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Богдан Ступка став героєм
Актор і художній керівник Національного 
академічного драмтеатру імені Івана Франка 
Богдан Ступка отримав звання Героя України. 
Відповідний указ розміщено на сайті Прези-
дента України Віктора Януковича. В тексті указу 
йдеться, що Ступка став героєм «за визначний 
особистий внесок у збагачення національної 
культурно-мистецької спадщини, багаторічну 
плідну творчу діяльність і високу професійну 
майстерність». 

Lady Gaga запрошує фанів на 
весілля
25-річна американська мегазірка Lady Gaga ви-
рішила дати своїм шанувальникам шанс погуляти 
на її власному весіллі. Вона офіційно візьме шлюб 
із 30-річним Люком Карлом. То буде скромна не-
величка церемонія. А гуляти весілля Гага продо-
вжить на великій спортивній арені. Там усі фанати 
матимуть змогу почути з її вуст заповітні слова: 
«Я згодна». Це буде грандіозне дійство з десятком 
подруг нареченої, акробатами, феєрверками та 
лазерним шоу. 

ПРО ОСОБИСТЕ 

Могилевська оголосила себе 
холостячкою

Співачка Наталя Могилевська 
заявила, що їй набридли «дур-

ні» розслідування обставин її осо-
бистого життя, та «прояснила» 
ситуацію. «Офіційно стосунків 
на сьогодні у мене ні з ким немає, 
— заявила Могилевська у своєму 
«Live Journal». — Щойно вирішу, 
що ставлюся до когось серйозно, 
неодмінно вам повідомлю». Крім 
того, у своєму блозі Наташа пояс-
нила, хто є хто в її оточенні: «Олег 
Воронович — музичний продюсер 
компанії «Talant» і просто мій друг, 
Анна Вєтрова — мій концертний 
директор і директор компанії, ми 
виросли в одному районі, моя по-
друга. Раду Поклітару — мій коле-

га по журі, а тепер і новий веселий 
друг, із яким я іноді фліртую...».

Також співачка уточнила роль 
у її житті Єгора Долініна, з яким у 
неї був роман: «Єгор Долінін, спо-
діваюсь, у моєму житті назавжди, 
у нас дійсно дуже теплі стосунки, 
як і має бути в людей, які були 
близькі так довго».

Як відомо, 21 серпня Ната-
ша повернулася з відпустки на 
південному узбережжі Франції. 
«Повернулася засмаглою, відпо-
чилою і, звичайно, з новими ідея-
ми, оскільки побувала на кількох 
хороших виставках і концертах, та 
й узагалі, це місце мене надихає», 
— пише Могилевська. 

НОВЕ ШОУ 

Гра в хованки за 50 тисяч гривень

4 вересня на «1+1» прем’єра — на 
каналі стартує сімейно-ігрове 

шоу «Всенародні сімейні хован-
ки».

Шоу знімається за япон-
ським форматом «National Family 
Challenge». Україна стала першою 
країною у світі, яка адаптувала 
відомий формат. У «Всенародних 
сімейних хованках» беруть участь 
родини, які заради азартної гри 
готові навіть до ремонту у власній 
квартирі. Завдання для учасників 
одне — сховати вдома трьох членів 
своєї родини (це обов’язкова умо-
ва!) якомога винахідливіше, щоб 
їх важко було знайти. Ведучий 
шоу Юрій Горбунов приводить у 

будинок зірку, яка повинна відшу-
кати трьох захованих. Якщо за 30 
хвилин хоч одного з трьох не зна-
йдуть, сімейство одержує 50 тисяч 
гривень.

Учасники «Всенародних сімей-
них хованок» придумували не-
ймовірне — звішувалися за вікно 
на альпіністському спорядженні, 
ховались у фортепіано, бойлері й 
над підвісною стелею. Жителі сту-
дентського гуртожитку навіть не 
пошкодували пральної машини, 
щоб надійно сховатися.

Щоб уповільнити пошуки, 
родина влаштовує зіркам пастки, 
яким позаздрять навіть автори 
фільму «Один удома».

СПРАВИ СІМЕЙНІ 

72-річний Пороховщиков 
стане батьком

72-річний актор Олександр По-
роховщиков і його дружина 

вирішили народити дитину. Поки 
що в артиста своїх дітей нема, але 
він не втрачає надії їх мати. 

Актор одружився в 40 років. 
Каже, у кожній жінці шукав матір. 
Його обраницею стала 16-річна 
Ірина, костюмерка московського 
театру ім. Пушкіна, в якому грав 
Пороховщиков. 

— Нам дуже хочеться, щоб 
хтось назвав Ірочку мамою, а мене 
— татом, — зізнається актор. — І 
це обов’язково станеться! Адже в 
1961-му циганка, яка не взяла з мене 
ні копійки, сказала: «У вас, Олексан-
дре, буде троє дітей: дівчинка й два 
хлопчики, а років вам буде 70-75». 
Вірю, що пророцтво збудеться. 

Однак від настільки важливої 
справи Пороховщикова відволі-
кають сімейні чвари. Уже кілька 

місяців він ділить житлову площу 
з родичкою. Не встиг артист ро-
зібратися з шурином, який нама-
гався відібрати в актора квадратні 
метри у квартирі в центрі Москви, 
як змушений знову звернутися до 
суду. Тепер Олександр вирішує 
спірні питання з іншою родичкою 
— зведеною сестрою Аллою Фар-
сіян. Вона претендує на житло, 
що дісталося акторові в спадщину 
від вітчима, архітектора Михайла 
Дудіна. Свого часу той вирішив 
залишити квартиру нерідному си-
нові, який піклувався про нього до 
останніх днів життя. Доньці, що 
живе з матір’ю в Ташкенті, архітек-
тор не залишив нічого. Проте Алла 
має намір оскаржити заповіт. 

Пороховщиков упевнений, що 
тільки-но в них із дружиною Іри-
ною з’явиться дитина, всі претензії 
родички відпадуть самі собою. 

ПІСЕННИЙ КОНКУРС 

На «Дитячій Новій хвилі-2011» 
переміг українець

На міжнародному конкурсі мо-
лодих виконавців «Дитяча 

Нова хвиля-2011» переміг 13-річ-
ний представник від України Ан-
дранік Алексанян. Гала-концерт 
фіналістів конкурсу та нагоро-
дження переможців відбулись у 
дитячому таборі «Артек». Цього 
року у святі взяли участь конкур-
санти з 11 країн — Росії, Вірменії, 
України, Білорусі, Німеччини, Ка-
захстану, Чехії, Швеції, Болгарії, 
Латвії та Італії.

Головна нагорода конкурсу 
— «Кришталева хвиля» та поїзд-
ка в наступному році на конкурс 
у Юрмалу — дісталась Андрані-
ку Алексаняну з Хмельницького. 
Приз переможцю вручав голова 
журі «Дитячої Нової хвилі» Ігор 
Крутой.

Друге місце на цьогорічній 
«Дитячій Новій хвилі» посів тем-
пераментний 11-річний Івайло 
Філіппов із Бургаса (Болгарія), 

який запально виконав пісню іс-
панською мовою. Приз — право 
на володіння домашньою студією 
звукозапису — хлопчик отримав 
із рук співачки Ані Лорак, а «Кри-
шталеву хвилю» — від свого зем-
ляка та кумира Філіпа Кіркорова. 
Третє місце завоював 12-річний 
Микита Лучко з Києва. 

НАТАША КОРОЛЬОВА — 
НАТАЛЯ ПОРИВАЙ

П р і з в и щ е 
нашої земляч-
ки, співачки 
Наташі Коро-
льової, небла-
гозвучним не 
назвеш. Але її 
перший чоловік 
і продюсер Ігор 
Ніколаєв, який 
знається на 

всіх сценічних тонкощах, розсудив 
так: у якості псевдоніма потрібно 
щось шляхетніше. А «Корольова» 
звучить майже як «королева», тим 
паче, що букву «ё» у російській мові 
ввели недавно, а до цього її писали 
без крапочок — «е». 

АНІ ЛОРАК — КАРОЛІНА КУЄК 

Псевдонім 
Ані Лорак був, 
так би мови-
ти, винятково 
сит уативним. 
У 1995 році на 
телевізійному 
конкурсі «Ран-
кова зірка» 
потрібно було 
терміново при-
думати інше ім’я, оскільки в про-
грамі вже значилася одна Кароліна 
— співачка з Росії. От і довелося 
винахідливій Кароліні прочитати 
своє ім’я навпаки.

ІРИНА АЛЛЕГРОВА — ІРИНА 
САРКІСОВА

П с е в д о -
нім узяла не 
сама співачка, 
а її батько, ре-
жисер і актор, 
вірмен за на-
ціона льніс тю 
О л е к с а н д р 
Гр и г о р о в и ч 
Саркісов. Іта-
лійський му-

зичний термін «allegro» у перекладі 
на російську означає «жвавий, ба-
дьорий». Очевидно, таке визначен-
ня відповідало внутрішнім відчут-
тям батька співачки, от він і змінив 

прізвище, а Ірині Олександрівні 
воно дісталось уже в спадок.

НАТАЛЯ МОГИЛЕВСЬКА — 
НАТАЛЯ МОГИЛА 

Тут, як ка-
жуть, комента-
рі зайві. Як і у 
випадку зі спі-
вачкою Жасмін, 
яка у паспорті 
значиться Са-
рою Семендує-
вою. І те, й інше 
не тільки небла-
гозвучно, але й 

— чого гріха таїти! — не гламурно, 
особливо для артисток, які співають 
про романтичну любов.

ВАЛЕРІЯ — АЛЛА ПЕРФІЛОВА 

У Валерію 
Аллу «пере-
хрестив» її пер-
ший чоловік і 
продюсер Олек-
сандр Шульгін, 
с п р а в е д л и в о 
вважаючи, що 
Алла на росій-
ській естраді 
може бути тіль-
ки одна.

МАША РАСПУТІНА — АЛЛА 
АГЄЄВА 

П с е в д о -
нім придумав 
співачці поет-
пісняр Леонід 
Дербенєв, який 
після приїзду 
майбутньої зір-
ки в Москву її 
опікував: Маша 
— споконвіку 
російське ім’я, 

а Распутіна — звучить еротично та 
з розмахом, до того ж нагадує про 
знаменитого Григорія Распутіна — 
особистість таємничу й містичну. 
З такої ж причини колись Вадим 
Криворотов перетворився в Андрія 
Разіна, Юрій Шатько — у Юру Ша-
тунова, а Вікторія Жукова — у Віку 
Циганову — для співачки, яка ви-
конує шансон, такий псевдонім був 

найбільш підходящим.

МІКА НЬЮТОН — ОКСАНА 
ГРИЦАЙ 

Нічого кра-
мольного в 
імені й прізви-
щі виконавиці 
нема, за ви-
нятком одного 
— занадто вже 
вони ординар-
ні. Продюсери 
с п р а в е д л и в о 
розсудили, що 

дівчат із прізвищем Грицай на про-
сторах нашої країни достатньо, а з 
іменем Оксана — тим паче, а от Міка 
з науково-винахідницьким прізви-
щем Ньютон буде одна. І виявились 
абсолютно праві.

ЛАРИСА ДОЛІНА — ЛАРИСА 
КУДЕЛЬМАН 

П р и ч и н а 
— суто наці-
онального ха-
рактеру, адже 
в Радянському 
Союзі з такими 
паспортними 
даними жити не 
рекомендувало-
ся, тому Лейзер 
Вайсбейн став 
колись Леонідом Утьосовим, Аркадій 
Штейнбок — Аркадієм Аркановим, а 
Григорій Офштейн — Григорієм Го-
ріним. Утім, схоже, що відтоді мало 
що змінилось, оскільки вже в наш час 
Таня Ліберман стала Тіною Кароль.

ВІРА БРЕЖНЄВА — ВІРА 
ГАЛУШКА 

Г а л у ш к а 
— споконві-
ку українське 
прізвище, та 
для сцени не 
підходить. Інша 
річ — Бреж-
нєва, звучить 
практично як 
« Р ю ри ков и ч і 
ми!», відразу 

стає зрозуміло, що його власниця 
практично царської крові.

КІНОНОВИНИ 

Для реклами курортів знімуть 
римейк «Кавказької полонянки»

Компанія «Курорти Північного 
Кавказу» зніме римейк фільму 

Леоніда Гайдая «Кавказька поло-
нянка, або Нові пригоди Шурика». 
Деталі сюжету римейка, актор-

ський склад та ім’я режисера поки 
не відомі. Творці, проте, обіцяють, 
що в зйомках стрічки візьмуть 
участь знамениті актори. За допо-
могою римейка комедії вони ма-
ють намір прорекламувати курор-
ти Кавказу.

Нагадаємо, що це не єдиний 
римейк радянської класики, який 
зараз перебуває в розробці. Так, 
Тимур Бекмамбетов працює над 
римейком «Джентльменів удачі». У 
березні 2011 року в прокат вийшов 
римейк класичної комедії Ельдара 
Рязанова «Службовий роман. Наш 
час», а в кінці 2007 року — римейк 
іншої комедії Рязанова, «Іронія 
долі. Продовження».

Як зірки собі псевдоніми придумували 

НАЙКАСОВІШІ ФІЛЬМИ ТИЖНЯ 


