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Емінем одержить мільйон 
доларів за рекламу чаю
Компанія «Lipton» використала образ американ-
ського реп-співака Емінема у своїй новій рекламі. 
Емінем одержить за участь у промоції більше міль-
йона доларів. У рекламному ролику в мультиплі-
каційному вигляді буде представлено один день із 
життя репера. Він буде рекламувати бренд «Lipton 
Brisk» — охолоджений чай, який «Lipton» випускає 
разом із «Pepsi».

Мерилін Монро повернуть 
на екрани 
Канадський бізнесмен Джеймі Солтер купив права 
на бренд «Мерилін Монро» та має намір повернути 
блондинку на кіноекран, використовуючи цифрові 
технології. Вартість угоди не розголошується, та хо-
дять чутки, що права на образ кінодіви обійшлися 
ділкові в 50 мільйонів доларів. Понад те, канадець 
відзначив, що в мертвих знаменитостей є очевидні 
переваги: «Вони ніколи нікуди не їдуть, вони готові 
зніматися щодня». 

НОВА ЗІРКА ШОУ-БІЗНЕСУ 

Латиський юнак Стас Шурінс мріє підкорити Україну
Зірка Стаса Шурінса, двадцяти-
річного хлопця зі столиці Латвії 
— Риги, «засяяла» на «Фабриці 
зірок-3» у Києві. Стас переміг у 
конкурсі та запам’ятався глядачам 
своїм талантом композитора, який 
відзначив сам Костянтин Меладзе, 
а також романтичними стосунка-
ми з іншою яскравою учасницею 
«Фабрики» — Ерікою. Сьогодні 
Стас уже рік як живе в Києві, знімає 
квартиру, найняв водія, зібрав свою 
команду та самостійно готується 
штурмувати олімп шоу–бізнесу.

— Звідки коріння твоїх бать-
ків? Хто вони за національністю? 

— У мені тече кров близько семи 
національностей, тому важко сказа-
ти, звідкіля йде коріння батьків. Ба-
буся по маминій лінії родом із Росії, 
дідусь — українець. По батьковій 
лінії є й монголо-татари, і поляки, і 
латиші, й естонці... Тому я такий га-
рячий хлопець, коли не сонний. Ма-

мина мама півжиття прожила в селі. 
Потім вирішила, що потрібно щось 
міняти, та перебралася до Риги, де й 
познайомилася з дідусем.

— Хто твої мама й тато за фа-
хом? 

— Мама — прекрасний перукар 
і кравчиня. Коли я був маленький, 
вона мені пошила одного велико-
го клоуна та сім маленьких. Вони, 
звичайно, були моїми улюбленими 
іграшками. Що стосується мого біо-
логічного батька, про нього я мало 
знаю, позаяк, коли мені було три 
роки, він пішов своєю дорогою. З 11 
років у мене вітчим, я його називаю 
батьком і дуже люблю, як і він нас. 
Мій другий тато довгий час ходив у 
море, потім десь два роки працював 
на будівництві, а зараз знову пішов у 
море, він кок. 

— Як з’явилося захоплення му-
зикою? 

— Я співав із раннього віку в 
сімейному колі. Коли у когось був 

день народження, мене ставили на 
табуретку, і я співав свою улюблену 

пісеньку «Пусть бегут неуклюже». 
У душі я співав завжди. Коли мені 
було 15 років, виграв конкурс, отри-
мав стипендію в розмірі 2000 у. о. та 
можливість протягом року навчати-
ся співу й акторської майстерності в 
одного з кращих педагогів у світі з 
вокалу — R'n'B-діви Ніколь. Моїми 
сьогоднішніми вміннями я завдя-
чую її жорстким майстер-класам. 
Потім працював на бек-вокалі в од-
нієї латиської співачки та навчався 
в школі екстерном, тобто пройшов 
програму двох класів за рік. Вступив 
до Ризького технічного університету 
на спеціальність «Адміністрування 
митниці та податків». Але «Фабри-
ка» виявилася кращим університе-
том. Річ у тому, що в 2007 році я був 
у Києві у складі групи «V Label» на 
зйомках кліпу. Моя робота в цьому 
колективі закінчилася цим відео. 
Але друзі в Києві залишилися. Саме 
вони мені й повідомили про кастинг. 
Я спробував — і пройшов. 

— Як саме почалися твої ро-
мантичні стосунки з Ерікою? 

— Спочатку у нас виникла сим-
патія. Нам запропонували показати 
її людям. Тобто «піар» в цій історії 
зіграв не останню роль. Але з часом 
він переріс у щось справжнє, і зго-
дом це принесло багато болю. Але 
тепер ми знову нормально спілку-
ємося, повернулися до того стану, 
коли були хорошими друзями. 

— Чому ви розлучилися? 
— Не зійшлися характерами. 

Вона достатньо сильна особистість, 
і я — не слабак. А коли зустрічають-
ся дві сильні людини, починаються 
конфлікти. 

— Зараз з’являються нові 
герої талант-шоу, наприклад, 
«Х-фактор»... Не заздрите? 

— Та ні. Незабаром стартує но-
вий проект «Танці з зірками», де я 
теж братиму участь. Спробую себе в 
цьому амплуа. 

Дар’я БОРИСЯК 

ТВОРЧА СПІВПРАЦЯ 

Кіркоров закрутив роман із «Місіс 
світу»?

Філіп Кіркоров узявся за актив-
не продюсування української 

співачки, актриси й моделі Камалії. 

Зараз він в Америці знімає з ефек-
тною блондинкою спільний кліп. 
Скандальний співак і власниця 
титулу «Місіс світу-2008» зобра-
зили на знімальному майданчику 
неабиякі пристрасті та гарячі по-
цілунки. Від знімального процесу 
артисти одержують максимальне 
задоволення. 

«Дуже хочеться похвалити 
американців. Вони ставляться до 
роботи дуже професійно, — ді-
литься захватом із читачами свого 
блогу Камалія. — Підготовча робо-
та просто чудова. До акторського 
складу вони напрочуд уважні. Це 
не наша звичайна масовка. У них 
кожна особа проходить кастинг і 
випадкові люди туди не потрапля-
ють». 

Співачка повідала, що зйомки 
кліпу тривали два дні, а підготов-
ка до них — два тижні. Стиліста 
для зйомок виписали з Лондона, і 
не кого-небудь, а Місіс Джонс, яка 
працювала над вбраннями Кайлі 
Міноуг і музикантів групи «Duran 
Duran».

МОДА НА ОГОЛЕНІСТЬ 

«Маргоша» роздягнулася слідом за 
Волочковою

Скандальна балерина Анастасія 
Волочкова ввела моду серед 

зірок на викладання в Мережу 
своїх відвертих фотографій. Так, 
нещодавно популярна акторка 
Марія Берсенєва, яка прославила-
ся завдяки головній ролі в серіалі 
«Маргоша», виклала у своєму блозі 
цікаві фотографії в бікіні з поїздки 
в Таїланд. Там засмагла ефектна 
брюнетка провела свої новорічні 
канікули. Очевидно, що акторка 
перебуває в прекрасній формі та 
буквально світиться від щастя. 

Яскрава зовнішність і таланти 
Марії не залишилися непоміче-
ними глядачами. Шанувальники 
активно підтримують Берсенєву в 
усіляких голосуваннях. Приміром, 
не дуже давно дівчина була визна-
на «телевізійною акторкою року» 
за версією одного з провідних 
глянсових журналів. «Жінка року 
— це звучить гордо! Особливо 
для жінки, яка зіграла чоловіка в 
жіночому тілі», — сяючи радістю, 
прокоментувала свою нагороду 
акторка. Тоді ж вона потрапила в 
щорічний рейтинг найбажаніших 
жінок Росії, опублікований чоло-
вічим журналом «Maxim». Марія 
прикрасила одну з його обклади-
нок. Редакція та читачі видання 
в списку «100 найсексуальніших 

жінок країни» відвели Берсенєвій 
26-те місце.

Співачка й телеведуча Ірина Бори-
сюк, виявляється, не в захваті від 
шаленої популярності, яка звалила-
ся на її голову. Ірину навіть по голо-
су впізнають у магазині й відразу 
просять автографи або сфотографу-
ватися, але вона мужньо справля-
ється з випробуваннями слави. 

— Ірино, на початку проекту ти 
чекала такої популярності?

— Я й уявити не могла, що піс-
ля «Х-фактору» моє життя так змі-
ниться. Мене справді впізнають на 
вулицях, у рідному Тернополі навіть 
у магазин вийти не можна, щоб не 
попросили автограф. Я виходжу без 
макіяжу, одягаю куртку з каптуром, 
окуляри, але варто заговорити — і 
мене впізнають по голосу. Багато хто 
говорить теплі слова, зізнаються, що 
підтримували мене на проекті. Зви-
чайно, це приємно, але така наполе-
глива увага — це не зовсім моє...

— Ти сильно засмутилася, що 
не потрапила до фіналу?

— Так, тоді я дуже засмутилася, 
а ще більше засмутилася моя донька 
Рената — у неї просто істерика була. 
І в мого наставника Сергія Сосєдо-
ва був шок. Відразу після проекту в 
мене взагалі був такий настрій, що 
навіть мікрофон у руки більше бра-
ти не хотілось. Я навіть засумніва-
лася, чи вартувало все це того, щоб 
моя дитина так плакала? Та потім, 
звичайно, відійшла, і зараз беру свої 
слова назад. Вважаю, що я пішла 
гідно й вчасно. І дуже рада, що теле-
канал СТБ запропонував мені бути 
ведучою нового шоу «Танці з зірка-
ми».

— Хто тебе найбільше дратував 
у журі, а хто, навпаки, приємно 
здивував?

— Не можу сказати, що мені 
хтось не подобався. Здивував, зви-
чайно ж, Сергій Сосєдов — він зі 
мною поводився, як із донькою, 
радив, підтримував, переживав за 
мене. Навіть зараз про мене не за-
буває. Він щойно повернувся з від-
пустки — телефонував, ділився вра-
женнями. До того ж ми знову будемо 
бачитися на проекті «Танці із зірка-
ми» — він там танцюватиме. Дуже 
хочу це побачити!

— За кого ти вболівала у фіналі 
проекту й чому?

— Для мене найцікавішими були 
«Діти капітана Гранта» — на проекті 
вони стали для мене відкриттям. Я 
вважаю, що вони найоригінальніші, 
у них є якась новизна.

— Розкажи, тобі приходили 
листи з зізнаннями в коханні за час 

участі в проекті? Який із них тебе 
найбільше вразив?

— Ой, так, шанувальники 
з’явилися (сміється — авт.). Пишуть, 
дзвонять із різних міст і навіть над-
силають різні подарунки. 

— Хто для тебе став відкриттям 
на «Х-факторі» та з ким ти подру-
жилася?

— Більше за всіх я здружилася 
з Танею Зотовою — на «Х-факторі» 
ми жили в одній кімнаті. Ми бага-
то відверто говорили, і вона навіть 
називала мене «мамою Ірою». Було 
дуже важко розлучатися, коли вона 
покинула проект.

— Ти вже не плануєш стати спі-
вачкою?

— Звичайно ж, мені б хотілося 
продовжувати співати! Співачка — 
це моє основне амплуа. Зараз моїм 
продюсуванням займається теле-
канал СТБ, продюсерський центр. 
Вони підшукують авторів, репер-
туар, займаються розробкою сце-
нічних образів для всіх фіналістів 
«Х-фактора».

— Чому у тебе немає чоловіка? 
Ти така талановита й красива!

— Напевно, тому що я така по-
гана. Так склалося. Може, він коли-
небудь й буде. Я дуже вредна.

— Яким чином вирішуватимеш 
питання стосовно проживання в 
Києві? 

— СТБ мене вдочерив, я їм вдяч-
на. Всі питання відносно квартири, 
фінансів вирішили телевізійники. 
Мені надали квартиру, проект добре 

оплачуватиметься. Я навіть не впев-
нена, що заслужила все це. Та я пра-
цюватиму, щоб виправдати довіру.

— Сосєдов не хотів стати твоїм 
продюсером і після проекту?

— Ні, адже Сосєдов не є про-
дюсером у звичайному житті. Судді 
«Х-фактору» — продюсери учасни-
ків тільки на час проекту.

— Крім роботи, у тебе є час на 
друзів у Тернополі?

— Встигла тільки з’їздити додо-
му, там відбулося дуже важке про-
щання з моїми учнями в музичній 
школі. Бачилася зі своїми друзями, 
але навіть із ними я не можу відво-
ліктися від думок про нову роботу, 
від проекту. Тепер усе зовсім по-
іншому. Та мені цікаво знати, як там 
наші хлопці з «Х-фактору»... Скоро 
декого побачу на репетиціях шоу 
«Танці з зірками».

— Ти б хотіла, щоб донька теж 
стала співачкою?

— Ну, я вам точно скажу, що 
якщо Рената прийде, приміром, на 
«Х-фактор-5», якщо такий буде, то 
вона там покаже! Поки що дочка 
вчиться грати на скрипці — у неї аб-
солютний слух.

— Зараз у тебе чимало часу за-
ймає підготовка до «Танців із зір-
ками», донька не скаржиться, що 
ти мало буваєш із нею?

— Звісно, скаржиться. Поки я 
відвідую її тільки на вихідних, і це 
нелегко для нас обох. Рената мені на-
віть сказала: «Я більше не хочу маму-
зірку, хочу нормальну маму!».

Ірина Борисюк: 

У рідному Тернополі навіть у 
магазині просять автограф


