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Lady Gaga приїде співати для 
«Шахтаря»?
На святкуванні 75-річчя футбольного клубу «Шах-
тар», яке відбудеться 14 травня, може виступити 
епатажна співачка Lady Gaga. Принаймні такі 
чутки розповсюджують донецькі фанати клубу. Та 
керівництво «Шахтаря» не поспішає розголошува-
ти інформацію про запрошених зірок. Одначе слід 
нагадати, що так само до останнього вони тримали 
у секреті ім’я артистки, запрошеної на відкриття 
«Донбас-Арени». Тоді заспівала співачка Бейонсе. 
Подейкують, за це виклали два мільйони доларів.

«Доктор Хаус» розчарував 
свого батька-лікаря
Британський актор Х’ю Лорі відчуває провину перед 
своїм батьком через те, що не спромігся стати ліка-
рем, як той. Батько зірки, Рен Лорі, завжди мріяв про 
те, аби син пішов по його стопах. Одначе, визнає Х’ю, 
у певний момент він обрав простіший шлях і подався 
в акторство. «Мій батько покладав великі сподівання 
на мене, мріяв, що я піду за ним у медицину. Спочат-
ку я хотів цього і навіть збирався обрати відповідні 
предмети в школі, проте під кінець здався», — згадує 
актор.

КОНФЛІКТ 

Зірці «Інтернів» загрожує вісім 
років в’язниці

На російського актора Іллю 
Глиннікова, відомого за роллю 

мажора Гліба Романенка у серіа-
лі «Інтерни», завели кримінальну 
справу. Сусід звинувачує актора 
у тому, що той жорстоко його по-
бив. Якщо зірку «Інтернів» визна-
ють винним, йому загрожує від 
двох до восьми років ув’язнення. 

«У квартирі Іллі Глиннікова 
гучно грала музика, і я вирішив 
попросити, щоб зробили тихіше, 
— розповів сусід актора. — Двері 
відчинились, і я побачив чомусь 
голого Іллю та його матір, як мені 
здалося, напідпитку. Мені не дали 
й слова сказати! Глинніков одразу 
вдарив мене в обличчя! Я спробу-
вав захиститися, та він борецьким 
прийомом повалив мене на підло-
гу. Від удару я зламав собі плече та 
знепритомнів», — додав позивач. 

Щоправда, у Іллі Глиннікова 
своє бачення інциденту. «Звісно, у 

нас був із ним конфлікт. Адже він 
увірвався до нашої оселі, схопив 
мою матір, а потім витяг із квар-
тири і мене», — зауважив «Рома-
ненко». Актор каже, що був голим, 
оскільки мився в душі, коли почув 
маму, яка кликала на допомогу. 
Ілля не приховує, що вдарив сусі-
да. Та лише тому, що той схопив 
його матір за руку.

ВІДВЕРТО 

Коляденко вважає себе однолюбом 
й ідеалістом

Відомий телеведучий Дмитро 
Коляденко зізнався, що віддає 

перевагу стосункам, коли все сер-
йозно, коли кохання, романтика, 
свічки, дорогі подарунки, експре-
сія, поцілунки, коли все якісно. 
Правда, Діма не розуміє, коли жін-
ка сама починає до нього залиця-
тися.

«Я сам люблю залицятися, 
говорити про кохання, дарувати 
щось. А коли залицяються до мене, 

це приємно, та незрозуміло. Чому 
жінки мають піклуватися про 
мене? Вони повинні доглядати за 
собою, щоб мені хотілося залиця-
тися до них», — сміється Дмитро.

Також Коляденко розповідає, 
що сам ніколи не встигав покину-
ти жінку — завжди лишали його: 
«Я ніколи нікого не кидаю, за-
вжди всі кидали мене, після чого 
мені було дуже важко. Зараз у світі 
дуже багато злих жінок. Я хочу по-
радити всім людям бути добріши-
ми! Жінки, кохайте нас і не будьте 
злими!».

До речі, судячи зі слів 
танцюриста-телеведучого, відразу 
з кількома жінками він на курор-
тах крутити не звик. «Я однолюб. 
Кохаю одну та не розпорошуюся, 
у мене романи довжиною в роки, 
довжиною в життя. Коли я закін-
чую стосунки, то страждаю, не 
можу забути, — зітхає Дмитро. 
— Я не бігаю від однієї до іншої. Я 
ж чоловік-ідеаліст. Мені потрібно 
все або нічого!». 

РОДИННІ ЗВ’ЯЗКИ 

У нового чоловіка Лоліти 
«знайшлася» доросла донька

Новоспечений п’ятий чоло-
вік співачки Лоліти Міляв-

ської Дмитро Іванов виявився 
доволі потайною особою. Як 
з’ясувалося, у 36-річного тені-
систа та тренера з гри у сквош є 
вже доросла 15-річна донька.

Чоловік Лоліти народився 
та виріс у білоруському місті 
Могильов. У 18 років Дмитро 
вперше одружився. Щоправда, 
вже за кілька років Іванов і його 
дружина розбіглися. Дмитро на-
магається якомога частіше при-
їжджати до доньки та привози-
ти подарунки. А доця, схоже, не 
проти нової дружини татуся.

До слова, у рідному Моги-
льові у Дмитра не складалося 
не лише особисте життя, але 
й кар’єра. До інституту Іванов 
вступати не став, оскільки од-
разу після школи вирішив спро-
бувати заснувати власний бізнес 
і подався у торгівлю. Паралельно 
з цим хлопець займався тенісом 
і ремонтував трикімнатну квар-
тиру у Могильові, яку нині здає 
в оренду. Одначе бізнес не склав-
ся, і Дмитро став замислюватися 
про переїзд до Москви. Тут якраз 
у нагоді стала пропозиція від 
знайомих — робота тренером в 
одному з фітнес-клубів росій-

ської столиці.
«З дружиною він припинив 

спілкуватися за п’ять-шість ро-
ків до переїзду. Звісно, перший 
рік йому важко було у Москві. 
Спочатку жив у Підмосков’ї, 
тинявся з квартири на кварти-
ру», — розповів друг Дмитра. Та 
згодом Іванов вступив на еконо-
мічний факультет. А в уже рідно-
му фітнес-клубі доля звела його 
з тією самою Лолітою. Мовляв, 
друзі Дмитра познайомили його 
з зіркою.

ТЕЛЕЕФІР 

«Світські хроніки» повертаються 

На телеканалі «Тоніс» знову 
з’явиться програма «Світські 

хроніки» — з новою концепцією, 
новою творчою групою та нови-
ми ведучими. Програму створює 
творча студія «RAR». Продюсер 
проекту — Тетяна Колісниченко 
— запропонувала відійти від тем 
сумочок і стразів, обновок і цін 
на туфлі, а поговорити з відомими 
особистостями про те, що хвилює 
кожного. Ведучі — чарівні учасни-
ці дуету «Доміно» — приваблюють 
не лише красою та молодістю, але 
й доброзичливістю, що є справж-
ньою рідкістю у шоу-бізнесі.

Юля, яка веде програму «Світ-
ські хроніки», зізналася:

«Мені сподобалась ідея про-
грами — нестандартний підхід до 
проектів про світське життя. Як на 
мене, люди втомилися від обгово-
рення чужих інтриг і скучили за 
чимось справжнім, тому наш про-
ект зараз дуже актуальний. Я мрія-
ла брати участь у такій програмі — 
з того часу, як закінчила Інститут 
журналістики КНУ».

Ніка, чарівна партнерка Юлі 
у «Світських хроніках», додала: 
«Світські заходи — наче чарівна 
країна, куди багато хто хоче. Ми 
розповідаємо глядачеві, хто, як і 
чому там опинився та що робити, 
якщо хочеш туди потрапити».

75-річна актриса Людмила Гур-
ченко померла миттєво, на руках 
у свого чоловіка Сергія Сеніна, 
переглядаючи фільм про себе. Втім, 
Людмилу Марківну «поховали» ще 
пару тижнів тому. Чутки поповзли, 
коли актрисі зробили операцію. 
Чоловік Гурченко Сергій Сенін 
тоді спростував цю неправдиву 
інформацію. 

Видно, важких травм і операцій 
під загальним наркозом серце Гур-
ченко все ж не витримало. Та й чис-
ленні пластичні операції не могли не 
датися взнаки.

«Люся померла миттєво, — по-
відомив редактор Дмитро Гордон, 
який близько дружив із актрисою. 
— Сергій Михайлович розповів, що 
вони саме переглядали музичний 
фільм про Людмилу Марківну, який 
зняв телеканал «Інтер». І на третій 
пісні їй стало зле, почала задихати-
ся.., — переказує почуте від Сеніна 
Гордон.

Сергій Михайлович кинувся на 
кухню за валокордином... Людмила 

Марківна померла у нього на руках... 
Він їй і штучне дихання намагався 
робити, і непрямий масаж серця... А 
«швидка» приїхала лише хвилин за 
сорок...» — додав Гордон.

Як відомо, 12 листопада 2010 
року Людмилі Гурченко виповнило-
ся 75 років.

В інтерв’ю, яке Людмила Марків-
на дала невдовзі після ювілею, вона 
сказала:

«Я ніколи не покину сцену. Біль-
ше того, на сцені я і помру. Згадайте 
мої слова: не на ліжку, а на сцені!».

У тому ж інтерв’ю Гурченко го-
ворила:

«Коли згадую, скільки мені років, 
то просто хапаюся за голову — жити 
не хочеться! А потім збираю себе по 
шматочках і суворо так кажу: «Люся, 
треба дихати, треба рухатися, треба 
щось робити!».

До речі, за словами актриси, на 
свій день народження вона не за-
просила жодної жінки: «Навіщо 
вони мені? Рахувати, у кого зморщок 
більше? Ні вже — я люблю все моло-
де. Красу люблю». І тоді ж Людмила 
Марківна обмовилася про забуття: 
«Я знаю, що таке забуття. Це коли 
твій телефон постійно мовчить. 
Коли тебе не кличуть грати в кіно. 
Коли байдуже дивляться крізь тебе. 
Це так страшно. І я це сповна відчу-
ла на собі».

Нагадаємо, останньою роллю 
Гурченко у кіно і водночас її режи-
серським дебютом стала картина 
2009-го року «Строкаті сутінки». 
«Я довго хворіла цим фільмом. Усе 
повторювала собі: «Я повинна його 
зробити», все квапила себе. І ось 
фільм є. І я щаслива!» — казала у то-
рішньому інтерв’ю актриса.

Для цього фільму Людмила Мар-
ківна і музику написала, і пісні, і 
сценарій, і навіть акторів відбирала 
сама. По-справжньому хворіла філь-
мом, хоча й розуміла: «Його у прокат 
ніхто не візьме — надто вже він не-
комерційний».

Нагадаємо, Людмила Гурченко 
була у шлюбі п’ять разів.

Перший шлюб — «студент-
ський», зі сценаристом та істориком 
Борисом Андронікашвілі. У пари є 
донька Маша.

Другий шлюб — «творчий». 

Чоловіком Людмили Гурченко був 
актор Олександр Фадєєв. Наступ-
ний шлюб — «скандальний». Третім 
чоловіком Гурченко став відомий 
у СРСР співак — Йосип Кобзон. 
Союз тривав недовго, і вони не лю-
били про це згадувати. Четвертий 
шлюб — «для душі», з музикантом 
Костянтином Купервейсом. П’ятий 
— «з кохання». Останній раз Люд-
мила Гурченко була заміжня за про-
дюсером Сергієм Сеніним, із яким 
познайомилася під час зйомок філь-
му «Сексказка», потім вони продо-
вжили стосунки на зйомках фільму 
«Кохання», після завершення яких 
вирішили більше не розлучатися.

Між іншим, до рідного Харкова, 
де Гурченко народилася, вона вос-
таннє приїжджала у серпні 2010-го. 
Їй там збиралися звести пам’ятник 
за життя, проте так і не поставили 
— мовляв, незручно якось при жи-
вій актрисі. Міні-копію знаменитої 
землячки створив скульптор Сей-
фаддін Гурбанов.

«Планували поставити пам’ятник 
біля школи №6, де вона навчалася. 
А потім пішли чутки, що незручно 
ставити за життя. І не поставили. 
Людмилі Марківні він сподобався 
— у своєму відкритому листі «Про-
щавай, Харкове» вона хвалила мою 
роботу», — запевнив скульптор.

Гурченко померла, коли дивилася 
кіно про себе

Робота скульптора Гурбанова  

ФІЛЬМИ ТИЖНЯ 


