
14

Російський співак Філіп Кір-
коров похрестив свою доньку 

Аллу-Вікторію. Це сталося у свято 
Вербної неділі, 8 квітня. 7 квітня, 
як відомо, Кіркоров похрестив 
доньку Ані Лорак, а наступного 
дня відбулося хрещення дочки 
співака. 

Підготовка до священного дій-
ства відбувалася у суворій таєм-

ниці. Всі подробиці стосовно цієї 
події знав лише майбутній хреще-
ний батько — телеведучий Андрій 
Малахов. Для хрещення доньки 
Кіркоров обрав пам’ятне для себе 
місце — храм Іллі Пророка.

Саме до цієї церкви Філіп 
прийшов півтора року тому після 
скандалу з помічницею режисе-
ра Мариною Яблоковою. До речі, 
саме Андрій Малахов привів тоді 
Філіпа до храму.

Серед гостей хрещення Алли-
Вікторії були найближчі люди. Це 
батько Філіпа Бедрос Кіркоров, 
тітка Марі Кіркорова, екс-дружина 
Алла Пугачова, Микола Басков, 
Ані Лорак, Лоліта, подружжя 
Юдашкіних і ще кілька близьких 
друзів.

Незважаючи на складне по-
двійне ім’я дівчинки, її охрести-
ли Аллою. Це не випадково, адже 
саме 8 квітня, у Вербну неділю, 
день ангела святої мучениці Алли 
Гофтської.

Французький актор Жерар Де-
пардьє придбав виноградники 

в Криму, біля села Углове, де від-
новлює місцевий винзавод. «Так, це 
правда, — підтвердила інформацію 
секретар сільради Оксана Швець. 
— Його господарство знаходиться 
за територією нашого населеного 
пункту. Там хороша охорона, виро-
щуються елітні сорти винограду». 

Сім років минуло відтоді, як 
Депардьє відвідав півострів із екс-
президентом Віктором Ющенком. 
Ще тоді актор казав про бажання 
придбати кримські виноградники.

Втім, у 2005-му втілити задум ар-
тисту не вдалося. Виноградники він 
придбав лише недавно.

  З АКТОРІВ — У ВИНОРОБИ

Депардьє придбав у 
Криму виноградники

  ВІДВЕРТО

 ЩЕДРО

Меладзе не впливає на музичні 
смаки своїх дітей

Брюс Вілліс роздає свою 
нерухомість

Голлівудська зірка українського 
походження Ольга Куриленко 

вирішила стати поп-співачкою. 
Колишня дівчина Бонда го-

тується до запуску своєї  музич-
ної кар’єри. Ольга вже записала 
кілька пісень із давнім колегою 
Мадонни — продюсером Марвай-
сом. Він зустрівся з актрисою ще у 
2010-му. Це сталося за лаштунка-
ми на концерті Мадонни в Парижі. 
Тоді Марвайс почав переконувати 
красуню спробувати себе у співо-
чій кар’єрі. І ось нарешті парочка 
об’єдналася для співпраці, у ре-
зультаті якої Ольга виявила в себе 
талант поетеси і співачки.

«Я написала текст, а він — му-
зику… Я спробувала зробити во-
кал для двох пісень — і захотіла 
ще, — ділиться Ольга. — Це про-
сто фонтанує з мене, я бачу красу 
в поєднанні слів. Раніше я не зна-
ла, скільки пристрасті в музиці. 
Якщо ти вже спробував, то хочеш 
робити це постійно», — додає Ку-

риленко.
Втім, акторка наполягає, що 

спів залишиться її хобі.

Композитор Костянтин Меладзе 
зізнався, що його діти віддають 

перевагу модній танцювальній му-
зиці. Проте він на них не сварить-
ся, аби не повторювати помилок 
своєї матері. Про це продюсер 
розповів Каті Осадчій у програмі 
«Світське життя».

«У них смаки своєрідні, багато 
в чому мені незрозумілі. Російської 
музики майже не слухають. Мою 
теж не надто. Слухали в ранньому 
дитинстві. Зараз вони перейшли 
на більш модну, танцювальну», — 
каже батько трьох дітей. 

«Я пам’ятаю, коли ми з Ва-
лерою в дитинстві слухали Pink 
Floyd, скажімо, де п’ять хвилин ви-
ють собаки, то мама дуже сильно 
сварилась. Я намагаюся не повто-
рювати її помилок і не сварюся», 
— додає Меладзе.

Цікаво, що композитор майже 
ніде не був за кордоном через те, 
що не любить літати. Тому Кос-
тянтин постійно відкладає поїздку 
разом із дітьми у «Діснейленд». 
«Вони весь час просять мене по-
їхати або в «Діснейленд», або в 
Америку. Думаю, цього літа ми все 

ж таки поїдемо кудись разом, бо 
ж рідко виїжджаємо всією роди-
ною», — зазначає Меладзе.

Втім, зі своїм братом Валерієм 
композитор усе ж таки знайшов 
час поїхати за кордон минулого 
літа. «Раніше у мене не було на-
віть не часу, а бажання. А от за-
раз, можливо, вік у мене такий, 
що хочеться менше працювати, 
більше відпочивати, і я почав ку-
дись виїжджати. Та якщо в мене й 
є якась відпустка, то вона триває 
не більше тижня», — розповідає 
продюсер.

Американський актор Брюс Ві-
лліс хоче пожертвувати на бла-

годійність гірськолижний курорт 
Soldier Mountain, розташований в 
американському штаті Айдахо. А 
також будинок і нічний клуб, які 
теж належать зірці «Кримінально-
го чтива». 

Нерухомість Вілліс придбав 
у 1990-х роках. За дім, який іще 
пам’ятає його подружнє щастя з 

Демі Мур, 57-річний актор хоче 
15 мільйонів доларів, а за нічний 
клуб — чотири. Скільки коштує 
сам курорт із трьома підйомника-
ми, не повідомляється, та Брюс го-
товий віддати його задарма якійсь 
благодійній організації. 

Імовірно, такий порив щедрос-
ті охопив актора на радощах, адже 
1 квітня в нього народилася чет-
верта дитинка, доня Мейбл.

Останнім часом на кіноекранах 
з’являється велика кількість філь-
мів про період СРСР. Так, 5 квітня на 
каналі «1+1» вийшла прем’єра сері-
алу «Вісімдесяті», в якому знялася 
відома актриса Марія Аронова. 
Вона також зіграла у стрічках «Ар-
тистка», «Солдати», «Їсти подано», 
«Бригада».

— Ось знімаємо сцену: моя геро-
їня (грає маму головного героя сту-
дента-другокурсника Вані, — авт.) 
схоплюється і вимикає телевізор, 
тому що з екрана пролунало слово 
«секс», — розповідає про роботу у 
стрічці актриса. — При дитині — 
непристойно! І це так здорово, так 
чудово. Існували якісь життєві пра-
вила. За радянських часів у людях 
була якась чистота, наївність... Те, 
чого зовсім немає зараз. Порівняно 
з тими роками ми стали просто чу-
дово жити в побутовому плані, а от 
моральні підвалини, м’яко кажучи, 
похитнулися. Мені здається, що у 
нас вийшов чистий, наївний фільм 
із приємними та м’якими жартами.

— Маріє, з якими відчуттями 
згадуєте своє радянське дитин-
ство?

— Ремонту вдома у нас не було 
років сорок. І стояв величезний пу-
затий зелений телефон. Із початко-
вої школи аж до випускних класів 
я по ньому розповідала та слухала 
всілякі нісенітниці. Й ось на другому 
курсі беру слухавку, а звідти голос 
Михайла Ульянова! (Актор особис-
то запропонував їй роль в одному 
зі спектаклів театру, — авт.) Ти ди-
вишся навколо, розумієш, хто тобі 
дзвонить, — і волосся дибки! Ніколи 
цього не забуду. Зараз професія, на 
жаль, трохи знецінилася, а тоді кос-
монавти й артисти були на нереаль-
ній висоті. Зараз за гроші можна й у 
космос злітати, й у фільмі знятися. 
Це трохи сумно.

— Вам не здається, що і гумор 
на ТБ зараз став якимось прямолі-
нійним?

— Про ТБ мені складно розмір-
ковувати, я практично не веду нічо-
го. Навіть свої роботи дивлюся рід-
ко й на дисках. Але у людей має бути 
право вибору. Складно тим, у кого 
діти. Важко встежити, що вони див-
ляться. Ну не повинен хлопчик 10-11 

років бачити голих жінок на екрані, 
а у нас це часто-густо! Ну і реклама 
в найліпші моменти фільму, коли 
геть руйнується увесь режисерський 
задум. Це ж мистецтво. А гумор... 
Якщо людям подобається, то інші не 
повинні вважати їх дурнями тільки 
за це. Не до вподоби тобі особисто 
— перемкни!

— Чим займаються ваші діти? 
Пішли по ваших стопах?

— Син у мене вже дорослий — 20 
років. Він закінчив Щукінське учи-
лище, пішов у Вахтангівський театр. 
Він — абсолютний солдат: грає, що 
дають, — чи то невелика роль, чи 
епізод. І він щасливий грати. У нього 
гарна зовнішність, чудовий гумор. Я 
думаю, він може стати прекрасним 
характерним актором. Доньці 7 ро-
ків. Це татусева донечка. Мій чоло-
вік Женя їй і за тата, і за маму. От 
уже не знаю — чи піде вона по моїх 
стопах, чи ні. Проте мені не дуже б 
цього хотілося. Вона така добра до 
світу, така незахищена від нього, 
що їй у цій професії буде складно. 
Ми з Женею намагаємося здійснити 
всі її мрії. Сиділи ми тут із братом 
Сашком, він реставратор, згадували 

минуле і вивели формулу, що дитя-
че щастя — це абсолютне незнання 
дорослих проблем. Ми ось не зна-
ли нічого. Ні того, що означає бути 
чистокровними євреями, ні того, що 
грошей зовсім не було. Після серіалу 
«Полуничка», першого вітчизняного 
ситкому, на першу зарплату я купи-
ла мамі цілу сумку панчіх, щоб вона 
не прала кожен вечір. Але ми були 
абсолютно щасливі! 

— Про що ви найбільше шко-
дуєте?

— Перш за все про освіту, якої я 
здуру не отримала в школі. Скажімо, 
мови хочеться знати добре. Мама за-
вжди говорила: учись зараз, бо потім 
не вийде. Не слухала. Ще не виста-
чає часу на сон. Про спілкування з 
чоловіком і дітьми навіть не говорю. 
З братом, з татом. Але я взяла собі за 
правило: ніколи, ніде та ні за які гро-
ші не зніматися з 15 липня до кінця 
серпня. Цей час залізно належить 
моїй сім’ї: їдемо на Волгу і проводи-
мо його разом. Ми завжди разом. Ці 
півтора місяця хоч якось компенсу-
ють те, що мене не видно увесь рік.

Підготовлено за матеріалами 
«Сегодня»
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  НОВЕ АМПЛУА

  СЕКРЕТИ КРАСИ

Куриленко готується до кар’єри 
співачки

Повалій худне експрес-методом

Співачка Таїсія Повалій поді-
лилася секретами своєї дієти. 

Зірка не любить обмежувати себе в 
їжі, тому користується так званою 
експрес-дієтою лише тоді, коли по-
трібно. Завдяки експрес-дієті Тая 
худне на сім кілограмів за дев’ять 
днів. «На жаль, я то сиджу на ді-
єті, то їм усе, що хочу. Звичайно, я 
розумію, що це дуже погано, проте 
нічого не можу з собою вдіяти», — 
каже співачка.

За словами Повалій, вона вда-
ється до 9-денної дієти тоді, коли 
відчуває на собі зайві кілограми. 
Основним у дієтичному раціоні 
Таї є рис. У перші три дні в їжу 
можна вживати тільки чорний 

рис. Готування такого сорту теж 
має свої секрети: варити його по-
трібно в чотирьох водах і досить 
довго. Сіль, як і масло, додавати 
не дозволяється. Зате їсти можна 
скільки завгодно. З четвертого по 
шостий день у меню додають від-
варену курятину або яловичину. 
Єдина умова — готувати необ-
хідно без спецій! З сьомого по 
дев’ятий день їдять лише овочі у 
будь-якому вигляді. За весь час ді-
єти варто забути про сіль, цукор, 
борошняні та кондитерські виро-
би. Крім того, заборонений алко-
голь. Пити можна зелений чай або 
мінеральну воду, причому якомога 
більше.

Х’ю Лорі перевірить 
український сир
Британський актор і блюзмен, 53-річний Х’ю 
Лорі приїде в столицю не сам. Зірка серіалу 
«Доктор Хаус» візьме з собою дружину — Джо 
Грін, з якою у шлюбі з 1989 року. Крім того, 
актор замовив менеджерам український сир. 
Виступ Лорі відбудеться в єдиний вільний від 
футбольних матчів день — 20 червня. Райдер 
музиканта складається з 10 сторінок. Лорі за-
мовив тосканські вина, італійську воду, амери-
канську мінералку та наші молокопродукти. 

Лорак продає свій 
ресторан
На сайті нерухомості з’явилось оголошення 
про продаж ресторану Angel, який належить 
Ані Лорак та її чоловіку. Ресторан оцінено у 
754 тисячі доларів із торгом. «Просто хочуть 
купити більше приміщення, зробити дискоте-
ку», — розповідає ріелтор Наталя. «Ресторан, 
як і будь-який бізнес, вимагає уваги, а ми саме 
обираємо пріоритети, — зазначила Лорак. — У 
Мурата є турфірма, я займаюся музикою, і до 
цього докладаємо максимум зусиль». 

Марія АРОНОВА: 

  СВЯЩЕННЕ ДІЙСТВО

Кіркоров охрестив доньку

За перший гонорар купила мамі 
сумку панчіх


