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ВІЗИТИ 

ІНЦИДЕНТ 

Г’ю Лорі виступить у Києві

Дмитро Пєвцов звинуватив своїх 
колег у піарстві 

Телеведуча Маша Єфросині-
на розширює межі власної 

діяльності. Тепер родичка екс-
президента Віктора Ющенка зні-
матиме документальне кіно про 
відомих українців. Сама Єфроси-

ніна тримає все у таємниці. Але 
прес-служба каналу, на якому пра-
цює Маша, нічого не заперечує.

Як виявилося, телезірка пла-
нує зняти тривалі документальні 
фільми про українців, відомих за 
межами країни. Є й імена деяких 
героїв: футболіст Андрій Шевчен-
ко, лідер гурту «ВВ» Олег Скрипка 
та фронтмен «Океану Ельзи» Свя-
тослав Вакарчук. 

Єфросиніна виступила кре-
ативним продюсером проекту й 
сама розробила його концепцію. 
Втім, зйомки ще не розпочалися. 
Всього планують зняти вісім філь-
мів. Для цього Маша набирає дві 
знімальні групи. Якщо все скла-
деться, перші серії можна буде по-
бачити вже у травні.

Британський актор Г’ю Лорі, ві-
домий загалу своєю роллю у се-

ріалі «Доктор Хаус», улітку завітає 
до столиці з концертом. Як відомо, 
крім акторства, Г’ю займається 
музикою. 20-го червня він уперше 
виступить у Києві. Актор грає на 
гітарі, піаніно й інших інструмен-
тах. У 2011-му році Лорі випустив 
дебютний блюзовий альбом Let 
Th em Talk і дав вісім концертів. 
Через тиждень після виходу пла-
тівка зайняла перші рядки британ-
ського національного хіт-параду 
та потрапила в Hot 100 музичного 
журналу Billboard.

За словами Лорі, він став шану-
вальником блюзу ще в дитинстві, 
коли почув пісню Віллі Діксона I 
Can’t Quit You Baby.

Відомий актор, зірка серіа-
лу «Бандитський Петербург» 

Дмитро Пєвцов недоброзичливо 
висловився на адресу артистів 
Микити Джигурди й Сергія Без-
рукова, які нібито виставляють 
своє приватне життя напоказ. Цей 
неприємний інцидент стався на 
презентації нового кліпу Пєвцова. 
Концерт тривав півтори години, 
на захід зібралася пафосна публі-
ка. «Один із журналістів запитав 
у мене щось про особисте жит-
тя. Причому тут я? Це Безруков 
і Джигурда піаряться за рахунок 
своїх секретиків, а мені це неціка-
во», — цитує Дмитра Пєвцова Life 

News. Актор звинуватив Микиту 
й Сергія в тому, що ті перестали 
бути професіоналами й давно змі-
шали особисте життя з роботою, 
а заради популярності готові піти 
буквально на все.

«Ми прийшли сюди говорити 
про кіно, а питання про скелети в 
шафі залиште для своїх мазунчи-
ків», — не вгамовувався Пєвцов. 
Та й Джигурда мовчати не став. 
«Він не знає моєї творчості, тому 
так і говорить. Такої глибини, яка 
є в моїх віршах і піснях, немає ні в 
кого на російській сцені, а панові 
Пєвцову таке узагалі не снилося», 
— заявив Джигурда.

Соліст гурту Mad Heads XL 37-річ-
ний Вадим Красноокий любить 
кидати виклики самому собі. Свого 
часу він відмовився від м’яса, по-
чав спілкуватись українською, 
кинув курити. Вадим каже, що його 
надихає любов у всіх її проявах, і 
вірить, що головний скарб людини 
— це розум і душа. Скоро з’явиться 
новий англомовний альбом Mad 
Heads XL. Ми розпитали Вадима 
про його батьків, дитинство та 
шлях до успіху.

— Яким ви були в школі? Лі-
дером, розбишакою чи «самим по 
собі»?

— Вчився досить добре, хоча не 
був відмінником. Найгірші оцін-
ки мені ставили за поведінку, тому, 
мабуть, я все-таки був розбишакою, 
але не з тих поганих хлопців, які на-
водять жах на всю школу. Про лідер-
ство я якось не замислювався, поки 
не почув такі оцінки від учителів і 
однокласників. Яскравих картинок 
із дитинства мені пригадується без-
ліч, особливо село Лиса Гора на Ми-
колаївщині, куди я їздив до бабусі 
щоліта. Маленька річка, ставочки і 
безкраї колгоспні лани, розпечені 
південним сонцем. Український степ 
— це перший зразок природи, який 
мені довелося пізнати і полюбити.

— Розкажіть, будь ласка, про 
дитячі захоплення і про знайом-
ство зі світом музики.

— Влітку мене найбільше захо-
плювали велосипед, купання і ри-
боловля, а взимку — лижі, ковзани 
і санки. Ходив на дзюдо і плавання. 
Що ж до музики, то вона в моєму 
світі була присутня постійно, часто 
звучала вдома. З шести років я вчив-
ся в музичній школі по класу скрип-
ки. Це більше була ініціатива тата, з 
мого боку особливого ентузіазму не 
було. Зате, коли я закінчив навчан-
ня і повісив скрипку на стіну, одра-
зу взяв до рук гітару, на якій учився 
грати самотужки. Це було абсолют-
но фанатичне захоплення, яке не 
відпускає і до сьогодні.

— Кажуть, що на свою першу 
гітару ви просили грошей у пере-
хожих на вулиці? Це правда?

— Правда, але не тому, що не 
мав грошей у принципі, а тому, що 
в Союзі головним товаром на поли-
цях крамниць був дефіцит. Як казав 
Булгаков вустами одного зі своїх 
персонажів: «Что же это у вас, чего 
не хватишься, ничего нет!». Молоді 
люди, які сьогодні вірять у казки про 
те, що «в Союзі жити було краще», 
просто ніколи не стояли чотири го-
дини в черзі за м’ясом… Тому, коли 
мені знадобилася звичайна акус-

тична гітара, купити її було просто 
неможливо. Я півроку регулярно на-
відувався у головний музичний ма-
газин столиці — гітар у продажу не 
було жодних! І от одного щасливого 
дня черговий візит закінчився вдало 
— гітари завезли. Але їх хапали про-
сто на очах, а мені не вистачало яки-
хось копійок до здійснення мрії. Тоді 
я вибіг на вулицю і став ці копійки 
просити в перехожих. За кілька хви-
лин омріяний інструмент був у мене 
в руках.

— За професією ви технолог зі 
зварювальних робіт. Чи вдалося 
попрацювати за фахом? Чи знадо-
билися ці знання в житті, можли-
во, в побуті?

— У дипломі написано «інженер-
механік», а спеціальність — техноло-
гія зварювання. За фахом не працю-
вав жодного дня. В середині 1990-х 
без роботи залишилися сотні тисяч 
значно досвідченіших інженерів, у 
той самий час група Mad Heads уже 
видала в Німеччині свій перший 
альбом, та й по Україні почалися 
цілком професійні гастролі. Але про 
час, проведений в інституті, не шко-
дую, — це гарний тренінг для мізків. 
А ще я таким чином «відкосив» від 
армії і став офіцером запасу — в КПІ 
був військовий факультет.

— Чи був момент, коли ви вирі-
шили, що будете музикантом і саме 
цим зароблятимете на життя?

— Це сталося раніше, ніж мені 
довелося приймати якісь рішення. 
Я займався тим, що мене дуже захо-
плювало, не думаючи про практичні 
наслідки, бо не було тоді професії 
«рок-музикант». Ми бажали бути 
почутими, донести свою музику до 

людей, але зовсім не розглядали її, 
як товар. Утім, коли з’являлася мож-
ливість грати за гроші, ми, звичайно 
ж, не відмовлялися, і в результаті я 
раптом зрозумів, що професійно 
займаюся музикою. Значно пізніше 
дійшов висновку, що заробляти на 
життя варто тільки тим, що робиш 
із задоволенням. Це одна з найваж-
ливіших складових формули щастя.

— Які прості моменти в житті 
приносять вам радість?

— В усіх моментах життя мож-
на знайти, чому порадіти, головне 
— навчитися це помічати. Щодня 
сходить сонце, пахнуть троянди і 
сміються діти. Щодня для нас ладна 
звучати музика, нас чекають тисячі 
непрочитаних книг, непобачених 
фільмів, шедеври мистецтва. Сотні 
доріг кличуть у нові подорожі. Кож-
на людина, яку ми зустрічаємо, може 
нас чомусь навчити, якщо ми готові 
навчатися.

— Як долаєте стрес або поганий 
настрій?

— Перемикаюся на те, що мені 
приносить радість. Для мене най-
простіше — це взяти в руки гітару. 
Але можна й поїхати в Карпати ката-
тися на лижах.

— Розкажіть, на чому ви скон-
центровані зараз у професійному 
житті?

— Щойно Mad Heads повернули-
ся з Канади, де нам зробили кілька 
цікавих пропозицій щодо співпраці. 
В Німеччині цьогоріч виходить наш 
англомовний альбом. А ще я зараз 
складаю нові пісні для наступного 
альбому, який виходитиме в Україні. 
Вони дуже різні, й мені самому поки 
незрозуміла концепція цього диска.

У Львові відбулася церемонія на-
городження премії «Золотий 

Лев — Люди Львова-2011», де Ляну 
Новак удостоїли титулу «Співачка 
року». «Я дуже рада, що мою твор-
чість оцінили так високо, — зі-
зналася Ляна. — Хочу подякувати 
своїй донечці Каті й чоловікові за 
натхнення!».

Минулий рік став стартовим 
для сольного проекту «Ляна Но-
вак». Dance-співачка розпочала 
роботу над своїм першим альбо-
мом за назвою «У ритмі миру», 
який шанувальники танцювальної 
музики зможуть почути вже цього 
літа!

Також у 2011-му Ляна поча-
ла співпрацю з кращим діджеєм 
України Sender’ом і презентува-
ла відразу три відеороботи: «Не 
плач» (на згадку про воїнів Вели-
кої Вітчизняної війни), а також 
танцювальні — «У ритмі миру» 

і «Балі». Цікаво, що в останньо-
му кліпі співачки роль головного 
героя зіграв відомий російський 
актор, хореограф і модель Сергій 
Кропива, який входить у топ-100 
найкрасивіших людей Москви. 

Світське життя
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Єфросиніна зніматиме 
документальне кіно

Ляна Новак стала співачкою року 

Чехова розповіла про батька майбутньої дитини

Після того, як стало відомо про 
вагітність Анфіси Чехової, по-

стало питання: хто ж батько май-
бутньої дитини. Адже пишногруда 
телеведуча ретельно приховувала 
особисте життя. Одначе днями вона 
розсекретила ім’я коханого. Ним 
виявився 31-річний актор Гурам Ба-
блішвілі, роман із яким ведуча при-
ховувала майже два роки. Парочка 
познайомилася влітку 2009-го, коли 
грала разом в одній виставі. 

«Мене відразу потягнуло до Ан-
фіси, — розповів Баблішвілі. — По-
ступово почався флірт, іскра про-
бігла, але кинутися в обійми одне 
одного ми не поспішали. Я, як і всі 
телеглядачі, припускав, що відома 
ведуча Анфіса Чехова — дівчина 
легковажна».

«А я була абсолютно впевнена, 
що Гурам — страшенний бабій, — зі-
зналася Анфіса. — Він пускав бісики 
офіціанткам, постійно розмовляв по 

телефону з якимись дівчатами. Піз-
ніше я зрозуміла, що він однолюб, 
а своєю донжуанською поведінкою 
намагався привернути мою увагу. 

На початку стосунків парочка 
не планувала довгого роману. Проте 
Гурама нібито підкорили кулінарні 
вміння Анфіси.

До слова, Чехова перебуває на 
четвертому місяці вагітності, але 
поки не збирається кидати роботу 
на українському телеканалі.

Меладзе вважає «ВІА Гру» 
театром
Продюсер Костянтин Меладзе сказав, що всіма 
силами допомагатиме екс-учасниці гурту Наді 
Мейхер і поки ще учасниці «ВІА Гри» Альбіні 
Джанабаєвій із сольною кар’єрою. «ВІА Гра» — 
це театр. І дух, який у ньому залишив режисер, 
передаватиметься, скільки існуватиме гурт, — 
сказав продюсер. — Піде Альбіна — прийдуть 
інші дівчата, і ми продовжуватимемо співати 
пісні про кохання та пропагувати жіночу красу 
— це основа, на якій тримається колектив».

Адель судиться через 
порно-фото
23-річна британська співачка Адель, яка стала 
тріумфаторкою Grammy-2012, подає в суд 
на французький журнал, який опублікував 
фальшиві еротичні фото дівчини. Співачка 
звинувачує видання у тому, що її репутації 
було завдано шкоди. Адже цей часопис читає 
три мільйони людей на тиждень.

Соліст гурту Mad Heads Вадим Красноокий: 

Заробляти на життя варто тільки тим, 
що робиш із задоволенням

 


