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«Аристократ» - це світ високих духовних і культурних 

цінностей. Це захоплюючі есе про життя і діяльність великих 
енциклопедистів, починаючи з давніх часів і до наших 
сучасників. Це відкриття досі маловідомих, але дуже значимих у 
процесі розвитку цивілізації, як, скажемо, Леон Батиста Альберті 
в Ренесансі, блискуча жінка і французька поетеса 16 століття 
Луїза Лабі, найтонший цінитель образотворчих мистецтв і 
щедрий меценат Лоренцо Медичі. Чудові ілюстрації, ретельно 
підібраний пізнавальний матеріал і захоплююча форма його 
подачі допоможуть зануритися у світ щирої духовності, 
збагатити свій інтелект. 

 
 

БАЛЕТНАЯ ТЕМА  
• А. Лиепа Слава - 

только обёртка, 
жить - значит 
служить идее 

ИМЯ В БАЛЕТЕ  
• Л. Абызова 

Николай Боярчиков: осень 
патриарха  

• О. Шкарпеткина 
Жизнерадостный талант 
Дениса Медведева  
БАЛЕТНЫЙ КЛАСС  

• М. Боттинг, Д. 

«Балет» - публікації літературно-критичної та історико-
теоретичної спрямованості. Його перший номер вийшов у 1981 
році. Журнал про балет, його творцях. Про балетні спектаклі. 
Журнал поміщає багато кольорових і чорно-білих фотографій і 
фотоетюдів. 

Січень-березень 2006 
НАМ - ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА  
• «Балет» о балете: 25 лет спустя  
ЛАУРЕАТЫ ПРИЗА «ДУША ТАНЦА»  
• Б. Львов-Анохин «Васильев - это Шаляпин в балете»   
• Е. Николаева Балетные фантазии Валерия Кикты  
• Н. Цай Тёплый ветер перемен Геннадия Селюцкого   
• Н. Левкоева Учеников Александра Бондаренко всегда видно на сцене  
• О. Розанова Красота таланта Веры Арбузовой  
• Ю. Большакова Солнечный танцовщик Николай Чевычелов  
БАЛЕТ-ПАРАД  
• В. Иванов Сплошное крещендо  
• В. Уральская Вокруг лета и планеты прошли мы с конкурсами балета   
• Е. Никитина «Вечные вещи» Айседоры Дункан  
МИР БАЛЕТА  
• М. Хагеман В будущее - по канату  
• А. Максов Легенда о любви Эмраха и Сельвихан  
• В. Игнатов «Время любить» для Тьери Маландена  
НОВЫЙ БАЛЕТ  
• Г. Иноземцева Юбилейные  премьеры «Кремлёвского балета»  Л. 

 

 
«Мой кумир». Журнал про молодіжних кумирів, про однолітків, 

про забавне і пізнавальне , про таємне і щиросердечне . Про рішення 
життєвих проблем, про таємниці любові і про віддану дружбу 



Коллинз Танец - тоже наука Лаврушина Когда любовь не умирает  
• Н. Зозулина На развилке 

 
 

 

«Фотодело» - журнал про російську фотографію. Заснований 
у 2002 р. і пройшов шлях від бізнес-аудиторії, до масового 
споживача фототоварів і послуг. Задача видання - прилучення 
людей до світу прекрасного через мистецтво фотографії, а також 
популяризація досягнень російської фотографії. 

Лютий 2006 
Конкурсы 
Рассказ о фотоаппарате.  
Глаза - подведение итогов 

фотоконкурса 
Фотопоэзия 
Фотожизнь 
Мастер. Оксана Жаринова 
Кино и фото. Господа 

присяжные заседатели... 
Блокнот Профессора 

Лебединского 
Путешествие. Иорданские 

зарисовки 

Галереи 
Вальдемар Чеховский 
На гребне волны. Михаил 

Рейфман 
Галерея красоты 
Фотошкола 
Маленькие хитрости 
Читальня. Любите ли вы 

театр? 
Театральная съёмка 
Лекторий. Театр 

Российской Армии 

 
 

 
 

Яскравий журнал про окремих акторів і кіно в цілому. Анонси 
нових модних фільмів. "Кинодайджест"- усе про кіно в одному 
журналі.  

 
Лютий 2006 

БОГИ И МОНСТРЫ: Самый сексуальный актер Ирландии — англичанин 
Шон Бин  

СИМПАТИЯ К АНТИПАТИИ: Дайте Эрику Бане точку опоры — и он 
передвинет континенты  

В боевике «Мюнхен» Стивен Спилберг отвечает на общечеловеческие 
вопросы и озвучивает Историю в формате Dolby Digital  

ЖЕРТВА ИСКУССТВА: Хоакин Феникс рассказывает о встрече с Джонни 
Кэшем и о том, какой кровью ему дается актерство  

И НАШИМ, И ВАШИМ: После «Казановы» и «Горбатой горы» Хиту 
Леджеру, как обезьяне из анекдота, остается только разорваться  

52 СТОП, СПЕТО!: 10 байопиков. Пойте так, чтобы не было мучительно 
больно снимать о вас кино  

РАССЕКАЯ ВОЛНЫ: В «Последних днях» Гас Ван Сант запечатлевает 
выход души из тела  

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ: «Сириана»: Джордж Клуни потолстел на 12 кг и 
снялся в актуальном кино про нефть и терроризм  

ВЛЮБЛЕННЫЙ КЭШ: «Переступить черту» — мелодрама в стиле кантри  
 

 
 
 



 

 
«АрхИдея»  
Щомісячний журнал про стильні інтер'єри. Збори яскравих 

ідей для облаштованості квартири, будинку, офісу, ресторану, 
ландшафту. Інформація про новітні тенденції дизайну, що 
допоможе зорієнтуватися в розмаїтості пропозицій і зробити ваш 
будинок красивим. 

 
 


