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АВТОБІОГРАФІЧНИЙ ФІЛЬМ 

ЗІРКОВЕ ПОПОВНЕННЯ 

Тімберлейк зіграє Елтона Джона

У Крістіни 
Орбакайте 
народиться третій 
хлопчик

Шоумен Володимир Зеленський 
і його колеги зі «Студії Квар-

тал-95» заробляють кілька міль-
йонів доларів за рік. Доходи гумо-
ристів підрахував журнал «Forbes 
Украина».

Ставши головним героєм но-
мера, Вова поставив під приціл 
не лише себе, а й бюджет «Студії 
Квартал-95», яка весь час старан-
но обходила тему фінансів. Як за-
значає видання, більше половини 
доходів «квартальцям» приносять 
усі телешоу, корпоративи та кон-
церти. 

Зі щорічних чотирьох концер-
тів «Вечірнього кварталу» гумо-
ристи роблять 10-12 телешоу. За 
кожний телевізійний «відрізок» 
канал платить 175 тисяч доларів, а 
кожен концерт збирає близько 250 
тисяч. Крім того, актори «Студії» 
щорічно підробляють на концер-
тах, у рамках гастрольних турне і 
корпоративах. А за свій вихід вони 
беруть не менше 30 тисяч євро. 

Звичайно ж, треба згадати про 

фільми та серіали, які «клепають» 
студійці. Їм дістається 30-40% від 
прибутку. Так, на стрічці «Служ-
бовий роман. Наш час», на думку 
«Forbes», Зеленський і компанія 
заробили близько двох мільйонів 
доларів. До того ж приблизно два-
три мільйони «зелененьких» у їхні 
кишені надходить від виробни-
цтва телепрограм. До слова, нарде-
пи полюбляють ходити на концер-
ти «Вечірнього кварталу». А місця 
у перших рядах партеру коштують 
близько двох тисяч гривень.

Американський співак Джас-
тін Тімберлейк може зіграти 

свого британського колегу Елтона 
Джона. Сер Елтон сам запропону-
вав Джастіну знятися у його авто-

біографічній стрічці. «Я не хочу, 
щоб це був звичайний біографіч-
ний фільм, бо моє життя таким 
не було, — ділиться співак. — Він 
починається з того, як я збираюся 
у реабілітаційну клініку в 1990-му 
році, а закінчується тим, що я звід-
ти виходжу». 

Елтон Джон має власний спи-
сок людей, яких він хоче бачити у 
фільмі. «№1 у моєму списку — це 
Джастін Тімберлейк, тому що він 
грав мене у моєму попередньому 
відео «Rocket Man» і був чудовим», 
— зазначив сер Елтон.

Нагадаємо, Елтон Джон іще у 
вересні оголосив про роботу над 
фільмом. Уже тоді було відомо, що 
його шлюбний партнер Девід Фер-
ніш стане продюсером стрічки.

Крістіна Орбакайте нарешті ді-
зналася стать своєї майбутньої 

дитини: у співачки народиться тре-
тій хлопчик. Сама артистка й багато 
шанувальників співачки розчарова-
ні. Крістіна мріяла народити своїм 
синам сестричку.

До речі, зі своєї сторінки у блозі 
співачка зробила справжній щоден-
ник, присвячений вагітності. Тут 
вона докладно описує події, які від-
буваються з нею щодня, та викладає 
фотографії із сімейного архіву.

Народжувати Крістіна Орба-
кайте цього разу збирається в пре-
стижній американській клініці, 
адже дитина, яка з’явилася на світ на 
території Сполучених Штатів, авто-
матично одержує американське гро-
мадянство.

Микола Добринін: 

Микола Добринін надзвичайно 
затребуваний актор. І причина цієї 
затребуваності проста — йому з 
однаковою легкістю даються зовсім 
різнопланові ролі — від убивці до 
батька сімейства, від хірурга до 
бомжа. А ще він зіграв роль Мітяя 
у серіалі «Свати», який транслював 
телеканал «Інтер». Заради мож-
ливості зйомок у цьому серіалі 
Добринін відмовився від декількох 
московських пропозицій.

— Тут і рівень гумору хороший, 
— пояснив свій вибір Микола, — і 
роль у мене характерна, і партнери 
приємні — Люда Артем’єва, Таня 
Кравченко, Толя Васильєв, та й зем-
ляк мій, Федя Добронравов. Адже 
зараз я навіть більше зважаю на те, з 
ким доводиться працювати.

— А ви з Добронравовим звід-
ки?

— Із чудового провінційного 
міста Таганрог, де всі «шокають» і 
«гекають». Мене через це «гекання» 
три рази в інститут не зараховували. 
На запитання «Звідки ви приїхали?» 
я відповідав: «Таганрох!». Мені гово-
рили: «Усе, спасибі, до побачення». 
А тепер, знімаючись у «Сватах», мені 
довелося знову згадувати до болю 
знайомі: «шо», «тю», «та ти шо!», «та 
йди ти, Господи ти Боже ж ти мій!». 
І коли я у процесі зйомок ходив по 
двору в сімейних трусах і гумових 
чоботах на босу ногу, то аж мурашки 
по тілу бігали: я повернувся у своє 
дитинство!

— Криза якось вплинула на 
вашу роботу?

— Я, напевно, єдиний їй зрадів: 
нарешті три місяці просидів удо-
ма, побачив, як моя донька ходити 
почала... А потім знову робота бух-
нула — шість проектів у різних кін-
цях землі. Я взагалі вже років 10-15 
знімаюся без зупинки — зупини-
ти це можу тільки я сам. Навіть не 
парюся на тему: «А раптом не буде 
роботи?». Причому намагаюся грати 
діаметрально протилежні ролі, щоб 
не штампувати себе. І кілера зіграв, 
і шерифа, і бомжа, який стає архі-
тектором, і інтелігентного вченого, 
і хірурга... Останнє було складно, бо 
на початку фільму я зашиваю люди-
ну. Мені на стіл клали хлопчика, під 

простирадло — шматок яловичини, 
щоб я міг голкою штрикати, все це 
«кривавили» червоною фарбою... Та 
навіть попри те, що поруч стояв фа-
хівець, було страшенно важко: треба 
ж, не відпускаючи щипці, підрізати, 
зав’язати, ще й зробити це гарно...

— Що вам допомагає перевті-
люватися?

— Я не актор-«пуголовок». В об-
раз входжу за секунду, лишень шу-
каю пластику. На щастя, свого часу 
багато танцював у стилі модерн у 
театрі знаменитої Алли Сігалової, 
одержував гран-прі на всяких між-
народних фестивалях — зараз мені 
це дуже допомагає.

— А принципово відмовитися 
від ролі можете?

— Звичайно. От нещодавно за-
пропонували роль енкаведешника, 
який убиває вагітну жінку. Але є ж 
речі, які не можна переступати! До 
того ж у мене все-таки вже є своє 
обличчя. Я приїжджаю на київський 
вокзал, і таксисти кажуть: «Колю, ти 
наш, бажаємо тобі удачі!». Мене не 
просто впізнають — мене люблять, 
тому зрадити цій любові не зможу ні 
за які гроші.

— Як відновлюєтеся після зйо-
мок?

— Останнім часом дуже рано ля-
гаю спати, не п’ю... Ще курити треба 

кинути — тоді мені взагалі ціни не 
буде. Займаюся спортом, тягаю ган-
телі — у мене тепер у всіх контрак-
тах прописано: «гантелі». Просто все 
негарне, що в цьому житті можна 
було зробити, я зробив. Тепер живу 
іншим життям — із народженням 
дочки вирішив усе змінити. Просто 
порахував, що коли моїй дівчин-
ці виповниться 15, то мені буде 60. 
Тому вже зараз треба подбати про 
те, щоб Ніну не запитували: «Це твій 
дідусь?», а говорили: «Який поруч із 
тобою гарний чоловік!».

— Якось ви сказали: «Жінки 
завжди зі мною перші знайомлять-
ся». А йдуть теж перші чи ви їх ви-
переджаєте?

— Колись один розумний актор, 
у якого було п’ять шлюбів, сказав 
мені: «Коли я хотів розлучитися, то 
завжди робив так, аби дружина ду-
мала, що то вона від мене йде, а не я 
від неї. Це ніколи не ображає жінку, 
адже це виглядає як її власний вибір. 
Тому моя порада чоловікам: якщо 
жінка від вас іде, то нехай думає, що 
в усьому винні лише ви. Я у своєму 
житті завжди дотримувався чолові-
чої дипломатії.

Цього року Любі з «Інтернів» 
виповнюється 40 років, але 

це не зупинило її у рішенні зава-
гітніти. Довгий час Пермякова не 
могла завагітніти. Та й через ро-
боту постійно не вистачало часу 
на особисте життя. Тепер же, коли 
на піку популярності доля подару-
вала Світлані шанс стати матір’ю, 
вона вирішила кинути все заради 
щастя материнства. Наразі актри-
са перебуває на третьому місяці 
вагітності, але через свою забо-
бонність намагається ретельно 
приховувати свій стан. Хто батько 
майбутнього малюка Світлани, за-
лишається великою таємницею.

Чотири роки тому бурхли-
вий роман Пермякової з арт-
директором одного з московських 
клубів Євгеном Бодровим закін-
чився весіллям. Але шлюб не про-
тривав і кількох місяців. До слова, 

нещодавно з’явилися чутки, що в 
акторки роман із ерудитом Ана-
толієм Вассерманом. Мовляв, па-
рочку бачили разом на церемонії 
музичної премії «Золотий грамо-
фон». Утім, поки це лише припу-
щення преси.

«Роксолана» вітчизняного бо-
монду Ольга Сумська зізна-

ється, що бути красивою жінкою 
досить важко. Актриса постійно 
працює над собою та навіть на 8 
Березня отримує гантелі у подару-
нок. «Це робота! Хто вам сказав, 
що це відпочинок? Мені постійно 
дарують сертифікати в спортклу-
би, але ніколи ходити. Тому я за-
ймаюся сама удома по відео. А на 
8 Березня мені чоловік подарував 
гантелі по 2 і 3 кілограми, я йому 
кажу: «Дякую, коханий, як це ори-
гінально!» — розповідає актриса. 
До того ж Сумська вважає, що 
саме майстерність жінки допома-
гає утримати коханого чоловіка 
поруч, і радить не фантазувати 
про принца, а дивитися навкруги. 

«Не шукайте чоловіка своєї 
мрії — подивіться поруч: можли-
во, це ваш сусід чи співробітник в 
офісі. Не ходіть далеко, подивіть-
ся навкруги — і обов’язково його 
знайдете», — радить Ольга.

Що ж до новорічних свят — їх 
актриса зустрічає переважно на 
роботі, бо це свідчить про її затре-
буваність. «У мене часто запиту-
ють, чи не втомлююсь я зустрічати 
свята на роботі. Не втомлююся! 
Ми повинні працювати, і ново-

річна ніч із мікрофоном — це дуже 
добре. Тому, поки ви затребувані, 
поки вас звуть — це щастя!» — за-
уважує Сумська.

Світське життя
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СПРАВИ СІМЕЙНІ 

З ДОСВІДУ 

ІНЦИДЕНТ 

Зеленський заробляє понад 
мільйон доларів за рік

Зірка «Інтернів» чекає дитину

Сумська радить не фантазувати 
про принца

Бельмондо та його екс-дружину 
обікрали

Французького актора Жана-
Поля Бельмондо обікрали під 

час новорічних свят. Його екс-
дружина Наталі Тардівель теж по-
страждала через злодіїв. Інцидент 
стався 1-го січня 2012-го року. 

За словами поліції, в неділю 
злочинці увірвалися до паризького 
маєтку Бельмондо. Крім того, вони 
обікрали квартиру колишньої дру-
жини актора, яка знаходиться у 

тому ж будинку. 
Наразі не відома сума збитків. 

Однак із помешкання 78-річного 
Бельмондо винесли коштовності. 
Злодії втекли, коли у квартирі Тар-
дівель увімкнулася сигналізація. 

Нагадаємо, Жан-Поль Бель-
мондо та Наталі Тардівель роз-
лучилися ще у 2008-му році, втім, 
акторка продовжує жити у садибі 
екс-чоловіка.

Джолі подарувала Пітту 
водоспад
Американська акторка Анджеліна Джолі 
завжди вирізнялася неабиякою щедрістю. 
Ось і на Різдво своєму чоловікові Бреду Пітту 
актриса подарувала водоспад і навколиш-
ню територію у Каліфорнії. Тепер Бред Пітт 
збирається взяти паузу в своїй кінокар’єрі, аби 
збудувати будинок над водоспадом, який йому 
презентувала дружина. Він планує створити 
маєток у стилі його улюбленого американсько-
го архітектора Френка Ллойда Райта.

Влад Яма зустрів Новий рік 
у заторі в Дубаї
Колишній партнер Могилевської у проекті «Танці 
з зірками» Влад Яма тиждень провів у Дубаї зі 
своєю дівчиною Ліліаною. «Новорічну ніч за 
українським часом ми зустріли в Еміратах у за-
торі, — розповів Яма. — Потім три години пішки 
добиралися до готелю, адже рух у місті через 
гулянки було повністю паралізовано. А застілля у 
нас було без шампанського й олів’є. Але в цілому 
безалкогольний Новий рік мені сподобався». 
Тепер же Влад у Трускавці п’є мінеральну воду.

ДОВІДКА 

Щодо особистого життя актора, 
то він тричі був одружений. У 17 
років побрався з однокурсницею 
Оксаною Баршевою. Інтелігентна 
москвичка й «циганча» з Таганрога 
прожили разом п’ять років. Аби 
догодити молодій дружині, Микола 
працював ночами в метро, прак-
тично не спав, але все одно вважає, 
що це був щасливий час. Друга 
благовірна — Ганна Терьохова — в 
1986 році подарувала йому сина 
Михайла. Проте зразковим батьком 
Микола став із третьої спроби, з 
нинішньою дружиною Катериною. 
Їхня довгождана донечка з’явилася 
на світ у 2008-му. Це був найщасли-
віший момент у житті Миколи, бо на 
той час чоловіка засмучував лише 
той факт, що Бог не давав подруж-
жю малюка.

Намагаюся грати діаметрально протилежні 
ролі, щоб не штампувати себе 


