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СПРАВИ СІМЕЙНІ 

ТВОРЧИЙ ПРОЦЕС 

Ігор Верник готовий удруге стати 
батьком

Джанабаєва вже записує сольні 
пісні

Філіп Кіркоров на початку квіт-
ня привезе свою новонаро-

джену дочку Аллу-Вікторію в Ро-
сію, щоб показати її загалу під час 
хрещення дівчинки, яке відбудеть-
ся в одному з храмів Москви.

Зараз крихітка перебуває у 
розкішному маєтку в Маямі, який 
артист придбав для неї за 12 міль-
йонів доларів. Спеціально для 
того, щоб коляску з донькою мож-
на було доставляти на відкриту ве-
ранду поруч зі спальнею співака, 
Кіркоров побудував ліфт.

У свій новий дім Алла-Вікторія, 
яку народила Кіркорову сурогатна 
матір, потрапила на початку січня. 
Філіп із задоволенням возиться з 
малою, називає її просто Аллою й, 
закутавши доню в рожеву ковдру, 

вивозить на прогулянку в сад біля 
будинку. Виховувати дівчинку спі-
ваку допомагає його рідна тітка 
Марі, а також російська нянька й 
лікар-педіатр.

Російський актор і ловелас Ігор 
Верник, схоже, готовий удруге 

стати батьком. Днями 49-річний 
телеведучий разом зі своєю 23-річ-
ною подружкою-моделлю Дар’єю 
Стировою відвідали один із еліт-
них пологових будинків Москви.

У дверях медичного закладу 
актора та його кохану особисто 
зустрічала і проводжала голо-
вний лікар. Утім, на виході зако-
хані були чимось стурбовані, а на 
очах у Даші були сльози. «У нас 
нема жодних новин, і ми дійсно 
там були, але це дуже тонка тема, 
не хочу її обговорювати», — сухо 
прокоментував ситуацію Верник.

До речі, актор і модель поки не 
одружені. Весілля мало відбутися 
ще торік у серпні. Та церемонія 
зірвалася за кілька днів до свята. 

Причиною стало те, що Даша впа-
ла зі сходів і потрапила до лікарні 
зі струсом мозку. Наразі дівчина 
має пройти певні процедури, аби 
потім знову повернутися у полого-
вий на повторну консультацію.

До слова, 49-річний Верник 
уже був одружений. Перший і єди-
ний шлюб шоумена тривав дев’ять 
років. Від цих стосунків Ігор має 
сина Григорія, якому 12 років.

Учасниця «ВІА Гри» Альбіна 
Джанабаєва про свій намір 

залишити групу казала ще торік. 
Мовляв, хоче зайнятися сольною 
кар’єрою, а в колективі її замі-
нить молодша учасниця. На думку 
продюсерів, 32-річна співачка ви-
глядає не надто гармонійно на тлі 
22-річної Єви Бушміної та на два 
роки старшої Санти Дімопулос. 

Зі слів самої Альбіни, запис 
сольних пісень уже йде, проте за-
лишати групу вона поки не планує. 
«Наразі я поєдную роботу в гурті 
зі своїми першими самостійними 
кроками», — поділилась Альбіна. 

Білявка не уточнювала, чи пла-
нує змінити свій образ, стиль і ре-
пертуар. Наразі її сольний проект 
обговорюється з продюсерами. Та-
кож Альбіна зізналася, що не знає, 
хто саме замінить її в групі. 

До речі, крім сольної кар’єри, 
учасниця «ВІА Гри» Джанабаєва 
планує також зніматись у кіно.

Валерія: 

Кілька років тому співачку Вале-
рію почали називати «російською 
Мадонною» — тоді вона оголосила, 
що всерйоз переходить на західний 
ринок і для цього їде в Британію, 
але через рік усе-таки повернулася 
в Росію. Тепер вона — зірковий 
тренер у шоу «Голос країни». 

— Дуже непросте завдання, — 
каже вона про проект. — У нас уже 
було на зйомках багато драматичних 
моментів. Я навіть не очікувала, що 
буде таке нервове напруження. Про-
ект цікавий, бо ж наосліп обираєш 
дійсно кращі голоси, нема жодної 
упередженості. І мені пощастило: усі, 
кого я вибрала, гарні не тільки голо-
сами, але й зовні — красуні-дівчата 
й колоритні чоловіки.

— Чи часто до вас звертаються 
молоді артисти з проханням допо-
могти?

— Доволі часто. Звісно, вели-
ку роль тут грає те, що мій чоловік 
продюсер. Але сама я продюсуван-
ням артистів не займаюся, бо це 
не моє, мені це нецікаво. Та й часу 
нема. Адже я сама ще боєць, тому 
мені не до експериментів у цьому 
напрямку. Та й з боку молодих ар-
тистів це не завжди вдячна справа, 
бо, коли досягають першого успіху, 
забувають про те, хто до нього був 
причетний.

— На проекті вам часто дово-
диться критикувати учасників, а 
самі як до критики ставитеся?

— Можу сказати, що на здорову 
критику я реагую нормально. Вва-
жаю себе вічним студентом, люблю 
вчитися новому. Це ж тільки на кра-
ще. Зауваги потрібні для розвитку, 
якогось поштовху. За фахову крити-
ку потрібно лише дякувати.

— А якщо непрофесійна? Ко-
ментарі в Інтернеті, наприклад?

— Я цього не читаю, нехай собі 
пишуть. Тим паче, що пишуть аби-
що. Навіть під відеороликами вели-
кої Марії Каллас знайдуться погані 
коментарі.

— Валеріє, ви справляєте вра-
ження дуже спокійної людини, а 
дати різку відсіч кривдникові все-
таки можете?

— Рідко, та можу, хоча я все-таки 
за мирне вирішення будь-яких ситу-
ацій. Але бувають, звісно, моменти, 
коли уривається терпець. А якщо ще 
й емоційно накручена, то можу жор-
стко відповісти. Та в будь-якому разі 
це буде чемно. Я не вмію влаштову-
вати сцени, це зовсім не моє. Тож 
часто перед хамством пасую. 

— З рідним татом, Олександром 
Шульгіним, ваші діти бачаться?

— Ні, звичайно. Він і аліментів 
не платить, і взагалі якось самоусу-
нувся. Чесно зізнаюсь, я цьому рада, 

бо жодних спогадів про нього, крім 
неприємних, у дітей нема. Можли-
во, мине час, вони подорослішають, 
щось забудеться — і вони десь зустрі-
нуться. Але ж батьки дітям потрібні 
у складний період становлення. А 
виходить, що мама розривається 

на шматки, щоб забезпечити дітям 
майбутнє, дати їм освіту — вони це 
бачать. А той живе сам, насолоджу-
ється тим, що я колись заробила та 
залишила йому. Діти це прекрасно 
розуміють. От скажіть, як сприйма-
ти, коли доньці виповнюється 18 ро-
ків, а батько її взагалі не вітає?

— А якщо він усе-таки захоче 
бачитися з дітьми, як відреагуєте?

— Що значить «якщо захоче ба-
читися»? Для цього в нього повинні 
бути якісь підстави. Він же самоусу-
нувся від будь-якого формального 
виховання. Я тоді пішла на принцип, 
аби вибити хоч якісь аліменти, якусь 
смішну суму. То він навіть ці копійки 

усе одно не платив. А тепер з якогось 
дива захоче спілкуватися з дітьми? І 
що він їм скаже? Що любить і дуже 
сумує? Коли всі знають, що він живе 
у розкоші, ні в чому собі не відмов-
ляє, подорожує по всьому світу, одне 
слово, цілком незле почувається. 
Діти усе розуміють. Вони просто не 
хочуть із ним спілкуватися.

— Наступного року буде десять 
літ, як ви з Йосипом разом. По-
діліться секретом довговічності 
шлюбу.

— У нас багато спільних цілей, 
інтересів. Ми добре розуміємо одне 
одного, у нас однаковий знак зодіа-
ку — Овен. Самим іноді не віриться, 
що вже десять років… Багато наших 
друзів за цей час уже кілька разів 
розлучилися, знову одружилися, ді-
тей народили, а ми й досі разом.

— А спільних із Йосипом дітла-
хів не плануєте?

— Я нікого з малих не планувала. 
Якщо буде, то буде, а ні — у нас і так 
дітей вистачає. На двох шестеро.

— Ходили чутки, що ви збира-
єтеся вдочерити дівчинку з дитбу-
динку.

— У нас був період, коли ми дуже 
часто відвідували дитбудинки, до-
помагали їм. Це був якийсь такий 
порив. І ми дійсно знайшли одну 
дівчинку, яку збиралися вдочерити. 
Але там виникли труднощі з її бать-
ками. Не склалось, а отже, так тому 
й бути. Хоча я вже навіть радилася 
зі своїми дітьми, чи вони не проти. 
Вони взяли паузу, щоб подумати, а 
потім відповіли, що не проти. Мов-
ляв, якщо хочете брати дитину, то 
беріть. Але тоді не склалось, а тепер 
і змоги нема, адже у нас ремонт, та й 
робота…

Тетяна ДАНИЛОВА 

(за матеріалами газети «Сегодня»)

Відомий бразильський письмен-
ник Пауло Коельо підтримує 

існування піратських сайтів. Ав-
тор «Алхіміка» вважає цей спосіб 
поширення творчості кращою для 
себе рекламою. Про це Коельо на-

писав у своєму блозі. 58-річний 
автор пояснив це тим, що бажан-
ня ділитися своїми думками має 
переважати у письменника над 
бажанням отримувати вигоду. На 
думку метра, якщо людина прочи-
тає в Інтернеті щось цікаве, то за-
втра в неї з’явиться бажання піти в 
магазин і придбати книгу.

Свою думку Коельо довів на 
власному прикладі ще у 1999 році. 
Він виклав свій роман «Алхімік» у 
вільний доступ на своєму офіцій-
ному сайті. Це не завадило книзі 
розійтися тиражем понад 140 міль-
йонів екземплярів у всьому світі.

До того ж наприкінці мину-
лого року письменник виступив 
проти ухвалення в США законо-
проекту про боротьбу з інтернет-
піратством.
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НОВОСПЕЧЕНИЙ ТАТУСЬ 

ПОЗИЦІЯ 

РОЗКІШНЕ ЖИТТЯ 

Філіп Кіркоров привезе дочку 
в Москву на хрестини

Пауло Коельо підтримав 
інтернет-піратів

Камалія показала власний літак

Співачка та дружина мільярдера 
Камалія похизувалася приват-

ним літаком. «Місіс Всесвіт-2008» 
виклала фото, зроблені у салоні лі-
така, на сторінку в Facebook.

Не дивно, що чоловік Кама-
лії, пакистанський бізнесмен Мо-
хаммед Захур, може дозволити 
собі приватний літак. До того ж 
Камалія зараз нібито гастролює 
у Британії та рідко буває на бать-
ківщині. Тож власний повітряний 
транспорт їй не завадить. «Це був 
перший виступ із моїм туром у 
Великобританії. Аудиторія була в 
такому захваті, що просила ще», — 
підписала фото співачка.

ДіКапріо продає свій час
Постійний учасник благодійних акцій Леонардо 
ДіКапріо придумав черговий спосіб пожертвува-
ти гроші нужденним. Актор виставив на аукціон 
два квитки на прем’єру свого останнього фільму 
з відвідуванням «афтепаті» з зіркою. В такий спо-
сіб актор вирішив долучитися до збору коштів 
для жителів Гаїті. Щасливий переможець аукціо-
ну отримає шанс зробити спільні фото з зіркою 
«Титаніка». Організатори благодійного аукціону 
«Buzz» розраховують одержати від лота ДіКапріо 
близько 25 тисяч доларів.

Режисер «Аватара» стане 
фермером
Канадський режисер Джеймс Кемерон 
збирається переїхати до Нової Зеландії та 
завести власне фермерське господарство. 
Творець «Аватара» та «Титаніка» вже придбав 
дві великі ділянки. Ця країна йому давно 
знайома. Саме там проходила частина зйомок 
«Аватара». До того ж не виключено, що у Но-
вій Зеландії Кемерон має намір почати роботу 
над сиквелом «Аватара».

ДОВІДКА 

Справжнє ім’я співачки — Алла 
Перфилова, але з 1993 року в її 
паспорті записано саме «Валерія». 
Свій перший альбом зірка випус-
тила в 1992-му, тоді ж перемогла в 
конкурсі «Ранкова зірка». Майже 
десять років продюсером поп-діви 
був її чоловік Олександр Шульгін. 
Після їхнього розриву Валерія 
зізналася, що чоловік часто бив її. 
Від цього шлюбу в неї трійко дітей: 
18-річна Анна, 17-річний Артем і 
13-річний Арсеній. У 2004 році Ва-
лерія вийшла заміж за свого нового 
продюсера Йосипа Пригожина, 
якого в шоу-бізнесі жартома на-
зивають Шреком (через подібність 
із мультяшним героєм).

ВИБОРИ 

Макаревич і 
Пугачова підтримали 
конкурента Путіна

Зірки російської сцени Алла Пуга-
чова й Андрій Макаревич стали 

довіреними особами кандидата у 
президенти Росії Михайла Прохо-
рова. Кандидат на пост російського 
президента зареєстрував свій список 
довірених осіб 2 лютого. Крім згада-
них зірок, до списку також увійшли 
актор Леонід Ярмольник і письмен-
ник Віктор Єрофєєв.

Вважаю себе вічним студентом, 
люблю вчитися новому


