
Дмитро Тихоновський: «На телебаченні не буває експромтів» 

 
 

Одруження наосліп - унікальний в Україні телепроект, в якому 

абсолютно незнайомі чоловік і жінка одружуються. Молодята 

отримують унікальну можливість відчути всю красу сімейного життя і 

дізнатися один одного в польових умовах. Протягом десяти днів пара під 

наглядом сімейних психологів Олени Любченко і Єгора Тополова, 

намагається побудувати стосунки і подолати труднощі, що постають 

на шляху. Після десятиденного експерименту, пара отримує вибір - 

залишити кільця чи ні. 

 

Гея і Дмитро - двоє авантюристів, які ризикнули взяти участь в 

експериментальному проекті. Гея - м'яка, вродлива, ніжна жінка, яка мріє про 

сильного, рішучого і надійного чоловіка. 

«Гея все життя прожила з мамою і за 47 років жодного разу не виходила 

заміж. Диктаторський характер матері заважав їй побудувати відносини з 

чоловіками »- говорить провідний психолог проекту Олена Любченко. 

Дмитро - вольовий чоловік, колишній військовий, успішний підприємець і 

людина зі складним характером. Він чуйний, цілеспрямований, вимогливий і 

вміє долати труднощі. 



«Йому потрібна жінка, яка буде з вдячністю приймати його турботу і радіти 

тому, що поруч з нею такий чоловік» - говорить психолог і ведучий проекту 

Єгор Тополов. 

Герої пройшли разом безліч випробувань: поліграф, знайомство з друзями і 

батьками і багато іншого. В кінці програми пара вирішила все ж залишити 

кільця. А чим живуть герої проекту сьогодні? І чи вдалося Дмитру вирвати 

Гею з під батьківської опіки і побудувати з нею щасливе сімейне життя? Нам 

вдалося поспілкуватися з героєм телепроекту - Дмитром Тихоновським. 

Ми дізналися у Дмитра відповідь на питання, яке найбільше хвилювало 

телеглядачів. Де ж проходили зйомки і скільки платять за участь в такій 

передачі? 

- Зйомки проходили в Києві, на орендованій квартирі. Нам оплатили 

проживання, але сімейний бюджет ми закладали разом. Спочатку мені не 

сподобалося те, що Гея ні копійки не вклала в сімейний бюджет. Це дуже 

зачепило мене і моє ставлення до неї трохи змінилося. А за участь ми нічого 

не платили, а нам, як приз дали путівку в Єгипет. 

На телебаченні не буває експромтів - це давно відома для всіх глядачів 

істина. Не став винятком і цей телепроект. Однозначно можемо сказати - 

сценарій був. 

«Емоції в кадрі були справжні, але їх раз у раз підігрівав режисер. Я по своїй 

натурі людина не конфліктна і часто йду на поступки, а ось Гея була зовсім 

не пристосована до сімейного життя. Напевно, тому більшість конфліктів і 

виникало »- розповів Дмитро. 

 

А ось його друг Олександр, розповів нам про те, що образ закоханого в 

«наречену» свого друга, теж придумали сценаристи, хоча сам Олександр 

одружений і має дітей. 

- За вашою ініціативою Гея пройшла тестування поліграфом. Вас 

задовольнили її відповіді? 

- Ініціатива була не моя. Сценаристи просто відправили нас на детектор 

брехні. У передачі показали тільки той момент, де Гея відповідає на питання, 

хоча допит був і у мене. 

Після закінчення проекту Дмитру і Геї належало весільну подорож до 

Єгипту. Але Гея поїхала одна. 



«Мені набридло все це вдавання, написане сценаристами. Я зрозумів, що не 

хочу більше бачити цю жінку. За  10 днів, я не побачив в ній нічого хорошого 

»- зізнався Дмитро. 

Але, не дивлячись на те, що побудувати відносини парі так і не вдалося, Гея і 

Дмитро на даний момент знаходяться в активному пошуку другої половинки. 

«Мені кожен день пишуть дівчата, і кажуть, що все життя мріяли про такого 

чоловіка. А я тепер ходжу з блокнотиком - записую, коли яке побачення »- 

сміється Дмитро. 

 

Сьогодні Дмитро живе в Сполучених штатах Америки, а Гея нарешті 

з'їхала від мами на знімну квартиру, і живе там з собакою - Машею. Героям 

так і не вдалося побудувати спільну сім'ю, але обидва знають - завдяки 

проекту знайдуть свої другі половинки. Гея вже кілька місяців живе з 

Киевлянином, одним з операторів проекту, а Дмитра жінки завалюють 

листами і пропозиціями сходити з ними на побачення. 

Дарія Геращенко  

 

 


