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Голлівудська актриса і нарешті 
наречена Анджеліна Джолі що-

сили готується до майбутнього 
весілля. Церемонія, як підтвердив 
офіційний представник пари, за-
планована на кінець року.

Зазвичай наречені посилено 
худнуть перед весіллям, щоб в 

найголовніший день виглядати 
приголомшливо. Однак це прави-
ло не поширюється на Джолі, яка 
відома своєю хворобливою худор-
бою. Голлівудська знаменитість, 
навпаки, повинна погладшати для 
свого вінчального вбрання.

Уже відомо, що майбутня 
дружина Бреда Пітта зупинила 
свій вибір на сукні будинку моди 
Versace. Актриса найняла улюбле-
ного голлівудського дизайнера 
Джен Рейд. Про деталі весільного 
вбрання крім нареченої і її дизай-
нера поки ніхто не знає. Відомо 
лише, що останнім часом зірка за-
надто схудла і, щоб на торжестві 
виглядати розкішно, їй необхідно 
набрати кілька кілограмів.

  ПОЗА ЛОГІКОЮ

  КОНКУРСНИЙ ПЕРЕПОЛОХ

«Матч» у Києві пройшов 
зі скандалом

У Гайтани виникли проблеми 
з голосом

Телеведуча та багатодітна мати 
Сніжана Єгорова відправляє 

доньку Сашу до Америки. Там ді-
вчина вчитиметься акторській 
майстерності, повідомляє прес-
служба «Нового каналу». Напри-
кінці 2010 року Саша Єгорова ста-
ла фіналісткою одного з телешоу 
та отримала можливість повчити-
ся у США. 

Втім, Саші не одразу вдалося 
потрапити до школи, бо вона по-
гано знала англійську мову. «Вчу 
мову з четвертого класу. Але сер-
йозно займатися я почала тільки 
після шоу. До цього я постійно го-
ворила: «Хочу стати голлівудською 
актрисою!», та не усвідомлювала, 
скільки для цього потрібно вчити-
ся», — ділиться дівчина.

Протягом року Олександра 
тричі на тиждень займалася з ре-
петитором, читала книжки, диви-
лася фільми англійською мовою, 
а тепер збирається у дорогу. «На-
вчання триватиме місяць, без ви-
хідних і свят. Ми відправляємо 
Сашу до Голлівуду на два тижні 
раніше початку занять. Їй потріб-

но адаптуватися і зануритися в 
мовне середовище», — розповіла 
мама Сніжана Єгорова.

Дочка телеведучої пройде на-
вчальний курс в Інституті театру 
та кіно Лі Страсберга, де штудію-
ватиме акторську майстерність, 
музичний театр, вокал, пластику 
і танці. Серед випускників цієї 
акторської школи такі зірки, як 
Марлон Брандо, Мерилін Монро, 
Аль Пачіно, Джейн Фонда, Дастін 
Хоффман, Роберт Де Ніро, Міккі 
Рурк, Анджеліна Джолі та інші.

Минулого четверга в одному з 
київських кінотеатрів відбу-

лася прем’єра фільму «Матч». Як 
відомо, в роки війни в окуповано-
му Києві залишилося чимало фут-
болістів колишнього «Динамо», 
які в складі нової команди «Старт» 
виграли у 1942 році у загарбни-
ків 8 матчів. Гра, пізніше названа 
«матчем смерті», відбулася з ко-

мандою німецьких футболістів на 
стадіоні «Зеніт» 9 серпня. 

Під час прем’єри представни-
ки всеукраїнського об’єднання 
«Свобода» увірвалася до кіноте-
атру. І, як сказано у повідомленні 
прес-служби міліції, «почали пе-
решкоджати проведенню заходу». 
За фактом хуліганства порушено 
кримінальну справу.

За місяць до фіналу пісенного 
конкурсу «Євробачення» учас-

ниця від України зникла. Гайтана 
не дає інтерв’ю, скасувала кон-
церти і відмовилась від примірки 
концертного вбрання у відомої 
дизайнерки. За чутками, у співач-
ки виникли серйозні проблеми з 

голосом — не змикаються зв’язки.
Голос у Гайтани зникає не 

вперше. Відразу після відбору спі-
вачка жалілась на свої вокальні 
проблеми. До речі, з такою ж бідою 
зіштовхнулась під час позамину-
лорічного «Євробачення» співачка 
Альоша. 

Рената Литвинова давно стала фігу-
рою культовою. Вона незрівнянна 
в кожній ролі, в кожному жесті. 
Дивна, з манерами й інтонаціями, 
що легко впізнаються. Одні нази-
вають її «богинею», за аналогією з її 
ж фільмом, інші пародіюють. Яка ж 
вона — справжня?

— Ренато Муратівно, що радує 
вас сьогодні, якими надіями живе-
те?

— Нещодавно у зв’язку з ро-
ботою над моєю колекцією одягу 
спільно з брендом Zarina ми прове-
ли фотосесію зі знаменитим фран-
цузьким фотографом Алі Махдаві. 
Зйомка проходила в Пітері, в Бу-
динку вчених, а, як відомо, це палац, 
що належав імператорській родині. 
Інтер’єри там збережені практично 
в незайманому вигляді, що зараз 
рідкість, особливо в Москві. Алі — 
справжній художник. А в планах у 
мене — зробити виставку фотогра-
фій «про час». Я п’ять років є об-
личчям годинників фірми RADO і 
колись уже зняла «про час» малень-
кий фільм, а тепер буду готувати фо-
товиставку. Це буде історія у стоп-
кадрах.

— Ви встигли реалізуватися в 
різних іпостасях — модельєр, сце-
нарист, режисер, продюсер, монта-
жер, кіно- і театральна актриса. А 
новими ролями скоро порадуєте?

— Я зараз завершую зніматись 
у фільмі «Чарівний кубок», де граю 
роль злої чаклунки, яка вселилася 
в тіло милої дами. Це проект режи-
сера Каті Гроховської — я щаслива 
працювати з нею, з цим казковим 
матеріалом. Крім того, скоро буду 
сама знімати фільм як режисер за 
власним сценарієм. Це певний екс-
перимент, як колись було з фільмом 
«Зелений театр у Земфірі», який ми з 
Земфірою зробили практично вдвох. 
І зараз я хочу зняти такий самий 
фільм, тільки ігровий. Він не буде 
бюджетним, але таким, як я хочу. Не 
буду поки розповідати ні про сюжет, 
ні про акторів, хоча процес уже за-
пущений.

— Чи часто ви дивитеся вдома 
фільми зі своєю участю і наскільки 
критичні до себе на екрані?

— Я взагалі не дивлюся фільми, 
у яких знімалась. Це душевно ра-
нимий для мене процес. Крім «Зе-
леного театру в Земфірі». Але це, 
напевно, тому, що там мене немає. 
Там — велика зірка, на мій погляд, 
близька до геніальності, — Земфіра. 
Я сприймаю цей фільм як фільм-

документ, що відобразив її в даній 
формі у певний відрізок часу. І ве-
лика удача, що вдалося реалізувати 
цей проект, адже стількох великих 
артистів так і не зняли!

— А якби маленька Рената по-
бачила сьогоднішню Ренату, спо-
добалася б вона сама собі, як вва-
жаєте?

— Так, думаю. Правда, в дитин-
стві я вважала, що у мене зовніш-
ність не дуже. Але, до речі, я особли-
во не страждала цим. Просто йшла 
до мети, і якщо у ВДІКу мене крити-
кували, я завжди не погоджувалася, 
наполягала на своїй манері. Мене 
намагалися правити — стилістику, 
але я відстоювала кожне слово, кому, 
тому що коли мене редагувати, то 
втрачається зміст, індивідуальність. 
А інші, коли їх правлять, — пого-
джуються. Їм ставили «п’ятірки», а 
мені навіть поставили одного разу 
«два». Але де тепер вони, всі ці по-
ступливі відмінники? 

— Як складалися у вас стосунки 
з однокласниками, однокурсника-
ми? Дружите з кимось із них досі?

— Я дуже страждала, навчаю-
чись у школі, і була щасливою, коли 
потрапила у ВДІК. Тому я не спілку-
юся зі своїми однокласниками і, до 
речі, ніколи не була на однойменно-
му сайті. Але люблю свій інститут, 
на мій погляд, він найкращий. Мої 
професори були інтелігентними, 
освіченими, творчими людьми. Я 
наче потрапила в оазис. 

— Ваша мама за професією  лі-
кар. А ким вона хотіла бачити свою 

доньку, яку професію радила об-
рати?

— Моя мама — сама жертва кі-
нематографа, ходила постійно у кіно 
на вечірні сеанси, а оскільки мене не 
було з ким залишити — водила з со-
бою. Я вмирала там від нудьги, але 
ось так із юних років була долучена 
до кіно.

— Ви говорили, що в дитинстві 
читали все підряд — від Чехова і 
Цвейга до медичної енциклопедії. 
А сьогодні й самі пишете дуже не-
звичайну, яскраву, емоційну прозу. 
Коли вперше рука потягнулася до 
пера?

— У школі я просто складала іс-
торії, записуючи їх виключно для 
солідності, адже, читаючи з папірця, 
маєш «більше ваги», ніж усно. По-
тім зачитувала свої тексти на пере-
рвах, але говорила, що це написав 
письменник Ритхеу. Я не знала, що 
це чукотське прізвище, і в школі 
казала всім, що це американський 
письменник. Всі вірили. До речі, мої 
розповіді мали успіх, і однокласники 
вимагали продовження.

— Вас часто запитують про те, 
яка ви в побуті. Напевно, тому, що 
вас неможливо уявити на кухні 
або зайнятою якимись домашніми 
справами. А насправді, яка ви вдо-
ма?

— Я взагалі противник того, щоб 
когось впускати в свій побут і тим 
більше — на кухню. 

Підготовлено за матеріалами 
інтернет-видань
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  ЗІРКОВЕ СІМЕЙСТВО

Сніжана Єгорова відправляє 
дочку в Голлівуд

Бейонсе — найкрасивіша 
жінка планети 
Журнал «People» склав свій традиційний 
рейтинг найкрасивіших жінок планети. 
Цьогоріч перше місце у списку найгарніших 
віддали 30-річній співачці Бейонсе Ноулз. 
Також до рейтингу найкрасивіших увійшли 
актриси Софія Вергара, Шарліз Терон, Лілі 
Коллінз, Крістіна Хендрікс, Мішель Вільямс, 
співачка Міранда Ламберт, герцогиня Кейт 
Міддлтон та інші — загалом 178 зіркових 
панянок.

Охлобистін агітує людей 
вступати в «Коаліцію неба»
Російський актор, сценарист, письменник та від-
недавна політик Іван Охлобистін створює свою 
партію під назвою «Коаліція неба». Про власні на-
міри актор розповів на своєму творчому вечорі. 
«Оскільки я духовний лідер нашого товариства, 
я завізую ваші заяви, — зазначив Охлобистін. —  
Потім вам видадуть посвідчення, де буде сказа-
но, що ви є членом «Коаліції неба». Як виявилося, 
45-річний актор не жартує. Це підтверджують і 
його друзі.

  ВІДВЕРТО

Джанабаєва не 
уявляє життя 
з одним чоловіком

Рената ЛИТВИНОВА:

  СВЯТКОВІ ПРИГОТУВАННЯ

Анджеліна Джолі набирає вагу 
заради весільної сукні

Солістка гурту «ВІА Гра» Альбі-
на Джанабаєва зізналася, що їй 

важко уявити життя з одним чо-
ловіком. Співачка не впевнена, що 
здатна завжди бути поруч із однією 
людиною.

«Я не розумію, як можна одразу 
полюбити людину. Для мене людина 
має спочатку відкритися, проявити 
себе. Не знаю, чи можна жити з од-
нією людиною завжди, — ділиться 
Альбіна. — Може, через багато років 
я зможу дати точну відповідь, коли 
пізнаю життя трохи краще... Завжди 
можна знайти сексуального партне-
ра, але без кохання нормальне жит-
тя буде втрачене», — каже солістка 
«ВІА Гри».

Нагадаємо, Джанабаєвій припи-
сують роман з розлученим співаком 
Валерієм Меладзе. Два роки тому 
Валерій та Альбіна начебто припи-
нили приховувати свій роман. А то-
рік навіть подейкували, що парочка 
збирається одружитися.

Якщо мене критикували, я завжди не 
погоджувалася, наполягала на своїй манері


