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Емінем «продався» більше 
за всіх артистів
Американський репер Емінем очолив річний рей-
тинг музичних продажів у США. Альбом виконавця, 
що має назву «Recovery», став найбільш комерційно 
успішним релізом 2010-го року в США. Платівка Емі-
нема розійшлася тиражем 3,42 мільйона копій. Таким 
чином, Емінем став першим музикантом, чиї альбоми 
двічі очолили річний чарт США. Нагадаємо, вперше 
репер став рекордсменом за продажами у 2002-му 
році. Тоді його платівка була продана в рекордній 
кількості — 7,61 мільйона копій.

Преснякова обікрали 
на 500 тисяч євро
Російський співак Володимир Пресняков-
молодший та його дружина Наталя Подольська 
стали жертвами злодіїв. Поки парочка відпочивала 
на гірськолижному курорті у Франції, їхню квар-
тиру у Москві обчистили. Подейкують, непрохані 
гості винесли з помешкання Преснякова грошей та 
коштовностей на 500 тисяч євро. Злодії проникли в 
оселю, незважаючи на те, що вона перебувала під 
охороною. Про крадіжку міліцію у вівторок повідо-
мив сам Володимир Пресняков.

ВІДПУСТКА З КОХАНИМ 

Ксенія Собчак поїхала на острів мільйонерів

Відома телеведуча й світська леви-
ця Ксенія Собчак відпочиває із 

Сергієм Капковим на острові Сен-
Барт. Це містечко називають остро-
вом мільйонерів. У відпустку Соб-
чак поїхала ще до Нового року. Тому 
всі свята Ксюша відзначила у ком-
панії Сергія, який є кращим другом 
і помічником Романа Абрамовича. 
Кажуть, закоханий депутат уже по-
дарував теледіві дорогий перстень зі 
смарагдом у 30 каратів. Ксенія всти-
гла продемонструвати прикрасу на 

своєму підмізинному пальці на од-
ному зі світських заходів. Подейку-
ють, роман цієї пари почався в 2010 
році, тоді їх союз став темою номер 
один у світській тусовці. Але Собчак 
завзято зберігала імідж найвибагли-
вішої й найнедоступнішої дівчини 
шоу-бізнесу.

Вибір Ксенії дуже подобається її 
мамі — сенаторові Людмилі Нарусо-
вій. В 34-річному народному обран-
ці вона бачить серйозного, солідного 
й, що важливо, заможного чоловіка.

КОЖЕН СВЯТКУЄ ПО-СВОЄМУ 

Гайтана розповіла про Новий рік 
під пальмою

Співачка Гайтана, чий батько і 
досі проживає у Конго, знає, 

що таке справжній африканський 
Новий рік. Найбільш незвичай-
ним подарунком, який вона коли-
небудь знаходила під ялинкою, Га-
єчка називає саксофон. «Для мене 
це був дуже важливий подарунок, 
який підштовхнув мене знову сер-
йозно зайнятися музикою». І хоча 
самій Гайтані доводилося бувати у 
ролі Снігуроньки, для її батьків-
щини, Конго, цей образ не такий 
вже рідний.

«Оскільки у цій країні дуже 
великий вплив Франції, то там 
теж Санта-Клаус і його подруга — 
Снігова Королева. Щоправда, біль-
шість із місцевих жителів не знає, 
що таке сніг, тому вони починають 
підкидати листя та кричать: «Сніг 
іде, сніг!, — сміється Гайтана. — 
Якось мене подружка спитала: «Як 
це — сніг, поясни?». Я відкрила мо-
розилку й кажу: «Ну, от приблизно 
так само». Вона дуже смішно від-
реагувала: майже злякалася і ска-
зала, що не хотіла б жити у таких 
умовах», — пригадує співачка.

Якщо у Європі на Новий рік 
наряджають ялинку або сосну, то в 
Африці є ще варіанти.

«Ті, хто більш європеїзований 
— купує штучну ялинку. Та пере-
важно замість ялинок в Африці 
наряджають пальму. Прикраша-
ють її різноманітними фруктами, і 
при цьому просять Бога, щоб дав 
добрий урожай на наступний рік, 
— пояснює Гайтана африканські 
традиції. — Це справжня тропіч-
на радість: усі одягають барвисті 
національні костюми, танцюють 
запальні танці, з усіх вулиць лунає 
гучна музика. Атмосфера, немов 
на якомусь карнавалі», — розпо-
відає Гайтана про новорічні свят-
кування.

ВІДПОЧИНОК 

Цимбалюк на Різдво рвонула 
у «кривавий» Єгипет

Тоді як на Заході Різдво швидше 
вважається святом сімейним, 

ведуча і модель Інна Цимбалюк 
цим не переймається. З сім’єю 
«Міс Україна-Всесвіт-2006» свят-
кувала Новий рік, а от різдвяні дні 
провела, гріючись на пляжі у Єгип-

ті. Раніше Інні у тамтешніх краях 
подобалося чудове Червоне море. 
Втім, після того, як Цимбалюк ста-
ла свідком нападу акули на жінку, 
її ентузіазм до купання трохи згас. 
«Я вже говорила про те, що той 
страшний випадок стався на моїх 
очах. Я купалася з цією жінкою од-
ночасно в морі, і щойно піднялася 
на понтон, почула ці жахливі кри-
ки. Було моторошно», — зізналася 
Інна. Втім, нині, за словами моде-
лі, вона прямувала у зовсім іншу 
частину курорту Шарм-ель-Шейх. 
«До того ж зараз я опановую но-
вий вид спорту — кайтинг. Похо-
дить від слова «кайт», що означає 
«повітряний змій». Це свого роду 
парашут — стропи, якими ти ке-
руєш, дошка, на якій їдеш по воді. 
Дуже приваблива штука, якщо раз 
спробував — не відмовишся», — 
запевнила Інна.

ТРАДИЦІЇ 

Недєльська Новий рік зустрічає 
з Табачником і штучною ялинкою 

Дружина депутата Партії регі-
онів Яна Табачника, співачка 

Тетяна Недєльська віддає перевагу 
Новому року по-сімейному і штуч-
ній ялинці. А за кордон артистка 
не спішить, побоюючись катакліз-
мів. «Я ніколи не святкую Новий 
рік на сцені, і щиро співчуваю сво-
їм колегам, які змушені це робити. 
Новий рік у нас традиційно свят-
кується в колі сім’ї та найближчих 
друзів», — розповідає Тетяна про 
сімейні традиції. У новорічну ніч, 
за словами жінки, до них додому 
часто приїжджає друг Дмитро Гор-
дон: «Він щойно зустріне зі своєю 
сім’єю Новий рік — і за півтори 
годинки вже у нас. Співачка Ірина 
Білик постійно обіцяє приїхати, та 
ще жодного разу не приїжджала. 
Ми її розуміємо і не ображаємося! 
Цієї ночі багато хто добре заро-
бляє», — каже Недєльська. До речі, 
останні кілька років, за зізнанням 
дружини регіонала, вона ставить 
вдома штучну ялинку: «Мене вби-
вають кадри по телевізору, де по-
казують, як у великих кількостях 
вирубують ще молоді саджанці. 
Я не можу себе назвати великою 

захисницею лісу, та все ж таки на 
таку жорстоку вирубку дивитися 
просто так не можу». До речі, як 
додала Тетяна, вона завжди про-
сить друзів не дарувати їй зрізаних 
квітів на свята.

А ще, за сімейною традицією, 
Недєльська щороку зберігає запи-
сочки дітей до Діда Мороза. «Вони 
у мене зараз трохи подорослішали, 
вже одне одному кажуть, що Діда 
Мороза немає, але бажання зага-
дують», — пояснила вона.

Перемогу в «Х-факторі» Олексій 
Кузнєцов присвятив своїй дівчині 
Ще до фіналу шоу «Х-фактор» 
(СТБ), з якого переможцем вий-
шов 19-літній Олексій Кузнєцов, 
глядачі перешіптувалися, мовляв, 
головний його козир — те, що він 
хлопець, а отже, за нього дівчата 
охочіше будуть голосувати. Так і 
вийшло! У підсумку Кузнєцов повіз 
у Донецьку область титул «Кра-
щий вокаліст країни» та приз у два 
мільйони гривень (до речі, це най-
більша сума, яку в Україні вручили 
переможцеві талант-шоу). А його 
суперниця Марія Рак залишилася ні 
з чим — призу за друге місце не пе-
редбачено. Шанувальники дівчини 
пораділи було, що без грошей вона 
все одно не залишиться, адже в Рак 
і Кузнєцова на проекті нібито роз-
горівся роман. Але Олексій спрос-
тував це: «У мене вже є кохана, але 
це дуже особисте». 

Протягом усього шоу Олексій 
Кузнєцов виступав так стабільно й 
рівномірно, що на тлі інших інколи 
здавався трохи нудним. Навколо 
його персони не вирували скандали. 
Судді озивалися про нього позитив-
но, але стримано. Навіть у номінацію 
на виліт із проекту хлопець жодного 
разу не потрапляв. Та й зовнішність 
Кузнєцова далека від канонів на-
шого шоу-бізнесу. Адже він не тіль-
ки вокаліст, але й майстер спорту з 
боксу. А цей вид спорту накладає 
серйозний «відбиток» на обличчя. 
Але, очевидно, глядач уже втомив-
ся від «солодких» хлопчиків, тому 
проголосував за співака з виглядом 
і характером справжнього чоловіка. 
Тим паче, що під час фінальних ви-
ступів Олексій показав, що в нього 
не тільки є голос — він уміє бути 
драматичним і емоційним.

— Льошо, уже вирішив, як ви-
тратиш два мільйони гривень? — 
запитали журналісти переможця, 
відразу після заключного концер-
ту.

— Я ще не думав — завжди ви-
рішую проблему вже після її виник-
нення. А зараз ще не усвідомив, що 
відбувається. Скажу одне: на шоу я 
прийшов не заради грошей. Мені 
хочеться просувати музику, якою я 
займаюся.

— В Інтернеті зараз пишуть, 
що в тебе тітка — депутат… Нібито 
вона вплинула на твої результати в 
«Х-факторі».

— Це неправда. У мене є знайомі 
депутати, але до моєї перемоги вони 
не мають ніякого стосунку. Тут усе 
по-справжньому.

— А давно співаєш на профе-
сійній сцені?

— Голос у мене прорізався ще в 
дитинстві. Усі діти при народженні 
зазвичай просто кричать, а я маму 
кликав (сміється — авт.). З 11 років 
брав участь у різних вокальних кон-
курсах. 

— У фіналі ти проспівав дуетом 
з Алессандро Сафіна (відомий іта-
лійський тенор. — авт.). Він якось 
оцінив твої вокальні здібності?

— Алессандро сказав мені: «Бра-
во, теноре!». І ще багато цікавих ре-
чей, якими я б не хотів ділитися. Для 
мене було дуже почесно й приємно 
почути це від такої людини, як він. 

Сподіваюся, ми ще вийдемо на сце-
ну разом.

— Тобто він зробив тобі якусь 
пропозицію про співпрацю?

— Говорити про це поки рано. 
— Чого тобі найбільше не ви-

стачало на проекті?
— Відпочинку. Після стількох 

безсонних ночей, які ми провели, 
розучуючи нові й дуже складні пісні, 
хочеться просто виспатися. Це дуже 
важкий проект — і емоційно, і фі-
зично. Зараз мені здається, що я б ліг 
і тиждень не прокидався. Звичайно 
ж, хочеться побути у колі родини — 
з родичами, близькими.

— Шанувальниць, які за тебе 
голосували, дуже цікавить питан-
ня, чи є у тебе дівчина? 

— (Задумався — авт.) Потрібно 
ж чесно відповідати? Так, у мене є 
дівчина. Але тільки зараз я дозрів і 
зрозумів, що в нас дійсно є стосунки 
(першою після оголошення резуль-
татів Олексія поздоровила ефектна 
блондинка модельної зовнішності, з 
якою вони довго й палко цілували-
ся. — авт.). Спасибі велике всім, що 
мене підтримували, але я не можу на 
всіх розірватися. Люблю тільки одну 
й буду їй вірним. Але моя творчість 
належить багатьом… А перемогу я 
присвячую своїй дівчині. 

МАРІЯ РАК З 12 РОКІВ САМА 
ЗАРОБЛЯЛА НА ЖИТТЯ

Другою суперфіналісткою про-
екту стала 22-річна Марія Рак із Бо-
родянки (під Києвом). Незважаючи 
на те, що вона посіла друге місце, ді-
вчина не засмучується. Адже вірить, 
що цей проект стане для неї квитком 
на велику сцену. Увесь цей час її під-
тримували найближчі люди — мама 
Тетяна Миколаївна Онищенко, мо-
лодша сестра Іра та коханий хлопець 
Сашко.

Батьки Маші давно в розлученні, 
тому з юних років дівчина вчилася 
опікуватися про себе сама.

— Маша з 12 років співала в 
ресторанах разом із батьком, — по-
ділилася з нами Тетяна Миколаївна. 
— Але потім ми розлучилися. Доня 
продовжувала працювати, але вже 
одна. Останнім часом навіть намага-

лася допомагати мені й сестрі. Адже 
я працюю звичайною швачкою на 
фабриці. 

За словами Тетяни Миколаївни, 
за час проекту Маша жодного разу 
не поскаржилася, не заплакала:

— Я знала, що їй там важко. Але 
вона намагалася мене не засмучува-
ти.

Дуже хвилювався за дівчину її 
коханий Сашко. Маша з ним зустрі-
чається вже близько двох років. Про-
ект став справжнім випробуванням 
на міцність для їхніх почуттів. 

— Я теж музикант, тому розу-
мів, як для неї це важливо, — поді-
лився Олександр. — Для мене вона 
все одно переможниця! Можливо, 
згодом ми створимо свій гурт. А за-
раз після шоу дуже хочеться знайти 
можливість і відвезти Машу на від-
починок. Після «Х-фактору» їй це 
необхідно.

Один із суддів проекту, Ігор 
Кондратюк, підопічна якого — Ма-
рія Рак, глядачам у несправедливому 
голосуванні не дорікає: «Як би я не 
вважав Машу кращою, але глядачам 
більше сподобався Льоша. Після ефі-
ру ми з Машею не видавили ні однієї 
сльозинки... Але, думаю, коли вран-
ці вона прокинулася, то зрозуміла, 
що упустила жар-птицю під назвою 
«Перемога». 

— А ви будете продюсувати Ма-
рію? 

— Свого часу я так багато гро-
шей витратив на переможців «Шан-
су», що тепер навряд чи дружина 
дозволить це робити — сімейний 
бюджет не витримає. У мене є Віта-
лій Козловский, Наталя Валевська, 
якими я займаюся, але, на жаль, це 
не приносить такі дивіденди, щоб я 
міг брати когось ще. 

До речі, найбільше пощасти-
ло ще одній учасниці «Х-фактора», 
33-річній Ірині Борисюк, — її за-
просили на роль ведучої нової про-
грами «Танці з зірками». Доля інших 
«Х-факторівців» невідома. Рішення 
про підписання з ними яких-небудь 
контрактів буде прийняте протягом 
кількох тижнів.

Підготовлено за матеріалами 
інтернет-видань


