
Народний аматорський театр-сту-
дія «Гармидер» Луцького районно-
го будинку культури долучився до 
благодійної акції «Серце до серця», 
в рамках якої збираються кошти 
для дітей із вадами слуху. На Волині 
135 таких малят потребують про-
тезування. 

За кошти, виручені від продажу 
квитків на виставу, актори планують 
придбати слухові апарати. Благо-
дійний показ філософської драми 
«Сенат шаленців», автором якої є 
польський письменник Януш Кор-
чак, відбувся 21 квітня у Волинсько-
му академічному обласному театрі 
ляльок. Постановку здійснено за 
фінансової підтримки Генерального 
консульства Республіки Польща у 
місті Луцьку. Як розповіла учасни-
ця театру-студії «Гармидер» Алла 
Доманська, дружні стосунки з ви-
конувачем обов’язків Генерального 
консула Республіки Польща у Луць-
ку паном Кшиштофом Савіцкі у теа-
тру зав’язалися вже давно. До того ж 
неодноразово при пошуку матеріалу 
для наступної постановки натрапля-
ли саме на п’єси польських авторів. 
Недаремно кажуть, що мистецтво 
об’єднує. 

Щодо Корчака-письменника, то 
він перш за все відомий як автор, 
що писав для дітей і про дітей. Театр 
«Гармидер» відкрив для себе іншо-
го Корчака за посередництвом його 
ранньої драми «Сенат шаленців». 
Герої твору — пацієнти божевільні, 
які втекли від реального світу. Вони 

безпосередні, безкомпромісні, їх 
важко контролювати. Немов діти, 
вони граються у пісочниці, будую-
чи кожен власну модель світу, під 
ненав’язливим наставництвом му-
дрого Лікаря. Їх роз’єднують страхи, 
що призвели до втечі від реальності, 

а об’єднують молитва Сумного Бра-
та і часточки Бога у кожного в душі.

Драма глибоко філософська, за-
ставляє задуматися над багатьма 
життєвими цінностями. 

Прем’єрний показ вистави від-
бувся минулого року в листопаді, 
проте ще не всі шанувальники твор-
чості «Гармидеру» встигли її пере-
глянути. Саме через це, як пояснила 
Алла Доманська, вирішили її показа-
ти в рамках благодійної акції. 

Крім того, показ твору Януша 
Корчака став символічним, адже 
автор драми відомий як лікар, педа-
гог-новатор, захисник прав дитини. 
У пам’яті нащадків він живе пере-
дусім як людина, яка відмовилася 
покинути своїх вихованців єврей-
ського Будинку сиріт, приречених на 
трагічну загибель у таборі масового 
знищення в Треблінці. Його вмовля-
ли залишити дітей і врятуватися са-
мому, але Януш Корчак пройшов із 
сиротами весь шлях і разом із ними 
загинув. 

Людмила ШИШКО 

Російська актриса, зірка серіалу 
«Тетянин день», учасниця чис-

ленних телешоу та переможниця 
другого сезону російського про-
екту «Танці з зірками» Анна Снат-
кіна напередодні свого 30-річчя 
народила дочку. Дівчинка стала 
першою дитиною і для Ані, і для 
її 37-річного чоловіка Віктора Ва-
сильєва, ведучого гумористично-
го шоу Yesterday Live та резидента 
Comedy Club. 

Вага новонародженої — 3,4 кг, 
зріст — 57 см, пологи пройшли без 
ускладнень. Зараз подружжя про-
живає в центрі Москви, але через 
появу дитини планує перебратися 
за місто, на свіже повітря. 

Радісну новину повідомив друг 
пари, відомий шоумен Вадим Гали-
гін. «Ура! У Віті Васильєва та його 
Ані народилася донечка! Щастя 
і здоров’я, сонячного настрою їм 

трьом!» — написав Галигін у сво-
єму блозі в Twitter. 

Нагадаємо, про вагітність 
29-річної Анни стало відомо восе-
ни. Тоді ж відбулося весілля актри-
си та резидента шоу Comedy Club 
Віктора Васильєва. 

Анна Снаткіна народила гумористу 
Comedy Club донечку 

Звєрєв завдяки нареченій став зіркою 
на іранському телебаченні 

Чоловік Ані Лорак уже звик до української 
кухні 

49-річний російський артист 
Сергій Звєрєв відомий своїм 

епатажним стилем. Його останній 
кліп «Два квитки в любов» був 
записаний спільно з Оленою Галі-
циною. Незважаючи не те, що Галі-
цина заявляє про себе як співачка, 
телеведуча, фотомодель, найбіль-
шу популярність дівчина здобула 
як кохана та наречена Сергія Звє-
рєва. 

Через місяць після інтернет-

прем’єри відео з’ясувалося, що 
воно «підірвало» ефір іранського 
телеканалу. Кліп випадково поба-
чив один із редакторів місцевого 
МTV (телеканал NEX1). У цьому 
немалу роль зіграла наречена Звє-
рєва. Саме вона так зачарувала ре-
дактора телеканалу, що чоловік на 
свій страх і ризик поставив ролик 
у ротацію. Через тиждень пісня 
вже очолювала головний хіт-парад 
каналу. 

«Я, звичайно, маю деякий успіх 
на Сході, — поділилася своїми вра-
женнями Олена. — Але навіть не 
могла уявити, що зможу здійснити 
культурну революцію. Напевно, це 
вища нагорода для мене як для спі-
вачки та жінки». 

Нагадаємо, нещодавно почали 
з’являтися чутки про весілля Звє-
рєва та Галіциної. Король гламуру 
стверджує, що вже зовсім скоро 
він поведе свою кохану під вінець. 
Одначе наскільки скоро, Сергій 
поки не уточнює. Залишається 
тільки здогадуватися, піар це чи 
справжні почуття. 

Чоловік співачки Ані Лорак 
Мурат Налкакіоглу розкрив 

таємницю гастрономічних уподо-
бань своєї дружини. Виявляється, 
Кароліна понад усе любить м’ясо. 
«Дуже любить, більше, ніж мене, 
— пожартував. — Турецькі страви 
їй теж подобаються, наприклад, 
кебаб. Навіть наша доця вже на-
вчилася говорити слово «кебаб». 
Часто каже: «Хочу кебаб». 

У Кароліни та Мурата немає 
кухаря, зате є «матуся», яка годує 
всю родину.  «У нас удома є Світла-
на Василівна, ми її називаємо «ма-
туся», — розповів Мурат. — Вона 
нам щодня готує домашні страви. 
Тому вдома у нас усе українське». 

Чоловік поп-зірки вже настіль-
ки звик до місцевої кухні, що може 
на сніданок з’їсти навіть оселедець 
під шубою. 

«Наш стандартний сніданок... 
Знаєте, по-різному буває, навіть 
вівсянка, — зазначив ресторатор. 
— Усе під настрій. Кілька разів я 
дивувався, як можна вранці їсти 
«шубу», а зараз спокійно наминаю 
її на сніданок, навіть подобається, 
і чорний український хліб. За сім-
вісім років уже звик до такого спо-
собу життя». 

Що ж до маленької Софійки, 
то вона теж харчується не лише 
кашами та молоком. «Сьогодні 
вранці, наприклад, наша «матуся» 
Світлана Василівна приготувала 
щуку. А я вчора ввечері з ресто-
рану привіз кебаб, вона його про-
сила», — зізнався Мурат і додав, 
що часто привозить їжу зі свого 
ресторану.

Сам він, буває, готує вдома. 
Особливо вночі. «Два дні тому я 
смажив сир. Дуже люблю їсти о 
12-й ночі смажений сир», — сказав 
Мурат. 

Але Кароліні чоловік не дає 
їсти так пізно, бо вона стежить за 
фігурою. «Ну, вона дивиться, як я 
їм, і нюхає», — сміється він. 
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Кіркоров надумав 
похрестити сина 
Мартіна 
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Шоубіз

Григорій Лепс відсудив у газети 
компенсацію за своє фото 
Суд стягнув 50 тисяч рублів на користь співака Григорія 
Лепса за неправомірне використання його фотографії 
в списку антисексуальних зірок. «Суд частково задо-
вольнив вимоги виконавця, який просив компенсувати 
йому один мільйон рублів за публікацію його знімка 
в номері «Жовтої газети» без його згоди, — розповіла 
прес-секретар суду Анастасія Семенова. — Суд визнав, 
що відповідач порушив право співака, проте знизив 
суму збитку». 

Бейонсе та її чоловік — 
перші співочі мільярдери 
Американська співачка Бейонсе та її чоловік 
репер Jay-Z увійшли до «клубу» мільярдерів. 
Вони стали першою музичною парою, якій це 
вдалося. Статки 43-річного Jay-Z оцінюють у 
$500 мільйонів. Окрім музичного лейбла Roc 
Nation йому належить частка нічного клубу 
«40/40», також артист є співзасновником мод-
ного бренда Rocawear. Що ж до Бейонсе, то 
вона кладе до сімейної скарбнички прибуток 
від співпраці з L’Oréal, H&M і Gucci. 

«Сенат шаленців» від «Гармидеру» 
подарує дитині можливість чути 

Філіп Кіркоров ретельно прихо-
вує сина Мартіна, якого назвав 

на честь улюбленого співака Рікі 
Мартіна, від папараці й уваги гро-
мадськості. У зв’язку з цим дитину 
не хрестили раніше, та хлопчикові 
скоро виповниться рік, і співак ви-
рішив більше не тягти з цим. Філіп 
хоче здійснити обряд хрещення ще 
до дня народження Мартіна — 26 
червня. Стало відомо, що таїнство 
відбудеться в Москві, найімовір-
ніше, в тій же церкві, де хрестили і 
дочку поп-короля. Хрещення дов-
гоочікуваної первістки Кіркорова 
Алли-Вікторії пройшло 8 квітня 2012 
року в Церкві Пророка Божого Іллі.


