло 8 номерів за цей
період).

2014-2020
У 2014 відразу кілька несприятливих чинників підвели нас
до того, щоб призупинити
друк нових номерів. І з часом
з’явилася нова концепція цифрових номерів, які ми видавали
дуже рідко, але вони були досить об’ємними, більше 100 стр.
У цей період було випущено 7
номерів.

2021-...
Згодом відбувся перегляд
концепції журналу і значне
розширення його можливостей. І вже в поточному
році оновлений журнал став
знову регулярно випускатися. І до того ж з’явилося
дві версії - англійською та
українською. Так що 15-ти
річчя ми зустрічаємо розвитком і з оптимізмом дивимося
в майбутнє.

хто допомогав нам всі ці роки
Maksim Izvne
Anastasia AngrySpirit
Alexander UNO
Kamilla Nazyrova
Konstantin Ont
Vladimir Ganzikov
Anastasia Mironets
Viola «viola_noir»
Sad Tear
Mikhail Parfenov
Lina Smykalo
Vitaly Whisper
Igor Martin
Drianna Night-Ghostess
Lord Alex
Darky
Divuar
Ksenia Namalevana
Ger-Doktor-Alice
Innuendo
Alina Traum
Elina
Dimonaz
Alexander Quadral
Anastasia mvampyrus,
Samara
Ksenia Mozzhuga
BioClone
Miroslava Galushko
Tatiana Pechegina
Alexander Von Verzicht
Alexey Sheptunov
Your Conscience
Elena Polyakova
Oleg «Moonwalker»
Alina Gabriel
Dmitriy Steiner
Olga «Froes» Volodchenko
Grigoriy «DJ Tyrant» Sitenko
Dmitry «StalkerVA» Bezruchko
Vasyl «Cothurnatus»
Kamila «Fata-Morgana»
Oksana «InfernalFlower»
Polina «polly»
Oleg «Heinali» Shpudejko
Nickolay «Sauron» Makhin
Darja «Rona» Koroljova
Olexandra «Stoa»
Konstantin «Ont»
Eugenij «Eugen» Sinenko
Denis «Sonnenbarke» Ponomarioff
Nikoletta «Yumi»/»Morena» Zhak
Sergey «Woid» Korotaev
Igor «Spain» Miya
Margarita «Malice»
Svetlana «MidnightQueen»
Varvara «Varvara»
Vadim «Wily» Lukavij
Eva Moonspelldark
Viktoria MadPrincess
Alexander «Der Beobachter»
Grechanik
Alexander «Blyg» Vaitsekhovich
Julia «Klodiya» Suvorova
Alex «Sonar»
Kiril «Cyrill3» Eresov
Jurko Quark
Dmitriy Mescalito
Vitaly «Bjorn» Matvejchenko
Stas «Xtavras» Kopp
Andrey «Bloodlite» Nefedov
Edward «Arsenicum» Trofimov
Roman «YourJesus» Bekh
Irina «Sonne»
Natalya «Noskova» Zlobina
Valeriy «Zangezi» Shlikov
Cyber II a.k.a. Rivethead
... і багато інших
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Featon
15 років Gothica
2021 рік - приємний рік для святкування 15-ї річниці Gothica. Журнал пережив
Covid-19, і редакція прагне видавати нові регулярні випуски не лише українською,
але й англійською мовами.
Багато років тому «Gothica» стала першим друкованим виданням про готичну музику та субкультуру в Україні. Він поширювався по всьому світу, але переважно в інших
країнах Східної Європи. Сьогодні журнал став невід’ємною частиною нашої готичної
субкультури. Своєрідна хроніка цього руху.
Журнал ожив і існує досі завдяки його керівнику та головному редактору - Андрію
Featon. Сьогодні ми маємо можливість поговорити із творцем та постійним головним редактором журналу Gothica та дізнатись багато нового про історію та розвиток
журналу за ці п’ятнадцять років.
Для початку я хотів би привітати журнал з
ювілеєм. П’ятнадцять років - це багато для видання!
Я пам’ятаю перший номер журналу. Здається, це
було вчора, але 15 років минуло як мить ока, і з
того часу так багато чого сталося. Скажи, будь ласка, як починалася історія журналу?
Дякую за привітання! Так, спробую трохи згадати, як
все це було.
Перший номер журналу з’явився з типографії 17 березня 2006 року, ця дата і стала своєрідним Днем
Народження журналу. Хоча до його виходу друком була кропітка і тривала, більше півроку, робота над матеріалами до першого номера. Я як головний редактор створив план номера, і крім того
підготував великий відсоток матеріалів. Особливо звичайно запам’яталася робота над титульним
матеріалом про Sopor Aeternus. На той час це був
один з моїх улюблених музичних проектів і тому
я довго і з особливою ретельністю працював над
цим матеріалом. Власне, обкладинку номера також прикрасив(ла) Анна Варни з Sopor Aeternus.
У роботі над матеріалами до першого номера також
брав участь досить серйозний авторський склад.
Матеріалів було багато, і номер вийшов досить великим - 64 сторінки. Верстку номера зробила St.Mortis,
яка була дизайнером журналу до 2009 року і поступово створила стилістику журналу. Переклад інтерв’ю
зарубіжних музикантів для журналу робила Анастасія
Миронець. Вона ж зробила ексклюзивний переклад
знаменитого листа групи Nightwish до Тар’ї Туру-

нен, в якому вони звільнили її з групи. Ці події якраз
відбувалися безпосередньо перед виходом журналу,
так що, це тоді була новина номер один.
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Матеріалами журналу я був тоді дуже задоволений,
номер вийшов дійсно змістовним. Але зовнішній
вигляд першого номера був ще далекий від ідеалу.
А5 формат, в якому був виданий номер, було не
зручно читати, хоча багато відзначали, що його
зручно носити навіть в маленькій жіночій сумці.
Після виходу першого номера ми отримали просто неймовірну кількість відгуків поштою і в
Інтернеті. Як хороших, так і критичних. Але критика мене ніколи не засмутила, я лише уважно її вивчав і дійсно конструктивні пропозиції намагався
втілювати в наступних номерах. Тому випуск другого номера ми затримали майже на півроку, замість
запланованих трьох місяців, але за цей час кардинально змінили спосіб подачі матеріалу журналу. Переробили всі елементи дизайну. Я замовив у
друкарні дорогий друк на крейдованому папері. До
того ж формат тепер став в два рази більше, тобто
стандартний для журналів А4. До другого номеру
в плані виконання ми вийшли на абсолютно новий
рівень. Це вже був справжній професійний журнал!
Звичайно, потім ще багато шліфувалося, але
саме в другому номері була закладена основа журналу, таким який ви тепер знаєте.
А
далі
був
стрімкий
розвиток,
як
в
матеріалах, так і в якості дизайну журналу.
Всі ці роки ми жили готичною музикою, модою, артом,
похмурими фільмами і книжками. Про все це ми писали на наших сторінках. Та й надихалися цими ж речами. У 2014 році життя журналу трохи завмерло, що в
першу чергу пов’язано з економічними труднощами
в Україні. Але вже в 2016 році я вирішив перезавантажити журнал і вийти на новий рівень. Після цього
номера журналу виходять регулярно. А з 2021 журнал перейшов в ще більш активну фазу з випуском
щомісячних номерів українською та англійською мовами.
Знаю, що до журналу Gothica у тебе був готичний
zine. Розкажи трохи про це.
Так, в 2004-2005 роках я випускав невеликим тиражем готичний fan-zine під назвою Dark Culture,
приблизно по одному номеру в місяць. Обсяг був в
середньому 16-20 сторінок, а тематикою видання
була в основному dark музика. Працював я над ним
поодинці, і саме в роботі над цим Зіном з’явилася у
мене ідея повноцінного журналу. Символічно чи ні,
але було випущено рівно 13 номерів Dark Culture,
після чого я вирішив закрити проект і зайнятися журналом Gothica.
Під час роботи над журналом за ці роки, ти зробив безліч інтерв’ю та написав велику кількість
матеріалів. Як тепер дивишся на свою діяльність?
Дивлюся, позитивно. Роботу над першим номером я вже трохи описав. Пригадуються, звичайно, перші інтерв’ю з відомими командами: The
Mission, Leather Strip, Two Witches, Kirlian Camera і
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багато інших. Пам’ятаю перший приїзд в Україну
групи Lacrimosa, і великий ажіотаж у зв’язку з
цим. Цікаве тоді вийшло інтерв’ю з Тіло і Ганною.
Пам’ятаю свою епохальну статтю про історію
української готики. Часу на неї пішло багато, але
вийшло дійсно здорово. Так, багато всього було!
Колись кожне чергове інтерв’ю в журналі зі світовою
знаменитістю готичної музики було цілою подією для
нас. Тепер же, коли журнал може легко організувати
інтерв’ю з будь-якою командою темної сцени, ми
намагаємося більше публікувати матеріалів про
українські команди, щоб підтримати нашу сцену.
Перший номер журналу називався G.O.T.H. Це
щось означало?
Так, це була своєрідна абревіатура. Існувало кілька
варіантів декодування, але всі вони не зовсім складні,
як “gothic of the something».
Збір матеріалів для журналу є інтелектуальною
частиною видавничої справи. Але потрібно було
навчитися видавничому ремеслу, дізнатися
вартість паперу, друку, і що не менш важливо розповсюдження журналу. Б’юся об заклад, це
ніколи не було прибутковою діяльністю, але що
змусило вас рухатися вперед і продовжувати наполягати?
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Так, на момент старту було багато речей, з якими
потрібно було боротися. Але якщо ви робите щось
із пристрастю, то це не проблема. Просто в період
з 2006 по 2012 рік журнал досить добре окупився і
навіть приніс певний прибуток. Але потім поступово
Gothica, як і багато інших друкованих видань, стала
продаватися набагато гірше.
Після Gothica в Україні вийшов ще один журнал,
але він припинив своє існування приблизно через рік. Чому, на вашу думку, це сталося і в чому
ваш секрет публікації довголіття? Ви випадково
не п’єте кров молодих поетів-готів? :)
Так, кілька років існував журнал «Sacratum».
Думаю, це мало лише позитивний вплив. Конкуренція
робить продукцію кращою. Але ми змагались не лише
з музичними журналами в Україні, а й у Росії. На той
час там виходили - RIP та Rock Oracle. Тож відповідь на
ваше запитання проста - так, ми п’ємо кров молодих
готичних поетів :)
За ці п’ятнадцять років дуже багато людей
співпрацювало з журналом. Може бути про когось ти б хотів розповісти?
Так, дійсно за ці роки я контактував і працював з величезною кількістю людей. Це автори, перекладачі, фотографи, моделі і звичайно музиканти та інші герої наших матеріалів.
Всім цим людям я дуже вдячний і був щасливий працювати з ними. Спробую згадати всіх і сподіваюся, що
нікого не забуду.
Спершу хотілося б подякувати людям, які найбільше
привнесли в журнал. Це дизайнер журналу (з 2006 по
2009) - Ірина St.Mortis, творець Українського готичного Порталу - Віталій Stranger, помічниця у всіх справах Дарія Tessa, один з найактивніших наших авторів
Ярослав Yara, коректор журналу Максим Izvne.
А тепер просто спробую подякувати всім, хто
співпрацював з журналом за ці роки: Марина Evilly,
Олег Moonwalker, Анастасія AngrySpirit, Міхаель
Драу, Мері Сліп, Олександр UNO, Камілла Назирова, Костянтин Ont, Володимир Ганзіков, Анастасія
Миронець, Ярослав May, Sonar, Валерій Zangezi,
Наталія Злобіна, Arcenicum, Sad Tear, Михайло Парфьонов, Ліна Смикало, Віталій Whisper, Ігор Martin,
Drianna Night-Ghostess, Lord Alex, Darky, Divuar,
Ксенія Намальована, Ger-Doktor-Alice, Innuendo,
Аліна Traum, Julia Suvorova, Elina, Dimonaz, Олександр
Quadral, Анастасія mvampyrus, Samara, Ксенія Мозжуга, BioClone, Malice, Мирослава Галушко, Тетяна
Печегіна, Alexander Von Verzicht, Олексій Шептунов,
Ваша Совість, Олена Полякова.
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Список
дійсно
вражає!
Може
поділишся планами на майбутнє?
Планів безліч, все залежить від
затребуваності журналу. Ми зробили журнал безкоштовним, щоб якомога більша кількість читачів змогла
приєднатися до нас, але випуск номера
вимагає дуже багато роботи. Тому ми
будемо вдячні, якщо читачі підтримають
нас. І найближчим часом ми плануємо
зробити для цього сторінку на Patreon.
Плануємо розвивати сайт журналу, де
з часом ви зможете знайти більшість
матеріалів з усіх номерів журналу. До
речі, є ідея також з часом викласти у
вільний доступ в електронному форматі,
старі раритетні номери журналів, тираж яких уже давно розпроданий.
І тому подібні ідеї. Тільки вперед і вгору!
Багато хто знає тебе ще й по другому твоєму великому проекту - міжнародному фестивалю
екстремальної електроніки Energy
Open Air. В якому зараз статусі цей
проект?
Так, Energy Open Air я досить успішно
проводив чотири роки, хоча організація його
вимагала величезних зусиль. Все таки формат
кількаденного опен-ейру з декількома сценами
один з найскладніших в організації. За ці роки фестиваль вже набув статусу культового на industrial
/ extreme electronic сценах. Вдалося привезти
на нього безліч зарубіжних хедлайнерів, в тому
числі Пітера Андерссона з його проектом Raison
D’Etre - одного з творців жанру dark ambient. Касети з його музикою я заслуховував ще дуже давно.
На Energy я завжди намагався приділити увагу, як лайнапу, так і якості апаратури, звуку і сцени. З першого
року все робилося на високому професійному рівні.
Більшість років я співпрацював з прокатної компанією
Promo Project і вдячний за їх роботу на фестивалі. Що
стосується лайн-апу я завжди намагався дотриматися балансу, щоб крім відомих хедлайнерів, давати шанс взяти участь у фестивалі якісним молодим
проектам. І посприяти цим розвитку industrial руху.
Також з 2010 року ми проводимо клубний Winter
Energy в Києві де було багато цікавих артистів і
хедлайнерів - Alien Vampires, Brighter Death Now і інші.
Ти досить часто виступаєш як dj на різних
вечірках. Напевно, є що згадати?
Так, я почав свою dj кар’єру в 2009-му, спочатку на
черкаських dark-вечірках, потім в Києві. Пам’ятаю
свої перші виступи, в найбільшому на той час кон-

цертному клубі «Bingo», з повним танцполом. Тоді я
зазвичай крутив electro-industrial / aggro-industrial,
але бували про old-school gothic rock сети. Пізніше
я почав серйозно займатися розвитком техніки
діджеїнгу. Займався на професійній апаратурі на CDдеках і вінілових програвачах, пробував різні види
контролерів і мікшерів. Часто виступав на вечірках
з іншою електронною музикою - drum’n’bass, techno,
breakcore, dubstep. Грав на рейвах і великих фестивалях. Виступав у багатьох містах України, в Білорусі,
Росії. Особливо запам’ятувалася була поїздка на
польський Castle Party, куди мене запрошували виступати два роки поспіль в 2011 і 2012. Це, по справжньому, масштабний dark-фестиваль з відмінною атмосферою. Всім рекомендую!
Що б ти хотів сказати читачам наостанок?
Хочу подякувати всім, хто читає і підтримує журнал всі ці роки. Залишайтеся з
нами і нам знайдеться чим вас здивувати!
І відвідуйте періодично наш офіційний сайт, там багато
новин з життя сцени, а також ми постійно оновлюємо
розділи матеріалами з вже ставших раритетними
номерів журналу. З них ви зможете дізнатися, чим
жила сцена п’ять і десять років тому.

Yaroslav M.aY
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Sven Friedrich

Solar Fake, Zeraphine, Dreadful Shadows
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Filip Lönnqvist
Rave The Reqviem
Я вітаю чудовий журнал Gothica з ювілеєм та
бажаю успіху та процвітання. Ви робите важку
роботу, і нехай сила буде з вами! Чекаємо всіх вас
на наших концертах в Україні!
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«Вітаємо журнал Gothica з досягненням 15-річчя!
Я почав долучатися до музичної індустрії, займаючись власним журналом «Alternative Sounds»,
перш ніж коли-небудь взяв синтезатор і створив свою власну групу, тому я знаю кров, сльози та відданість справі, пов’язаній із веденням
будь-якого журналу. І я ціную підтримку, яку ви
надаєте художникам і музикантам ... Без вас ми
не досягли б наших амбіцій ....
Отже, нехай наступні 15 років будуть продуктивними! »

Martin Bowes
83 Gothica

Gothica 84

85 Gothica

Gothica 86

87 Gothica

Johan van Roy

Вітаємо з 15-річчям Gothica! Дякуємо за підтримку
SUICIDE COMMANDO та нашої сцени протягом усього
цього часу! До наступної річниці! Усього найкращого і
продовжуйте велику роботу!
See you in hell !!!
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Rostyslav Plakhtsinskyi
organiser of Faine Misto Festival

З днем народження журнал Gothica!
Я в захваті від ваших зусиль, щоб висвітлити рок-сферу класно і
якісно, ви робите чудову роботу!
Я впевнений, що найкращі та найцікавіші матеріали ще попереду.
Бажаю вашому творчому колективу реалізації задумів, натхнення
та всього найкращого.
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Nikos Tepiskidhs
Aftereffect / Chamaeleon
Вітаю Gothica! Aftereffect та Chamaeleon надсилають
Вам найкращі побажання та підтримку щодо Вашого
15-річчя. Продовжуйте хорошу роботу, хлопці!
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Olivier
Dolls of Pain
Ми з гордістю беремо участь у цьому спеціальному
номері. Ви завжди були хорошою підтримкою DOLLS OF
PAIN, і ми можемо сказати вам велике спасибі. Ми лише
один раз приїхали в Україну на фестиваль Energy Open
Air, і ми зберігаємо одну дуже добру пам’ять про це. Ми
зустріли дуже добрих та гостинних людей.
Сподіваємось, що одного разу ми можемо ще виступимо
у вашій країні.
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Igor Martin
Shadowplay Records
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Gary Nastenko
Volume Club
Вітаю журнал Gothica Magazine з 15-ти річчям! Музична
журналістика досить вузькопрофільна штука сама по собі, а бачити журнал, який працює стільки років і висвітлює світ Готики
- це дуже круто. Це говорить про те, що його роблять справжні
фанати своєї справи. Саме на таких ідейних людях і тримаються всі суб культури. Молодці хлопці, тільки вперед, не втрачайте обертів і запал. Ви робите дуже класну справу, ще раз з Днем
Народження! Успіхів і підвищення кількості читачів!
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Count Ash
Moon Far Away

Наші darkfolk поцілунки журналу Gothica, усім його читачам та команді. І особливо Тобі, Андрію!
Залишайтеся чесними щодо того, що ви робите! Поза межами, поза часом Тільки любов!
ASH & MOON FAR AWAY
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Люба Gothica.
Ми із задоволенням
хочемо привітати
вас з 15-річчям.
Ви чудові, довгі роки!
Залишайтеся темними, gloomy-doomy
та все більш популярними.

Dark Crystals
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Alya Eye

journalist
videoblogger BRSCH
Ваша робота - це дві важливі
речі: ви допомагаєте людям
знаходити хорошу музику
і допомагаєте артистам
бути почутими. Це чудово
розповідати людям про музику. Дякую за вашу роботу!
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Atrius Deus
Концертне агентство Atrius
вітає журнал Gothica з цією
знаменною датою.
Бажаємо довгих і продуктивних років, яскравих
концертів та надійних
партнерів, які підуть з вами
в одному напрямку, сприяючи досягненню ваших цілей
та реалізації грандіозних
ідей.
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Marianna de Mort

film and TV director, screenwriter, TV presenter, cosplayer, video blogger
Gothica#15 issue model
З днем народження, улюблений журнал Gothica! Дякуємо, що продовжуєте
випускати, незважаючи на всесвітній зомбі-апокаліпсис, і радуйте нас
новими релізами. Бажаю вам натхнення, процвітання та нових читачів.
Нехай сила буде з вами!

Gothica 128

129 Gothica

