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Гільдія акторів США обрала 
фільм року
Американська гільдія кіноакторів назвала істо-
ричну драму «Король каже!» Тома Хупера найкра-
щим фільмом року. Церемонія вручення нагород 
відбулася в неділю ввечері, 30 січня. Найкращим 
актором року професійне співтовариство оголо-
сило Коліна Ферта («Король каже!»). Найкращою 
акторкою назвали Наталі Портман, яка виконала 
роль балерини в драмі «Чорний лебідь». 

Анастасія Приходько взяла 
участь в еротичній фотосесії
Популярна співачка Анастасія Приходько нарешті 
взяла участь в еротичній фотосесії. Вибір співачки 
впав на український чоловічий журнал XXL. Слід 
зазначити, що пропозиції щодо відвертих зйомок 
Анастасія одержувала вже дуже давно. Проте 
тільки тепер Приходько дала згоду. Мовляв, після 
народження дитини переосмислила своє життя та 
стала більш упевненою у своїй сексуальності.

СПРАВИ АМУРНІ 

Тетяна Денисова покинула чоловіка заради 
Олександра Кривошапка

Відомий український хореограф 
і суддя шоу «Танцюють всі» Те-

тяна Денисова відверто розповіла 
про свій роман із фіналістом шоу 
«Х-фактор» Олександром Криво-
шапком.

Тетяна є дружиною повітряно-
го акробата Іллі, у них підростає 
син Лев. Але останнім часом шлюб 
дав тріщину. «Ми з Сашком не при-
ховуємо, що зараз разом, але й не 
афішуємо наші стосунки», — розпо-
віла 31-річна Тетяна Денисова. Вона 
старша за свого нового обранця на 
12 років, але це не заважає їм бути 

разом. «Різниця у віці не лише не 
бентежить — вона навіть укріплює 
стосунки. Я знаходжу в ньому те, 
чого вже немає в чоловіках дорос-
лих, а він у мені — те, чого ще немає 
в дівчатах молодших», — підкресли-
ла Тетяна Денисова.

Раніше Тетяна з родиною жила 
в Німеччині, а в останні місяці вона 
забрала свого сина Лева в Україну. 
Тепер він живе разом з нею та її ма-
мою. До речі, Денисова буде суддею 
нового проекту — «Танці з зірками», 
який у лютому стартує на телеканалі 
СТБ. Олександр Кривошапко стане 

учасником цього шоу.
«Я йому жартівливо кажу: «Ой, 

Сашко, твої шанси невеликі». А от 
недавно після репетиції він зайшов 
гордо й говорить: «Що ти мені по-
вторюєш, що я танцюю гірше за 
всіх, а мені сказали, що я поки один 
із кращих». На це я йому відповіла: 
«Вони тобі лестять, повір мені». Зви-
чайно, я не буду підсуджувати, це 
нерозумно. Понад те, мені здається, 
у цьому буде якась перчинка, якщо 
я його в ефірах навмисно лаятиму», 
— ділиться подробицями Тетяна Де-
нисова.

ФОТОПРОЕКТ 

Зірки естради знялися 
для авіакомпанії

Цієї зими одна з авіакомпаній 
виклала на свій сайт сюжетний 

календар на 2011 рік. Особливістю 
календаря є те, що у зйомці для 
нього взяли участь зірки естра-
ди, кіно та телебачення. Зокрема, 
акторка Ольга Сумська, учасники 
«Студії Квартал-95» Євген Кошо-
вий (Лисий), Юрій Корявченков 
(Юзик) та Сергій Казанін (Сте-
пан). Окрім того, у фотопроекті 
задіяні бойфренд екс-дружини 

Нестора Шуфрича Наталії Ворони 
Сергій Ларкін (Ларсон), модель і 
телеведуча Василіса Фролова та 
колишній учасник дуету «Пара 
Нормальних» Іван Дорн. Також 
«фотоактивність» проявили ди-
зайнер Андре Тан, модель Інна 
Цимбалюк, заступник глави На-
ціональної теле- та радіокомпанії 
України Валід Арфуш, актор Воло-
димир Горянський, співачка Ольга 
Горбачова та телеведучий Дмитро 
Коляденко.

НЕЗВИЧНИЙ ПОЄДИНОК 

Хілтон і Лохан поб’ються 
за мільйон доларів

Голлівудська федерація боксу 
запропонувала мільйон дола-

рів за бій між тусовщицею Періс 
Хілтон і скандальною актрисою 
Ліндсей Лохан. «Ми називаємо це 
битвою поганих дівчаток Голліву-
ду», — заявив представник органі-
зації Деймон Фельдман. За слова-
ми організаторів поєдинку, кошти, 
які вони отримають за бійку між 
Лохан і Хілтон, можна передати на 
благодійність чи вкласти в анти-
алкогольну кампанію. «Це буде не 
більше ніж матч-забава. І Періс, і 
Ліндсей у минулому брали уроки 

боксу», — зауважив Фельдман.
У федерації боксу пропонують 

скандальним тусовщицям провес-
ти три раунди, по 60 секунд кожен. 
Битимуться ж Хілтон і Лохан у 
боксерських рукавицях розміром 
із подушку. Що ж до гонорару, то 
акторки змушені будуть розділити 
обіцяний мільйон на двох — по 
500 тисяч доларів кожній. Подей-
кують, 29-річна Періс і 24-річна 
Ліндсей почали ворогувати ще з 
2006-го. Наразі ж ані Лохан, ані 
Хілтон не прокоментували пропо-
зицію щодо поєдинку.

ХОДЯТЬ ЧУТКИ 

Гурченко заручилася з молодим 
хлопцем

Одна з найяскравіших зірок 
російського кінематографа 

75-річна Людмила Гурченко за-
ручилася зі своїм давнім фаво-
ритом із модного тріо «Fresh Art» 
36-річним Асланом Ахмадовим 
(на фото). На зйомках свого пер-
шого за останні шість років кліпу 
ікона радянського кіно одягла на 
безіменний палець молодого фа-
ворита обручку. Але при цьому 
Людмила Марківна вирішила на-
завжди залишитися в його серці 
недоступною коханою. Такий сю-
жет для нового відео придумала 
сама Гурченко. 

Як уже повідомлялося раніше, 
ефектний модельєр багато часу 
проводить із акторкою. Нещодавно 
він зняв улюблену зірку у фотосе-
сії, під час якої Людмила Марківна 
виглядала молодою і щасливою. А 
ще днями папараці сфотографува-
ли Аслана й Гурченко в Києві, коли 
ті гуляли під ручку. Про стосунки 
пари стало відомо після ток-шоу 
Андрія Малахова «Пусть говорят». 
Там акторка зізналася: «Так, я за-

кохана! Ти знаєш Аслана? — звер-
нулася Гурченко до Малахова. — Я 
в нього закохана... Знаєш, як він 
мене обіймає? Міцно-міцно».

До слова, акторка офіційно 
одружена з продюсером Сергієм 
Сєніним. Та й живе подружжя 
поки ще разом, під одним дахом. 
Хоча, подейкують, що Сєніна те-
пер усе частіше бачать у товаристві 
інших жінок. У день народження 
Людмили Марківни папараці за-
стали його біля під’їзду будинку, 
коли той цілував молоду дівчину.

У кабінеті двоповерхового офісу 
телеведучої Тіни Канделакі чисто, 
як в операційній. Ні купи паперів, 
ні стопок книг — жодних ознак 
«творчого хаосу» ні на столі, ні в 
голові господині кабінету. У цьому 
переконалися журналісти, яким 
телеведуча дала відверте інтерв’ю.

Здавалося б, ще вчора телеведу-
ча купувала на світських аукціонах 
портрети Джуда Лоу за вісім тисяч 
євро, цілувалася з Ксенією Собчак 
(епатаж — велика сила). Сьогодні 
Тіні даремно ставити запитання про 
те, як вона підбирає сукні до взут-
тя. У неї, як у чоловіка, все чітко й 
по справі. За гардеробом стежать 
стилісти, які можуть і без Канделакі 
приїхати до неї додому, щоб відклас-
ти одяг на найближчі три дні. За ді-
тьми (у телеведучої їх двоє — донька 
Меланія та син Леонтій) доглядають 
мама й свекруха. Сама вона — вся в 
бізнесі. Бізнес у Тіни пов’язаний із 
Інтернетом і піаром. Про це ведуча 
програм «Нереальная политика» на 
НТВ і «Самый умный» на СТС гово-
рить охочіше, ніж про своє особисте 
життя. Та як обійти сердечні питан-
ня, коли розмовляєш із красивою, 
знаменитою та при цьому незаміж-
ньою... мільйонеркою!

— Тіно, до вас звертаються ша-
нувальники з проханням, напри-
клад, скласти компанію за вечерею 
за велику суму?

Питання абсурдне для початку. 
Але й Тіна Канделакі не з боязких:

— Прихильники, які ладні за-
пропонувати значну суму за вечерю 
зі мною, повинні мати уявлення про 
мої запити, — різко відповідає вона. 
— Зважаючи на те, що річний обо-
рот моєї компанії «Апостол Медіа» 
склав $5,5 мільйона, а прибуток — 
$1,5 мільйона, апетити в мене досить 
серйозні. Рахувати я вмію добре й 
математику люблю. Тому мисливці 
за пригодами, звичайно, розуміють, 
що пропонувати мені вечерю за гро-
ші безглуздо. А от запропонувати 
провести піар-кампанію свого біз-
несу — інше питання (посміхається 
— авт.).

— Кажуть, ви хочете потрапити 
до списку «Форбс»? Це не жарт?

— Так, я хочу потрапити до рей-
тингу «Форбс»! Причому в найпер-
шу його десятку.

— А ви не боїтеся, що це не над-
то жіноче бажання перетворить 
вас у чоловіка?

— А у мені росте й виросте чо-
ловік! Такий симпатичний метро-
сексуал. Але він не заважає мені 
залишатися жінкою. Коли двері 
моєї квартири зачиняються (теле-
ведуча з дітьми мешкає в пентхаусі, 
який побудувала в кредит, на вулиці 
Крилатські Пагорби), я стаю іншою 
людиною. Це серйозна проблема су-
часних жінок: будучи чоловіком на 
роботі, приходити додому та ставати 
жінкою. Готувати, зігрівати, створю-
вати затишок. Із дітьми я, звісно, не 
поводжуся так, як зі співробітника-

ми ЖЕКу, коли від них чогось треба 
добитися.

У серпні 2010-го Тіна розлучи-
лася з чоловіком. Розлучення про-
йшло не по-зірковому тихо. Ні поді-
лу майна, ні війни за дітей. Відразу 
після цього ведуча різко змінилася. 
Пішла з головою в бізнес, у громад-
ські справи.

— Коли ж, як не тепер, вам при-
ймати подарунки від чоловіків? Чи 
ви не відчуваєте себе завидною на-
реченою?

— Я почуваюся мамою завидних 
наречених (Меланії — 10 років, си-
нові Леонтію — 9).

— Кокетуєте?
— У мене, слава Богу, двійко ді-

тей. Я задоволена. Мені вже не по-
трібно «бути з кимось», аби само-
ідентифікуватися. Жоден чоловік 
не може мене захопити настільки, 
щоб я забула про свої материнські 
обов’язки. Не тому, що я вся така 
позитивна. Я — кавказька жінка. У 
нас діти на першому плані.

— У кавказької жінки діти на 
першому плані. Але на другому 
плані чоловік.

— Якщо коли-небудь у моєму 
житті з’явиться мужчина, який по-
любить моїх дітей настільки, що я не 
буду ревниво стежити за тим, як він 
на них подивився або як вони поди-
вилися на нього, тоді наша розмова 
може відбутися в іншому руслі.

— При цьому чоловік повинен 
заробляти більше за вас?

— Якщо я відповім ствердно, то 
обмежу коло чоловіків тільки тими, 
хто обжене мене в списку «Форбс» 
(сміється — авт.).

— Ви допускаєте думку, що мо-
жете народити ще одну дитину?

— «Усі жінки, як троянди: день 
настане — квітка розпуститься й 
умить зів’яне». Так сказав Шекспір. 
Квітка хоче розпуститися. Тому і 
дитину хотілося б. Маючи двох, я в 
цьому плані щаслива жінка. Буде ще 
одна дитина — і слава Богу!

— Ви вірите в дружбу між чоло-

віком і жінкою?
— Якось Франсуаза Саган сказа-

ла: «Немає дружби між чоловіком і 
жінкою, є стосунки колишніх і май-
бутніх коханців». Але я спілкуюся 
винятково з розумними чоловіка-
ми. Ми знаємо, як багато нам може 
дати дружба. І як мало — що-небудь 
інше. Не буду лукавити — можна 
ризикнути. Але лише тоді, коли за-
хоплюєшся так, що не можеш диха-
ти без людини.

— Анфіса Чехова недавно у сво-
єму блозі написала: «Дівчата, хо-
діть у єврейські ресторани. Зі мною 
щойно намагався познайомитися 
один із лідерів списку «Форбс». 
Тіно, де зараз знайомляться чоло-
віки й жінки вашого кола?

— Не повірите: в Інтернеті! Марк 
Цукерберг — тому приклад (засно-
вник соціальної мережі «Facebook», 
наймолодший в історії мільярдер зі 
статком у майже $7 мільярдів). Якщо 
раніше, щоб дізнатися про чоловіка, 
вам потрібно було з ним життя про-
жити, зараз ви просто заходите на 
його сторінку в «Однокласниках», 
для впевненості перевіряєте ще 
пару-трійку його аккаунтів. А якщо 
ще й зламали сторінку, то, вважайте, 
ви все про нього вже знаєте! Сьогод-
ні чоловік і жінка мають можливість  
цілодобово бути на зв’язку один із 
одним: через телефон, Інтернет. Тому 
ми швидко вичерпуємо один одно-
го в побутовому сенсі цього слова. 
Стосунки в наш час тримаються «на 
фішці». Старомодно думати, що ти 
знайдеш собі чоловіка, який завжди 
буде поруч, як валіза без ручки. Ду-
мати потрібно про себе. І про те, що 
ти можеш дати чоловікові. Він — 
мисливець. Але доти, поки є на що 
полювати.

— У чому ваша «фішка»?
— Я увесь час розвиваюся. Якщо 

ввечері в мене запитати: «Що ново-
го?», потрібно бути готовим до того, 
що нового буде дуже багато!

Підготовлено за матеріалами 
інтернет-видань

Тіна Канделакі мітить у першу 
десятку списку «Форбс»


