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Марина Могилевська 
стала мамою 
Російська актриса Марина Могилевська 
вперше стала мамою. У 41-річної зірки наро-
дилася донька, яку вона назвала Машею. Про 
вагітність Могилевської стало відомо у квітні. 
Тоді мало хто вірив, що актриса, яка пересту-
пила 40-річний рубіж, раптом наважилася на 
дитину. Одначе розкривати ім’я батька своєї 
довгоочікуваної донечки Могилевська досі 
не поспішає.

Lady Gaga стала 
найвпливовішою серед жінок
Видання «Vanity Fair» уже 17-й рік поспіль публікує 
топ-50 імен, які мали найбільший вплив на суспіль-
ство. Як і того року, першу сходинку рейтингу по-
сідає засновник соціальної мережі «Facebook» Марк 
Цукерберг. Він залишається наймолодшою люди-
ною, яка коли-небудь очолювала цей список. Слідом 
за Цукербергом ідуть засновники «Google» Сергій 
Брін і Ларрі Пейдж. Третя позиція дісталася творцю 
«Amazon» Джеффу Безосу. Єдиною жінкою в десятці 
виявилася Lady Gaga. Вона посіла дев’яту сходинку.

ПРО ОСОБИСТЕ 

Колишня пасія Білана хоче 
написати про нього книгу

Наталя Солдатова познайоми-
лася з Біланом, коли 19-літній 

Вітя Білан — так насправді звуть 
співака — тільки-но приїхав у 
Москву й тинявся по клубах, спо-
діваючись знайти собі протеже. У 
результаті його продюсером став 
Юрій Айзеншпіс. Із Наталею вони 
познайомилися саме в офісі відо-
мого діяча, і їхній роман стрімко 
розвивався. 

Проте, отримавши перші пло-
ди слави, Білан потрапив у погану 
компанію. Серед людей, які кру-
тилися навколо нього, багато хто 
вживав наркотики. «Це були псев-
додрузі, які розважалися за його 
рахунок, — згадує Наталя. — Мо-
гли, наприклад, позичити в ньо-
го гроші й не повернути». Якось 
хтось із таких «друзів» обікрав бу-
динок артиста. 

Навколо Діми також завжди 
було повно жінок, які мріяли його 
завоювати. «Їхню ненависть я бук-
вально відчувала спиною, коли 
проходила повз, — розповідає 
Солдатова. — А незабаром зі мною 
почали відбуватися страшні речі… 
Стосунки з Дімою зіпсувалися. 

Він чомусь вірив чужим пліткам, 
казав, що я «зливаю» у пресу по-
дробиці його особистого життя. 
Та найжахливіше — у мене раптом 
почалися проблеми зі здоров’ям. 
Друзі сказали: на тебе навели по-
рчу. Спочатку я не повірила».

За словами екс-пасії Діми Бі-
лана, зараз від депресії її рятують 
тільки пігулки та мрія написати 
книгу про свої непрості відносини 
з зіркою.

ТВОРЧІ НАМІРИ 

Земфіра готує 
останній альбом

Російська рок-зірка Земфіра Рама-
занова заявила, що готує остан-

ній альбом у її житті та більше ніко-
ли не зніматиме відеокліпів. 

Легендарна рок-діва вирішила 
покінчити з багатопісенними платів-
ками та переключитися на створен-
ня міні-альбомів із чотирьох-шести 
пісень. Про це вона заявила у пере-
писці з фанатами на її особистому 
сайті. «З кліпами покінчено, — по-
відомила Земфіра. — Відтепер буде 
тільки відео для концертів. І готую 
останній альбом. Тож якщо й випус-
катиму якісь пісні, то у форматі EP 
(міні-альбом, — ред.)». Як відомо, 
26-го серпня Земфірі виповнилося 
35 років. Саме з цієї нагоди співачка 
влаштувала онлайн-спілкування.

УНІКАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 

Концерти Лагутенка побили 
світовий рекорд

Рок-колектив «Мумій Троль» під 
керівництвом Іллі Лагутенка в 

рамках унікального проекту «Муз-
переліт» виступив за один день 
спочатку у Владивостоці, а потім у 
Калінінграді, між якими десять ти-
сяч кілометрів відстані. Здійснення 
грандіозного плану, звичайно, не 
обійшлося без пригод: у аеропорту 
«Шереметьєво» музиканти загуби-
ли гітари. Довелося терміново шу-
кати інструменти в Калінінграді. 
Рекорд рокерів буде зафіксовано 
у Книзі рекордів Гіннеса та Книзі 
рекордів Росії. У наступному році 
акція «Музперехід» повториться, 

музиканти хочуть здійснити її на 
кораблях Військово-морського 
флоту Росії.

КОНФУЗ 

Соліста «Green Day» висадили з 
літака за спущені штани

38-річний соліст колективу 
«Green Day», що був визна-

ний другим за впливовістю після 
«Metallica» рок-гуртом, не зміг ви-
летіти своїм рейсом. Під час посад-
ки на рейс із Окленда в Бербанк до 
Біллі Джо Армстронга підійшла 
стюардеса та попросила підтяг-
нути штани, які були спущені так 
низько, що демонстрували спідню 
білизну. Музикант поцікавився, 
невже члену екіпажу нічим більше 
зайнятися, окрім як турбуватися 
про такі речі. У результаті соліста 
«Green Day» вивели з літака. 

За славою Марату далеко їхати не 
довелося. Щоправда, кар’єра ар-
тиста йому не світила, бо в родині, 
де мама — кухар, а тато — сантех-
нік, сина наставляли на шлях сер-
йозної професії. Марат із батьками 
не сперечався й вступив «на юрис-
та». Проте якщо ти не женешся за 
популярністю, популярність знайде 
тебе сама. Так, якось брат Марата, 
театральний критик, запропонував 
йому пробуватися на роль у спекта-
клі театру «Сучасник». Звідти все й 
почалося. Марат змінив профіль — 
і пішов із юристів у артисти. 

Сьогодні в його списку майже 
півсотні кіноролей. Знаменитим він 
прокинувся після виходу на екрани 
«Сибірського цирульника» (1998). А 
потім були «Весілля» (1999), «Тайго-
вий роман» (2001), «72 метри» (2003) 
і «Загибель Імперії» (2004), «Дикуни» 
(2007)... У кіно він міняє мундири та 
професії, але завжди залишається 
своїм хлопцем — у якій би епосі не 
перебував його герой. Зараз зніма-
ється в «Анні Герман».

— Марате, ви зараз граєте офі-
цера НКВС у фільмі «Анна Герман», 
і вашу зовнішність прикрашають 
вуса... 

— Мені їх приклеїли. Я б від-
ростив, якби в мене не було роботи 
в інших картинах і в театрі, де мені 
потрібно бути без вусів. Наприклад, 
заради ролі у фільмі «72 метри» мені 
довелося схуднути на вісім кілогра-
мів — таких пухкеньких підводників 
не буває. 

— Ви часто знімаєтеся в Кри-
му? 

— Дуже часто. Я нещодавно по-
рахував: більше десяти картин із 
моєю участю знімали в Криму. І я 
щасливий у тисячний раз тут побу-
вати. Вже чимало знайомих тут маю, 
та й місця всі знайомі, навіть пові-
тря знайоме. 

— А на відпочинок в Україну 
приїжджаєте? 

— Для мене робота — це відпо-
чинок. Коли мене запитують, чи від-
почиваю я взагалі, відповідаю, що 
відпочиваю на роботі. Сьогодні за 
сюжетом стрічки, в якій знімаюся, 
мав їздити в машині. І я проїздив у 
ній півдня. Так, було жарко, але ж це 
— не мішки тягати. Я ходжу на ро-
боту, наче на свято. Не люблю, коли 
люди скаржаться на свою роботу. 
Набридло — шукай іншу! Якщо пра-
цюєш без душі — те, що ти виготов-

ляєш, не буде працювати. Очевидно, 
російські автомобілі виготовляють 
зовсім без душі (сміється, — авт.). 

— Не думали придбати тут 
власний будинок? 

— Із такими цінами? Дешевше 
купити помешкання у Європі. Хоча 
я обожнюю Крим. Тут дивовижне 
повітря, тут живуть мої татари. Що-
правда, вони — кримські, а я — про-
сто татарин. Але мені все одно при-
ємно. Ти чуєш рідну мову. Знімаєшся 
у фільмі й чуєш, як мулла закликає 
на намаз. Мені це як мед на душу. 

— А це правда, що ви знову за-
кохалися? 

— Правда. Ми випадково позна-
йомилися на «Битві екстрасенсів». 
Її звуть Аліса Крилова, а ще вона — 
володарка титулу «Міс Росія-2010». 

— Навіщо вам знадобилося зні-
матись у «Битві екстрасенсів»? Ви 
вірите в надприродне? 

— Мені було дуже цікаво по-
спілкуватися з людьми, які відчува-
ють більше, ніж інші. Хоча я певен, 
що в кожного з нас є екстрасенсорні 
здібності. Питання тільки в тому, 
наскільки вони розвинені. А ще 
приємніше керувати цими людьми. 
Вони мене навіть бояться. 

— Ви просили їх побачити ваше 
майбутнє? 

— Ніколи не просив і просити 
не буду. Але мені все одно розпові-
ли, що вони мені нагадали: взимку я 
одружуся з білявкою із сірими очи-
ма. І от я познайомився з блондин-
кою із сірими очима. Та час покаже, 
праві вони чи ні. 

— У якому проекті ви б точно 
не взяли участь? 

— Мене кликали в якості учасни-
ка на «Великі перегони», а нині звуть 
на «Фактор страху». Та я нізащо не 
братиму участь у цих проектах. Уза-
галі не люблю екстрим. Мені адрена-
ліну й у житті вистачає. Якби за це 
платили гроші — ще подумав би. 

— Що б ви не стали рекламува-
ти ні за які гроші? 

— Нещодавно відмовився від 
участі у зйомках реклами кави, бо 
кава ця — жахливе пійло. Від неї не 
те що печія — її взагалі протипока-
зано пити. Навіть дивитися на неї, 
напевно, шкідливо. Хоча це дуже 
відома та недешева торгова марка. 
Пропонували великі гроші. Я сказав, 
що дорожу своїм обличчям. 

— Ви буваєте в кримських ме-
четях? 

— Так. Якось був на зйомках у 
Севастополі. Це був фільм «Танкер 
«Танго». У нас дуже важко йшли 
зйомки. Там були і вогонь, і вибухи, і 
танкер, який горів і виходив у море. 
А знімав це все Бахтіар Худойназа-
ров — теж мусульманин. Вирішили 
з ним піти в мечеть. І от ми при-
їхали сюди, в Бахчисарай, купили 
баранчика, щоб його бідним розда-
ти. Мулла нам почитав молитви — і 
після цього все в нас начебто почало 
виходити. Перестали траплятися 
погані речі. Тому, якщо маю таку 
змогу, то в Криму обов’язково ходжу 
в мечеть. 

Тетяна БЕРЕГОВА

ЗІРКИ НА СВЯТІ 

Інна Лещук і Ян Табачник 
поздоровили суворівців

В Київському військовому ліцеї 
імені Івана Богуна (Суворов-

ське училище) пройшло гранді-
озне святкування Дня знань. За 
запрошенням керівництва леген-
дарного навчального закладу в 
церемонії взяли участь народні 
депутати, зокрема генерал армії 

Олександр Кузьмук, і представ-
ники шоу-бізнесу: прославлений 
музикант Ян Табачник, співачки 
Тетяна Недєльська й Інна Лещук.
Поздоровляючи кадетів зі святом, 
гості бажали їм стати справжніми 
захисниками нашої країни, елітою 
української армії. 

ГРАНДІОЗНІ ПЛАНИ 

Марат Башаров: 

Охлобистін вирішив стати 
президентом Росії

Російський актор, режисер, сце-
нарист і колишній священнос-

лужитель Іван Охлобистін заявив, 
що збирається висувати свою кан-
дидатуру на президентських вибо-

рах у 2012-му році. 
«Після довгих роздумів ми ді-

йшли висновку, що я балотува-
тимусь у президенти Російської 
Федерації, — сказав доктор Би-
ков із «Інтернів» під час прес-
конференції в «Інтерфакс». — Це 
правда, це абсолютно серйозно. 
Я хочу запропонувати вітчизні 
якийсь філософсько-ідеологічний 
концепт, якого не вистачає. Те, 
чого немає, щоб ми могли стати 
нацією», — повідомив Іван Охло-
бистін про свою майбутню перед-
виборчу кампанію.

Він вважає, що інші претен-
денти на президентське крісло 
таку філософську складову запро-
понувати не зможуть.

При цьому Іван Охлобистін 
підкреслив, що для того, щоб сер-
йозно займатися політикою, йому 
потрібне схвалення церкви.

«У житті мені вистачає адреналіну»


