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Вітні Х’юстон влаштувала 
скандал у літаку
Американську співачку Вітні Х’юстон ледве не 
висадили з літака. Артистка вперлася та ніяк не 
згоджувалася застібнути пасок безпеки перед 
зльотом. Інцидент стався, коли Х’юстон летіла з 
Атланти в Детройт на зйомки. Вітні вмостилась у 
кріслі та, коли один із членів екіпажу попрохав її 
застібнути пасок безпеки, навідріз відмовилася. 
На зіркову пасажирку вплинула лише погроза, що 
її висадять із літака. Тоді Х’юстон дозволила, щоби 
їй защебнули пасок, — і літак нарешті злетів.

Руслана зняла кліп 
з участю 400 танцівників
Руслана змінила імідж і зняла кліп на нову пісню 
«Шалала», де вперше виступила у ролі режисера 
відео. Під час зйомок кліпу центральна площа 
Львова на один день перетворилася на танцпол: 
перехожі могли спостерігати танці у виконанні 
чотирьох сотень танцюристів, а також трюки на 
машинах і в повітрі. Новий образ Руслани — це 
яскрава дівчина. Кліп зірка зняла у співпраці з 
українським оператором і фотографом Дмитром 
Перетрутовим.

БЛАГОДІЙНІСТЬ 

Річард Гір позбувся унікальної 
колекції

Річард Гір вирішив продати ко-
лекцію гітар, яку він збирав 

протягом усього життя. Влітку він 

зв’язався з одним із найбільших 
аукціонних будинків «Сhristie’s» 
і повідомив, що готовий продати 
свою колекцію музичних інстру-
ментів. Звісно, гітари ці не які-
небудь, а вінтажні. Колекція гол-
лівудської зірки зробила фурор у 
середовищі фахівців. У підсумку 
найдорожчою виявилася вінтажна 
гітара 1960 року. За неї було спла-
чено 98 тисяч доларів. А загальний 
дохід від продажу колекції сягнув 
мільйона доларів. Зібрані від про-
дажу улюбленої колекції гроші 
Річард Гір віддасть благодійним 
організаціям «на підтримку гло-
бальних гуманітарних цілей».

СПРАВИ АМУРНІ 

Жан-Клод Ван Дамм покидає 
дружину заради коханої з України

Подейкують, адвокат актора Жан-
Клода Ван Дамма почав збирати 

документи, необхідні для розлу-
чення з дружиною Гледіс Португез. 
Причиною розриву шлюбу стало 
кохання артиста до 23-річної моделі 
з України Олени Каверіної. Їхній ро-
ман прогресував дуже стрімко: Ван 

Дамм часто прилітав до своєї подру-
ги, навіть купив їй житло — просто-
ру квартиру в центрі Києва. 

Помічник голлівудської зірки 
розповів: «Його стосунки з Гледіс 
Португез ніколи не можна було на-
звати простими. Коли вони одружи-
лися вдруге, то уклали партнерський 
контракт. Останні кілька років ак-
тор із дружиною спілкується майже 
як із діловим партнером. Якщо він 
дійсно так любить Олену, як про це 
говорить, то майбутнє розлучення 
не буде для нього трагедією й сюрп-
ризом для його благовірної».

Нагадаємо, що вперше Ван Дамм 
і Олена засвітилися разом у листо-
паді 2009 року. Тоді актор планував 
знімати в Україні фільм, але так і не 
зважився. А познайомилися вони з 
Каверіною на дискотеці в Таїланді. 
Відтоді регулярно з’являються чутки 
про те, що Жан-Клод хоче розлучи-
тися з законною дружиною.

ВІДЧУТТЯ СТИЛЮ 

Найгірше одягається Лоліта 

РЕЙТИНГИ 

Ай Вейвей став найвпливовішою 
людиною у мистецтві

Журнал «ArtReview» склав що-
річний рейтинг найвпливові-

ших людей у світі мистецтва. Спи-
сок 2011-го очолив китайський 
художник-дисидент Ай Вейвей. 

Укладачі рейтингу зазначають, 
що вплив Вейвея вийшов за рам-
ки світу мистецтва. У квітні цього 
року художник був заарештова-
ний і провів 81 день у в’язниці: на 
батьківщині його переслідують за 
політичні погляди та різку кри-
тику державного ладу. Ай Вейвей 
активно висловлює свої погляди у 
блозі, тому журнал також відзна-
чає популярність художника в со-
ціальних мережах. 

Проект митця «Насіння соняш-
ника» минулого року став одним із 
найбільш вагомих. На підлогу ви-
ставкової зали висипали близько 
ста мільйонів насінин соняшни-

ка, виготовлених із порцеляни, по 
яких ходили відвідувачі. Пізніше 
100 кг цього насіння продали на 
лондонському аукціоні «Sotheby’s» 
за 350 тисяч фунтів стерлінгів (по-
над $560 тис.).

14 жовтня у Луцьку в кінотеатрі 
«Промінь» відгуляли справжнє 
українське весілля. З концертною 
програмою до Луцька завітав гурт 
«ТіК». Це вже четвертий всеукраїн-
ський тур вінницького колективу. 
Родзинкою цьогорічного концерту 
стало виконання пісень із нового 
альбому «Весільний», тож луча-
ни мали змогу одними з перших 
оцінити нові композиції. Свідками 
дійства були і «Відомості». 

Напередодні концерту в холі 
«Променя» було досить людно. При-
гадується, на минулий виступ «ТіКа» 
зібралося вдвічі менше глядачів. Се-
ред любителів весільної музики були 
і дорослі, і малі, тому визначитися, 
кому ж більше до вподоби музика, 
яку грає «ТіК», було складно. Глядачі 
йшли з букетами, а дехто навіть зо-
дягнувся у вишиванки. 

Сам же соліст «ТіКа» каже, що 
гурт співає у своєрідному жанрі — 
«весільний панк із елементами фі-
лософської еротики», а в цьому, за 
словами Бронюка, важливо не пере-
ступити межу та не дійти до порно-
графії.

— Ми хочемо заїхати в кожне 
місто та разом із нашими шану-
вальниками поспівати, потанцюва-
ти. Треба поставити жирну крапку 
на кінці літа та перейти у «зимову 
сплячку» під звуки нашої музики, 
— розповів лідер гурту «Тверезість 
і Культура» Віктор Бронюк під час 
зустрічі з журналістами.

Спілкування було невимуше-
ним, а жартам Бронюка не було 
меж. Відповідаючи на запитання, 
що особливого підготував «ТіК» для 
луцьких шанувальників цього разу, 
фронтмен, порадившись із органі-
затором концерту, відповів: «Учора 
ввечері варили холодець, вінегрет, 
голубці, олів’є».

Як відомо, гурт має у своєму ре-
пертуарі «Веселу пісню» зі словами: 
«Буде щастя. Гуляй, веселись, сьо-
годні Вітька при власті». Журналіс-
ти поцікавилися, чи, бува, не має ця 
пісня політичних мотивів, на що Ві-
ктор Бронюк сказав:

— Як для кого. Так, деякі радіос-
танції і телеканали відмовилися кру-
тити. А деякі, навпаки, переважно на 
Сході України, хоч як дивно, крутять 
з численними ротаціями. У нас на-
род звик до крайнощів. Ми працює-
мо в жанрі стьобу та сатири, і це нас 
не обмежує ні в музичних рамках, ні 
у тому, що стосується поезії. Важли-
во довести глядача до певного рівня. 
А далі його рівень сприйняття світу, 
освіти поведе його туди, куди він 
вважатиме за потрібне.

Цікавило й те, чому музиканти 

обрали для нового альбому назву 
«Весільний». 

— З того часу, як ми їздили в 
наш останній тур, майже всі учасни-
ки створили сім’ї. Але є музиканти, 
наприклад, наша бек-вокалістка, які 
ще не одружилися. Можливо, цей 
тур подарує їм натхнення і наснагу 
та введе у статус сімейного життя, — 
розповів «тіківець».

Крім того, на весільну назву на-
штовхнуло й те, що музиканти, які 
підпрацьовують на весіллях, прак-
тично не мають проблем із репер-
туаром саме завдяки пісням «ТіКа»: 
у їхніх мотивах — те, чого душа ба-
жає.

До слова, в альбом увійшли 
такі вже відомі композиції, як «Для 
мами», «Сірожине пірожине», «Ще 

не вмерла Україна». Не обійшлося, 
звісно, і без нових пісень. Серед них 
— «Не цілуй», яку Віктор Бронюк 
записав у дуеті з Іриною Білик. Як 
повідав сам фронтмен, їхня співпра-
ця відбулася завдяки знайомству на 
телешоу «Зірка + Зірка». Після чого 
артисти на одному диханні записали 
пісню та відзняли кліп, який нині 
підкорює українські телеканали.

Стосовно всіляких телевізійних 
шоу головний «тіківець» має свою 
думку. Співак каже, що після нещо-
давньої участі в українській «Фабри-
ці зірок» він став противником та-
ких проектів, мовляв, фабрикантами 
користуються, більшість із них після 
шоу не знає, що робити далі. Кана-
ли роблять собі рейтинги за рахунок 
молодих виконавців, одначе зіркове 
майбутнє отримують одиниці, пере-
конаний Віктор.

Концерт загалом залишив при-
ємне враження: атмосфера була ве-
селою та співочою. Вже після першої 
пісні глядацькі місця спорожніли 
— люди рвонули до сцени та мало 
хто з них повернувся на своє місце 
до кінця концерту: весільні мотиви 
взяли своє, ноги і руки навіть у най-
лінивіших рухалися в ритм «Білих 
троянд», «Свєти» та «Сірожиного 
пірожиного». Справжній фурор се-
ред глядачів «ТіК» здійняв, викону-
ючи «Тихую пісню»: напівцензурну 
композицію зал співав в унісон.

До речі, вартість квитків на 
луцький концерт «ТіКа» коливалася 
від 70 до 140 гривень. 

«Весільний» тур містами Укра-
їни триватиме до 15 листопада і за-
вершиться грандіозним концертом у 
Палаці спорту.

Ірина КОСТЮКСоліст «ТіКа» Віктор Бронюк

ІНЦИДЕНТ 

Кримінальної 
справи проти 
«Ляписа 
Трубецкого» не 
порушили

Проти лідера білоруського 
гурту «Ляпис Трубецкой» 

Сергія Міхалка кримінальну 
справу не порушували та слідчих 
дій не проводили. Його лише на-
звали «банальним хуліганом». 
Про це повідомив начальник 
управління Генеральної проку-
ратури з нагляду за дотриман-
ням законодавства і законності 
правових актів. 

Нагадаємо, недавно з’явилась 
інформація, що сміливі висло-
ви Міхалка проти чинної влади 
Білорусі стали причиною пору-
шення кримінальної справи.

Раніше повідомлялося, що 
білорусам узагалі заборонили 
слухати музику «Ляписа Трубец-
кого».

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК Лучани відгуляли українське весілля на 
концерті гурту «ТіК»

Мілла Йовович ледь не загинула

У Торонто знімають п’яту части-
ну фільму «Обитель зла», який 

усе більше скидається на серіал. 
Подейкують, зйомки дають-

ся ненайлегше. А днями узагалі 
зненацька з висоти шести метрів 
упала платформа, на якій перебу-

вали актори, що грають зомбі. Всі 
«живі мерці» одержали серйозні 
травми рук і ніг. Їх негайно госпі-
талізували, й лікарі діагностували 
у потерпілих переломи. Неабияких 
труднощів у встановленні діагно-
зів додав густий грим акторів. На 
щастя, виконавиці головної ролі, 
голлівудської актриси та співачки 
Мілли Йовович, серед потерпілих 
не було. До речі, стрічку знімає її 
чоловік Пол Андерсон.

Тим часом Міністерство пра-
ці Канади вирішило провести 
власне розслідування інциденту. 
Наразі його класифікують як не-
щасний випадок на виробництві. 
Можливо, продюсерів картини 
зобов’яжуть виплатити постраж-
далим страховку.

Нагадаємо, вихід п’ятої части-
ни «апокаліптичного» бойовика 
«Обитель зла» планується у верес-
ні наступного року. 

Концерт у розпалі: танцюють і на сцені, і в глядацькому залі

Журнал «OK!» склав рейтинг 
найстильніших і найгірше 

вдягнених російських зірок. 
Найгірший смак приписали 

артистці Лоліті Мілявській. Знавці 
модних тенденцій зазначили, що 
надто оригінальні вбрання зірки 
— це свого роду рекламний хід. На 
думку експертів, прихильники хо-
тіли б бачити Лоліту в більш стри-
маному та стильному вбранні. 

Не дивно, що списку невдалих 
образів не оминула і скандальна 
балерина Анастасія Волочкова. 
Адже танцюристка віддає перева-
гу або схожим на штори накидкам, 
або ж узагалі відсутності вбрання.

Також серед нестильних зірок 

опинилися: співачка Аніта Цой, 
телеведуча Лєра Кудрявцева, спі-
вачка Ані Лорак, прийомна дочка 
Ігоря Крутого Віка, співачка Вале-
рія, екс-подружка Баскова Оксана 
Федорова та продюсер Яна Руд-
ковська.

А от список бездоганних мод-
ниць очолила зірка «Втомлених 
сонцем» Інгеборга Дапкунайте. 
Також найстильнішими стали: 
екс-дружина англійського лорда 
Наталія Водянова, акторка Рената 
Литвинова, журналістка та телеве-
дуча Евеліна Хромченко, фотомо-
дель Олена Пермінова, журналіст-
ка Олена Долецька, дизайнерка 
Уляна Сергієнко.


