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У Москві вкоротила собі віку 
дружина відомого артиста 

Олександра Пороховщикова Іри-
на. Її тіло знайшли близько пер-
шої ночі у родинному особняку 
в Староконюшенному провулку 
біля Арбата. На місці події була й 
записка, в якій жінка просила ні-
кого не звинувачувати в її смерті. 
Як виявилося, жінка актора че-
рез хворобу чоловіка перебувала 
в глибокій депресії. За словами її 
подруги Ольги Симонової, опівно-

чі їй у істериці подзвонила Ірина. 
Вона зізналася, що зараз накладе 
на себе руки, й просила нікого не 
винуватити. Після цього Симоно-
ва негайно подзвонила в поліцію. 
Але коли патрульний екіпаж при-
був у помешкання Пороховщи-
кових, дружина актора вже була 
мертвою.

Джерело в правоохоронних 
органах повідомило зміст записки, 
знайденої поруч із тілом жінки: 
«Жити без Сашка не можу й не 
буду. Я люблю Сашка й буду тіль-
ки з ним. Ірина Пороховщикова».

Смерть самогубці, за словами 
джерела, настала в період із 23:00 
до 00:30. Ірина повісилася на елек-
тричному проводі, який у той мо-
мент обірвався, одначе жінку це не 
врятувало.

Нагадаємо, нещодавно через 
цукровий діабет у Пороховщико-
ва почалася гангрена, він переніс 
операцію з ампутації частини сто-
пи. У лікарні актор захворів ще й 
на запалення легенів. А днями у 
нього стався інсульт.
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Х’юстон заповіла заощадження 
дочці ще до її народження

Ані Лорак хреститиме доньку 
в квітні

Дочка померлої співачки Вітні 
Х’юстон стане власницею ав-

томобілів, нерухомості, прикрас, 
одягу матері. Фінансові заоща-
дження артистки 19-річна Боббі 
Крістіна отримає, коли їй випо-
вниться 21 рік. Х’юстон склала 
заповіт ще 3 лютого 1993-го, при-
близно за місяць до народження 

донечки.
Як відомо, співачка померла 

в номері готелю Beverly Hilton у 
Беверлі-Хіллз 12 лютого, смерть 
констатували лікарі «швидкої до-
помоги». Х’юстон було 48 років, за 
життя вона лікувалася від нарко-
залежності. Розслідування причин 
смерті легенди поп-музики поки 
не завершено.

Співачка потрапила в Книгу 
рекордів Гіннеса як артистка, що 
володіє найбільшою кількістю на-
город. За час своєї творчої діяль-
ності, яка почалася у віці 11 років 
у дитячому госпел-хорі, Х’юстон 
отримала шість Grammy, 15 наго-
род Billboard Music Awards, 21 — 
American Music Awards, дві Emmy 
та безліч інших премій і нагород 
музичної індустрії.

Співачка Ані Лорак розповіла, 
що хреститиме донечку Софію 

вже у квітні. Кароліна остаточно 
підтвердила, що хрещеним бать-
ком стане її російський колега по 
цеху — Філіп Кіркоров, а от хто 
буде хрещеною мамою співачка 
досі не зізнається.

Нагадаємо, раніше цю роль 
приписували народній артистці 

України Софії Ротару. «Це 100% 
буде Філіп. Навіть коли я носила 
свою доньку в животику, то вже 
тоді ми знали, що хрещеним буде 
він. Це друг нашої сім’ї. А хреще-
ною... Це дуже інтимний процес, 
мені не хочеться розголошувати 
подробиці», — каже співачка.

Наразі ж молода мама увесь 
вільний час присвячує донечці.

Нещодавно в одному з інтерв’ю 
газеті «Сегодня» Наталя Чистяко-
ва-Іонова, що більш відома публіці 
під псевдонімом Глюк’оZа, розпо-
віла про посиденьки в ресторані 
з Шерон Стоун, про знайомство з 
чоловіком у літаку на Чечню й про 
плани народити сина.

— Наталю, чи думали ви у ди-
тинстві про те, що станете співач-
кою?

— Ні, адже по натурі я дуже 
мінлива й у дитинстві уявляла себе 
й учителькою, й лікарем. До того ж 
за знаком зодіаку я Близнюки, тому 
завжди хотілося найкращого й різ-
ного. Я завжди жила з відчуттям, 
що повинна чогось досягти в цьому 
житті. Причому в першу чергу за-
вжди сподівалася на себе.

— Але зараз ви можете дозво-
лити собі практично все. Заздрість 
від колишніх однокласників відчу-
ваєте?

— Я жодного разу не була на зу-
стрічі випускників, але знаю від тих 
людей, із ким продовжую спілкува-
тися, що більшість із мого класу не 
змогли реалізувати себе як особис-
тості. Хтось розбився на мотоциклі, 
хтось уже відсидів у в’язниці, хтось 
пройшов через алкоголізм. Не буду 
приховувати, я теж завжди була бан-
диткою, стояла на обліку в кімнаті 
міліції. Мене називали неблагопо-
лучною дівчинкою, й я дуже драту-
вала дорослих у дворі. Батьки своїм 
дітям навіть забороняли дружити зі 
мною. І зараз я часто замислююся 
над тим, як би склалося моє життя, 
якби я не зустріла свого часу про-
дюсера Макса Фадєєва й чоловіка 
Олександра.

— А як ви познайомилися зі 
своїм чоловіком (Олександр Чис-
тяков — російський бізнесмен, — 
авт.)?

— Із Сашком ми познайомилися 
в літаку, коли летіли в Чечню. При-
чому я спочатку помилково всілася 
на його диван (сміється, — авт.). 
Мені тоді було 19, і це був перший 
концерт у Чеченській республі-
ці після війни. Уже після весілля 
Сашко мені розповідав, що я йому 
сподобалася, ще коли він уперше 
побачив мене по телевізору. Вже 
тоді вирішив запросити мене взя-
ти участь у чеченському концерті. 
Причому спочатку хотів покликати 
Борю Мойсеєва. Тому зараз я іноді 
жартую, мовляв, якби він тоді мене 
не вибрав, був би одружений із Бо-
рею. Потім у Чечні їздили разом на 
екскурсії, а після повернення до Мо-
скви почали переписуватися. І вже 
через півтора місяця я переїхала в 
його заміський будинок.

— І коли вирішили одружува-
тися? 

— Ми вирішили одружитись у 

вас у Києві, причому ця ідея вини-
кла у стрип-клубі (сміється). Я сама 
Сашку сказала: «Бери мене за дру-
жину, кращої не знайдеш». Він такої 
нахабності не очікував, а вранці ми 
все забули. Зате вже через тиждень 
мій майбутній чоловік офіційно зро-
бив мені пропозицію.

— Але до вас Олександр уже був 
одружений. У нього навіть є 10-літ-
ній син Сашко. Виходить, ви роз-
били сім’ю?

— У жодному разі. До мене він 
жив у цивільному шлюбі, в якому 
й народився Сашко, але до зустрічі 
зі мною три роки був один. Ну, як 
один, думаю, у нього була достатня 
кількість романів, які дотепер періо-
дично спливають у пресі.

— І як ви на них реагуєте?
— Звичайно, з одного боку, це 

боляче й неприємно, та з іншого — 
тільки додає запалу. Бо ж, правду ка-
жучи, чоловік, яким не цікавляться 
інші жінки, напевно, був би мені не 
потрібний. Зараз я іноді замислюю-
ся, що якби тоді не зустрілася з Саш-
ком, то навряд чи була б зараз заміж-
ня й мала дітей.

— А різниця у віці в 13 років 
вас не бентежила?

— Мені завжди подобалися чо-
ловіки, що старші за мене. Коли мені 
було 16, зустрічалася з 24-річним. У 
18 років мала 30-річного бойфренда. 
Та, правду кажучи, моє минуле не 
багате. Я люблю увагу чоловіків, але 
завжди дуже обережно ставилася до 
безладних зв’язків. І впевнена, що 
моєму чоловіку за моє минуле со-
ромно не буде.

— А поради щодо роботи чоло-
вік вам дає?

— Звичайно, це ж неминуче, 
коли люди живуть разом. Узагалі, 
Сашко — дуже серйозного рівня ме-
неджер. А останні місяці він увесь 
занурений у спільний проект із Мак-
сом Фадєєвим — мультфільм у фор-
маті 3D, де головні ролі озвучувати-
муть Шерон Стоун, Вупі Голдберг і 

Мілла Йовович. Прем’єра заплано-
вана на наступний рік. До речі, зараз 
Макс живе на Балі, там він малює цю 
дитячу казку. Тому ми туди їздимо 
як на роботу (сміється).

— Це правда, що Шерон Стоун 
була на дні народження Олексан-
дра?

— Так, це була вечеря в закрито-
му ресторані, наприкінці якої вона 
дістала гроші, якщо бути точною 
— 38 доларів, і заплатила за себе. 
Ми були шоковані й намагалися її 
зупинити, але вона перевела все в 
жарт, пояснивши, що в Америці є 
традиція, коли хрещені дарують на 
день народження своїм хрещеникам 
стільки доларів, скільки їм виповни-
лося років. Сашко сказав їй, що він 
не хрещений, але з радістю порід-
ниться з Шерон.

— Як виховуєте доньок (Ліді 
скоро виповниться п’ять, а Віру 
Наталя народила у вересні 2011-го. 
— авт.)? 

— Чесно вам зізнаюсь, іноді 
дивлюся на своїх дітей і не вірю, що 
вони мої. Але мама я не строга, на-
впаки, ніколи нічого не забороняю. 
Адже коли постійно говориш: «Ні, 
не можна», — це не зупиняє, а тіль-
ки розпалює бажання. А зараз я вже 
й про сина для чоловіка подумую. 
Тільки років через сім. 

— Не замислювалися залишити 
сцену, щоб повністю присвятити 
себе родині?

— Я не думаю, що буду гарною 
матір’ю для своїх дітей, якщо від-
мовлюся від роботи. Навряд їм по-
трібна нещасна матір у чотирьох 
стінах.

— А що вас дратує?
— Ненавиджу снобізм, штуч-

ність. Особливо у московських ту-
совках. Коли люди, які насправді 
нічого не варті, хваляться грішми, 
обливаються шампанським, роз-
кидаються ікрою. Це ж усе мішура, 
«намурзане» життя. Тому найближчі 
мої люди — не з тусовок.

Світське життя
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  СВІЙ ПОГЛЯД

Іглесіас виступає проти шлюбу 

Попри те, що іспанський співак 
Енріке Іглесіас уже 11 років має 

стосунки з російською тенісисткою 
Анною Курніковою, брати шлюб 
парочка не збирається. На думку 
Енріке, це взагалі неважливо. На-
віть чергові чутки про вагітність 
Анни не стали приводом для весіл-
ля. Зі слів співака, він втратив віру 
в офіційні стосунки після розлучен-
ня його батьків. «Можливо, це тому, 
що маю розлучених батьків, але я не 
думаю, що ви любите когось більше 
через штамп на папері. І в наші дні 
нема табу мати дітей поза шлюбом».
Якось під час концерту в Москві Ен-
ріке представив Курнікову як «моя 
дружина Анна». Проте він наполя-
гав тоді, що сказав так не тому, що 

хотів заплутати людей.
Нагадаємо, Іглесіас і Курніко-

ва познайомилися у 2002-му, коли 
Анна знімалася у кліпі співака. Від-
тоді їм багато разів приписували 
очікування первістка та розрив сто-
сунків.

Галустян вдруге став 
татком
Російський комік Михайло Галустян удруге став 
батьком. У зірки «Наша Russia» народилася дру-
га донька. Двічі батько тепер має намір знімати 
дитяче кіно. «Я віднедавна тато, а буквально 
кілька тижнів тому в мене народилася друга 
дівчинка. Тепер усю енергію мені хочеться 
спрямувати на створення картин для сімейного 
перегляду», — поділився 32-річний батько. До 
слова, комік ретельно приховував вагітність 
дружини Вікторії.

Фільм «Серпень. Восьмого» 
заборонений в Україні 
Міністерство культури України зняло з прокату 
на території країни російський військово-дра-
матичний екшн Джаніка Файзієва «Серпень. 
Восьмого». Причиною стало звернення незалеж-
ної організації «Свобода», грузинської діаспори, 
а також низки молодіжних націоналістичних 
українських організацій. На їхню думку, картина 
розпалює міжнаціональну ворожнечу. Події філь-
му розгортаються на тлі південно-осетинського 
конфлікту в серпні 2008 року. 

  КОНФЛІКТ

Вірменія не 
братиме участі у 
«Євробаченні-
2012»

Глюк’оZа:

  ЗМІНА ФАХУ 

Ксенія Собчак виїде в Англію 
працювати журналісткою

Останнім часом російська зірка 
Ксенія Собчак активно ціка-

виться політикою й бере участь 
у різних заходах, але багато хто 
цього не схвалює. Якщо ситуація 
в країні не зміниться, заявляє Ксе-
нія, вона виїде з Росії назавжди.

Телеведуча готується спробу-
вати щастя в британській жур-
налістиці, для чого їй необхідно 
вдосконалити свою англійську, 
виїхавши з рідної країни. Про 
це Собчак заявила в програмі 
tkachenko.ua.

До речі, недавно світська ле-
виця Ксенія Собчак, телеведучий 
Леонід Парфьонов і співак Василь 
Обломов зняли сатиричний віде-

окліп на пісню «Превед, Медвед». 
Сюжет кліпу дуже простий — три 
герої читають реп, динамічно ру-
хаючись у такт музиці. Компози-
ція була звертанням до тоді ще 
президента Російської Федерації 
Дмитра Медведєва.

«Завжди подобалися чоловіки 
старші за мене»

Вірменія офіційно відмови-
лася від участі у пісенному 

конкурсі «Євробачення-2012», 
який пройде в травні в столиці 
Азербайджану Баку. Як інфор-
мують вірменські ЗМІ, громад-
ське телебачення Вірменії пові-
домило Європейський мовний 
союз про свою відмову від участі 
в конкурсі. Нагадаємо, 23 люто-
го вірменські співаки виступили 
з заявою про бойкот «Євроба-
чення» в Азербайджані. Це було 
пов’язано з політичним конфлік-
том обох країн.


