
Перший концерт світової поп-зірки 
Мадонни в Україні відбувся ввечері 
4 серпня на НСК «Олімпійський» у 
Києві. Глядачі змушені були чекати 
на співачку понад три години. Нато-
мість отримали яскраве та прово-
каційне шоу такого рівня, якого ще 
не бачив цей стадіон.

Спілкування Мадонни з публі-
кою почалося ще за кілька годин до 
концерту під час саунд-чеку. Зірка 
заспівала кілька пісень, аби пере-
вірити апаратуру. А в проміжках 
поговорила з фанами, дехто з яких 
чатував на неї поблизу стадіону ще 
зранку. Глядачі на концерт приїхали 
навіть із Росії та Білорусі.

Готуючись до вечора, Мадонна 
уточнила у фанів значення кількох 
лайливих слів. Напевно, щоб потім 
не сплутати, яке з них значить «до-
бре», а яке «погано». Запитала, як 
буде українською «thank you», чи 
не так, як російською «спасибо». Її 
навчили слова «дякую». Далі вона 
виявила знання політичної ситуації 
і запитала, чи дійсно в Україні не 
дуже хороший президент і пробле-
ми з демократією. А також поцікави-
лась: «Я не зовсім впевнена, але чула 
зі ЗМІ, що у вас ув’язнили колишню 
жінку-президента». Глядачі поясни-
ли зірці, що то була прем’єр-міністр, 
і назвали її ім’я. 

Початок концерту було вказано 
на 19:00, але чекати на зірку довело-
ся до 23:25. У проміжку ді-джей Kirill 
Doomski спробував влаштувати дис-
котеку на півгодини. Дехто потан-
цював, але більшість глядачів нуди-
лися та навіть дратувалися. Близько 
22-ї години найбільш невдоволені 
навіть почали свистіти. Тим часом 
англійською і українською глядачів 
попрохали не палити, бо для співач-
ки це дуже важливо, хоч дехто в VIP-
зоні на попередження не зважав.

Коли ж шоу почалося, то це 
швидше нагадувало початок опер-
ної вистави. На сцену в насичених 
червоно-чорних кольорах вийшли 
монахи в червоному, запалили і роз-
гойдали щось на кшталт великого 
золотого кадила. А сама сцена була 
виконана в стилі католицького хра-
му з пекельним вогнем і чортами. 
Відкрила концерт композиція Girl 
Gone Wild, у кліпі на яку Мадонна 
знялася з українським танцюваль-
ним чоловічим гуртом на шпильках 
Kazaky. Щось схоже на кліп відбува-
лося і на сцені.

З першої хвилини шоу стало зро-
зуміло, навіщо НСК «Олімпійський» 
орендували на шість днів і чому 300 
робітників працювали по 12 годин, 
аби змонтувати сцену і звук, облад-
нання для яких перевозили на 65 
фурах. Нічого подібного Київ іще не 
бачив. Сцена постійно трансформу-
валася, конструкції рухалися вгору-
вниз і вперед-назад, актори підні-
малися з-під підлоги спеціальними 
ліфтами, літали в повітрі. Світло за-
ливало весь стадіон. Хоч звук, треба 
визнати, давав луну.

Наступні дві композиції Мадон-
на в чорному шкіряному костюмі не 
випускала з рук зброю і розстрілю-
вала все, що рухалось. З кишені од-
ного з «убитих» танцівників витягла 
гроші та жбурнула їх у натовп.

Часом співачка брала гітару й 
виконувала щось ліричне. Тоді гля-
дачі могли їй трошки підспівати і по-
танцювати. Але більшу частину шоу 

публіка навіть не плескала в долоні 
— лише намагалася не пропустити 
того, що діялося на сцені. Поп-діва 
кілька разів міняла костюми, зміню-
валися декорації, танцівники з шоу-
балету то висіли в повітрі на тросах, 
то ходили по натягнутих канатах. І 
глядачі були дещо приголомшеними 
швидкістю дії, всім цим світлом, зву-
ком та агресивною еротичністю.

Приблизно на середині шоу Ма-
донна звернулася до шанувальників 
із закликом до терпимості та толе-
рантності. А завершила це звернен-
ня, продемонструвавши, що таки 
засвоїла ті лайки, що їх вчила на са-
унд-чеку. Виконуючи Erotica, зірка 
таки дала й київській публіці трохи 
гаряченького. Спочатку звільнилася 
від сорочки та залишилася в самому 
лише бюстгальтері. А далі й узагалі 
трохи оголила сідниці. Фани під сце-
ною в захваті заволали. Але повного 
стриптизу так і не дочекалися. 

Правди заради слід зазначити, 

ми не єдині, кого зірка ощасливила 
спогляданням своїх сідниць під час 
цього концертного туру. На почат-
ку літа на шоу в Римі вона вже по-
радувала цим італійців, назвавши 
це сюрпризом, від якого збожеволіє 
сам Папа Римський. А ще раніше в 
Турції продемонструвала груди. 

Далі поп-діва запитала, чи гото-
ві глядачі до чогось небезпечного. 
Всі, звичайно ж, були готові! То ж 
далі залунало Like a Virgin, а на сцені 
з’явився теперішній бойфренд спі-
вачки, французький танцівник Бра-
хім Заібата. Далі фанати могли спо-
стерігати досить таки інтимну сцену 
з одяганням корсета й взаємним ми-
луванням. Хоч критики вже й всти-
гли поіронізувати, що тут Мадонна 
виглядає дещо комічно, коли вдвічі 
молодший чоловік розплітає їй коси, 
ніби невинній дівчині. 

Загалом шоу тривало трохи біль-
ше години. Ніяких «бісів» і додатко-
вих виходів не було. Коли замовкла 
остання пісня, Мадонна і її балет 
одразу пішли геть зі стадіону. А вже 
за п’ять хвилин робітники почали 
розбирати сцену. Всього кілька днів 
тому в паризькому концертному залі 
l’Olympia саме через таке швидке за-
кінчення виступу глядачі влаштува-
ли Мадонні обструкцію — вигукува-
ли образи, кидали на сцену порожні 
картонні стакани, пластикові пляш-
ки й інше сміття та зажадали повер-
нути гроші за квитки.

Виступ поп-зірки в Києві від-
бувся в рамках світового турне на 
підтримку нового альбому MDNA. 
Гастролі Мадонни тривають із 31 
травня 2012 року і загалом захоплять 
26 європейських міст. Нагадаємо, 
що Мадонна приїхала до Києва 2 
серпня разом із бойфрендом, 24-річ-
ним французьким танцівником Бра-
хімом Заібатом, і двома доньками 
— 15-річною Лурдес і шестирічною 
Мері Джеймс. Напередодні концер-
ту вона майже весь час просиділа в 
одному з п’ятизіркових готелів, де 
разом із групою підтримки вина-
йняла три поверхи. В п’ятницю, 3 
серпня, виконавиця відвідала Со-
фійський і Михайлівський собори 
й Андріївську церкву. З собою поп-
зірка привезла 350 людей персоналу, 
зокрема, кухаря та лікаря.

Російська співачка Жасмін по-
казала свою 5-місячну доньку і 

розповіла, що її чоловік мріяв про 
сина. Артистка, справжнє ім’я якої 
Сара Семендуєва, стала мамою 
7 лютого цього року. В зірки та її 
чоловіка Ілана Шора народилася 
донька, яку назвали Ритою. І ось, 
через майже півроку після пологів, 
Жасмін розповіла, як вони з коха-
ним були шоковані, коли дізнали-
ся, що в них буде дочка.

«Коли ж лікар посміхнувся і 
сказав: «У вас буде дівчинка», я 
відчула радісний шок, тому що 
хотіла цього кожною частинкою 
свого тіла, кожною клітинкою. 
Ілан теж був у шоці — він усе-таки 
хотів сина», — пригадує Жасмін. 
Та, оговтавшись від потрясіння, 
чоловік співачки порушив мов-
чанку: «Один — нуль». «Я як за-
сміюся: «Ми що, з тобою в футбол 
граємо?». А він: «Дівчинка — це 
прекрасно. Але обіцяй, що ти мені 
ще й хлопчика народиш». Я одразу 
ж пообіцяла», — зізналась артист-
ка.

Нагадаємо, що у вересні мину-

лого року Жасмін вийшла заміж 
удруге. Обранцем зірки став мол-
довський 24-річний багатій Ілан 
Шор. У момент одруження співач-
ка вже перебувала на четвертому 
місяці вагітності.

До речі, новонароджена Рита 
— друга дитина Жасмін, адже вона 
має сина Мішу від першого шлюбу.

Російський співак Микола Бас-
ков знову зібрався під вінець. 

Цього разу обраницею артиста 
стала 24-річна українська теле-
ведуча Ірина Швець. Закохані до-
вгий час приховували свої роман-
тичні стосунки, кажучи, що вони 
просто хороші друзі. Та днями у 
Юрмалі, куди парочка прилетіла, 
щоб привітати композитора Ігоря 
Крутого з днем народження, Бас-
ков і Швець похвалилися, що готу-
ються до весілля.

Історія кохання народного 

артиста Росії і української телеве-
дучої зародилася ще на кастингу, 
коли Басков вибрав Швець із п’яти 
тисяч претенденток. За словами 
самого тенора, це було кохання 
з першого погляду, але зізнатися 
дівчині в своїх почуттях він зміг 
лише через кілька місяців. Після 
закінчення проекту 35-річний Ми-
кола та його нова пасія вирушили 
у навколосвітню подорож, де за-
кохані остаточно зрозуміли, що 
більше не можуть жити один без 
одного.

Басков заручився з українкою

Білик дебютує у комедії з Паніним

Співачка Анастасія Приходько 
писатиме скаргу до Міністерства 

охорони здоров’я, бо «швидка» від-
мовилася прийняти її виклик. А все 
тому, що машини швидкої допомоги 
патрулювали на концерті Мадонни. 
На це Настя поскаржилася у Twitter. 

«Що за країна! Дзвоню в «швид-
ку», а мені відповідають: «Вибачте, 

але одні машини — на концерті, інші 
— на футболі... І кажуть, аби почека-
ла дві години! А за цей час може ста-
ти погано! Проте їх це не цікавить, 
бо концерт і футбол важливіші!» — 
обурювалася Приходько у своєму 
блозі. 

Така відповідь медиків просто 
вразила дівчину. До того ж Приходь-

ко не є прихильницею творчості 
поп-королеви, тому пробачати та-
кого вчинку лікарям не збирається. 
«От якби Майкл Джексон приїхав... 
Царство йому небесне! Я б усе про-
бачила і почекала! А от через Ма-
донну терпіти біль не хочеться! Вона 
мені не імпонує... Я буду писати 
скаргу!» — пообіцяла співачка.

Ще наприкінці минулого року 
співачка Ірина Білик запев-

няла, що не зніматиметься у кіно. 
Але жага більшої слави та ціка-
вість перемогли. Тож незабаром 
ми побачимо Іру в комедії разом 
із російським актором Олексієм 
Паніним, який знявся в одному з 
відео співачки.

Саме Панін запропонував Бі-
лик зіграти у кіно, а вона начебто 
не змогла відмовити другу. До того 
ж у кримінально-ліричній комедії 
«Холостяк» режисера Володимира 
Янковського Ірина ще й заспіває. 

До речі, співачка вперше зні-
мається у кіно, проте новим до-
свідом задоволена. Зізналася, що 
якщо запропонують іще, то вона 
погодиться. Панін своєю роллю 
найманого кілера також задоволе-
ний, адже йому є де розгулятися. 

У перервах між сценами Олек-

сій із Іриною весь час разом. Вони 
обіймаються та фотографуються з 
прихильниками. Втім, романтич-
них стосунків між ними нібито 
немає.

Світське життя
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Приходько не дочекалася «швидкої» через концерт Мадонни

Кейт Міддлтон визнали 
найстильнішою
Дружина британського принца Вільяма, 
герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон 
очолила список найкраще вдягнених відо-
мих людей цього року. Щорічний рейтинг 
найстильніших VIP-персон склав журнал 
Vanity Fair. Друге місце посіла актриса 
Джессіка Честейн, що відома за картинами 
«Древо життя» та «Прислуга».

Данилко приховує двох 
синів
Актор Андрій Данилко, відомий більше як 
«батько» Вєрки Сердючки, кажуть, має дітей. 
38-річному артистові приписують одразу 
двох синів. Принаймні так стверджує ви-
дання «Папарацци» з посиланням на близьке 
оточення артиста. Якщо вірити чуткам, синів 
Данилка звати Мишко та Ваня. Подейкують, 
зірка ретельно приховує факт існування 
хлопчиків. 

Люба з «Інтернів» народила від свого 
21-річного директора

Жасмін уперше показала доньку

Стало відомо, від кого зірка 
серіалу «Інтерни» Світлана 

Пермякова народила свою доньку 

Варю. Батьком первістка 40-річної 
актриси став її 21-річний піар-ди-
ректор Максим Скрябін. 

«Звичайно, найближчі друзі 
знали про нас зі Світланою, і ми 
дуже вдячні їм, що вони не стали 
наживати собі дешевої популяр-
ності на цьому», — каже ново-
спечений батько. Актриса та її 
директор принципово не хотіли 
афішувати свої стосунки до на-
родження дочки. Але щойно маля 
з’явилося на світ, їхнє рішення змі-
нилося.

«У Варі є мама і тато, і було б 
несправедливо приховувати одно-
го з них», — вважають батьки.

Нагадаємо, Пермякова стала 
мамою 24 липня. З пологового бу-
динку її забирав колега Іван Охло-
бистін.
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Незважаючи на тригодинну затримку, 
Мадонна вразила Київ яскравим шоу


