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Предстоятель Української Пра-
вославної Церкви митропо-

лит Володимир 12 травня в своїй 
резиденції в Свято-Пантелеймо-
нівському монастирі (Феофанія) 
нагородив музикантів Олега Кара-
мазова (гурт «Брати Карамазови» 
та Юрія Шевчука (гурт «ДДТ») ор-
денами Української Православної 
Церкви святого апостола Андрія 
Первозванного. Як повідомили 
у Синодальному інформаційно-
просвітницькому відділі УПЦ, на-
передодні митрополит Володимир 
привітав Карамазова з 50-річчям.

Митрополит зазначив ініці-
ативу лідера гурту «Брати Кара-
мазови» в організації концертів 
сучасної музики, присвячених 
ювілею Хрещення Русі, яка вже 
традиційно щороку збирає тисячі 
молодих людей на Співочому полі 
в Києві. «Багато років свого жит-
тя Ви самовіддано, через сучасне 
мистецтво несете істини Право-
славної віри, вкладаючи їх в сер-
ця молоді через Вашу творчість», 
— підкреслив у своєму привітанні 
митрополит Володимир.

Американська актриса Єва Лон-
горія довела — навіть котячі 

консерви можуть бути гламурни-
ми. Зірка «Відчайдушних домогос-
подарок» узяла участь у рекламній 
кампанії корму для котів Sheba. 

Партнером Єви на знімаль-
ному майданчику став шикарний 
димчастий котисько. «На зйомках 
було весело, бо це вперше я пра-
цювала з тваринами, — поділилася 
37-річна Лонгорія. — Певно, най-
складнішим у цій рекламі було 
працювати з котом». «Пухнастий, 
якого ми використали, має кличку 
Нік, і його справді тренували ко-
тячим кормом», — додала акторка.

Єва Лонгорія стала обличчям котячого 
корму

До Києва приїде французька фея-
бунтарка ZAZ

Люба з «Інтернів» пішла в декрет

Іван Охлобистін, той самий док-
тор Биков з популярного серіа-

лу «Інтерни», повідомив про своє 
радикальне бажання емігрувати з 
Росії в одному з інтерв’ю. Справа 
в тому, що актор хоче повернутися 
в священики, однак об’єктивно ро-
зуміє, що завдяки надто яскравому 
образу доктора Бикова його ніхто 
не зможе сприймати всерйоз.

«Уявіть, доктор Биков служить 
в московському храмі. Це ж ан-
шлаг, балаган ... знаєте, я як і рані-
ше консерватор, хоча і змушений 
працювати в кіно. Значить, треба 

кудись виїхати. Хоч би в Алек-
сандров, який у Німеччині, під 
Потсдамом, там наші поселення 
колись були. Ще у Відні хороший 
прихід ... А можна і куди скромні-
ше виїхати. Ми з Оксанкою легкі 
на підйом», — цитує Івана Охло-
бистіна «Собеседник».

Однак коли станеться і чи вза-
галі буде передбачувана еміграція 
Охлобистіна і його сім’ї, актор не 
уточнив. Іван повідомив, що поки 
не може повернутися в лоно церк-
ви через свою активну громадську 
діяльність.

7 червня у Палаці Україна відбу-
деться перший концерт зірки 

французької сцени ZAZ. Під таким 
псевдонімом співачка і автор Із-
абель Жеффруа випустила навесні 
2010 року свій перший сольний 
альбом. Своєрідний тембр голосу, 
який порівнюють з голосом Едіт 
Піаф, безпосередність і щирість, 
зухвалість і бунтарство, енергія, 
що б’є ключем і безмежна життє-
любність виділяють співачку ZAZ, 
«глузливу фею» нової французької 
сцени.

Популярна актриса та зірка се-
ріалу «Інтерни» Світлана Пер-

мякова вирішила піти в декретну 
відпустку, щоб спокійно народити. 

Про це 40-річна колишня учасни-
ця команди КВК «Парма» (Перм-
ський край) повідомила через мі-
кроблог у Twitter. 

Первісток Світлани з’явиться 
на світ у кінці червня. Ім’я батька 
дитини Пермякова зберігає у та-
ємниці.

Як відомо, чотири роки тому 
Світлана була заміжня, однак сі-
мейне життя виявилося недовгим. 
В одному інтерв’ю Свєта досить 
різко відгукнулася про колишньо-
го чоловіка: «Мені трапився упир, 
маніяк і вбивця душі, шантажист 
— усе разом. Він намагався мене 
шантажувати, що не дасть розлу-
чення, думав, що розумніший за 
всіх».

28-річна американська акторка 
з Чернівців Міла Куніс дитиною 
в Україні мусила приховувати, 
що вона єврейка. А стіни її шко-
ли у рідному місті були пописані 
антисемітськими графіті. Про це 
подружка Ештона Катчера, обличчя 
Christian Dior і зірка оскароносного 
фільму «Чорний лебідь» розповіла 
в інтерв’ю таблоїду The Sun. 

Міла Куніс народилася у Чер-
нівцях у єврейській сім’ї, але зіркою 
стала у Голлівуді. 

— Усій моїй родині довелося 
пройти через Холокост, — розпові-
дає про свій родовід актриса. — Мої 
дідусі та бабусі уникли смерті, але 
багато хто не вижив. Після Холокос-
ту в Росії не дозволялося бути релі-
гійним. Але мої батьки ростили мене 
так, щоб я знала, що я — єврейка. 
Всередині ти знаєш, хто ти, — пояс-
нила Мілена Марківна Куніс. 

Навчаючись у школі, Міла 
(справжнє ім’я якої Мілена) нео-
дноразово бачила на стінах свасти-
ки й антисемітські «графіті». Коли 
майбутній актрисі виповнилося сім 
років, її батько Марк, інженер-меха-
нік, і мати Ельвіра, вчитель фізики, 
перебралися разом із дітьми в Лос-
Анджелес. При цьому основною 
причиною їхнього переїзду став по-
бутовий антисемітизм, який пану-
вав у Чернівцях. 

Для самої ж Міли, яка не говори-
ла англійською, перший рік у амери-
канській школі став неабияким ви-
пробуванням.

— Я щодня плакала. Я не розу-
міла цієї культури. Не розуміла лю-
дей, — пригадала колишня дівчина 
Маколея Калкіна (вісім років тривав 
її роман із зіркою різдвяної комедії 
«Сам удома» Маколеєм Калкіним, — 
авт.). — У своєму есе, вступаючи до 
коледжу, я описала це так: «уявіть, 
що в сім років ви раптом стали глу-
хою і сліпою». Приблизно так я по-
чувалася, коли переїхала до Штатів. 

Щоби поліпшити знання з ан-
глійської, у дев’ять років батьки від-
дали Мілену на заняття з акторства. 
Уже за два роки вона дебютувала в 
кіно — у мильній опері «Дні нашо-
го життя». Згодом був серіал «Шоу 
70-х», де претендентки на роль му-
сили бути як мінімум 18-річними. 

Мілі ж на той момент було лише 14. 
Кмітлива дівчина на запитання про 
вік відповідала «у день народження 
виповниться 18», не конкретизуючи, 
коли саме. До слова, саме цей серіал 
познайомив Куніс із Ештоном Кат-
чером, із яким вони й досі товари-
шують і дають приводи для пліток.

Великим проривом Міли Куніс 
стала романтична комедія «Забу-
ваючи Сару Маршалл». Далі були 
«Макс Пейн», «Книга Ілая» та «Ша-
лене побачення». Найбільш знако-
вою, принаймні на сьогодні, роллю 
Куніс можна назвати амбітну бале-
рину Лілі з «Чорного лебедя». Сен-
сацією стала сама лише її лесбійська 
сцена з Наталі Портман. Хоча Міла 
зізнається: зніматися в таких епізо-
дах, байдуже, чи з чоловіками, чи з 
жінками, їй завжди некомфортно. У 
випадку з Наталі ситуацію усклад-
нило й те, що актриси були добрими 
подружками.

Щоби зіграти Лілі, й без того 
тендітна Міла мусила скинути ще 
дев’ять кілограмів і тренуватися «до 
порваних зв’язок».

У серпні глядачі побачать Мілу 
на великих екранах у комедії «Третій 
зайвий». На початок 2013 року за-

плановано прем’єру фільму «Оз: Ве-
ликий і могутній», де вона гратиме 
Теодору — спершу добру, а тоді злу 
чарівницю.

Зірка Міли стрімко сходить, але 
дуже заклопотана дівчина все ж зна-
ходить час для подорожей у компанії 
брата Михайла.

І попри те, що походить акторка 
з Чернівців, із України, себе Мілена 
вважає американкою. Адже саме у 
США вона стала щасливою та віль-
ною, а ще — «дуже єврейкою».

— Коли я в Нью-Йорку, я стаю 
супер-єврейкою. Коли я в Лос-
Анджелесі, я наче каліфорнійська 
дівчина-серфер, — уточнила Куніс, 
яка товаришує з Джастіном Тімбер-
лейком й інколи навіть його захи-
щає. 

Бабуся з дідусем актриси живуть 
в Україні.

— Вони дивляться всі фільми з 
моєю участю, причому тільки ан-
глійською! Це дуже смішно, тому 
що вони взагалі не знають англій-
ської, тільки російську й українську. 
Їм просто важливо чути мій голос і 
бачити картинку, а про що фільм — 
взагалі все одно, — розповіла про 
своїх рідних Мілена. 

Світське життя
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Іван Охлобистін емігрує до Німеччини

Легендарний модельєр Валентино 
відзначив 80-річний ювілей

11 травня 80-річчя відзначив 
знаменитий італійський мо-

дельєр Валентино Гаравані, чиє 
ім’я у шанувальників моди асо-
ціюється з незмінно жіночними 
сукнями і тридцятьма відтінками 
червоного кольору. Урочистості 
пройшли у колі найближчих роди-
чів і друзів, повідомили у відомому 
будинку мод. Великі святкування з 
приводу ювілею мають відбутися 
на початку липня. 

Сам дизайнер про свій вік го-
ворити не любить і намагається 
підтримувати себе у формі. В кінці 
2007 року він залишив керівни-
цтво будинком мод, який заснував 
півстоліття тому. Втім, Валентино, 
якого ніхто ніколи не називав на 
прізвище, не облишив творчості. 
У вересні Нью-Йоркський балет 
повинен представити новий спек-
такль, костюми до якого придумує 
італієць. А в листопаді в Лондоні 
планується відкриття виставки, 
присвяченої «майстру італійської 
елегантності».

Таємниця успіху Валентино 
в тому, що він абсолютно не під-
владний часу. Йому вдається одя-
гати Гвінет Пелтроу так само, як 
сорок років тому Жаклін Кеннеді 
й Елізабет Тейлор часів «Клеопа-
три».

4 вересня 2007 року Валентино 
оголосив, що йде з модної індустрії 
після останнього показу в Парижі. 
23 січня 2008 року легендарний 
дизайнер закрив Тиждень високої 
моди показом своєї нової колекції 
в Музеї Родена. Цим він поставив 
крапку в своїй блискучій кар’єрі 
модельєра, яка тривала 45 років.

Руслана перекричала 
аеродинамічну турбіну
Галаслива співачка Руслана встановила рекорд 
гучності. Під час шоу зірки в рамках її всеу-
країнського туру до «Євро-2012» вона разом з 
молоддю Харкова перекричала аеродинамічну 
турбіну,  що науково підтвердили фахівці Хар-
ківського авіаційного інституту. Надпотужність 
драйву не витримали встановлені на площі 
мікрофони. Крім цього, технічній службі дове-
лося під час шоу укріплювати діагональ сцени. 

Мати Сніжани Єгорової 
хоче сімох онуків
Мати телеведучої Сніжани Єгорової запевняє, 
що її донька створена, аби народжувати дітей. 
Причому, нащадків чомусь має бути семеро. 
Вона пишається тим, що місяць тому вп’яте 
стала бабусею. «Сніжана чудова мама, вона 
для дітей — це все, — каже про доньку жінка. 
—  Вона вроджена мама, у якої повинно бути 
семеро дітей».  Єгорова уже має двох доньок 
від шлюбу з Семеном Горовим та двох синів і 
доньку від Антона Мухарського.

Родичі Х’юстон 
знімуться в реаліті-
шоу

Міла КУНІС:

Юрія Шевчука та Олега Карамазова 
нагородили орденами святого Андрія 
Первозванного

Родина покійної співачки Вітні 
Х’юстон незабаром розпочне 

зйомки у реаліті-шоу, яке вийде на 
американському кабельному телека-
налі «Lifetime».

Головним героєм реаліті-шоу 
стане невістка співачки Пет Х’юстон, 
яка була її менеджером. Крім того, у 
передачі з’явиться дочка Х’юстон — 
Боббі Крістіна. Крім них, в шоу зні-
матимуться небога співачки, її брат і 
мати. Телеканал вже домовився про 
зйомки десяти епізодів, прем’єра 
яких відбудеться цього року.

Шоу отримало робочу назву 
«Хроніка сім’ї Х’юстон». У програмі 
буде показано, як найближчі люди 
Х’юстон живуть після її смерті, ве-
дуть справи і допомагають її доньці 
впоратися із втратою.

Коли я в Нью-Йорку, то стаю супер-єврейкою


