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Шакіра приєдналася до 
адміністрації Обами
Колумбійська співачка Шакіра стала консультан-
том адміністрації президента США Барака Обами. 
Виконавиця вже давно відома своєю активною 
позицією щодо реформування освіти для вихідців 
із Латинської Америки. Поп-зірка в 1995-му засну-
вала фонд, який допомагає фінансувати школи у її 
рідній Колумбії, а також у Південній Африці та на 
Гаїті. Вона також є послом доброї волі Міжнарод-
ного фонду допомоги дітям ООН із 2003 року.

Кіркоров спустився на 
землю та відкрив бутик
Російський співак Філіп Кіркоров тепер став іще 
й дизайнером. Він відкрив бутик під назвою «Phill 
4 you», де продаватиме як одяг власного дизайну, 
так і вбрання своїх колег. Зірковий одяг представ-
лений у спеціальній галереї. Тут можна купити со-
рочку Валерія Леонтьєва, сукню Алли Пугачової, 
блузу Лоліти та навіть одну з накидок Анастасії 
Волочкової.

ЗІРКИ НА ДОРОГАХ 

Кароль зізналася, що дає 
хабарі даішникам

Співачка Тіна Кароль лише не-
щодавно почала водити авто-

мобіль і вже встигла потрапити 
в аварію. Днями артистка на но-
венькому «Subaru» в’їхала в чуже 
авто. «Там досить складне пере-
хрестя, — зізналася Кароль. — Я 
різко крутнула кермо, завернула 
на зустрічну смугу та врізалась у 
машину». За словами співачки, 
водій пошкодженої автівки не 
став викликати ДАІ, й усе вирі-
шилося мирно.

Зі слів Кароль, із правоохо-
ронцями на дорогах стосунки у 
неї дружні. Іноді Тіні доводиться 
давати хабарі. «А що? Всі так ро-
блять. Зазвичай, як і всі, вкладаю 
в права або з техпаспортом пере-
даю», — пояснила Кароль. Тіна 
також зізналася, що за кермом 
їздить винятково на підборах.

ЗІЗНАЛАСЯ 

Лоліта зраджувала всім колишнім чоловікам

Російська співачка Лоліта Міляв-
ська зізналася, що не була ві-

рною дружиною жодному зі своїх 
екс-чоловіків. До того ж артистка 
отримувала задоволення від зради. 
«Я усім їм зраджувала! Бо мені не 
вистачало чогось. Робила я це не-
часто, проте з задоволенням», — 
заявила Лоліта. За словами ексцен-
тричної артистки, вона взагалі не 
схильна до сімейного життя. Проте 
з теперішнім чоловіком — тенісис-
том Дмитром Івановим — поп-
зірка, здається, щаслива. На питан-
ня, що саме привабило її у Дмитрі, 

співачка каже: сила, мудрість і схо-
жість смаків. «Усі чоловіки хоч раз 
сказали фразу: «Це не я при тобі, 
це ти при мені!». Дмитру і в голо-
ву це не приходить. У нас не було 
кохання з першого погляду. Ми по-
чали ходити по театрах, виставках. 
Потім з’ясувалося, що ми однаково 
аналізуємо фільми. Я подумала — а 
він сказав. Так поступово виросли 
стосунки. Проте у нас є баланс. Він 
зі мною не змагається, він мною пи-
шається», — розповіла Мілявська. 

Нагадаємо, Лоліта вийшла за-
між за Іванова у березні цього року. 

Співачку Еріку (Настя Кочето-
ва) точно знають ті, хто дивився 
«Фабрику зірок-3». А навіть якщо 
не дивилися — не біда! Ця молода, 
талановита й наполеглива дівчина 
вирушила у сольне плавання. Про 
свого продюсера, ставлення до 
службових романів і красиве життя 
Еріка нещодавно розповіла в одно-
му з інтерв’ю. 

— Хто придумав псевдонім Ері-
ка?

— Я. Завжди мріяла так назвати 
свою доньку в майбутньому.

— Ще плануєте це?
— Думаю, уже ні. Може, Емілі на-

зву. Мені подобається все на літеру 
«Е». Такий у мене фетиш. Ця літера 
така тверда, впевнена, й імена, які на 
неї починаються, такі ж. Придумала 
псевдонім під час «Фабрики». Нам 
дали таке завдання, довго думала 
над варіантами, та врешті-решт зу-
пинилася на Еріці.

— З чого почалося ваше захо-
плення музикою?

— Мені здається, це в мене в кро-
ві було. Моя мама постійно слухала 
музику, співала. Це у нас четверте 
покоління голосу. Напевно, просто 
генетика, адже з раннього дитинства 
я знала, що хочу бути співачкою. 
Тримала в руці уявний мікрофон і 
співала пісні Анжеліки Варум та Сі 
Сі Кетч. 

— Як вирішили взяти участь 
у «Фабриці»? Для цього потрібна 
певна сміливість.

— Судячи з того, скільки людей 
приходить на кастинги, навіть не 
знаючи, що таке музика, — сміли-
вість тут не потрібна. Я прийшла 
на першу «Фабрику зірок», на якій 
мене Юрій Нікітін не оцінив, оскіль-
ки була мала й не потрапляла «під 
стандарт». Потім спробувала себе на 
«Американському шансі» — й пере-
могла. Там здобула колосальний до-
свід. Коли повернулася з Америки, 
була не затребувана як артист, тому 
почала викладати вокал, співала в 
ресторанах. І тут з’явилася реклама, 
що буде «Фабрика зірок-3». Власне, 
я пішла підтримати свою ученицю. 

Тоді вирішила спробувати ще раз, і 
все пішло, як по маслу. Мабуть, на-
став мій «зірковий час».

— Що дало більший досвід — 
«Американський шанс» чи «Фа-
брика»? 

— «Американський шанс» — це 
проект іншого типу. Там я працюва-
ла з американськими викладачами, 
голлівудськими професіоналами, 
жили ми в Голлівуді. На «Фабрику» я 
прийшла вже сформованою викона-
вицею. А коли потрапила на «Шанс», 
просто вміла добре співати й мала 
відкрите серце. З собою у мене була 
одна пара джинсів, і я навіть не зна-
ла, що таке тональний крем і підбо-
ри. Потрапила туди дивом. Це для 
мене було, як тренування перед «Фа-
брикою». Потім я повернулася, на 
позичені гроші переїхала до Львова, 
зняла квартиру, відкрила власну во-
кальну студію. Мені ніхто не допо-
магав, тільки мама. Господь побачив, 
що я не здаюся, і вирішив дати мені 
шанс. «Фабрика» для мене була най-
вищим рівнем, школою життя. Зараз 
розумію: якби потрапила туди ще 
раз, то працювала б у десять разів 
більше й зробила б усе краще. 

— А погодилися б узяти участь 
ще в якомусь шоу талантів? Ось 
буде, наприклад, другий сезон «Го-
лосу країни»...

— Чесно кажучи, вокальні кон-
курси мене вже не цікавлять. Може, 
«Нова хвиля» або «Євробачення», 
але це інший рівень. Це такий стрес, 

постійно комусь щось доводиш. 
Утім, я постійно доводжу, що багато 
чого варта. Зараз от виборюємо ра-
зом із продюсером і командою місце 
«під сонцем». Можливо, пішла б на 
конкурс, який розвиває інші талан-
ти: танці, акторську майстерність. 
Але якби вирішили з продюсером і 
командою, що треба йти на пісенне 
змагання, то зробила б це. Я не бою-
ся та не лінуюся вчитися!

— Як змінилося ваше життя 
після «Фабрики»?

— Кардинально. Передусім тому, 
що тільки-но «Фабрика» закінчила-
ся, ми зрозуміли, що нікому вже не 
потрібні. Мені подобається, що Сер-
гій Кузін (продюсер співачки Еріки, 
— авт.) чесно каже новим «фабри-
кантам»: «Після проекту ви зали-
шитеся наодинці з собою та своїми 
творчими проблемами». Це правда: 
під час проекту ти в кадрі, тебе всі 
знають, ти суперзірка, а коли все за-
кінчується, то не кожен має змогу 
продовжити кар’єру.

— Вам пощастило?
— Так, але цьому передували чо-

тири місяці затишшя. Проект закін-

чився, тури також. Повний штиль, 
під час якого я, чесно кажучи, впа-
ла в депресію: розуміла, що нікому 
не потрібна. Братами Борисенками 
більше цікавилися, бо вони хлопці, 
а дівчині розвивати сольну кар’єру 
набагато важче. «Новий канал» до-
помагав, чим міг, але вони не могли 
повністю мене продюсувати. Я дуже 
вдячна Ірині Олексіївні Лисенко 
(генеральний директор «Нового ка-
налу», — авт.). Знаю, що вона дуже 
довго радила Сергію Кузіну зайняти-
ся моїм проектом. Власне, завдяки її 
рекомендації я й працюю з Сергієм. 

— А якщо запропонують, на-
приклад, пісню, яка вам абсолютно 
не подобається? Скаже продюсер: 
«Треба. Це людям припаде до сма-
ку, на цьому грошенят заробимо».

— Я вірю продюсеру. Сергій Ку-
зін — це людина, яка ніколи нічого 
просто так не говорить. У нього нюх 
на хіти! Я прекрасно розумію: якщо 
робитиму ту музику, яку хочу сама, 
мене не слухатимуть великі маси. 
Треба враховувати менталітет наро-
ду. Ми слов’яни, тож західний підхід 
не може прижитися у нас. Наша му-

зика є дещо простішою, це інший на-
прямок. Ось, наприклад, у мене була 
дилема, сумніви з приводу пісні «С 
первого взгляда». Сергій сказав: «Ну, 
мала, треба, бо це буде хітяра!». Мені 
здавалося, що вона зовсім не моя. 
Тоді ми вирішили робити її, тільки 
суто в моїй манері, під мій стиль ви-
конання. І це справді мій найкращий 
хіт. Продюсер прораховує до дета-
лей, знає, що матиме успіх.

— Віднедавна ви стали ведучою 
«Фабрики зірок-4». Подобається 
нове амплуа?

— Знаєте, це надзвичайно важ-
ко. Це колосальна праця, дуже ви-
снажлива. Я не можу зрозуміти, як 
Маша Єфросиніна витримує такий 
графік. Чотири години прямого ефі-
ру, кожні три хвилини ти з’являєшся 
на сцені й робиш підводки, спонсор-
ські блоки, а у вухо тобі лементує 
суфлер. На сцені говориш одне, а у 
вухо тобі кричать інше: «Говори це, 
підійди туди, зроби отак». А люди 
бачать тільки гарну картинку. Мені 
сценарій узагалі давали вночі за 
кілька годин до ефіру. Без досвіду ве-
дучої — це складно. Слава Богу, я не 
затиналася на перших ефірах, посмі-
халася та шикарно виглядала завдя-
ки стилістам. Трішечки підглядала, 
звісно, та це через хвилювання.

— Як людина, яка вже пройшла 
певний шлях до своєї мети, що 
порадите молодим талантам, які 
прагнуть успіху?

— Так, певний шлях я пройшла 
і пишаюся тією сходинкою, де у свої 
22 перебуваю. Проте все одно почу-
ваюся «зеленою». Розумію, що нічо-
го ще не знаю, і насправді це чудово. 
Дай Бог, аби я все життя вчилась. А 
молодим талантам хочеться побажа-
ти не боятися нічого, але й не бути 
занадто нахабними. Часто кажуть, 
що треба йти по головах, аби досягти 
успіху, та мені здається, що не можна 
переступати через людей — це потім 
«відгукнеться». Треба йти вперед і 
не зазнаватись. І хай там що, не від-
мовлятися від своєї мрії, не опускати 
руки. Працювати, працювати та ще 
раз працювати!

За матеріалами «КОСМО-news»

СПРАВИ АМУРНІ 

Коляденко 
подарував Білик 
діамантову каблучку

Співачка Ірина Білик і хореограф 
Дмитро Коляденко начебто зно-

ву граються у кохання. Коляденко 
зізнався, що завжди має якийсь по-
дарунок для колишньої та добре 
знає її смаки. «Іра знає, що я люблю 
робити сюрпризи, — розповів шоу-
мен, — ми ж стільки років прожили 
разом. — Цього разу презентував їй 
перстень із діамантами». 

На питання, чи був подарунок 
пропозицією руки та серця, Коля-
денко не дав однозначної відповіді. 
«Я подарував Ірі чимало каблучок, 
— зізнався він. — Мені не шкода. 
Щодо стосунків, я зрозумів, що ні-
коли не варто казати «ніколи». Це не 
залежить від мене чи від Іри — все 
вирішують вищі сили». 

ДОВІДКА 

Еріка (Настя Кочетова) народилася 
13 квітня 1989 р. у місті Червоно-
граді Львівської області. Закінчила 
музичну школу за класом флейти. 
У 2007-му взяла участь у телепро-
екті «Американський шанс» і стала 
його переможницею. Фіналістка 
талант-шоу «Фабрика зірок-3». У 
2010-му дійшла до фіналу проекту 
«Фабрика. Суперфінал», а також 
представляла Україну на конкурсі 
виконавців «Пісні моря».

Співачка Еріка з Червонограда підкорює вершини українського шоу-бізнесу 


