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Хмарно з проясненнями, Джеронімо.
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З усіх питань співпраці, публікації реклами та організації 
дистрибуції звертатися на: xfeaton@gmail.com
 
Всі права захищені. Повний або частковий пере-
друк матеріалів допускається лише за погодженням з 
редакцією. Думки редакції можуть не збігатися з дум-
кою авторів. Редакція не несе відповідальності за зміст 
рекламних матеріалів.
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Арт-Завод «Платформа» перетворився на портал у фантазійно-казковий світ — 
місцину, де можна було зустріти Локі, Чубаку, Джона Віка, Лютеллу де Віль, Люди-
ну-бензопилу, Харлі Квін, Наруто, Шаленого Макса, Галадріель, Джея й Мовчазного 
Боба, Емілі й Віктора із «Трупа нареченої», учнів Гоґвортсу та героїв найпопулярніших 
сучасних відеоігор Genshin Impact, Resident Evil, Mortal Kombat та Assassin’s Creed. 
Ба більше — і самому втілити образи улюблених героїв та персонажів просто під 
час фестивалю. Для цього варто було лише завітати на велетенський ґік-маркет 
Comic Con Ukraine.

4 й 5 вересня столицю в буквальному сенсі сколихнув наймасштабніший фе-
стиваль поп- та ґік-культури в Україні Comic Con Ukraine. У 2021 році він по-
бив усі рекорди із можливих, зібравши понад 40 тисяч прихильників коміксів, 
аніме, настільних та відеоігор, фільмів, серіалів, косплею і к-попу. Тим са-
мим підтвердивши: ґік-ком’юніті України зростає та міцніє з неймовірною 
швидкістю.

COMIC CON UKRAINE 2021
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Зіркові гості на Comic Con Ukraine: коли мрії стають 
реальністю

Зняти яскравий кадр із дикункою Ошою з «Гри престолів», отримати жаданий автограф 
від чародійки з Марибору Трісс Меріґольд із The Witcher, перевірити на собі страхітливу 
харизму моделі Леді Дімітреску з відеоігри Resident Evil: Village Гелени Манковської, 
дізнатися секрети створення сценаріїв для ігор від гуру письменницької майстерності 
Річарда Моргана й розпитати легенду кіно Марка Дакаскоса про секрети опанування 
кунґ-фу й капоейри — цьогоріч головний український фестиваль попкультури привіз 
рекордну кількість старгестів. Їх було аж 5.

Кожен із гостей не тільки взяв участь у фото та автограф-сесіях, а й виступив на головній 
сцені фестивалю й відповів на питання фанів. Зокрема, Марк Дакаскос розповів про те, 
як із самого малечку вчився бойовим мистецтвам (адже ними займалися батьки акто-
ра), чому, на його думку, так багато буддизму в голлівудських бойовиках, коли в його 
життя прийшла капоейра та яким чином він готувався до ролі Леопердолюда в стрічці 
«Острів доктора Моро».

«Дякую всім друзям і шанувальникам на Comic Con Ukraine за те, що зробили цей день 
таким особливим. Мені надзвичайно сподобалося проводити час разом», — не стри-
мав своїх емоцій після фестивалю Марк Дакаскос.
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Польська модель, акторка й каскадерка Гелена Ман-
ковська поділилася своїми вподобаннями у відеоіграх, 
спогадами про співпрацю з Міллою Йовович та історією, 
як вона працювала над створенням образу вампірки 
Леді Дімітреску. Вона зізналася, що в захваті від косплею 
на фесті, адже із власного досвіду розуміє, скільки часу і 
праці пішло на створення таких фантастичних образів.

«Ось що я називаю гарною вечіркою! Хоч я й не очікувала 
такої кількості відвідувачів, я чудово провела час на 
фестивалі завдяки любові та підтримці людей, які прийш-
ли на Comic Con Ukraine у Києві», — поділилася в соцме-
режах Гелена.
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Британська акторка Анна Шаффер зізналася під час зустрічі з фана-
ми, що сьогодні, після досить серйозних ролей мріє знятися в легкій 
комедії. Та одна з головних пристрастей акторки — історичні дра-
ми, і вона залюбки зіграла сильну жінку, у руках якої зосереджена 
влада. Адже така персонажка дає можливість проявити увесь свій 
акторський талант.

Зірка «Поттеріани» Наталія Тена розказала гостям Comic Con Ukraine 
2021 про свою першу роль у кіно, візит до України із гуртом Molotov 
Jukebox й улюблені знімальні майданчики під час зйомок історії про 
Хлопчика, який вижив.

Знаменитий письменник і сценарист Річард Морган поділився дета-
лями своєї роботи з ігровою студією Gunzilla Games, розповів, яким 
чином він оживляє світ відеоігор завдяки історіям, та розсекретив, 
чи будуть у майбутньому екранізувати його літературні творіння.
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Наймасштабніші в Європі: Cosplay & Cover Dance Show 
на Comic Con Ukraine 2021

Однією з найвидовищніших частин фестивалю, звісно, стали Cosplay 
& Cover Dance Show. Їхній призовий фонд цьогоріч склав 100 тисяч 
гривень. Учасники Cosplay & Cover Dance Show зробили все, аби 
захопити та здивувати глядачів та журі. Узяти хоча б той факт, що 
під час шоу двічі лунала Вєрка Сердючка, а кавер-денс на її виступ 
здобув першість у номінації «Неформат Cover Dance».

Переможців серед такої феєрії було вкрай важко обрати, але 
професійне журі із цим впоралося. В одиночному косплей-дефіле 
перемогу виборола Robiko show (The Predator), друге місце посіла 
Колібрі (World of Warcraft), а третє — Nelly Laufeyson (Castlevaniа).
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У парному косплей-дефіле переможцями стали Orion та Cheshire (Sakizou 
«Alice’s World»), срібло вибороли okami_tenno й foxy_nikss (Revelation 
Online), бронзу — Sai Westwood та Makusha (Genshin Impact).

Тріумфаторами групового косплей-дефіле стали Ironic Blue (Avatar: The Last 
Airbender), друге та третє місця посіли Рівні пацики (Tokyo Revengers) та 
Unicorns (Freak Show) відповідно. Гран-Прі Comic Con Ukraine 2021 за свій 
деталізований косплей одержали Wolf and Cat cosplay (The Witcher).

Серед найвидовищніших K-pop Cover Dance Show краще за всіх запалила 
команда Full House. Друге місце здобула команда MTBD, а третє — коман-
да Young Nation. Гран-Прі Comic Con Ukraine у номінації K-pop Cover Dance 
Show одержали MIND CONTROL.

Кращою в номінації «Неформат Cover Dance» стала команда UPSTAGE. Вони 
запалили фестиваль із кавером на нетлінний хіт Вєрки Сердючки Dancing 
Lasha Tumbai.
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Рекордному Comic Con Ukraine — рекордний Dog 
Cosplay Contest!

Учасниками фестивалю вже традиційно стали чотирилапі супергерої, які змагалися у 
Dog Cosplay Contest. Цього року до дефіле долучилася рекордна кількість пухнастиків 
— 47 учасників пройшлися червоною доріжкою на фестивалі. Перемогу ж здобули 
Валерія та Домінатор (пес із Fallout). Друге і третє місця посіли Наталія та Кейра (Мікаса 
Аккерман з «Атаки Титанів») і Наталія й Емі (Іскра з «Мого Маленького Поні»).

Визначили переможців і в додаткових номінаціях від Comic Con Ukraine. Аяз та Фігаро 
(комісар із Warhammer 40000) отримали приз за найкращий дог-косплей, а Олексан-
дра та Кіміко (Каджит і Довакін зі Skyrim) — за найкращий парний косплей із песиком.

Не тільки пухнастики на Comic Con Ukraine перевтілювалися в людей, а й люди — у 
собак. Серед зіркових гостей Pet-зони відзначився український гурт GannaBaby разом 
зі своїм песиком Тиранією. Музиканти перевтілилися в персонажів мультфільму «101 
далматинець»: вокалістка групи Ганна стала Лютеллою де Віль, а гітарист Стас і бара-
банщик Тимур постали в образах плямистих чотирилапих.
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Більше рекордів: маркет та комікс-зона

Рекордами відзначилася й масштабна маркет-зона. Тут була про-
дана найбільша за історію фестивалю кількість ґік-скарбів. Так 
само рекордна (33!) цьогоріч і кількість презентацій коміксів, які 
відбулися на Comic Con Ukraine 2021. Новинки представили на 
фестивалі видавництва Malopus, Art books, Molfar Comics, «Видав-
ництво», Northern Lights, «Тут», Other Comix, Fireclaw й багато інших. 
До того ж на Comic Con Ukraine гості мали змогу поспілкуватися 
із персонажем космоопери STARS CRY Голосом. Її створила студія 
коміксів COOL STORY BRO.

Серед зіркових гостей у комікс-зоні можна було зустріти учасни-
ка французького проєкту dOP Jaw та співачку Аліну Паш. Артистка 
стала героїнею коміксу про карпатську супергеройку, який випу-
стили The Hit Comics.
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Музика на Comic Con Ukraine: унікальне шоу Percival, 
дебют Eileen та лірика від Song Wonsub

Хедлайнери першого дня Percival дали вогню й занурили у світ Анджея Сап-
ковського. Подивитися їхній яскравий музично-візуальний перформанс за 
мотивами The Witcher 3: Wild Hunt зібралося 3 тисячі фанатів попкультури. 
Передував лайву Percival чуттєвий виступ блогерки Eileen. Дівчина вперше 
співала свої славнозвісні кавери на пісні із серіалів та ігор наживо перед 
великою аудиторією.

Як виглядає та звучить їхня колаборація, на другий день фестивалю пока-
зали важковики AGHIAZMA та блогер-дигер SUPER SUS, який зіграв під час 
лайву на терменвоксі. Найбільшу дівочу аудиторію зібрав під сценою ко-
рейський блогер і музикант Song Wonsub. За такий теплий прийом артист 
уже встиг подякувати фанатам у соцмережах: «Дякую кожному за кожну 
мить!». Виступ Song Wonsub видався надзвичайно ліричним та трішки сум-
ним, адже саме він став фінальною крапкою фестивалю.
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Ігрова зона Comic Con Ukraine 2021: якщо не уявляєш 
свого життя без віртуальних протистоянь

В ігровій зоні гостей фестивалю чекали аукціон від Fragstore, конкурс 
«Мій варіант Локі», зйомка сторіз та тік-токів із Twitch-інфлюенсерами, 
презентації фірмового мерчу, вікторини, квізи, квести та турніри 1х1 із Dota 
2 й CS:GO. Переможці останніх стали власниками девайсів від Hator Gaming 
(навушників і клавіатур). 

Кожного дня фестивалю на зоні Let’s Play компанія Parimatch Ukraine 
розігрувала серед геймерів надпотужний комп’ютер від Artline. А на 
стенді Acer Predator можна було отримати автограф від самої Леді Альсіни 
Дімітреску й потестувати топові ігрові ноутбуки.

До того ж завдяки Київстар та сервісу Starboost всі охочі просто посеред 
фестивалю могли випробувати хмарний сервіс та впевнитися, що рубитися 
у відеоігри можна й без потужного ПК чи консолі.
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Comic Con Ukraine 2021: не лише розваги, а й підтримка 
та допомога

Організатори фестивалю ставлять за мету не тільки зібрати ґік-
спільноту заради розваг, просвітницької діяльності та нетворкінгу, а 
й підтримати талановитих представників малого бізнесу: видавців, 
художників та крафтерів.

Із року в рік Comic Con Ukraine набирає все більших обертів, збира-
ючи в одному місці ґіків з багатьох куточків Європи й демонстру-
ючи високий рівень організації українських фестивалей на мапі 
світу. Чого чекати наступного року? Одне ми знаємо точно: Comic 
Con Ukraine 2022 стане ще більш масштабним і грандіозним, ніж 
цьогорічний.
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На початку у мене є декілька питань до 
творчості «MOTANKA». В червні цього року 
у вас вийшов новий альбом з однойменною 
назвою «Мотанка». Яка основна концепція, 
особливості нового альбому?

Концепція: Єднання людини з природою! 
Особливістю альбому є те, що він записаний на 
плівку. Ми хотіли максимально зберегти “живість” 
звуку, оскільки при записі на плівку потрібно гра-
ти всім разом, а не по доріжкам. Рекомендується 
слухати альбому від початку до кінця, бо так мож-
на краще проникнутися атмосферою, яку ми хо-
чемо донести.

Чи відчуваєте ви тісний зв’язок з природою?  
В чому це проявляється?

Звісно! На природі з’являється більшість ідей сто-
совно того, що ми робимо! Часто буває, що ліс дає 
тобі відчуття, яке не можна ніяк описати. Тоді на 
допомогу приходить творчість :)

Чому люди мають пам’ятати своє минуле? Як 
саме на вашу думку можна зберегти історію 
та пам’ять поколінь?

Як банально це не звучало б, але без минулого 
немає майбутнього! Саме гірше, що може зроби-
ти ворог — це не просто знищити твою минув-
шину, а здискредитувати та спаплюжити її! Для 
збереження спадщини потрібен правильний кон-
тент, який буде мотивувати запитувати в самого 
себе “Хто я?”, “Звідки я?”, “Куди я йду?”.

Повернемося тоді до основної теми нашої 
розмови. Як я вже говорила, основна мета на-
шого тату-проекту показати, що татуювання 
це також мистецтво. Чи згоден ти з цим вис-
ловом?

Так! Татуювання (якісне)) — це 100% мистецт-
во! Майстри, коли обдумують ескізи, виражають 
свою творчість, та роблять екслюзивну роботу. І 
татуювання може мати глибокий зміст (раз люди-
на вирішила нанести це на власне тіло, то 

Сьогодні ми з гордістю представляємо вам інтервью з Сергієм Ходорчуком з 
гурту MOTANKA. Успіхи та розвиток цього гурту важко не помітити. Так гурт 
виступив на самому великому метал фестивалі Wacken Open Air, потім був 
договір з Napalm Records.

СПЕЦПРОЕКТ: ЛЮДИ МИСТЕЦТВА І ТАТУЮВАННЯ      

SERGII KHODORCHUK 
(MOTANKA, БАС-ГІТАРА)
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очевидно що тату може мати дуже велике зна-
чення! А може й і ні :))! Але знову ж таки, мова 
йде про справжніх майстрів тату!

Коли ти зробив своє перше татуювання та 
що це було? Чи довго ти наважувався на це?

Перше своє татуювання я зробив приблизно 10 
років тому. Я й не вагався, коли знав, що буду 
робити в свого майстра. Точно знав, шо партак 
не вийде! Хоча майстер тоді теж лише починав.

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

Поки маю лише два! Під правим плечем дубове 
листя (для мене це символ мужності, крім того 
дуб — це дерево Перуна!). А під лівим плечем 
кедр (для мене це символ здоров’я).

Ти зробив вже всі татуювання, які хотів, або 
будуть нові незабаром?

Однозначно ні :) Я вже років як 5 хожу з рукава-
ми та забитою спиною. Але поки лише в себе в 
голові.

Чи робив ти всі татуювання у одного май-
стра або у різних? Як ти обираєш майстра? 
Ескізи ти робиш сам?

Ескізи малюю сам теж, оскільки трішки прак-
тикую! Але вважаю, що ескіз має малювати 
майстер, який буде набивати. Потрібно лише 
обговорити ідею, що саме ти хочеш. Тому вар-
то обирати людину не лише по малюнкам, а 
й по людським якостям! Забиваюся в Андрія 
Луковнікова! Для мене це якраз та людина, 
яка хочеться довірити своє тіло. Він справжній 
майстер! Завжди переглядаю його роботи в 
інстаграмі (інколи змальовую, щоб розвивати 
свій скіл).

Робити татуювання боляче, як ти долаєш 
біль під час сеансів?

Не так, як боляче. Скоріше нуднувато на одно-
му місці висидіти сеанс. Хоча хто бив на ребрах 
та ліктях, то казали, що боляче. Поки не знаю ;)!
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Чи були у твоєму житті моменти, коли ти шко-
дував, що зробив те чи інше татуювання?

Ні, таких моментів не було. Хоча згадую, коли 
хотів робити собі перше татуювання в 15 років, то 
зараз мабуть би шкодував)))

Що для тебе табу в плані татуювань, що б 
ти не зробив собі ніколи і не сприймаєш на 
інших?

На собі точно не робив би пошлі тату (татухи 
еротичного або порно характеру)! Хоча на інших 
сприймаю це нормально і без осуду, навіть на-
впаки буває, що іншим людям таке тату личить.

Кажуть, що татуювання роблять залежними, 
якщо раз почав, то неможливо зупинитися, 
чи правда це?

Ну в мене особисто це так! Хоча я зразу знав, як 
хочу забиватися, тому для мене не було стимулу 
після першого тату, я знав, що це просто лише по-
чаток!

Раніше багато хто вважав, що якщо в тебе є 
татуювання, ти не зможеш стати успішним 
та знайти «хорошу» роботу. Чи змінилась 
свідомість та сприйняття людей чи ці забобо-
ни все ще живі?

Думаю свідомість змінилася! Особисто переко-
нався, коли побачив в ювелірному магазині де 
зазвичай стоять милі дівчата в білих рукавичках і 
пропонують прикраси з золота. То там стояв хло-
пець весь забитий по шию, навіть на вісках були 
тату, з здоровенними тунелями і він виглядав дуу-
уже привабливо, як продавець. З особистої прак-
тики, коли сам працював барменом, то тату на тілі 
навпаки деякі заклади навіть вимагали! Звісно є 
професії, де не бажані тату, або й вважається не 
допустимими, але й туди йдуть люди з іншим 
складом характеру, що й добре!)

Що б ти порадив людям, які збираються ро-
бити своє перше тату? Як обирати майстра? 
Кольорове або чорно-біле? Просто якісь по-
ради з життя?
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Кольорове чи чорно-біле, то залежить лише від 
людини, яка буде носити тату. І майстра рекомен-
дував би шукати по стилю, який запланували на-
бивати. Не варто йти до людини, яка б’є чорно-
білі прості тату, коли собі хочеш кольоровий 
реалізм. І ні в якому разі, ніколи не бити коханих 
(ім’я дівчини чи хлопця)! А Маму, Тата, Бабусю, 
дітий, собачок, котиків без проблем! Бо буде, 
як в гітариста Limp Bizkit Веса Борланда, який 
кавєрнув Дарта Вейдера поверх обличчя своєї 
бувшої :)

Проект: Daria Tessa і Daniela Vorndran
Інтерв’ю: Daria Tessa, Iryna Kalenska

Photos:  Live by Andriy Harkusha (FeatonFoto),

 other pictures by Sergii Khodorchuk 

Tattoo Artist: Andrey Lukovnikov 

https://www.facebook.com/andrew.lukovnikov

 73 Gothica







Gothica 76



 77 Gothica



Gothica 78



 79 Gothica



Коли минулого року у розпал карантину, проходжуючи повз фасад 
харківського клубу LF, я побачив афішу CoX з приміткою TBA замість 
дати, я був прємно здивований, хоча й сповнений сумніву, адже нічого 
подібного у місті не відбувалося впродовж років, за які колишня міська 
гот-туса начебто лишила свої гротескні спогади у фотоальбомах, а нове 
покоління  цікавиться культурою зовсім інших месседжів... То ж мені дуже 
дуже важко було навіть уявити цей концерт.
Але 11 вересня, десь о сьомій ввечорі я вже був на місці, і був радий одра-
зу розгледіти знайомі обличчя серед очікуючих відвідувачів. Концерт 
Clan Of Xymox виявився суто сольним і стартанув о восьмій. Народу від 
мого прибуття і до першого пострілу помітно побільшало. Я не можу ска-
зати, що то був аншлаг, але головне - публіка була! І, що ще головніше, всі 
присутні прийшли саме на ксаймоксів, а не просто на рандомну суботню 
тусу. Було відверто приємно бачити як метрів рідної сцени та місцевого 
андерграунду, так і зовсім юних прихильників та прихильниць темної 
сцени, існування яких для мене взагалі було відкриттям.
Концерт, як я вже казав, був суто сольним, і на мою думку, відсутність 
саппорту була скоріш його перевагою, ніж недоліком, адже завдяки тому 
захід виявився більш елітарним та ламповим. 
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Гурти рівню CoX, на мою думку, взагалі не потребують розігріву - їх власної 
енергії на їхніх концертах цілком вистачає.
Щодо звуку, я не є претензійним у цьому питанні. Особисто мені сподо-
балося це звучання. Так, на початку виступу була помітна пара незнач-
них технічних заминок з апаратом, на які Роні відреагував із шляхетною 
коректністю, але за декілька хвилин про це було забуто і почалося те, 
заради чого всі зібрались.
Сам виступ гурту був настільки якісним, що перебуваючи поза залою його 
легко було сплутати зі студійним записом, хоча з зали майже ніхто не ви-
ходив впродовж усього виступу, незважаючи на легку спеку приміщення. 
Ті ж, хто виходив після, не втомлювалися ділитися захватом від побаче-
ного та почутого, який я цілком та повністю поділяю. Щира подяка оргам, 
що роблять такі привози та фанам, що їх підтримують. Саме це може по-
сприяти повноцінному відродженню фірмових традицій дарк-сцени Хар-
кова, де на нього, як виявилося, і сьогодні дуже чекають! Сподіваємося, 
далі буде...
Дякуємо організаторам Pink Hearts за надані аккредитації!

Ігор Гурченко
photo: Андрій Гаркуша (FeatonFoto)
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В перші дні осені в атмосферому столичному клубі ЮБК, який знаходиться 
на узбережжі Дніпра на Трухановому острові, відбувся довгоочікуваний 
концерт легендарного канадійського проекту Nadja. Це потужний і во-
дночас чутливий drone metal / dark ambient гурт, що складається з двох 
учасників Ейдана Бейкера и Лії Бакарефф. 
Також гостей підтримали київські гурти Pree Tone і Больше Леса. Івент на 
мій погляд був успішим і по кількості глядачів, які точно знали за яким са-
ундом вони йдуть на концерт.
Дякуємо організаторам Pink Hearts за надану аккредитацію!

NADJA 
03.09.2021 - KYIV
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Перспективи навпомацки

«Коли почався карантин навесні 2020-го 
року, я лишився без роботи і дуже цьому 
зрадів», — пригадує Роман.

На той час хлопець працював кур’єром 
і перебував у пошуках себе. Значні 
труднощі створював брак зору. Коли па-
рубок закінчив школу, він почав швид-
ко втрачати зір. Рома прагнув розпочати 
власну справу, але у 19 років він повністю 
осліп. Так він «проблукав» у повній темряві 
7 років, поки київський лікар частково не 
відновив йому здатність бачити. Як засто-
сувати себе у комп’ютеризованому світі, 
маючи кепський зір, Роман не знав. Кілька 
років він працював різноробом, поки не 
настав карантин.

«Мені ніколи не подобалося працювати на 
когось, бути покірною та бездумною ча-
стиною чиєїсь системи. Я вже давно праг-
нув розпочати щось своє. Перший локда-
ун дав мені можливість для продуктивних 
пошуків», — ділиться Рома.

Раптово на YouTube він знайшов майстер-
клас з плетіння браслету. Так почалося 
нове захоплення, яке за кілька тижнів 
перетворилося на спосіб заробітку. Як 
наслідок виник бренд Romaster. Спочатку 
він спеціалізувався на прикрасах макраме, 
але через кілька місяців перейшов на ак-
сесуари з натуральної шкіри.

Можливо, пандемія ще не змінила світ у глобальному сенсі, але реальність ба-
гатьох людей вона змогла повернути в кардинально інший напрямок. Таку до-
леносну роль карантин відіграв і для карпатського дизайнера Романа Мосто-
вого, який до цього прожив 7 років у цілковитій темряві. Як і що сталося? Чому 
саме готика виявилася порятунком?

ОСКАЖЕНІЛІ ПРИКРАСИ: 
ЩО ПРОПОНУЄ НОВИЙ ГОТИЧНИЙ БРЕНД?

Gothica 96



Бути скаженим — це мастхев

«В нашій все ще пострадянській країні, 
щоб бути собою треба проявити 
сміливість. Це ніби плисти проти течії. Ти 
ризикуєш стати предметом конфлікту», 
— пояснює Роман Мостовий. — «Для 
мене скаженість — це драйвове жит-
тя, у якому ти не боїшся вибиватися із 
сірої маси та самостійно творити власні 
перспективи. Дизайни, які я створюю, 
допомагають людям виразити свою 
неординарність, а без певної скаженості 
зробити це нелегко. Скаженість у моєму 
розумінні змінює цей світ, бо інновації 
здатні творити тільки люди з відкритим 
мисленням, які не вкладаються у рамки 
загальноприйнятої нормальності».
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Як зазначає Роман, останнім часом все більше людей хочуть виразити себе 
у тому числі за допомогою іміджу, але чимало з них побоюються бути не-
правильно зрозумілими.
«Я особисто не збагну, чому ми захоплюємося виглядом дуже дорослих і 
навіть пристаркуватих західних неформалів, але самі боїмося бути таки-
ми ж відвертими та чесними перед собою, як вони. Життя ніколи не стане 
щасливим і успішним, поки обмежуєш власне право на самовираження. 
Насправді подобатися собі — це важливо. Задоволеність собою дає людям 
міцну основу для подальшого розвитку».

Ромастерна готика: яка вона?

На старті своєї діяльності Роман вийшов з ідеєю поєднання брутальності з 
вишуканою елегантністю. Так утворилися готичні та близькоготичні моделі. 
Але хіба таке зараз у моді?
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Роман вважає не нормаль-
ним, що кілька модних 
домів диктують людям, як 
треба одягатися.
«Я переконаний, що люди, 
які зациклені на трендах, 
сильно залежать від чиєїсь 
думки, бо не мають своєї», 
— коментує Роман. — «Осо-
бисто я вважаю, що кожна 
людина повинна мати влас-
ний стиль».
Попри готичнуватий напря-
мок, Romaster представляє 
аксесуари, які підходять 
людям з різними уподо-
баннями. В асортименті 
представлені не лише 
масивні шкіряні брасле-
ти, а й витончені чокери 
та намиста, провокаційні 
портупеї і багато іншого.
«Я знаю, що здебільшого 
майстри хендмейду ро-
блять собі трафарети, за 
якими роками штампують 
прикраси. Моя творчість 
стихійна. Чимало дизайнів 
виникає безпосередньо під 
час виготовлення прикра-
си. У мене є багато виробів, 
які існують тільки в одному 
екземплярі, оскільки я не 
хочу їх повторювати».



«Я хочу, щоб у наших співвітчизників 
була альтернатива дешевим і 
неякісним товарам з Азії та дорогим 
виробам з Європи», — коментує Ро-
ман.
Поки Romaster не має офлайн-ма-
газину. Помацати та поміряти при-
краси можна на київських похмурих 
вечірках і деяких фестивалях. 
Ознайомитися з товарами також вар-
то на онлайн-ресурсах бренду:

facebook.com/romaster.ua
skrynya.ua/romaster
romaster.crafta.ua

Тож, дозвольте собі розкіш бути со-
бою, в цьому вам допоможе Romaster!

Автор: Керрі Уайт

Зараз Romaster робить ак-
цент на унікальність прикрас і 
розширює свій асортимент. Цієї 
осені каталог магазину попо-
внюватиметься авторськими 
портупеями. За ними на черзі 
ремені.
Слід зазначити, що одним з 
важливих принципів бренду є 
співвідношення високої якості 
з доступною ціною.
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Ukrainian Gothic Portal спільно з журналом Gothica запускають регуляр-
ну поетичну рубрику «Поезія і сучасність». Ви давно пишете вірші і хоче-
те поділитися своєю творчістю з оточуючими? Ви хочете, щоб ваші вірші 
опублікували на сторінках журналу Gothica і на порталі gothic.com.ua? 
Тоді вам точно за адресою! Надсилайте нам ваші вірші (українською чи 
російською мовами) на e-mail: iryna_kalenska@gothic.com.ua
Раз на місяць ми будемо знайомити вас з творчістю нового учасника. 
Успіхів!

«Поезія - музика душі»
Вольтер
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Людмила Етлерто
Місто: Київ 
Країна: Україна
Рід занять: перекладач, фотограф, фотомодель, стиліст-костюмер
Улюблені поети: По, Ніцше, Лорка, Рільке, Аполлінер, Верлен, Бодлер, 
Гіппіус, Сологуб, Бєлий, Сєверянін, Мережковський, Брянський, Антонич, 
Хвильовий, Андрухович  
Улюблені письменники: По, Булгаков, Брюсов, Сологуб, Гіппіус, Мереж-
ковський, Достоєвський, Пелевін, Простоспічкін, Кім, Толкієн, Винничук, 
Андрухович  
Улюблена цитата: Мне нужно то, чего нет на свете (З. Гиппиус) (Міні потрібне 
те, чого немає на світі (З. Гіппіус)  
Коротко про автора: Вірші почала писати у підлітковому віці. Також ство-
рюю оповідання та казки для дорослих. Поезія для мене – це занурення у 
несвідоме, пізнання себе, страждання, насолода і очищення.   

Сторінки автора в Інтернеті: 

https://www.facebook.com/etlerto
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Передчуття смутку

Так уривається спомин блакитною стрічкою,
Так відлітають лелеки у вирій, що без вороття...
Хмари пливуть над усіми забутою річкою,
Смуток плете мою долю, в печаль сповиває життя.
 
Так безборонно і тремко злітала мелодія...
Квіти й дерева... обіймів твоїх оберіг...
Сонцем і небом осяяна ясна гармонія...
Світ, помережений щастям безкрайніх доріг...

Щастя – тендітне й крихке, кришталем розбивається,
Гострі і сяючі скалки – мов відблиски танучих зорь...
Щойно близькі... враз безмежжя між нас простягається
Гине кохання у пастці буденних неволь...

Доторк твоєї руки – мов по нитці над прірвою...
Зникнеш, і темна безодня мене огорне...
Чом у свободі своїй із тобою не рівна я?
І чом казковий цей сон наш так швидко мине?...

Стане медвяне вино враз гіркою отрутою,
Пам’ять заплаче за втраченим, зламаним сном...
І лиш відлуння сумне тої пісні забутої
Тихо бринить під відчиненим в безвідь вікном...
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На кромке снов

Мне еще не совсем все равно,
Но уже не трагически грустно.
Выцветают, как в старом кино,
Неизжитые мысли и чувства.
Еще можно успеть и сберечь,
Подновить дорогую картинку.
Но канва наших судеб и встреч
Разорвалась на две половинки.
Под ногами листва шелестит,
А деревья еще зеленеют.
Эта осень – она все простит
И печали утишит, развеет.
Будет много улыбок и слов,
Будет много чудес и признаний.
Но твой образ на кромке снов
До сих пор мое сердце ранит...
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Твоя гитара

Ты спросил, почему гитару
Я держу так трепетно-нежно,
Будто слышу в безмолвных струнах
Колдовской неземной мотив.
Я тебе говорить не стану,
Как безудержно и безбрежно
Слух ласкают шальные звуки,
И плыву, обо всем забыв,
Я по рекам твоих мелодий
И по голоса светлым изгибам,
И тону в волшебстве созвучий,
И взлетаю в шелесте крыл…
И в душе словно солнце всходит,
И бесплотно, почти счастливой,
Я парю в золотых эмпиреях,
На вершине на миг застыв.
Та гитара хранит касанья
Твоих сильных и нервных пальцев,
В ней грядущее, явь и память
Так причудливо-зыбко сплелись.
И молю, затаив дыханье, -
Пусть продлятся мгновенья счастья,
Пусть гитара в ночи под крышей
Все звучит и звучит на бис.   
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Сумерки

В осенних сумерках, в мерцаньи листопада,
Средь ароматов умирающей листвы,
Где кружева ветхи кладбищенских оградок,
При свете свеч мне откровеньем были – Вы.

И рук дрожащих опьяняющая нежность,
И отраженье огонька свечи в глазах,
И тьма вокруг казалась мягкой и безбрежной,
И звезды таяли в вечерних небесах…

И звуки музыки, печальной и прекрасной,
Вели сквозь время, уносили за собой,
И все казалось полупризрачным, неясным,
И тихим стоном тишину ласкал гобой…

Мой милый мальчик, благодарна Вам за прелесть
Тех дивных сумерек, тех меркнущих аллей,
За листьев желтых под ногами легкий шелест,
За свет свечи в пустыне тусклых серых дней…
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Когда умрет твоя красота

Когда умрет твоя красота,
Останется только тень.
Ладонь в ладони, глаза в глаза,
И этот ушедший день.

Мы жили глупо, мы жили легко,
Мы редко умели ценить…
Вчера и сегодня – уже далеко,
А завтра может не быть.

Касание, нежность и солнца луч
Теплом на твоей щеке,
И в небе лазурном птичий ключ,
И радужный блик на песке…

Мгновения счастья кристально чисты,
Их времени не стереть.
Пусть ветер о чуде твоей красоты
Листве молодой будет петь.
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Зазеркалье

Вновь хоровод опавших листьев ноября

Трепещет, кружится, покорный воле ветра.

Последний вскрик исчезнувшего лета

Растает в плаче бесприютном ноября.

Подарок осени с легчайшей ноткой тленья –

Кленовый лист и горечь хризантем.

И стоны скрипки ускоряют темп

Песни судьбы с легчайшей ноткой тленья.

Под монотонный перезвон дождя,

При бледном свете нерожденного заката

Тоской без имени душа моя объята.

Рыданья скрипки тонут в шелесте дождя.

Мне чудится покой заброшенного сада,

Трещины плит под золотом листвы,

И ржавый ключ среди пожухнувшей травы.

Замка уж нет, а ключ все ждет средь сада…

В сени деревьев – опустевший старый дом

В серебряной кисее паутины.

Внутри, под алым запыленным балдахином,

В плену у снов – Она, что сотворила дом.

Ее лицо в зеркальном отраженье

Ты видишь сотни, миллионы раз.

Верни ей жизнь, зажги мерцанье глаз,

Губами губ коснись в зеркальном отраженье.

Трепет ресниц… все тише шум дождя,

И светит солнце, наяву, не в зазеркалье,

И рассыпаются осколки грез хрустальных,

И рвутся тучи после сотен лет дождя. 
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В останні вихідні літа в затишній фортеці міста Кам’янець-Подільский прой-
шов триденний фестиваль Respublica. Тут було все: і виступи хедлайнерів,  
одним з яких став Степан Гіга, що досить неочікуванно, як для звичного 
формату учасників Республіки. Для молодих команд цьогоріч влаштували 
справжній шоукейс з експертами. Також організатори приділили увагу лю-
дям з обмеженими можливостіми. Цьогорічний фестиваль вийшов дуже 
атмосферним і контрастним, як за участниками, так і за погодою.
В цілому на мою думку Respublica 2021 прошла вдало. Чекаємо наступного 
року!

photo: Орест Шклярук
    Андрій Гаркуша (FeatonFoto)

RESPUBLICA 2021 
27-29.08.2021, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
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Київський лейбл Robustfellow відсвяткує 10-річчя діяльності виставкою у 
київському центрі сучасного мистецтва.
З 25 по 28 вересня в галереї “Білий Світ” відбудеться виставка, присвячена 
10-річчю столичного музичного лейблу Robustfellow. Виставка висвітлюватиме 
різні напрямки діяльності лейблу, а саме концерти, фестивалі та інші події, 
до яких долучився лейбл. Окрема увага буде приділена релізам, виданим 
Robustfellow за 10 років.
28 вересня перед закриттям виставки організатори влаштують кураторську 
екскурсію.
 На виставці можна буде:
• побачити оригінали обкладинок багатьох музичних альбомів «міцної сцени»;
• роздивитися в деталях лімітовані видання дисків, вінілів та касет;
• послухати знакові релізи лейблу на вінтажній техніці тощо.
Адреса галереї: Київ, вул. Пушкінська 21а.
Вхід безкоштовний
За роки свого існування лейбл Robustfellow видав або прийняв участь у виданні 
40 музичних релізів, організував 4 великих міжнародних фестивалі важкої 
психоделічної музики, а також численні локальні концерти як з українськими 
музикантами, так і з гуртами з різних куточків світу. Крім цього Robustfellow 
Prods. відомий своїм унікальним підходом до видання фізичних носіїв, що до-
бре відомо їхнім шанувальникам і що відвідувачі виставки зможуть побачити 
на власні очі.

Сторінки Robustfellow Prods.:
https://www.facebook.com/RobustfellowProds/
https://www.instagram.com/robustfellow_prods
Robust Merch - https://robustfellow.bandcamp.com
Robust Shop - https://www.discogs.com/seller/Robustfellow/profile
Images - https://instagram.com/robustfellow_prods
Visuals - https://youtube.com/user/TheRobustfellow
Texts - https://t.me/robustfellow

ROBUSTFELLOW PRODS 
10-РІЧЧЯ ЛЕЙБЛУ
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