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СЮРПРИЗ 

РЕЙТИНГ 

СПРАВИ АМУРНІ НОВИЙ ТЕЛЕПРОЕКТ 

Казахстан нагородив Злату 
Огневич премією «Людина року»

Леді Гага очолила список 
найприбутковіших співачок

Брітні Спірз 
похвалилась 
обручкою

Танцівниця Шоптенко стала 
дояркою

У Казахстані пройшла церемонія 
нагородження «Людина року» 

і «Вибір року». У списку перемож-
ців значиться одна українська ар-
тистка — Злата Огневич. Співачка 
одержала премію «Людина року» у 
номінації «Відкриття року — кра-
щий закордонний артист». 

«Нам подзвонили й попросили 
приїхати в Казахстан, щоб одержа-
ти премію, — каже співачка. — Це 
було дуже несподівано. Спасибі 
Казахстану за такий приємний і 
значимий для мене сюрприз. Спо-
діваюся, що я і надалі не підведу 
людей, які проголосували за мене. 
Хочу додати, що ця перемога не 
тільки моя, але й усієї моєї коман-
ди. Завдяки нашим спільним зу-
силлям про мою творчість довіда-
лися за межами України».

Lady Gaga посіла перший рядок 
у рейтингу співачок із найви-

щими доходами, який опублікував 
журнал «Forbes». За підрахунками 
видання, в 2011 році концерти й 
продаж альбомів принесли поп-
діві 90 мільйонів доларів.

На другій сходинці в спис-
ку «Forbes» опинилася кантрі-
виконавиця Тейлор Свіфт, яка 
заробила 45 мільйонів доларів на 
продажі альбомів та іменної пар-
фумерії. Кеті Перрі зі статками у 
44 мільйони стала третьою.

Бейонсе, яка цьогоріч пішла 
в декретну відпустку, заробила в 
2011 році лише 35 мільйонів до-
ларів і потрапила у четвертий ря-
док. Замикає п’ятірку співачок із 
найвищими доходами Ріанна, яка 
за рік розбагатіла на 29 мільйонів 
доларів, зокрема, завдяки контр-
акту з великою косметичною ком-
панією.

Рейтинг «Forbes» складений на 
основі даних про продаж альбо-
мів, квитків на концерти, а також 
інформації, отриманої від юристів, 
продюсерів та організаторів кон-
цертів. Доходи співачок зазначені 
без урахування податків.

Співачка Брітні Спірз і її кава-
лер Джейсон Травік офіцій-

но заручені. Щоби відсвяткувати 
цю подію, пара вирушила в Лас-
Вегас. Як і обіцяла, поп-принцеса 
продемонструвала свій подару-
нок — обручку з діамантом у три 
карати.

Хореограф Олена Шоптенко 
розширила межі свого досвіду. 

Танцівниця разом із бойфрендом 
і колегою Дмитром Дікусаром у 
рамках одного телепроекту впер-

ше у житті відвідала село та подо-
їла корову. Зйомки телешоу відбу-
валися у Чернігівській області. 

«Я ніколи в житті не була в селі, 
навіть корову не бачила ближче, 
ніж на відстані тридцяти метрів, 
а тут мені довелося її доїти! — ді-
литься враженнями Олена. — Це 
шоу привело мене в легкий куль-
турний шок, бо я абсолютно місь-
ка людина. Мені було цікаво по-
дивитись, які у нас в Україні села, 
дізнатись, які люди там живуть». 

«Я побачила, які люди в селах 
працелюбні. Вони встигають сте-
жити за господарством, готувати, 
прибирати вдома — це колосальна 
праця. Ми часто говоримо: «Нам 
би ще додаткові 24 години в добі, 
тоді б точно можна було все встиг-
нути». Так ось, селяни роблять у 
рази більше за добу, вони макси-
мально раціональні, коли розпо-
діляють свій час між роботою і 
відпочинком», — резюмує Олена 
Шоптенко.

Святослав Вакарчук:

13 грудня відбулася перша в Україні 
онлайн-трансляція живого концер-
ту на «YouTube» — презентація но-
вого проекту Святослава Вакарчука 
«Брюссель». За фінальною статис-
тикою «Google» було зафіксовано 
84 тисячі унікальних підключень, із 
них 69 тисяч з України і 15 тисяч по 
всьому світу, а отже, за найскром-
нішими підрахунками, аудиторія 
концерту склала більше 100 тисяч 
глядачів, які в прямому ефірі пер-
шими почули 12 нових композицій 
альбому у виконанні Святослава 
Вакарчука, Сергія Бабкіна, Дмитра 
Шурова, Максима Малишева та 
Петра Чернявського.

Спільний проект «Google» і му-
зиканта унікальний тим, що вперше 
в історії українського шоу-бізнесу 
музичний проект такого масштабу 
був спочатку презентований ви-
нятково інтернет-аудиторії. Для 
цього на «YоuTube» був створений 
спеціальний брендований канал 
vakarchukbrussels. Сьогодні на ньому 
можна подивитися концерт у запису. 
Святослав Вакарчук поділився свої-
ми враженнями від виступу.

— Ми обрали Інтернет для пре-
зентації нового музичного матері-
алу не випадково, адже ми змогли 
зіграти свій концерт одночасно пе-
ред величезною аудиторією з різних 
країн. І це неймовірне відчуття, коли 
ти розумієш, що за твоїм виступом 
стежить майже сотня тисяч глядачів 
з усіх куточків земної кулі, — зазна-
чив лідер «Океану Ельзи».

Також фронтмен популярного 
гурту поділився своїми літературни-
ми вподобаннями.

— Гоголь — мій улюблений укра-
їнський письменник, який писав ро-
сійською мовою, — зауважив Свя-
тослав. Утім, як визнав музикант, 
напам’ять із Гоголя він навряд чи 
щось може зацитувати.

— Я навіть усі свої тексти не 
можу вивчити — забуваю деколи... 
За що я, до речі, люблю концерти 
в Росії: там не завжди помічають, 
якщо ти щось не те заспівав, — зі-
знався артист. — Ясно, що я не можу 
процитувати Гоголя напам’ять, але 
я дуже люблю його. З українських 
ще подобається Франко. Кожен 
по-своєму. Гоголь, мабуть, за дух, 
Франко — за інтелект, — уточнив 
співак. — Із російських — переду-
сім Чехов і, мабуть, Достоєвський 
якоюсь мірою теж. Толстого я також 
дуже поважаю, але, мабуть, менше 

його зсередини сприймаю... З захід-
них... Із американців я дуже люблю 
Фіцджеральда, це мій стиль. А з нім-
ців — Гессе. Я взагалі людина, яка в 
принципі себе не уявляє без книжок, 
без інформації... 

— Власне, найбільшою цінністю 
для мене у житті є внутрішня свобо-
да й пізнання, — додав Вакарчук під 
час інтерв’ю ведучому Олександру 
Ткаченку.

Водночас, окреслюючи, чим для 
нього є те «пізнання», Вакарчук ска-
зав, що «це і книжки, і кіно, і подо-
рожі».

— Коли запитують, що мені да-
ють гроші, я кажу: найкраще — це 
можливість побачити більше світу, 
— поділився співак. — Це те, на що я, 
не задумуючись, не шкодую грошей. 
Поки є здоров’я, можливості та час, 
я хочу бачити весь світ… Мені по-
добається жити в центрі міста. Мені 
подобається ходити в ресторани з 
друзями, в наші кінотеатри. Я ніколи 
не відмовлюся від можливості піти в 
кіно. Який би в тебе не був класний 
домашній кінотеатр, але відчуття від 
того, що ти пішов у кіно, взяв там... 
не знаю... попкорн або колу, або ще 
щось, сів у гарне м’яке крісло та по-
дивився який-небудь, бажано тупий, 
фільм... ну, якийсь блокбастер... 

— От світову кінокласику я лю-
блю дивитися винятково вдома. І 
бажано мовою оригіналу — ну, при-
міром, англійською, бо інші я, зі-
знаюся, не дуже розумію, — додав 

фронтмен «Океану Ельзи».
А ще Вакарчук упевнений, що 

ніколи в житті не співатиме під фо-
нограму — бо від цього нема задово-
лення. «Хоч би ми голі й босі зали-
шилися», — запевнив лідер «Океану 
Ельзи».

На корпоративах, як запевнив 
Слава, він ніколи не виконує пісень 
на замовлення. Взагалі, зірка не дуже 
любить корпоративи, хоча інколи й 
виступає на них. Утім, для «Океану 
Ельзи» завжди дуже важливо — де 
це і для кого. Вакарчук віддає пере-
вагу таким корпоративам, виступ на 
яких не відрізнятиметься від звич-
них концертів гурту.

— Я завжди говорю, що ми не 
весільні музиканти, ніколи ними не 
були й не будемо, — підкреслив Свя-
тослав.

Водночас у політику Вакарчук 
наразі повертатися не збирається. А 
своє потрапляння у лави депутатів 
Верховної Ради у 2007-му музикант 
називає покликом серця.

— Це не бажання робити кар’єру, 
це не бажання іти в політику заради 
якихось дивідендів, це, швидше, ре-
алізація моєї власної пісні «Хто ж 
тоді, як не ми?»... Мій характер мені 
не дає сидіти спокійно. Я, коли від-
чуваю, що можу щось зробити чи що 
моя бездіяльність буде гіршою, ніж 
діяльність, то завжди йду вперед і не 
роздумаю, — запевнив співак.

Підготовлено за матеріалами 
інтернет-видань

Ургант і Цекало стали 
римськими імператорами
Російські шоумени Іван Ургант й Олександр 
Цекало постали в образі давньоримських 
володарів. Ведучі тепер мають гіпсові погруддя 
власних персон. Вони прикрасили скульптура-
ми свій ресторан. «Спочатку хотіли спорудити 
статую однієї відомої танцівниці з веслом, але 
потім не зважилися витрачати таку кількість до-
рогоцінного гіпсу й вирішили обійтися своїми 
скромними персонами в образі давньорим-
ських володарів», — кажуть Іван та Олександр.

MTV вибрав артиста року
Телеканал MTV назвав американську поп-
співачку Кеті Перрі «Артистом року». У боротьбі 
за почесний титул виконавиця зуміла випереди-
ти Нікі Мінаж, Адель, Lady Gaga, Ріанну, Бейонсе 
та інших. Серед досягнень Кеті Перрі експерти 
телеканалу відзначили її рекорд у хіт-параді 
«Billboard» (п’ять синглів із однієї платівки посіли 
перше місце чарту), успішний гастрольний тур, а 
також відеокліпи, один із яких, «Firework», отри-
мав головну нагороду «MTV Video Music Awards».

Ми не весільні музиканти, ніколи 
ними не були і не будемо


