
Співак Олександр Пономарьов 
качається байком, нюхає фарбу 
від депресії та жити не може без 
борщу. В цьому артист-холостяк зі-
знався у програмі «Ткаченко.ua».

Олександр Пономарьов, як ви-
явилося, не лише співає. У житті 
він ще й малює. «Ну, я це називаю 
«мазюкати». Коли зовсім депресив-
ний стан, то мене заспокоює запах 
фарби, — ділиться Пономарьов. — 
Так, це мої емоції. Інколи виходить 
весела емоція. Можна залишити і 
дивитися на неї. Якщо ж сумна, то її 
треба ховати».

Крім малювання та співів, Олек-
сандр останнім часом усією душею 
полюбив кататися на байку. Влітку 
він ним користується постійно.

«Я машиною літом не їжджу 
взагалі, — зізнається. — Хіба лише 
на якісь вечірки, де треба бути у 
смокінгу. Або такі, де є якийсь дрес-
код». 

До слова, у співака була давня 
мрія — поїздити на мотоциклі по 

Європі. Й цьогоріч, за словами Саш-
ка, вона здійснилася.

«Я не належу до жодного байк-
клубу. Можливо, просто не такі 
траплялися байкери. Напевно, це не 
для мене — напитися, похизуватися 
своїм мотоциклом і поборотися на 
руках», — каже зірка.

До слова, якщо вірити Понома-
рьову, то катання на байку замінює 
йому спорт.

«Зараз займаюся спортом на 
рівні тренажерного залу. Але, ска-
жу тобі, потягати мотоцикл вагою 
420 кілограмів на собі по місту — це 
будь здоров. Можна і в тренажерний 
зал не ходити, — запевняє співак. — 
Особливо коли на дорогах затори, а 
ти між машинами їдеш, то постійно 
тримаєш мотоцикла на ногах, руках. 
Тут працює вся група м’язів. Досить 
важко. Після перших днів катання, 
коли виїжджаєш, коли тепліше, то 
м’язи так болять, ніби ти десь півто-
ри години качався».

Коли ж Сашка запитали, яку му-
зику під час подорожі Європою він 

слухає, він відповів: «Я люблю ста-
рий американський джаз, поп-джаз: 
Еллу Фіцджеральд, Луї Армстронга, 
Френка Сінатру».

А з українських виконавців По-
номарьову дуже подобається гурт 
«Бумбокс» і його лідер Андрій Хлив-
нюк.

«Дуже перспективна група. І 
соліст із гумором. (Сміється.) Й у 
нього достатньо органічний і, як на 
мене, стильний музон. Він цікавий, 
творчий. Мені подобається, коли 
людина горить, знає, чого хоче, та 
живе цим», — каже Пономарьов.

Ще одне хобі виконавця — при-
готування їжі. Готувати Сашка бу-
цімто навчив його колишній тесть 
— покійний композитор Микола 
Мозговий.

«Я люблю готувати. Але поза 
кадром. Постійно куховарю. Якщо 
хоча б раз у тиждень нічого не зго-
тую, то якесь таке відчуття, ніби 
щось не склалося, — каже Олек-
сандр. — Що стосується моєї корон-
ної страви, то дуже люблю тушку-

вати кроля. З грибами й сметаною. 
Також обожнюю готувати на вог-
нищі. Скажімо, «правильний» плов 
— із курдючним смальцем, барани-
ною».

Втім, артист запевняє, що понад 
усе любить рідну українську кухню. 
«Без борщу більше тижня не витри-
мую. Нещодавно їздив у Маямі, то 
пішов, купив собі все на борщ», — 
зізнається Пономарьов.

За словами співака, нині друзі 
допомагають йому виходити з кри-
зи, пов’язаної з особистим життям. 
Імовірно, йдеться про розлучення з 
другою дружиною Вікторією Мар-
тинюк і скандали через їхнього сина 
Сашка.

Одначе не лише про особисте 
розмовляв телеведучий із вітчизня-
ною зіркою. Довелося Пономарьову 
поговорити і про політику. Так, спі-
вак підкреслив, що брав участь у по-
літичних акціях «тільки під час тих 
виборів, де Тимошенко».

А от чи піде у політику сам, 
Олександр досі не вирішив: «Я не 

знаю. Я, до слова, здобув нещодавно 
освіту магістра-правознавця. Втім, 
поки що не розумію своєї ролі. Бути 
людиною, яка сидить і натискає на 
кнопки за чиєюсь командою, я не 
хочу. Бо маю свою думку. З огляду 
на ту політичну ситуацію, яка зараз 
склалась, я не впевнений, чи потріб-
на моя думка комусь у парламенті. 
Тому поки не відчуваю, що я потріб-
ний... Мені не раз пропонували бути 
народним депутатом попередніх 
скликань. Але звичайним «кнопко-
давом» я бути не хочу». 

При цьому Пономарьов не ви-
ключає, що братиме участь у полі-
тичних акціях.

На п’ятдесятому році життя по-
мер Костянтин Степанков-мо-

лодший — син легендарної актри-
си театру та кіно Ади Роговцевої 
та видатного українського актора 
Костянтина Степанкова.

Чоловік помер від невиліков-
ної хвороби. Костянтин Степан-
ков-молодший займався театраль-
ною і кінорежисурою, а пізніше 

працював у Міжнародній академії 
екології. Також він брав участь у 
ліквідації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС.

На початку 1990-х для мами — 
Ади Роговцевої — він поставив бе-
нефісний спектакль «Благо-дарю!» 
на сцені київського театру імені 
Лесі Українки.

Після ухвалення «мовного» за-
конопроекту 3 липня у краї-

ні, як відомо, розгорівся скандал. 
Зірки вітчизняного шоу-бізнесу не 
залишились осторонь. Так, напри-
клад, Андрій Данилко порівняв 
мовне питання з питанням нетра-
диційної орієнтації. 

«Я добре ставлюся до росій-
ської мови, вона, звісно, має право 
на існування. Та якщо в нас держа-
ва Україна, то державна мова має 
бути одна. Хоча російська у якості 
другої — чому б ні? Просто треба 
це добре продумати. Тим паче, що 
значна частина українців розмов-
ляє все-таки російською. Та хай 
там що приймуть, люди все одно 
розмовлятимуть так, як їм зруч-
но, — вважає Андрій. — От, на-
приклад, моя природна мова, ще 
з Полтави, — суржик. Я в побуті 
розмовляю суржиком, це для мене 
органічно. Одне слово, люблю і 
російську мову, і українську. Та 
все, що відбувається навколо них, 
— це лише задля того, щоб відво-
лікти увагу від інших важливих 
проблем. Це як питання з приводу 
геїв і лесбійок. Живуть собі, то хай 
живуть. Не розумію, чому з цього 
роблять таку проблему».

Данилко порівняв «мовний» закон із 
геями

У Криму проходять 
зйомки «Кавказької 
полонянки-2»

Орбакайте разом із донькою повернулась 
у Москву

Ніну зіграє Анастасія Задорожна, 
Шурика — зірка Інтернів Дми-

тро Шаракоіс. Геннадій Хазанов по-
стане в образі товариша Саахова, а 
Михайло Єфремов стане адміністра-
тором готелю і знавцем тостів. «Ми 
працюємо не покладаючи рук. По-
казати фільм хочемо або на Новий 
рік, або на 8 Березня», — розповів 
Михайло Воронков, режисер «Кав-
казької полонянки-2». 

«Робити римейк такого популяр-
ного фільму — річ надзвичайно ри-
зикована, — зазначив Геннадій Хаза-
нов. — Тут неодмінно треба знайти 
щось своє, оригінальне — стрибну-
ти вище голови, щоб копія вийшла 
не гіршою за оригінал!».

Днями співачка Крістіна Ор-
бакайте привезла до Москви 

крихітну доньку Клавдію. Маля 
уперше зустрілося з легендарною 
бабусею, Аллою Пугачовою, та 
зразу закохало її в себе.

«Ось вона, моя любов! Я зараз 
гостріше все відчуваю. Кортить не 
пропустити жодної миті з її життя. 
Це таке щастя», — поділилася Пу-
гачова, взявши на руки внучку, яку 
досі бачила лише по Skype.

Зі слів Орбакайте, житиме 
Клава на дачі на Істрі, де кімнатку 
для неї готувала особисто бабуся. 
Зіркова мама вже повертається 
до роботи, але свій гастрольний 
графік спланувала таким чином, 
аби не розлучатися з малою надов-
го. «Нам, звісно, допомагає няня, 
мама завжди поряд, і батьки Ми-
хайла теж обов’язково приїдуть. 
Тож я впевнена, що Клавусі ніколи 
буде нудьгувати», — зауважила 

Крістіна.
Нагадаємо, свою третю дитину 

Орбакайте народила 30 березня в 
одній із клінік Маямі. На той мо-
мент артистці було 40 років.

Світське життя
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Скандальна телеведуча Наталя Розинська 
полетіла вінчатися з Мельниченком

Скандальна телеведуча Наталя 
Розинська полетіла за кордон, 

щоби піти до вівтаря з майором 
Миколою Мельниченком. Де саме 
відбудеться їхнє вінчання, «бага-
тостраждальна» білявка не зізна-
лася, повідомляє «Сегодня».

Після вінчання в сім’ї може 
запанувати патріархат — Микола 
всерйоз налаштований не пускати 
авторку бездоганних борщів назад 
до України й навіть ладний віді-
брати в неї паспорт.

«Наталя перед вильотом за-
телефонувала мені для юридичної 
консультації… Розповіла, що май-
бутній чоловік не хоче її відпуска-
ти до України через усі її пробле-
ми. Мовляв, навіть каже, що не 
віддасть паспорт. Вона дізнавала-
ся, що потрібно буде зробити, аби 
повернутися сюди», — розказав 
адвокат Розинської Іван Боднарук.

Із його слів, обряд вінчання 
відбудеться у християнській церк-
ві, наразі тривають останні при-

готування. «Наталя купила білу 
довгу сукню без декольте. Сказала, 
що виглядатиме гідно. Зустрічав її 
екс-майор Мельниченко біля тра-
па з великим букетом квітів. По-
вернутися вона має в понеділок», 
— додав юрист.

Визначили представницю 
від України на «Дитячому 
Євробаченні-2012»
8 липня у Криму в «Артеці» відбувся фінал націо-
нального відбору на «Дитяче Євробачення-2012». 
Аби визначити переможця, додавали бали гляда-
чів і суддів. Із результатом у 28 балів перемогла 
Анастасія Петрик із піснею «Небо». Десятий, а отже, 
ювілейний, пісенний конкурс «Дитяче Євробачення» 
пройде 1 грудня в Нідерландах.

Пугачова полетіла в 
Ізраїль, аби відновити 
голос
Алла Пугачова поїхала в Ізраїль, бо в неї 
виникли проблеми з голосом. У одній із 
місцевих клінік відразу знайшли причину 
— діафрагмі заважає стравохід. Примадонні 
призначили лікування. Як відзначила сама 
Алла Борисівна, терапія вже дала непоганий 
результат.

До 85-річного Х’ю Хефнера повернулася 
26-річна наречена

В Ади Роговцевої помер єдиний син

85-річний засновник американ-
ського чоловічого журналу 

Playboy Х’ю Хефнер помирився із 
26-річною фотомоделлю Крістал 
Харріс, яка не захотіла виходити за 
нього заміж і відмінила весілля за 
чотири дні до церемонії.

Майже через рік після гучної 
сварки, яку докладно висвітлю-
вали місцеві ЗМІ, Хефнер заявив, 
що його стосунки з Харріс пере-
ходять у фазу примирення. Напе-
редодні він опублікував у своєму 
блозі доказ — фотографію, де він 
обіймається зі своєю колишньою 
нареченою на пікніку з нагоди 
святкування Дня незалежності 4 
липня. До фотографії — підпис: 
«Моя дорога Крістал і я».

Пономарьов нюхає фарбу від 
депресії і катається на байку
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