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Кейт Мосс замовила на 
весілля 14 попільничок
Британська супермодель Кейт Мосс, яка 1 липня 
вийде заміж за музиканта Джеймі Хінса, виправдо-
вує репутацію «Гульвіси №1». Подейкують, 37-річна 
зірка розіслала всім весільним гостям список 
того, що бажає в подарунок. Зокрема, вишуканих 
кришталевих попільничок, кожна з яких коштує по 
240 фунтів стерлінгів (приблизно 390 доларів), Кейт 
попросила аж 14. Іще вона буде рада наборам для 
коктейлів і ящикам шампанського «Louis Roederer 
Cristal» майже по три тисячі доларів за кожен.

Сергій Лазарєв — 
найстильніший співак Росії
Щорічно церемонія «Fashion People Awards» 
збирає представників шоу-бізнесу, музикантів, 
акторів, телеведучих і дизайнерів, аби відзна-
чити та нагородити справжніх модників. Цього 
року серед номінантів знову виявився популяр-
ний співак Сергій Лазарєв. Артист здобув заслу-
жену перемогу й одержав титул найстильнішого 
співака. Разом із Сергієм Лазарєвим в інших 
фешн-номінаціях нагороди одержали: Микола 
Басков, Лоліта Мілявська, Дмитро Логінов.

НЕПРИЄМНІСТЬ 

У Ані Лорак поцупили кліп

Поки Ані Лорак народжувала 
доньку, їй підклали свиню на 

роботі. Хтось із команди співачки 
вкрав і розмістив її кліп на нову 
пісню в одній із соціальних мереж.

Ролик на пісню «Запитай», зня-
тий минулої осені, Лорак ретельно 
приховувала від цікавих очей і 
планувала презентувати його не 
раніше зими. Тепер же відео до-
ведеться випустити на телеекрани 
набагато раніше запланованого 
терміну.

«Це для мене стало великою 
прикрістю. Я не очікувала, що 
люди можуть зробити таку під-
лість, особливо коли в моєму жит-
ті сталося велике щастя, — розпо-
віла співачка.

У підлості Кароліна підозрює 
людей зі свого колективу, оскільки 

про існування відео знали тільки 
свої, а камери внутрішнього спо-
стереження не зафіксували при-
сутності в офісі сторонніх людей.

САМОМУ КРАЩЕ 

Джордж Клуні знову став вільним

З
наменитий голлівудський 
актор-холостяк Джордж Клу-
ні розлучився з італійською 

моделлю і акторкою Елізабет Ка-
наліс, яких світові ЗМІ два роки 
вважали зарученими.

«Ми більше не пара. Це дуже 
складна ситуація, і ми просимо 
поставитися до нашого приватно-
го життя дбайливо», — звернули-
ся до громадськості знаменитості. 
Чутки про розлад між Клуні і Ка-

наліс ходили вже кілька місяців, 
проте кілька тижнів тому їх бачи-
ли разом на озері Комо, де у аме-
риканського актора є вілла. Нага-
даємо, Джордж Клуні та Елізабет 
Каналіс познайомилися в Римі в 
липні 2009 року і майже відразу ж 
почали зустрічатися. За Джорджем 
Клуні вже давно закріпилася репу-
тація принципового холостяка, 
який скоріше дасть відрубати собі 
руку, ніж із кимось одружиться.

СВІТОВЕ ТУРНЕ 

Квитки на концерт Брітні Спірз у 
Києві поки розбирають дуже мляво

У продаж надійшли квитки на 
концерт американської поп-

принцеси, яка 27 вересня виступить 
в українській столиці. Концерт має 
стати однією з найгучніших культур-
них подій осені. Найдорожчі квитки 
коштують 9,99 тис. грн. Їх зможуть 
дозволити собі тільки дуже забезпе-
чені люди. Найдешевші перепустки 
на виступ вартують від 490 грн.

«У день по п’ять-шість квитків 
продаємо, — розповіли в касі Пала-
цу спорту. — Та до вересня, швидше 
за все, їх розкуплять активно».

Брітні на київській сцені висту-
пить уперше, а приїде до нас у рамках 
світового турне на підтримку нового 
альбому «Femme Fatale». Співачка у 

своєму блозі зізналася, що вважає 
цей альбом кращим із усього, що 
вона зробила, проте пообіцяла на 
концертах побалувати шанувальни-
ків і старими хітами.

Щоправда, перші концерти туру 
залишили в фанатів неоднозначні 
враження — багато хто відзначив, 
що Спірз знову пристойно додала 
у вазі. Проте, готуючись до турне, 
поп-діва за два місяці скинула біль-
ше 13 кілограмів!

Також ходять чутки, що вже 
найближчим часом 29-річна Брітні 
вийде заміж за свого колишнього 
менеджера Джейсона Травіка. Тож у 
Київ Спірз, очевидно, приїде вже в 
статусі заміжньої дами.

НАСЛІДКИ ПРОФЕСІЇ 

Солістку групи «Блестящие» 
переслідує сексуальний маніяк

Солістка російської групи «Блес-
тящие» Анастасія Осипова зі-

зналася журналістам, що їй дове-
лося написати заяву в міліцію, бо її 
переслідує сексуальний маніяк. 

Настя запевняє, що вже три-
валий час на її електронну пошту 

приходять листи з «цікавими» 
фотографіями, зробленими без її 
відома. Дівчина впевнена, що за 
нею явно хтось полює. На багатьох 
знімках вона гола, тому солістка 
групи «Блестящие» й зробила ви-
сновок, що це справа рук сексуаль-
ного маніяка.

Видно, що апаратура не з де-
шевих, таємний папараці знімає з 
великої відстані, але якість знімків 
відмінна. У листах, що супрово-
джують фото, чоловік пише, що 
мріє опинитися з Осиповою в од-
ній спальні.

Раніше Анастасія Осипова 
мешкала сама у двокімнатній квар-
тирі, але їй стало страшно, тому ді-
вчина попросила подругу пожити 
в неї. Звичайно, постійно артистка 
не зможе сусідити у квартирі з ки-
мось із друзів, тому вона мріє про 
те, щоб правоохоронці розібрали-
ся з її переслідувачем максималь-
но швидко.

Найяскравіша, найскандальніша й 
найхаризматичніша учасниця шоу 
«Холостяк» Ілона Куц розповіла про 
Макса, плітки і труднощі проекту.

— Як склалося ваше життя піс-
ля шоу «Холостяк»?

— Я нарешті повернулася у своє 
нормальне русло, у роботу, до своїх 
друзів. Мені цього дуже не вистача-
ло. У мене є вузьке коло друзів, вони 
творчі особистості. Коли я зустрі-
лася з ними після шоу, то зрозумі-
ла, що вони в мене найкращі. Після 
повернення з проекту вже встигла 
зробити нову колекцію одягу і зараз 
працюю над наступною. Тому дея-
кою мірою я навіть забула, що брала 
участь у цьому шоу. Згадую, звичай-
но, як страшний сон. 

— Чому «Холостяк» — це як 
страшний сон?

— Тому що я творча людина, а 
на проекті була «зв’язана по руках і 
ногах». Ну уявіть: Максим, зйомки, 
дівчата, Максим, зйомки, дівчата — 
дах може поїхати. І моя творчість на 
шоу ніяк не розвивалась. У плітках я 
ніяк не можу себе проявити.

— Невже все було так важко?
— 20 годин зйомок, мало сну й 

ходиш майже в напівнепритомному 
стані, обличчя болить від гриму, й 
голова пухне від кількості «курної» 
інформації, а потрібно ж щось роз-
повідати на камеру. І посеред проек-
ту мені здалося, що я тупішаю.

— З ким особисто ви спілкува-
лися з учасниць на проекті?

— Із Христиною Подобною, 
Яною Соломко, Мариною Дуриць-
кою, Христиною Красовською. Все-
таки був «острівець» своїх людей. 
От з ними ми могли якось поспілку-
ватися на «своїй хвилі». Але в осно-
вному всі були «схиблені» на Мак-
сові, тому в багатьох їхав дах у тому 
напрямку.

— Макс реально настільки гар-
ний, що ви усі в нього закохалися?

— Давайте розглянемо ситуацію 
по-іншому. Якщо взяти 25 дівчат, за-
крити їх навіть у цьому конференц-
залі на місяць, посадити в це крісло 
красивого, сексуального чоловіка 
(сміється, — авт.), то будь-яка, поди-
вившись на нього тиждень, подумає: 
«А він такий нічого». 

— Макса часто бачили під час 
зйомок?

— У нас із Максом були ко-

роткочасні зустрічі кілька разів на 
тиждень. Але особисто я дотепер 
не розумію, чим провинилася перед 
творцями шоу. У моєму віці, напев-
но, на побачення вже не кличуть, а 
тільки в сауну або в ресторан.

— Що найбільше сподобалося 
на проекті?

— Мені сподобалися не самі 
зйомки «Холостяка», а те, що від-
бувалося за кадром. У нас була пре-
красна знімальна група. Там такі 
хлопці! Іноді пробігав оператор із 
камерою, і я не могла сконцентрува-
тися на Максові.

— Яка зараз тенденція в дівчат 
до заміжжя?

— Ну, зрозуміло, що всі хочуть 
заміж за олігарха. От вона тільки 
«вилупилася», тато з мамою гро-
шей дали на навчання, «відполіру-
вали», побрили, обскубали, нігті й 
вії наростили. От! Доця готова для 
олігарха. Це нерозумно! Всі хочуть 
бути Попелюшками, але всі забу-
вають історію Попелюшки. Буває, 
олігарх — сволота, і його мільйонів 
через це не хочеться. Інша стерпить, 
а я ні. Для мене важливі в чоловікові 
людські якості. А гроші... Їх можна й 
заробити!

— Які якості повинен мати чо-
ловік, щоб сподобатися Ілоні Куц?

— По-перше, почуття гумору. 
Якщо в чоловіка немає почуття гу-
мору, я навіть не розмовляю з ним. 
По-друге, не нижче 1,85 м. Я люблю 
ходити на підборах. По-третє, гарної 
статури. По-четверте, легкий у спіл-
куванні. Мені взагалі подобаються 
легкі й комфортні стосунки. І, зви-
чайно, має бути присутній магне-
тизм.

— Можна назвати Макса мачо?
— Не сказала б. Він зовні, може, 

й виглядає, як мачо, але всередині 
дуже м’який. Характеристика «мачо» 
більш пасує Валентину, братові Мак-
са. Він більш жорсткий і цим схо-
жий з батьком. Коли я побачила тата 
Макса, то все стало зрозуміло, у кого 
такі харизматичні сини вийшли. 

— Не збираєтеся переглянути 

своє ставлення до алкоголю? Це ж 
заважає в житті?

— Кому заважає, а кому не за-
важає. Я розумію, про що ви запи-
туєте, це через той сюжет, де мене 
показали в такому вигляді. Я просто 
до зйомок, які тривали 14 годин, три 
доби не спала, займалася бізнесови-
ми справами. І після вручених мені 
кількох келихів шампанського на 
голодний шлунок я трохи сп’яніла. 
Але я не збираюся виправдовувати-
ся. Завжди легше зі сторони судити.

— Ви ще хочете вийти заміж?
— Я не хочу заміж (сміється). 

Я більше 10 років одна, самостійна 
й самодостатня. Сама купила собі 
квартиру, сама організувала бізнес. І 
чим старшою стаєш, тим більше ви-
мог до людини, щоб не зруйнувати 
свій усталений світ, в якому живеш. 
Мені потрібно, щоб мій чоловік про-
сто «влився» у моє життя. Нічого 
кардинально міняти я вже не буду 
й підлаштовуватися під когось теж. 
Хотілося б, щоб ми з моїм обранцем 
з’єдналися, як пазл.

— Чому ви погодилися брати 
участь у шоу?

— Тому що в миру я ніяк не мо-
гла знайти чоловіка. Навколо мене 
крутиться дуже багато людей, я 
працюю з 19 років у театрі й тому в 
мене є досвід спілкування. Пороз-
мовлявши 15 хвилин із чоловіком, я 
можу розповісти наперед кожен на-
ступний його крок, питання, все за-
надто передбачуване, й мене це іноді 
не радує. І якщо чесно, я була здиво-
вана, що мене запросили на кастинг 
і вибрали в шоу, я ж найстарша учас-
ниця. На проекті я поводилася гідно 
й так, як я поводжуся в житті. Я була 
готова кожної церемонії піти. І коли 
подивилася все шоу по телевізору, 
то вся неправда, яка була в кого, от 
вона в кінці й проявилася. Це як у 
театрі, усю фальш видно, як на доло-
ні. Люди одягають маску тоді, коли 
усередині порожньо, тож хоч чимось 
намагаються цю порожнечу «припо-
рошити».

Ксенія МІНОСЯН

Ілона Куц:

ШОПОГОЛІК 

Кіркоров купив усю колекцію 
«Dolce&Gabbana» прямо з подіуму 

Відправившись на Міланський 
тиждень моди, російський спі-

вак Філіп Кіркоров оновив свій 
гардероб на кругленьку суму.

Щорічно він витрачає неймо-
вірні суми на речі з останніх колек-
цій. За що, напевно, і поважають 
його головний дизайнер будинку 
моди «Етро» Кін Етро та легендар-
ні дизайнери «Dolce&Gabbana».

Саме завдяки пристрасті до 
модних речей Кіркоров став єди-
ною російською знаменитістю, яка 
отримала особисті запрошення на 
всі покази від самих дизайнерів.

Також Філіпу вдалося ста-
ти головним російським гостем 
останнього показу колекції брен-
да «D&G» у Мілані. З половинкою 
знаменитого дуету — Стефано Габ-
бана — співак дружить давно. От і 
цього разу Кіркоров негайно замо-
вив собі... весь одяг, що у той вечір 

побачив на подіумі. Коштувало це 
йому 100 тисяч євро.

«Філіп — страшний шопого-
лік. Коли він приїжджає в Мілан, 
з ранку й до вечора ми з ним від-
відуємо покази мод, шоу-руми й 
магазини. У нього завжди є всі но-
винки модних колекцій», — розпо-
віла близька подруга Кіркорова.

Шоу «Холостяк» — це страшний сон!


