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Цього року виступати на музич-
ному конкурсі «Нова хвиля» 

буде фіналістка шоу «Голос країни. 
Нова історія» 18-річна співачка 
Марія Яремчук. Конкурентами ді-
вчини були її колеги по шоу Олек-
сандр Онофрійчук і Галина Безрук.

Згідно з рішенням журі, ще 
одна зірка «Голосу країни» — Ні-
луфар Расулмухамедова — поїде 

на «Нову хвилю» від Росії. 
У півфіналі артисти виконува-

ли два твори — авторську пісню 
або хіт країни, а також світовий 
шлягер іноземною мовою.

«Я дуже хвилювалася перед 
півфіналом у Москві, та це при-
родно, адже я виступала перед 
Ігорем Крутим, Олександром Рев-
зіним, Олександром Румянцевим. 
У мене досі мурашки по шкірі біга-
ють! Перемога на півфіналі «Нової 
хвилі-2012» — не інакше, як пода-
рунок долі! Тому зараз увесь свій 
час я буду витрачати на підготовку 
до фіналу конкурсу. Мені треба 
підготувати яскравий репертуар, 
який буде відповідати настрою 
залу та моєму стану душі!» — роз-
повіла Марія Яремчук.

До слова, конкурс «Нова хви-
ля-2012» відбудеться 24-29 липня 
в Юрмалі. Головний приз — 50 
тисяч євро. За друге й третє місце 
учасники отримують по 20 тисяч 
євро.

Співачка Марія Бурмака на-
зиває свою 17-річну доньку 

Ярину зіркою. Так виконавиця на-
писала на своїй сторінці у соцме-
режі Facebook. Бурмака вирішила 
показати дочку прихильникам із 
нагоди 17-річчя дівчини. Донька 
Марії навчається в Українському 
гуманітарному ліцеї при Київсько-
му університеті Шевченка. В одно-
му з інтерв’ю Бурмака розповідала, 
що не сприятиме музичній кар’єрі 
своєї дитини. «Все, що могла їй 
дати, я дала, — наголошувала спі-
вачка. — В нас різні смаки, бо ми 

різні покоління. Але якщо вона і 
співатиме на сцені, це буде інша 
музика, рок-музика. І без моєї 
протекції». 

  СТОПАМИ БАТЬКІВ

Бурмака вважає доньку рок-
зіркою

  КРИТИЧНО

Ігор Крутой знеславив 
Кривошапка 

Російський співак Микола Бас-
ков відомий своєю щедрістю. 

Особливо, якщо це стосується по-
дарунків жінкам. Так, своїй колезі 
Валерії тенор щороку дарує брен-
дові сумки, а Аллі Борисівні Пуга-
човій — коштовні прикраси. Про 
свої подарункові традиції Басков 
розповів Катерині Осадчій у про-
грамі «Світське життя».

Якось у житті Миколи стався 
казус із подарунками. Співачці Со-
фії Ротару він подарував на день 
народження діамантове кольє. А 
через вісім місяців, на день наро-
дження Примадонни, Басков ви-
падково презентував їй машинку 
для чищення діамантів. За словами 
співака, так сталося, бо подарунок 
обирав не він особисто, а хтось із 
близьких йому людей. «Вона (Пу-
гачова) довго обурювалася, чому 
Ротару я подарував діаманти, а їй 
— машинку для їх чищення, тому 
тепер щороку я дарую їй якусь 
прикрасу. Цього року презентував 
їй чудову брошку у вигляді троян-
ди, яка всіяна чорними та білими 
діамантами», — розповів тенор.

Що ж стосується подруги Бас-
кова, співачки Валерії, то тут все 

набагато простіше. «Якось так по-
велося, Лєра мені завжди казала: 
«Боже, мені під кожну сукню по-
трібна сумка, туфлі». Я розумію, 
що для жінки сумка — це най-
необхідніший аксесуар. І яку б ти 
сумку не купив, вона завжди потім 
підбере під неї вбрання, — заува-
жив співак. — Я знаю, які дизай-
нери зараз модні й яким дівчата 
віддають перевагу. Ми з Лєрою 
домовилися, що на 8 Березня та на 
день народження я їй завжди да-
рую сумки».

Фіналіст «Х-фактора» Олек-
сандр Кривошапко, який став 

популярним на всю країну через 
скандальний роман із хореогра-

фом Тетяною Денисовою, цього 
року намірився засвітитися на те-
ренах СНД. Задля цього співак ви-
рішив узяти участь у престижному 
конкурсі «Нова хвиля-2012». 

На жаль, для виконавця ре-
зультати передфінального відбору 
виявилися шоковими. Жорсткий 
суддя Ігор Крутой висловив від-
верте розчарування співом амбіт-
ного Кривошапка. 

Для скандального блондина 
коментарі Крутого стали справ-
жнім ляпасом: «Він гарний хлоп-
чик, має гарні сережки... Але про-
співав на півтону нижче, а до нас 
не можна тим, хто фальшивить».

Схоже, Крутой озвучив дум-
ку всіх членів журі (Костянтина 
Меладзе, Івана Дорна, Джамали, 
Олександра Ревзіна), бо ніхто не 
заступився за зірку «X-фактора».

Найстарший актор у серіалі «Інтер-
ни», Вадим Демчог, народився в 
1963 році. Грати в спектаклях ляль-
кового театру рідного міста Вадим 
почав із чотирьох років. А поява 
його в «Інтернах» стала справжнім 
відкриттям для глядача, оскільки в 
галузі кінематографії в основному 
в нього завжди були невеликі ролі. 
На сьогодні Вадим Демчог загаль-
новизнаний актор театру, має чис-
ленні нагороди, зробив кар’єру на 
радіо. Він навіть опублікував власну 
книгу під назвою «Самоосвобожда-
ющаяся Игра», де дає рекомендації 
не тільки акторам, а й просто твор-
чим людям про те, як правильно 
реалізувати себе в мистецтві.

— Образ Купітмана був узятий 
із реального лікаря, не венеролога, а 
дантиста, — розповідає про зйомки 
в серіалі Вадим Вікторович. — Фан-
тастично талановита людина! Так от, 
перед тим як приступити до роботи, 
він завжди випивав чарочку-другу. 
А ще в мене люди постійно запи-
тують, як мені вдається так розши-
рювати зіниці в кадрі. Сам не знаю, 
адже на зйомках у нас винятково чай 
замість коньяку.

— Тепер вам цей напій часто 
дарують?

— Я його вже складаю, у мене 
цілий ящик пляшок. Дістаю їх звід-
ти, коли їду до когось у гості. А в 
супермаркетах, де мені мимоволі до-
водиться бувати, кожен раз і продав-
ці, і просто покупці наздоганяють і 
дарують пляшку зі словами: «Це 
вам, Іване Натановичу, в колекцію». 
Шкода тільки, що серед них 90% — 
«пальонка» (сміється). А ось голо-
вний подарунок від Івана Натано-
вича — це те, що він, гад, прищепив 
мені інтерес до коньячних традицій. 
Я став реально вивчати, розуміти 
цей масштаб мистецтва, який схо-
жий на кулінарію, поезію, музику.

— Пити більше не почали?
— Ні, я ніколи не пив. Просто 

мені не подобається задимлений 
стан сп’яніння. Це моя найбільша 
перепона.

— А що вам, Вадиме, дарує ра-
дість у житті?

— Я ціную тонкий гумор у лю-
дях. Ще мені дуже подобається зну-
щатися над журналістами — люблю 
розповідати вам нісенітниці! При-

міром, придумую всякі веселі істо-
рії, бо набридло вже повторювати 
одне й те саме. А от коли я граю з 
Ванею Охлобистіним, наприклад, 
то вже мені дуже важко зрозуміти, 
чи він це серйозно витворяє, чи на 
хвилі своєї творчої активності. До-
водиться постійно перебувати в на-
прузі. Зізнаюсь, я дякую Богові, що 
в моєму житті з’явився такий пер-
сонаж, який активізує мою уяву, мої 
стимули до творчості кожен день. Я 
сподіваюся, що для Вані я теж пода-
руночок високої якості.

— Багато акторів останнім ча-
сом подалися в політику, а вас від-
відують такі думки?

— Ні, я абсолютно аполітична 
особа. Ось у Вані є експерименти на 
грані мистецтва та політики. У ньо-
го є здібності до соціальної маніпу-
ляції, його мозок на це «заточений». 
Але його серце настільки величезне 
й у нього настільки розвинене спів-
чуття до людей, що він ніколи не 
впаде у крайнощі й не використову-
ватиме свої знання собі на користь, 
завдаючи комусь болю. Це 100% табу 
і гарантія. І знаючи це, навіть ним 
можна маніпулювати, про що він 
прекрасно знає. 

— Ви — доктор філософії в га-
лузі психології, у вас узагалі виста-
чає часу на науку?

— Я ніколи не займався наукою, 

це помилкова думка! Був період, 
коли я цим інтенсивно цікавився, 
але у мене не було навіть бажання 
отримати якесь наукове звання. Це 
все вже під напором друзів, які по-
бачили в моїй книзі дисертацію. І 
я її просто оформив, відіслав туди, 
куди сказали, після чого мене запро-
сили прочитати лекцію. Під час неї 
всі відкрили роти й на мене одягли 
мантію з шапочкою. 

— З дружиною Веронікою ви 
разом уже більше 10 років...

— Вероніка, може, і не ідеал жін-
ки, але саме вона — той замочок, 
ключик від якого мені даний від 
природи. Я закохався в її запах. Цей 
запах прив’язав мене до неї. Крім 
того, в ній живе якась неймовірна 
колекція персонажів, і вона постій-
но різна! Зараз чоловіки почнуть 
мені заздрити! Я живу в жінці-теа-
трі! Як і належить артисту!

— А дружина вас не ревнує до 
прихильниць? Як узагалі ставите-
ся до жінок, які виявляють ініціа-
тиву?

— Ой, я це дуже люблю. У мене є 
спеціальні механізми, як, не ранячи 
серце жінки, остудити її запал і піти. 
Але я вам їх не скажу, тому що жінки 
не повинні знати, як це працює!

Підготовлено за матеріалами 
газети «Сегодня»
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 ЩЕДРО

  КІНЕМАТОГРАФІЯ

Басков дарує діаманти Пугачовій, 
а сумки — Валерії

На Каннському фестивалі 
представлять новий фільм Сергія 
Лозниці 

Нову роботу українського ре-
жисера Сергія Лозниці «У 

тумані» (екранізація однойменної 
повісті Василя Бикова) буде пред-
ставлено в основному конкурсі 65-
го Каннського міжнародного кіно-
фестивалю. 

Дія картини розгортається в 
окупованій німцями Білорусі в 
1942 році. Цей період сам режисер 
вважає одним із найважливіших у 
вітчизняній історії. Головну роль 

виконує молодий білоруський ак-
тор Володимир Свірський. Також 
у фільмі грають Михайло Євланов, 
Борис Кармозін, відомі глядачу за 
фільмами «Ліквідація», «Жила-бу-
ла одна баба». Картину знімали на 
території Східної Латвії.

Нагадаємо, фільм Лозниці 
«Щастя моє» брав участь у кон-
курсній програмі Каннського фес-
тивалю 2010 року. 

Джулія Робертс стане 
весільним дарунком для 
Джолі-Піттів
Акторка Джулія Робертс уже знає, що подару-
вати на весілля своїм колегам, Анджеліні Джолі 
та Бредові Пітту. Зірка шляхетно запропону-
вала поняньчити їхніх шістьох дітлахів. Певно, 
сама будучи мамою трьох малюків, Джулія 
розуміє, що молодятам більше потрібен буде 
час для усамітнення, ніж якісь там сервізи, 
чайники чи вази.

Гришку дарують раритетні 
авто
Співак Володимир Гришко, що вирішив по-
датися з опери до шансону, колекціонує великі 
автівки. Потяг до збирання машин з’явився у 
нього в дитинстві. «Батьки знали, що найбільше 
люблю іграшкові машинки, — ділиться Воло-
димир. — Мав тоді величезну колекцію. Тепер 
збираю великі авто. На день народження мені 
подарували американський ретро-автомобіль 
Buick Riviera». Недешевий дарунок зробив 
меценат, який знає про пристрасть Гришка.

  ВИЗНАННЯ

Джолі стала 
почесною 
громадянкою 
Сараєва

Вадим ДЕМЧОГ:

  КОНКУРСИ

18-річна фіналістка «Голосу 
країни» їде на «Нову хвилю» Відома актриса Анджеліна Джолі 

удостоїлася звання почесного 
громадянина міста Сараєво. Місь-
крада боснійської столиці присвоїла 
їй це звання за «підтримання пам’яті 
про події війни в Боснії і Герцегови-
ні». Як очікується, 3 травня Джолі 
прибуде в Сараєво для участі у від-
повідній церемонії. 

Боснійська  столиця щорічно 
удостоює такої честі одного інозем-
ця, який, на думку місцевої влади, 
зробив істотний вклад у розвиток 
ідей гуманізму, демократії та толе-
рантності. Щодо Джолі, то йдеться 
про її режисерський дебют — фільм 
«У краю крові та меду». Події кар-
тини розгортаються в 1990-х роках 
у Сараєво. Йдеться про кохання та 
непрості стосунки між боснійською 
мусульманкою Айлою і православ-
ним сербом Даніелем.

Фільм, у якому знялися пере-
важно сербські та боснійські акто-
ри, на думку багатьох кінокритиків, 
можна назвати антивоєнним. Утім, 
він викликав багато суперечок як у 
Боснії, так і в Сербії, де його сюжет 
сподобався далеко не всім.

Мій персонаж прищепив інтерес до 
коньячних традицій


