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Лобода стала мамою 
28-річна артистка Світлана Лобода стала мамою 
у суботу 9 квітня. Новоспечена матуся запевняє, 
що пологи минули без ускладнень. Ім’я ново-
народженій донечці співачка ще не обрала, а от 
із прізвищем усе зрозуміло. Батьком дитини став 
цивільний чоловік співачки 26-річний Андрій Цар. 
До пологового відділення Лобода потрапила лише 
ввечері, коли у неї почались активні перейми. 
Світлана народжувала у приватній клініці. Пологи 
плюс спостереження за вагітністю там обходяться 
в середньому в п’ятдесят тисяч гривень. 

Речі Елізабет Тейлор 
виставлять на аукціон 
Сукні, коштовності, твори мистецтва й інші речі, що 
належали актрисі Елізабет Тейлор, виставлять на аук-
ціон. Аукціонний будинок «Christie’s» підписав відпо-
відну угоду з родичами покійної актриси. Сама Тейлор 
ще в 2006 році доручила аукціонному будинку роз-
поряджатися її коштовностями, творами мистецтва й 
особистими речами після її смерті. Дата проведення 
торгів поки не встановлена. «Christie’s» уже продавав 
сукні та прикраси Тейлор, виручені гроші спрямову-
вали в заснований нею фонд з боротьби зі СНІДом. 

ПРОБЛЕМИ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ 

Олександра Буйнова 
прооперували в онкоцентрі

Російський співак Олександр 
Буйнов переніс складну опера-

цію в онкологічному центрі імені 
Блохіна у Москві. Візит до лікарів 
Олександр відкладав через запла-
нований концерт, присвячений 
61-річчю. Святкове шоу відбулося 
2 квітня. А день народження спі-
вак святкував 24 березня.

Про те, що у Буйнова серйозні 
проблеми зі здоров’ям, стало ві-
домо на початку березня. Медики 
заявили зірковому пацієнту, що у 
нього захворювання, яке потре-
бує оперативного втручання. Що-
правда, спеціалісти та сам артист 
не розголошують, що ж саме за 
хворобу було діагностовано. Од-
наче 6 квітня, за повідомленнями 
російських ЗМІ, Олександр Буй-
нов приїхав до відділення урології 
онкоцентру. Того ж дня співака 
прооперували. Дружина Буйнова 
намагається не афішувати недугу 

чоловіка. «Саші взагалі немає у 
Москві. На квітень у нього немає 
запланованих концертів», — за-
явила жінка.

«Операція, зроблена Олексан-
дру Миколайовичу, доволі розпо-
всюджена. Одначе після неї потріб-
но багато часу для відновлення та 
реабілітації», — розповів один зі 
спеціалістів онкоцентру.

СПРАВИ АМУРНІ 

Аністон вийде заміж за Клуні?

Акторка Дженніфер Аністон за-
мислюється над тим, аби зро-

бити пропозицію руки та серця 
своєму колезі по цеху Джорджу 
Клуні. З найвідоміших у Голлівуді 
холостячки та холостяка вийшла 
б непогана пара. Понад те, це б на-
решті поклало край спекуляціям 
на тему її особистого життя, гадає 
Дженніфер. «Це б, певно, змусило 
замовкнути весь світ! Я можу за-
телефонувати Джорджеві, сказа-
ти: «Дорогенький, давай просто 
поберемося та заведемо дітей», 
— придумала актриса. — Я мала б 
запросити Джорджа на ланч, і ми 

обміркували б, як покласти край 
цьому всьому».

Дженніфер не відкидає мож-
ливості другого заміжжя. Нагада-
ємо, торік Аністон одержала титул 
найбажанішої холостячки світу за 
результатами опитування, прове-
деного «Vanity Fair». Нещодавно ж 
42-річна акторка зізналася, що не 
ходила на побачення вже півтора 
року, проте запевнила шануваль-
ників, що цілком щаслива без ді-
тей і чоловіків. Джордж Клуні сво-
го часу скаржився на те, що жодна 
дівчина не може витримати його 
довше, ніж три роки. 

ВЕЛИКА ПОКУПКА 

Влад Чехов знайшов для себе рай на землі

Епатажний російський співак і 
телеведучий Влад Чехов почав 

активно скуповувати нерухомість! І 
остання покупка була зроблена до-
сить спонтанно. Під час відпочинку 
в таїландському містечку Паттайя.

Пробувши там усього кілька 
днів, Влад вирішив придбати собі 
невеликий будиночок, у якому він 
зміг би зупинятися регулярно. З ві-
кон апартаментів співака відкри-
вається прекрасний вид на піщану 
бухту Роял Кліф Сіамської затоки та 
квітучий тропічний сад.

«Я довго шукав собі підходящу 
нерухомість у різних країнах Азії, 
але коли побачив ці апартаменти, 
зрозумів: це те, що я шукав, — ді-
литься Влад. — Відчув себе начебто 
в раю. Сподіваюся, що ремонт скоро 

закінчиться, і я зможу в’їхати та на-
солоджуватися прекрасними вида-
ми з вікон».

Влад не лише багато подорожує 
по країнах Азії, але й активно про-
суває свою творчість у цьому регіо-
ні. Днями в ефірах музичних каналів 
Китаю, Кореї й Таїланду вийшов 
його кліп на пісню «Фотографія лю-
бові».

Нагадаємо, нещодавно Влад Че-
хов придбав нерухомість у Києві під 
час презентації кліпу «Новорічна». 
Квартира розташована в самому 
серці столиці, та, з чуток, обійшлася 
артистові в 350 тисяч доларів. Яку 
суму виклав Влад за будиночок у Та-
їланді, ще не відомо. Співак лишень 
зізнався, що це подарунок, який він 
презентує своїй новій пасії.

КОНКУРС КРАСИ 

На «Міс Київ-2011» перемогла 
пасія помічника депутата

6 квітня у Київській опереті оби-
рали «Міс Київ-2011». З-поміж 

16 конкурсанток перемогла 19-річ-
на киянка Олена Сендецька.

І найцікавіше у новій «першій 
красуні» навіть не її параметри — 
83-60-90 та 175 сантиметрів зрос-
ту. Як з’ясувалося, новоспечена 
королева краси спить із помічни-
ком одного з депутатів. «За мене 
вболівав мій хлопець, він поміч-
ник депутата», — сама зізналася 
«Міс Київ-2011».

Також стало відомо, що Оле-
на Сендецька проживає зі своїм 
бойфрендом, наближеним до вла-
ди, у цивільному шлюбі. «Заміж не 
збираюся, треба ще досвіду набра-
тися. Для мене заміжжя — це діти, 
а я до малюка поки не готова», — 
заспокоїла міска потенційних за-
лицяльників.

До слова, переможниця отри-
мала нагоду представляти сто-
лицю на конкурсі «Міс Україна», 
який відбудеться у вересні 2011-го 
року.

Між виходами конкурсанток 

на сцені виступили співаки Ассія 
Ахат, Віталій Козловський, Макс 
Барських і навіть російський мачо 
Діма Білан. Останній входив і до 
складу журі. 

За бесіди без цензури, провокатив-
ність, шикарне декольте та справ-
жню жіночність усе пострадянське 
населення безапеляційно обрало 
її своїм секс-символом і, певно, не 
спало ночами наприкінці тижня, бо 
мало… «Секс із Анфісою Чеховою». 
Секс-символ російського телеба-
чення зараз живе у Києві й теж про-
водить безсонні ночі, бо тренується 
до українського проекту «Танці з 
зірками».

— Репетиції починаємо з 10-ї 
ранку і тільки о четвертій-п’ятій ве-
чора робимо перерву на обід, — роз-
повідає Анфіса. — Коли Віталику не 
треба їхати на «Барона Мюнхгаузе-
на», то ми танцюємо до 10-ї вечора. 
Інакше — зустрічаємось о десятій і 
тренуємося до другої ночі. Я погано 
запам’ятовую рухи, тому на техніку 
залишається всього один день, окрім 
того, по четвергах літаю в Москву — 
веду там передачу, тепер тут стала 
ведучою шоу «Холостяк». Днів на 
тренування поменшало, будемо го-
туватись уночі. 

Тверезо оцінюючи власні танцю-
вальні можливості, Чехова зізналася 
— реальних шансів на перемогу не 
бачить, адже від початку змагається 
зі справді кращими парами, сама, 
наприклад, уболіває за Наталію Боч-
карьову. Проте від пропозиції стати 
ведучою проекту СТБ «Холостяк» 
вона просто у захваті.

— Історія розлучень мені близь-
ка, у цьому я професіонал. Їх у мо-
єму житті було дуже багато, тому 
знаю, що кажу. Шоу подобається 
саме близькою за духом і цікавою 
мені темою. Я всіх подруг знайомлю 
з хлопцями, кілька пар уже одружи-
ла. Дуже люблю допомагати людям 
знаходити свої другі половинки. Для 
самої себе, можливо, у мене погано 
виходить, але для інших — досить 
успішно. Одразу чітко бачу — під-
ходять люди один одному чи ні. Я 
знаю, яких помилок у стосунках 
можна припуститися на першому, 
другому, третьому побаченні. Тому 
справді дуже задоволена, що саме 
мені та саме в Україні запропонува-
ли стати ведучою такого «розбору 
польотів». 

Логічним питанням після такого 
може бути звичайна жіноча ціка-
вість: чому собі зірка досі не знайде 
пару? Можливо, має надто недосяж-
ний чоловічий ідеал?

— Ідеалу чоловіка у мене нема, 
— сором’язливо посміхається Анфі-
са, — у мене є ідеал жінки, а в чоло-
віках я «ведуся» іноді на зовсім різ-
ні речі. Напевно, в чоловіках, котрі 
колись торкалися мого серця, є щось 
спільне. Я не буду про це говорити. 
Страшенно не люблю звичайних 
чоловіків, подобаються такі «з ро-
дзинкою». І якось так виходило, що 

всі чоловіки були темненькими та 
волохатенькими. Наявністю в житті 
блондинів, хоч я їх дуже люблю, по-
хвалитися не можу.

Анфіса Чехова взагалі не знає, 
що таке заздрість. Впевнена у собі, 
вона водночас складає враження ра-
нимої особи. Скажи, що їй заздрять, 
— і Анфіса щиро здивується: а чому 
тут заздрити? До речі, відповіді на 
питання, якої сутності в ній більше, 
ранимості чи впевненості, зірка й 
справді не знає.

— Я народилася такою. Можливо, 
в мені багато дитинства всередині, а 
при цьому Бог нагородив такою зо-
всім не дитячою зовнішністю. Впев-
неність я сама собі навіюю щодня. 
Мене якось не виховували з тим, що 
я найкрасивіша, що я принцеса, що 
я прекрасна. Й батьки, й у школі, та 
й сама я вважали мене «гидким каче-
ням». Але мала при цьому сильний 
характер. Ніколи не погоджувалася 
з тим, що коли «гидке каченя», не 
кралечка, то повинна сидіти комп-
лексувати в кутку. Йшла на здолан-
ня: так, я каченя, проте вам тут усім 
зараз покажу — в мене є інші якос-
ті! Зовсім не обов’язково бути дуже 
красивою, талановитою, аби любити 
себе. Себе взагалі треба любити! Цій 
темі скоро буде присвячена моя на-
ступна робота. Маю задум створити 
щось на зразок курсів для справжніх 
жінок. Ви ж подумайте, дівчатка, 
як ми себе зневажаємо. Тільки ми 
можемо бути прекрасними мама-
ми, господинями, дружинами, при 
цьому розкішно виглядати, але за 
все отримувати зачахлий тюльпан-
чик раз на рік. Так не повинно бути. 
Я мрію навчати жінок розкривати 

свою безцінну сутність, вимагати за 
свою унікальність від життя все най-
краще. І отримувати це.

Чи ж навчились оточуючі бачи-
ти й цінувати унікальну сутність те-
леведучої? На жаль, зізнається зірка, 
розглядати за розкішними формами 
блиск Чеховської душі охочих мало. 

— Мене не ображає те, що осно-
вний акцент робиться на зовнішнос-
ті. Я розумію, що справляю таке вра-
ження з огляду на те, яку передачу 
вела. Та Христос казав: «Багато зва-
них, мало вибраних». Люди бачать 
мою оболонку, їм прощається, бо не 
всі вміють дивитися глибше. Про-
те знаю: є ті, які можуть розгледіти 
мене справжню. Це дорогого коштує. 
Більшість знає, яке я стерво, тільки 
вибрані знають, яка я насправді. В 
цьому й моя вина. Ми всі — жертви 
стереотипів, ховаємося під маска-
ми, які нас захищають. Уся в пома-
ді, декольте, сиджу, говорю про секс 
— мені довго було комфортно під 
такою маскою, досить непробивна 
броня. Зараз мушу все по цеглині 
розбирати, робити капітальний ре-
монт. Бо мрію грати драматичні ролі, 
а мені пропонують тільки маніячок у 
латексі та з батогом. Але Москва не 
зразу будувалася…

«Така як всі», ексклюзивна жінка 
Анфіса Чехова однаково легко про-
вокується на сльози та сміх. Це не 
складно, каже вона, бо її ексклюзив-
ність містить багато інгредієнтів, се-
ред яких гіперчуттєвість: «У мене всі 
емоції на поверхні, — ділиться зірка, 
— місцями це дуже подобається лю-
дям».

Кристина ПАВЛЮК, м. Київ

Анфіса Чехова: 

Ми всі — жертви стереотипів, ховаємося 
під масками, які нас захищають


