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Волочкову заборонили 
показувати по 
телебаченню 
Скандал із виходом Анастасії Волочкової з 
партії «Єдина Росія» набирає обертів. Передачі 
за участю балерини, що були заплановані до 
показу Першим каналом і НТВ, зняті з ефіру. За 
словами Волочкової, у такий спосіб єдинороси 
намагаються помститися їй за відверті ви-
словлювання на їхню адресу та за її відмову від 
членства в партії.

Три театри поставлять п’єсу 
Ганни Яблонської
Три російських театри — московська «Практика», 
пермська «Сцена-Молот» і «Парафраз» у Глазові — 
проведуть серію показів спектаклю «Где-то и около» 
на згадку про автора п’єси, драматурга Ганну Яблон-
ську, яка загинула 24 січня в результаті теракту в 
«Домодєдово». Першу постановку п’єси у Росії зробив 
режисер Дамір Салімзянов у 2007-му році в театрі 
«Парафраз». У 2009-му спектакль був знятий із про-
кату, позаяк «Парафраз» не є репертуарним театром, 
одначе тепер він відновлений.

ЗЙОМКИ НОВОГО ФІЛЬМУ 

Сара Джессіка Паркер залишилася без «Сексу»

Популярна акторка та визнана іко-
на стилю Сара Джессіка Паркер 

змушена поступитися своєю над-
прибутковою роллю журналістки 
Керрі Бредшоу молодшій акторці.

Зараз у Голлівуді активно обго-
ворюються зйомки чергової части-
ни «Сексу у великому місті». Новий 
фільм, який наразі лише в планах, 
присвячений бурхливій молодості 

Керрі, Саманти, Шарлотти й Міран-
ди. Попри всі чудеса, на які здатна 
пластична хірургія, ніхто не ризик-
нув навіть спробувати перетворити 
бувалих акторок із оригінального 
серіалу в 25-річних дівчат. Тому ні 
Сари Джессіки, ні її колег по серіалу 
в новому «Сексі у великому місті» не 
буде. Головна претендентка на роль 
юної Керрі Бредшоу — кумир аме-

риканської молоді Блейк Лайвлі, яка 
прославилася завдяки головній ролі 
в серіалі «Пліткарка». Білявка мо-
дельної зовнішності зараз перебуває 
на піку популярності та займає ліди-
руючі позиції у всіляких опитуван-
нях і рейтингах.

Коментарів щодо свого звільнен-
ня Сара Джессіка Паркер і її екранні 
подруги поки не давали. 

ЧУТКИ 

Пономарьов розлучається з Кусею?

У столичній тусовці з’явилися 
чутки буцімто співак Олек-

сандр Пономарьов розлучається 
зі своєю дружиною Вікторією, з 
якою має спільного сина Сашка. 
Якщо вірити пліткам, уже другий 
шлюб Пономарьова дав тріщину. 
Кажуть, Вікторія не приховує, що 
романтичні стосунки з Олексан-
дром зайшли в глухий кут. Тому 
пара прийняла спільне рішення 
про розлучення. Про сімейні не-
гаразди Куся нібито скаржилася 
близьким подругам. Мовляв, жін-
ка казала, що вже місяць не живе 
з Пономарьовим. Втім, наразі 
жодних офіційних заяв ані від По-
номарьова, ані від Вікторії не про-
лунало.

АВАНГАРДНЕ МИСТЕЦТВО 

В Іспанію повезуть скульптури з 
хліба

У той час, як вітчизняні зірки 
«відпочивають» після Дня свя-

того Валенитина, відома російська 
співачка Ганна Нова, лідер проек-
ту власного імені, відправилася з 
високою місією в столицю Іспанії. 
Цього разу — як представник ві-
домої в Санкт-Петербурзі «Anna 
Nova Art Gallery». Річ у тому, що 
в середині лютого в Мадриді про-
ходить щорічна виставка ARCO 
— це всесвітньовідомий захід, на 
якому буде презентовано близь-
ко 300 галерей, що демонструють 
авангардне, сучасне, класичне, 
експериментальне мистецтво: жи-
вопис, скульптуру, графіку, фото-
графію і т.д.

Ганна Нова як знаний галерист 
привезе в Іспанію роботи таких ві-
домих російських майстрів: Юрія 
Александрова, Петра Швецова, 
Хайма Сокола та Андрія Кузькіна. 
Останнього знають у світі мис-
тецтва завдяки унікальній техні-
ці ліплення скульптур із хлібної 
м’якушки. Кілька скульптур у 
людський зріст, як і всі роботи, 
представлені на виставці ARCO-
2011, після закінчення експозиції 
будуть продані. Вартість шедев-
рів коливається від 10 до 30 тисяч 
євро. Планується, що цього року 
виставку відвідає принц Іспанії 
Феліпе, який також зацікавлений у 
придбанні кількох робіт.

ФОТОСЕСІЯ 

Влад Яма оголив мускулатуру та 
заліз під авто

Хореограф Влад Яма свого часу 
завоював симпатії жіночої ау-

диторії як партнер співачки Наталі 
Могилевської у шоу-проекті «Тан-
ці з зірками». І якщо тоді Владу 
доводилося пітніти на паркеті під 
час виконання складних па, тепер 
йому досить прикинутися авто-
механіком. Влад Яма взяв участь у 
фотосесії журналу «Loaded». Спе-
ціально для зйомки Владислав бу-
цімто готував дрифтову тачку до 
нового сезону. Нагадаємо, дриф-
тинг — екстремальний вид авто-
мобільного спорту. 

Між іншим, за словами Ями, 
щось спільне між танцями та 
дрифтингом таки є. «Так, звісно, на 
жаль, із дрифтингом я ознайомив-
ся зовсім недавно, та погоджуся, 
що подібність є. Танець і дрифтинг 
— дуже видовищні речі, завжди 
після перегляду і першого, і друго-
го хочеться встати та спробувати 
повторити», — каже Влад.

До речі, як зізнався Яма, на-
справді йому ніколи не випадало 
колупатися під автомобілем: «Під 
машиною — ні. Я завжди обслуго-
вуюся на станціях виробника сво-
го авто. Зрідка, коли є вільна хви-
линка, можу поцікавитися про ту 
чи іншу запчастину, та ніколи не 

ліз самостійно лагодити машину». 
Проте Яма запевнив, що як не з ав-
томобілями, то з жінками він уміє 
поводитися непогано. «З дівчата-
ми? Ха! З дівчатами я спілкуюся з 
семи років, відтоді як почав займа-
тися танцями. За дівчатами ходи-
ти вмію, скарг начебто не було, та, 
певно, краще про це запитати са-
мих дівчат, які знайомі зі мною», — 
зауважив танцюрист-красунчик.

До речі, як нагадав Яма, у нього 
є свої школи танцю у Києві, Запо-
ріжжі, Харкові, Донецьку, Івано-
Франківську й Одесі.

Заробітки зірок — завжди вели-
ка інтрига. Адже артисти значно 
охочіше говорять про особисте 
життя, аніж озвучують гонорари за 
концерти. Журналісти вирішили до-
слідити діяльність 80 вітчизняних 
артистів і гуртів (стільки, як кажуть 
продюсери провідних телеканалів, 
зазвичай розглядає їхній менедж-
мент, вибираючи, кого запросити 
на ефір). На чому вони сьогодні за-
робляють? По-перше, на виступах: 
на касових концертах і за приват-
ними запрошеннями, а також зніма-
ючись у численних телепроектах. 
По-друге, на продажу рингтонів і 
rbt (ринг-бек тони, тобто музика, 
яку чує абонент, коли телефонує на 
чужий мобільний). Щодо останньо-
го способу заробітку, то лідером тут 
є дует «Потап і Настя». По-третє, на 
продажу дисків. По-четверте, зніма-
ючись у кіно та рекламі, озвучуючи 
фільми та мультики. 

«Істотною складовою популяр-
ності є касові концерти та тури 
Україною, — вважає найавторитет-
ніший на сьогодні продюсер у країні 
Юрій Нікітін. — Це яскраво відо-
бражає фінансовий добробут артис-
тів. Рингтони та rbt указують на те, 
наскільки слухачі готові голосувати 
гривнею. А от прибутку від продажу 
механічних носіїв, який раніше ся-
гав десятків й сотень тисяч гривень, 
сьогодні — лічені тисячі». Підтримує 
колегу й музичний продюсер, гене-
ральний директор холдингу «Lavina 
Music» Едуард Клим. Окрім думок 
про кількість концертів, експерти 
висловили припущення щодо дохо-
дів зірок від реклами за 2010 рік.

СОФІЯ РОТАРУ

Заробіток: $ 4 760 000 
Сьогодні син і продюсер артист-

ки Руслан Євдокименко намагається 
скоротити кількість її виступів і осо-
бливо переїздів (окрім приватних 
замовлень, торік був тільки тур міс-
тами Німеччини), хоча попит на спів 
артистки значно більший. Замовни-
ки ладні платити гонорар (близько 
55 000 євро), який приводить Софію 
Михайлівну до лідерства в доходах 
серед вітчизняних зірок. 

ДУЕТ «ПОТАП І НАСТЯ»

Заробіток: $ 2 990 000 
Входять у трійку артистів, які 

найбільше гастролюють Україною 
(за минулий рік — близько 200 ви-
ступів, без поділу на платні й імідже-

ві), середній гонорар — 22 000 євро. 
Не враховувалося те, що артисти 
брали участь у передачах «Народ-
на зірка» на ТРК «Україна», «Зірка+ 
зірка» (Потап — у журі), були веду-
чими «Я люблю Україну» на «1+1». 
Дует виконав саундтрек до фільму 
«Выкрутасы». Також Потап став про-
дюсером, створивши гурти «Потап и 
его команда», «Время и Стекло», за-
писав пісню та зняв кліп із Вєрою 
Брежнєвою «Пронто». Понад те, він 
вів передачу «ГПУ» на «1+1» і суддю-
вав у програмі «Суперзірка», знімав-
ся в картинах «Примари», «Ржев-
ський проти Наполеона». Дует брав 
участь у рекламі сухариків і чипсів 
«Голден Фудс» (сума гонорарів могла 
становити близько $100 000). 

ТАЇСІЯ ПОВАЛІЙ

Заробіток: $ 2 720 000 
У 2010-му добре заробляла в Ро-

сії (гонорар — до 22 000 євро). Також 
Тая брала участь у «Новій хвилі», це-
ремонії вручення премій ФСБ Росії, 
«Золотому грамофоні» й ін. Увійшла 
до двадцятки кращих російських ви-
конавців за рейтингом Першого ка-
налу. Має салон краси. 

ГУРТ «ОКЕАН ЕЛЬЗИ» 

Заробіток: $2 500 000 
Навесні група випустила альбом 

«Dolce Vita» та вирушила в турне 
на його підтримку. Тур «Dolce Vita» 
пройшов в Україні, Білорусі, Росії, 
США, Канаді, Чехії. У Москві одер-
жали премію «Чартова дюжина. 
Топ-13» за кращу пісню. Відіграли 
концерти із «БІ-2» у Києві на Майда-
ні, на 15-річчі каналу «1+1». Просять 
гонорар за концерт — $25 000. 

Не ввійшли в підрахунок доходи 
від реклами: в 2010-му група уклала 
контракт із компанією «Київстар» на 
підтримку розвитку цифрової музи-
ки «DJUICE». За одними оцінками, 
гонорар за це міг скласти близько 
$50 000, оскільки містив у собі про-
моцію гурту, за іншими — близько 
$200 000. 

АНІ ЛОРАК

Заробіток: $2 350 000 
Входячи до трійки найпопуляр-

ніших українських артистів, Лорак 
поки «розкидає камені» у Росії, Ту-
реччині, Греції і т. д. Із величезної 
кількості виступів чимало були імі-
джевими. Артистка майже не підви-
щувала гонорар (просить $25 000). 
Крім того, Кароліна рекламувала 
ТМ «Orifl ame», зокрема, туалетну 
воду «Chiff on by Ani Lorak» (могла 
одержувати відсотки від продажів 
або ж суму до $50 000). У родини 
артистки — турагентство «Holiday 
Travel» і ресторан «Angel». 

ВЄРКА СЕРДЮЧКА

Заробіток: $ 2 320 000 
Кількість замовлень дещо зни-

зилася. В 2010-му були тури по Ні-
меччині, Америці та Росії. Сердюч-
ка суддювала у шоу «Зірка+зірка». 
Просить за концерт 27 000 євро. 
Крім того, Данилко знімався у ре-
кламі ТМ «Semki» (від $ 60 000 до 
100 000). 

Далі артисти розмістилися в 
такому порядку — група «ВІА Гра»  

— $ 2 280 000, Тіна Кароль — $1 500 
000, Ірина Білик — $1 300 000, Вєра 
Брежнєва — $1 250 000, гурт «Бум-
бокс» — $ 1 100 000, Наталя Моги-
левська — $1 000 000, гурт «ТІК» — $ 
990 000, Гайтана — $980 000. 

50-ту позицію у рейтингу за-
йняла Alyosha . Вона торік заробила 
всього 120 тисяч доларів. Співачка 
отримала популярність у результаті 
конкурсу «Євробачення», починаю-
чи з відбіркового туру. Після участі 
у міжнародному пісенному конкурсі 
її концертна діяльність продовжи-
лася на вітчизняних сценах: від пре-
зидентського концерту з нагоди Дня 
Перемоги до концерту в Кремлів-
ському палаці. Альоша брала участь 
у фестивалях «Пісні моря», «Дитяча 
Нова хвиля», «Дитяче Євробачен-
ня», «Пісня року» і т. д.

Більше за всіх у 2010-му заробила 
Ротару, а найменше — Альоша


