VIVIENNE MORT

Viviénne Mort (вимовляється як Вів'єн Морт) —
український інді-рок гурт, заснований вокалісткою
та автором музики і текстів Даніелою Заюшкіною.
На рахунку гурту 5 альбомів та 4 офіційних
відеокліпи.
В 2010 році світ побачив дебютний міні альбом
«Essentuki LOVE». За результатами голосування на
інтернет-порталі Fa.Diez його було визнано
альбомом року.
В 2013 з'явився перший повнометражний альбом
«Teatr Pipino».
https://soundcloud.com/vivienne_mort/sets/teatrpipino-2013-1
Знято відеокліп на пісню «Сліди маленьких рук».
Кліп потрапляє на телебачення та активно
поширюється в Мережі.
https://youtu.be/EQcA_2pcU3U
Нестандартні, наповнені глибоким змістом
тексти та сміливий відвертий стиль виконання
швидко знаходить слухачів . Одна з ключових
ознак гурту – сильний зв’язок зі
слухачами. Публіка на концертах Vivienne Mort
не лише споглядає і слухає, але завжди
залучається до дійства, активно бере в ньому
участь.

2014 рік ознаменувався виходом міні-альбому
«Готика».
https://soundcloud.com/vivienne_mort/sets/gotika2014
Тур на підтримку альбому збирає повні зали.
Концерти відбуваються у супроводі
концептуального відеоряду. Прості та мирні
маніфести, такі як «Будь близьким, не вдягай
масок», «Все живе – хай живе» проходять крізь всю
творчість гурту та знаходять своїх прихильників.
З’являється концертне відео з програмою «Готика»
та відеокліп на пісню «Риба».
2015 – акустичний міні альбом «Filin». Гурт
вирушає у найдовший тур Україною.
https://soundcloud.com/vivienne_mort/sets/viviennemort-filin-2015
Vivienne Mort сміливо експериментують з
творчістю і вгадати їхній наступний вибір
практично неможливо. Це пов’язано з тим, що
стиль і напрямок кожної окремої композиції або
концептуального альбому продиктований
виключно натхненням та внутрішнім
бажанням.
Невдовзі гурт презентує новий сингл - «Ти забув
про мене». Разом з синглом з’являється відеокліп чарівна лірична історія, наповнена метафорами та
простими фундаментальними символами. Режисер Олег Борщевський, відомий за співпрацею з

«Бумбокс», «Nikita», Арсеном Мірзояном та
іншими відомими вітчизняними виконавцями.
https://youtu.be/seFhoLRJziY
За підсумками порталу Cultprostir.ua гурт
перемагає в номінаціях «Прогрес року» та
«Колаборація року» (разом з «Хамерман Знищує
Віруси» та Олександром Піпою, опера «Рожевий
бутон»). За статистикою, виведеною на порталі
last.fm, Vivienne Mort входить до двадцятки
найбільш прослуховуваних українських
виконавців (одразу після культових «Воплі
Відоплясова» та популярного «Pianoboy»).
Наприкінці року Vivienne Mort повним складом
вирушають у концертний тур. Передпоказ програми
нового альбому «Rosa» відбувся у Львові (event-hall
KINO) та Києві (клуб Sentrum). Квитки на обидва
концерти розпродаються ще до дня виступу.
2016 – 1 березня гурт презентує сингл “Пташечка”.
Пісня одразу ж підкорила серця українських
меломанів та отримала численні відгуки від
музичних критиків. “Мурашки по шкірі... І радість
від нової української музики”, - прокоментував
сингл у своєму твітері Святослав Вакарчук.
15 березня відбулася презентація міні-альбому
«Rosa», а вже 2 квітня у Вроцлаві розпочався
концертний тур на його підтримку. У рамках туру
“Rosa” відбулося 3 концерти у Польщі та 15

містами України.
Вокалістку гурту Дану запросили до Індії, де вона
створила саундтреки до фільму «Three and a Half”
режисерки Дарії Гай. Також у Мумбаї було відзнято
кліп на пісню «Пташечка».
https://www.youtube.com/watch?v=AFShDQEDpwA
Слухати «Rosa»:
https://soundcloud.com/vivienne_mort/sets/rosa
Восени 2016 гурт вирушив у тур «Твоя Vivienne
Mort». Було зіграно 13 концертів у містах України.
Також в рамках туру відбулися виступи у трьох
містах Польщі: Любліні, Вроцлаві та Варшаві.
В лютому 2017 гурт презентував сингл «Іній» та з
ним взяв участь у Національному відборі пісенного
конкурсу «Євробачення-2017».
Слухати «Іній»:
https://soundcloud.com/vivienne_mort/iniy_2017

Наприкінці березня 2017 Даніела стала
лауреатом премії «Селекція» від радіостанції
«Джем ФМ». Солістка Vivienne Mort стала
переможцем в номінації «Вокалістка року».
У травні 2017 Дану вдруге запрошують в Індію
(Мумбаї), де вона пише саундтреки до другого
фільму режисерки Дар Гай.
10 червня 2017 року - Vivienne Mort виступили на

Європейській площі в рамках концерту “БезВіз”.
Тим часом відеокліп на пісню "Пташечка" менше ніж
за рік набрав 1000000 переглядів.
Серпень 2017 - Vivienne Mort спільно з Morphom
прийняли участь у проекті “Pepsi Fuzz”.
Вересень 2017 – Дана розпочинає співпрацю з
Nike.ua та стає обличчам кампанії “My White
Sneakers”.
28 жовтня 2017 року – Vivienne Mort вперше
виступають в Чехії (Прага) і збирають повний зал.
Захід відбувся у музичному клубі «Футурум» з
ініціативи Української Європейської Перспективи та
UAPORTAL.CZ
1 листопада 2017 – виступ на телеканалі ZIK,
передача “Народ проти”.
Грудень 2017 – гурт виступає у новорічній передачі
Майкла Щура "#@)₴?$0"!, в супроводі струнного
квартету.
У Новорічну ніч Дана стає гостею передачі
“ЧереЩур”.
Дивитися виступ: Vivienne Mort - Іній [live on
#@)₴?$0]:
https://www.youtube.com/watch?v=O-kF4Oh9BjE
https://youtu.be/w3KQIiTorKA

Того ж місяця Vivienne Mort стають

переможцями у номінаціях «Найкраща пісня» з
піснею «Іній» та «Найкращий
дует/колаборація» з піснею «Зустріч» за
версією порталу Karabas Live.
31 грудня 2017 року – вийшла в світ “Vivienne Mort.
Антологія”. Збірка включає в себе дискографію гурту
з 2013 по 2016 рік.
27 січня 2018 року – Vivienne Mort вперше відвідали
Білорусію (Мінськ) і дали концерт в клубі “Брюгге”.
19 лютого 2018 року - вихід нового лонг-плею
“Досвід”.
Посилання на альбом:
Apple
Music
http://goo.gl/jM39eR
Google
Play
http://goo.gl/JPXrHP
Spotify
http://goo.gl/pjx2JY
Soundcloud - http://goo.gl/hWiFwd
Два розгорнутих інтерв'ю з приводу виходу нового
альбому:
Karabas.Live - https://karabas.live/daniela-zayushkinainterview/
Comma.com.ua
http://comma.com.ua/article/vivienne-mort-dosvid/

Весною 2018 року - гастрольний тур містами
України на підтримку альбому "Досвід". Перша
презентація нової програми відбулася 14 квітня в
Києві в Жовтневому палаці. Всі квитки на концерт
були розпродані ще до дня виступу. Також гурт
відвідав Харків, Запоріжжя, Дніпро, Луцьк, Рівне,
Одесу, Львів, Вінницю, Хмельницький. Концертними
майданчиками для презентації альбому "Досвід" гурт
обрав зали філармоній та театрів.
Другу частину туру заплановано на осінь 2018.

Vivienne Mort регулярно беруть участь у
найбільших фестивалях України: Koktebel Jazz
Fest, Respublica, ZaxidFest, Файне Місто, Atlas
Weekend, Імпульс, Бандерштат, Lviv Acoustic Fest,
Razomfest, Фестиваль “Ї”, Kozak Fest та ін.

http://viviennemort.com.ua
YouTube - https://www.youtube.com/user/VivienneMortTV
Soundcloud - https://soundcloud.com/vivienne_mort
Instagram - https://www.instagram.com/viviennemort/
ВКонтакте - https://vk.com/viviennemort
Facebook - https://www.facebook.com/vivienne.mort

