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ЗМІНА ІМІДЖУ 

АКЦІЯ 

Акторка Анна Снаткіна стала 
блондинкою

Злата Огневич і 2Sunny запалили 
свічі пам’яті 

Поп-діва Ані Лорак усе більше 
завойовує російську аудито-

рію. Зірку назвали найсексуаль-
нішою співачкою та вручили їй 
нагороду під назвою «Sexy Ж». Це 
сталося 27-го січня у Москві, пові-
домляє прес-служба Лорак, під час 
нагородження премією ZD Awards 
2011. Ця нагорода заснована газе-
тою «Московский комсомолец» і 
найстарішим музичним виданням 
Росії «Звуковая дорожка».

«Я дуже рада, що рік розпочав-
ся з перемог. Мені було приємно, 
що мене визнали найсексуальні-
шою виконавицею. Величезне спа-
сибі «МК» і всім моїм шануваль-
никам за те, що завжди голосують 
і підтримують мене», — зазначила 
зірка.

Красива й популярна акторка 
Анна Снаткіна на одному з не-

щодавніх світських заходів своєю 
появою вразила багатьох колег по 
сцені. Дехто навіть не впізнав ар-
тистку, адже вона перефарбувала-
ся в блондинку.

Актриса так і не зізналася, 
чому раптово вирішила карди-

нально змінити імідж. Але пере-
втілення вдалося на всі 100%, адже 
її не впізнали навіть знайомі. 

Від колишньої скромної ша-
тенки не залишилося й сліду. Анна 
з’явилася на одній зі світських ту-
сівок зі світлим волоссям приєм-
ного теплого відтінку, одягнена в 
чорне плаття з декольте й розрізом 
збоку. Артистка з задоволенням 
демонструвала засмагу та посмі-
халася.

«Ми їздили на Мальдіви, — 
цитує актрису «Експрес-газета». 
— Я прихильниця й активного, і 
пасивного відпочинку: обожнюю 
серфінг, але в той же час люблю 
полежати на пляжі з книжкою». 
Одначе хто це «ми», Снаткіна не 
уточнила. 

Хто знає, можливо, вона там 
зустрілася з балериною Анастасі-
єю Волочковою, яка й вплинула на 
зміни в зовнішності дівчини. Бага-
то видань давно дійшли висновку, 
що Мальдіви якось по-особливому 
впливають на російських зірок.

Щомісяця, 26 числа, у центрі 
Києва запалюються свічки 

на згадку про чорнобильську ка-
тастрофу. Остання акція, яка про-
йшла за підтримки благодійних 
фондів «Здоров’я українського на-
роду» і «Україна! Я за тебе!», а та-
кож радіостанції «Європа Плюс», 
стала особливою. Підтримати 
екологічні ініціативи й надихнути 
городян вогниками своїх свіч при-
йшли українські артисти. 

Незважаючи на морозну пого-
ду, на площі можна було побачити 
сотні палаючих свічок, які зірки, 
журналісти й просто перехожі за-
палили й виставили у формі ве-
личезного знака радіації. До акції 
«Крок до життя» з ентузіазмом 
приєдналися переможниця Crimea 
Music Fest Злата Огневич, учасни-
ці екзотичного дуету 2Sunny — 
сестри-близнюки Шекер і Ширін, 
іранський співак Isamin та ін.

Дар’я Волга кар’єру в Америці 
поміняла на кохання 
Цю актрису глядачі знають зде-
більшого по серіалах. Дебютом 
були «Петербурзькі таємниці», далі 
пішли «Тетянин день», «Маросей-
ка», «Єфросинія» й інші. Нещодавно 
родина акторки повернулась у 
рідний Київ із... Нової Зеландії, де 
жила 10 років (актриса перебрала-
ся туди через чоловіка-бізнесмена, 
а на зйомки літала через океан).

— Дашо, чи думали ви, зали-
шаючи Україну, що повернетеся 
сюди?

— Ой, коли ми їхали, то навіть не 
знали, що нас чекає в Новій Зеландії, 
а вже про повернення й зовсім не ду-
мали. Чоловік Андрій вирішив поча-
ти нове життя, а я поїхала за ним.

— Знаю, що з вами виїхав і ма-
ленький син чоловіка від першого 
шлюбу…

— Так уже вийшло, що я стала 
«мачухою» в 26 років. 

— А молодший син народився 
вже в Новій Зеландії?

— Так, він абсолютно «капіталіс-
тична» дитина. Ходив там у садок, 
у школу. Говорить тільки англій-
ською.

— То чому все-таки повернули-
ся? Адже кілька років примудря-
лися активно зніматися в Росії, усе 
начебто було налагоджено…

— Мої часті й довгі відлучення 
на зйомки зробили свою справу — 
ми з чоловіком зрозуміли, що у від-
носинах назріває криза. І прийняли 
рішення: разом жити й разом по-
дорожувати. І коли йому запропо-
нували бізнес у Східній Європі, він, 
звичайно, відразу вибрав Київ.

— Ваша мама, Валентина Плот-
нікова, була актрисою театру ім. 
Франка. Отже, ви закулісна дитина?

— Абсолютно! Навіть перша ди-
тяча закоханість трапилася в стінах 
театру — об’єктом обожнювання 
став Анатолій Хостікоєв. Утім, мо-
їми «суперницями» були всі актор-
ські дочки. Пам’ятаю, донька Іри 
Шведової, їй тоді було років п’ять, 
навіть говорила, мовляв, уб’ю дру-
жину Хостікоєва й вийду за нього 
заміж!

— Коли ви навчались у вузі, 
якраз були 90-ті — несприятливий 
для кіно час...

— Я це дуже чітко розуміла — у 
кіно потрапити тоді було майже не-
реально. Багато хто був ладний піти 
на все… У жіночому туалеті навіть 
хтось написав: «Не ляжеш на диван 
— не вийдеш на екран». На жаль, це 
почасти було правдою.

— Але у «Петербурзьких таєм-

ницях» ви знялися ще студенткою, 
адже так?

— Це була щаслива випадко-
вість. Директор по акторах знайшла 
мене… за прізвищем. Воно й справді 
незвичайне, навіть мій педагог Ар-
мен Борисович Джигарханян гово-
рив: «Волгочко, вийдеш заміж — не 
міняй прізвище, воно в тебе артис-
тичне!». Отже, прийшла я на проби 
— пухкенька, недосвідчена — ні на 
що не розраховуючи. Дивлюся, а там 
такі красуні сидять — куди там мені. 
А потім виявилося, що на худраді, 
де були всі метри — Олена Яковлє-
ва, Лідія Федосєєва-Шукшина — на 
роль Маші Чечевінської мене за-
твердили одноголосно.

— У фільмі ваша героїня захо-
плюється скульптурою, а ви пише-
те картини...

— Пензель, звісно, безпечніший, 
аніж різець (сміється). А коли по-
трібно було в кадрі метнути в дерево 
ніж, я промахнулася й ледве не вби-
ла оператора! Тому краще вже вози-
тися з фарбами та мольбертом. Хоча 
останнім часом я не пишу картин.

— Ви не боїтеся вмирати в ка-
дрі?

— Уперше я помирала на зйом-
ках «Єфросинії». Там моя героїня 
загинула досить трагічно — у неї 
стріляли, і куля потрапила в живіт. 
Піротехнік, що відповідав за мою за-
гибель, казав, аби я не хвилювалася, 
мовляв, ситуація під контролем. У 

підсумку в нього в руках вибухнула 
банка зі штучною кров’ю. А взагалі, 
актриса Ірина Карташова (партнерка 
по серіалу «Єфросинія», — авт.) на-
вчила мене одній хитрій штуці. Коли 
моторошна сцена знята, потрібно, 
щоб «померлому» артистові хтось зі 
знімальної групи сказав: «Привіт!». 
Тоді це все начебто жартома, тож 
можна жити далі.

— Дашо, а чому після успішно-
го дебюту в американському кіно, 
який відбувся ще до від’їзду в Нову 
Зеландію, ви не продовжили робо-
ту в США? 

— Дійсно, я зіграла в американ-
ській картині Beyond the Ocean, яка 
стала номінантом Sundance Film 
Festival у категорії «Кращий фільм». 
Я претендувала на звання кращої 
акторки, тож мене помітили й кри-
тики, і глядачі, і режисери з про-
дюсерами. Тому невдовзі з’явилася 
дуже приваблива пропозиція — під-
писати контракт із американськи-
ми агентами. Та для реалізації цих 
задумів треба було жити в США, а 
це означало розлуку з Андрієм — у 
нього на той момент не було підста-
ви для в’їзду до Америки, не було 
статусу, грін-карти. Я просто не 
могла залишити Андрія-старшого й 
Андрія-меншого і, хочете вірте, хо-
чете ні, без тіні сумніву обрала ко-
хання та сім’ю.

Підготовлено за матеріалами 
газети «Сегодня»

Співачка Олена Вінницька, як 
виявилося, не лише співає і 

знімається у кіно, а ще й малює. 
Колишня солістка гурту «ВІА 

Гра» зізналася, що полюбляє роз-
мальовувати ліхтарі та малює 
рожевих слонів із крилами. На 
ліхтарях у заміському будинку Ві-
нницької зображені кішки. Адже 
співачка обожнює цих тварин. 

Як розповіла Альона, розма-
льовувати ліхтарі вона вчилася 
самотужки. Інструкції знаходить 
в Інтернеті, сама купує фарби, роз-
чинник. 

За словами артистки, розма-
льовувати скло під вітраж приєм-
но й цікаво, проте не надто деше-
во. Так, одна скляночка з фарбою 
коштує від 90 гривень. Утім, ре-
зультатом своєї творчості екс-«ВІА 
Гра» задоволена. Тим паче, що об-
разотворче мистецтво вабить її з 
дитинства. Свого часу Альона за-
хоплювалася пап’є-маше, пласти-
ліном і фарбами. 

Світське життя
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НАГОРОДИ 

ХОБІ 

ЗІРКОВЕ ПОПОВНЕННЯ 

Лорак назвали «Sexy Ж»

Вінницька не тільки співає, а й 
малює

Після 14-ти років шлюбу в 
Укупника народилася донька

Російський співак і композитор 
Аркадій Укупник відкрив за-

вісу на своє особисте життя. Му-
зикант показав маленьку донечку 
Софію, яка народилася у серпні 
минулого року. Донька з’явилась у 
родині Аркадія та Наталі після 14-
ти років шлюбу. 

«Аналізи показали, що і я, і 
Наташа абсолютно здорові, тому 
жодних перешкод для народження 
дитини не було. Міркували так: ну 
не виходить, значить, Бог не дає. 
А Бог у результаті дав. Ось тільки 
чому через 14 років — для мене це 
велика загадка», — розповів ар-
тист.

«Так, у зрілому віці появу дітей 
сприймаєш по-іншому — як диво, 
як подарунок долі», — зізнався 
58-річний співак. 

Новонароджену доньку по-
дружжя виховує майже без сто-
ронньої допомоги. За словами 
Наталі, Аркадій дуже дбайливий 
тато. До речі, зі старшими дітьми 
артист, як і раніше, спілкується. 
Син Григорій живе в Німеччині, а 
донька Юнна — у Москві.

Спірз запросила 
Козловського на весілля
Поп-принцеса Брітні Спірз запросила на своє 
весілля співака Віталія Козловського. Цією 
радісною новиною Віталік поділився з при-
хильниками у Twitter. Як відомо, одруження 
співачки відбудеться у День закоханих — 14 
лютого. Серед її нечисленних гостей буде і Коз-
ловський, який співав на розігріві у Спірз у Ки-
єві. Цікаво, чим Віталік так сподобався Брітні? 
Нагадаємо, співачка сама обрала Козловського 
для виступу перед прем’єрою шоу в Україні.

Творчість Бейонсе 
вивчають в університеті
Ратгерський університет у штаті Нью-Джерсі 
запропонував своїм студентам курс вивчення 
творчості співачки Бейонсе та його впливу на 
культурне й політичне життя. Новий напрямок 
представлено на кафедрі гендерних досліджень. 
У рамках проходження курсу під назвою «Полі-
тизація Бейонсе» студенти вивчають відеокліпи 
співачки, знайомляться з текстами її пісень і оці-
нюють ступінь її впливу на розвиток сексуальної, 
расової та статевої політики США. 

ВІДЕО 

Пугачова знялася в 
новому кліпі 
Вайкуле

Днями Лайма Вайкуле презентува-
ла свій кліп на пісню «Огоньки». 

Нагадаємо, зйомки відео проходили 
30 липня 2011 року в Латвії. Саме 
тоді, коли йшов фестиваль «Нова 
хвиля — 2011». 

У кліпі взяли участь: Алла Пу-
гачова, Максим Галкін, Раймонд 
Паулс, Ігор Крутий, Микола Басков, 
Філіп Кіркоров, Григорій Лепс, Вале-
рій Меладзе, Володимир Пресняков, 
Леонід Агутін. У відео Лайми Вайку-
ле також присутні мультяшні герої з 
обличчями Пугачової й Галкіна.


