
Ось уже майже рік, як королева 
мелодрами режисерка Оксана 
Байрак працює над новим 16-се-
рійним фільмом «Пізнє каяття». 
Зараз закінчується монтаж карти-
ни. Вже у вересні вона вийде на 
екрани, а поки Байрак вирішила 
влаштувати собі канікули — перші 
за рік. Днями 49-річна Оксана по-
вернулася з Кіпру, де провела два 
незабутніх тижні з удвічі молодшим 
за неї коханим Георгієм, повідомляє 
агентство АrtPRoUA. 

— Останнім часом я так втоми-
лася, що коханий зробив мені пода-
рунок і просто наполіг на тому, що 
необхідно відпочити, — зізнається 
Байрак. — Наш вибір припав на 
Кіпр і розкішний готель «Анасса». 
Це кращий готель VIP-класу в тих 
місцях. Розміщений він у приго-
ломшливому місці — у заповідній 
зоні. Два тижні я була ніби в раю. І 
найголовніше, що на відпочинку я 
нарешті виспалась. А погода цьому 
сприяла: з 14 днів наших вакацій 
п’ять ішов проливний дощ. Це нон-
сенс для тих благословенних місць. 
Востаннє такий погодний катаклізм 
відзначався на Кіпрі 95 років тому. 

— Отже, з погодою вам не по-
щастило? 

— Навпаки! Я була вдячна тако-
му подарунку небесної канцелярії, 
тому що обожнюю дощ. Це у мене 
ще з кримського дитинства! Люблю 
під дощем купатися в морі, а потім 
солодко засинати. Це наче казка: 
барабанить дощ, пахне морською 
свіжістю, духмяніє акація, а після 
цього відчувається аромат сонця в 
серпанку. 

На Кіпрі мій ранок починався 
романтично: з чашки кави в ліжко, 
яку приносив Георгій. У першій по-
ловині дня обов’язково пробіжка та 
плавання, вдень — фітнес-центр і 
спа-салон, де я відвела душу. Насо-
лоджувалася «ваннами Клеопатри» 
і всілякими масажами з ароматними 
кіпрськими олійками. Одне слово, 
доглядала за собою по-королівськи. 
А вечорами ми заслухувалися живи-
ми виступами однієї колоритної гру-
пи з Франції та грецькими співами в 
місцевих тавернах. Правда, переїда-
ти коханий мені не дозволяв. 

— Він стежить за вашою ді-
єтою? 

— Так, і дуже суворо. Через 

те, що була заборона на кулінарні 
шедеври, в основному я налягала 
на грецький салат. А ще — на мої 
улюблені морепродукти: лобстерів, 
королівські креветки та щойно ви-
ловлену з моря рибу. Зізнаюся, що 
іноді потайки втікала на оглядовий 
майданчик, що на даху готелю, та 
спостерігала за шлюбними іграми 
яструбів — це неймовірне видови-
ще! А таємниця моїх втеч полягала 
в тому, що я замовляла кульку моро-
зива та «Маргариту».  

— Оксано, в День святого Ва-
лентина коханий зробив вам про-
позицію. З датою весілля вже ви-
значилися? 

— Ні, але на Кіпрі ми якраз при-
дивлялися місце для майбутньої 
церемонії. Адже готель, в якому ми 
жили, славиться розкішними весіл-
лями. 

— На вітчизняному ТБ у черго-
вий раз намагаються реанімувати 
програму «Давай одружимося». 
Вам не хотілося б повернутися? 

— Та ви що? Про повернення не 
може бути й мови! По-перше, я по-
глинута своїм фільмом «Пізнє ка-
яття», ось уже 10 місяців. Щодня! А 
по-друге, людина повинна вдоскона-
люватися та рости. Йти далі. Я вдяч-
на програмі «Давай одружимося» за 
те, що вона була в моєму житті. Саме 
на зйомках цього проекту я зустрі-

ла своє справжнє кохання, про яке 
писала сценарії та знімала фільми. 
Мені здається, що це головне! До 
того ж ця програма підкреслила мою 
незамінність як телеведучої. Хоча за 
професією я кінорежисер, але тала-
новита в усьому (сміється — авт.). 
Коли я вела «Давай одружимося», 
були високі рейтинги. Проте я ску-
чила за кіно, пішла. Замість мене по-
кликали Ксенію Собчак, яка своїми 
«талантами» вбила все! У якийсь мо-
мент я знову повернулась у проект, 
бо стало шкода своє дітище. Але на-
став час знімати 16-серійний фільм, і 
я зрозуміла, що досить уже. Програ-
му було вирішено закрити. 

— Подейкують, що тепер на 
роль ведучої запросили Анфісу Че-
хову. 

— Ну що ж. У Анфіси малень-
ка дитина, то нехай дадуть їй мож-
ливість підзаробити на памперси. 
А взагалі, всі ці реанімації, експе-
рименти… Смішно! Дозволю собі 
озвучити улюблену кримську му-
дрість. Краще вино виробляється 
на Південному березі, бо саме там 
виноград наповнений сонячним 
світлом, любов’ю, розумом, і тільки 
з нього народжується благородний 
нектар. Усе інше — це вторинне, це 
вичавки, з яких виходить кисляк! 
(сміється — авт.). 

Віра Брежнєва заміж поки не збирається 

Співачка Віра Брежнєва заяви-
ла, що не збирається заміж за 

режисера Марюса Вайсберга. Ар-
тистка розповіла, за яких умов по-
годиться взяти новий шлюб після 
розлучення з бізнесменом Михай-
лом Кіперманом. 

На нещодавній церемонії пре-
мії «Муз-ТВ» Брежнєва з’явилась у 
новому іміджі. Поп-зірка заявила, 
що готується до однієї важливої 
події. Тож одразу з’явилися чутки, 
що Віра з режисером фільму «Ко-
хання у великому місті» Марюсом 
Вайсбергом скоро поберуться. 

Однак сама виконавиця запе-
речила ці здогадки: «Все це чутки. 
Заміж за Вайсберга я не збираюся! 
Для мене весілля — дуже важли-
вий крок. Мені потрібно знати, що 
я в цій людині впевнена, спокійна. 
Щоб я була за ним, як за кам’яною 
стіною», — заявила співачка. 

Нагадаємо, восени минулого 
року Брежнєва розлучилася з біз-

несменом Михайлом Кіперманом, 
від якого в неї є донька Сара. А в 
лютому цього року стало відомо 
про роман Віри з режисером Вай-
сбергом. 
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Валерій Меладзе й Альбіна Джанабаєва 
більше не разом 

Альоша панікує, 
коли її двомісячний 
син починає плакати 
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Ані Лорак записалася на російське 
реаліті-шоу 

Співачка Ані Лорак стала учас-
ницею телепроекту «Хіт» на 

російському телебаченні. Компа-
нію їй склали інші зірки: Валерія, 
Микола Басков і Нюша. Телеканал 

«Росія» запускає новий проект. У 
ньому відомі зірки виконувати-
муть пісні, автори яких претенду-
ють на звання «хітмейкерів». 

Своє нове дітище організато-
ри презентували так: «Усім відо-
мі шоу, де молоді таланти стають 
знаменитими. Проте ніхто не знає, 
звідки беруться пісні, які викону-
ють зірки естради. Ви написали 
справжній хіт? Композицію, яку 
може виконати популярний співак 
або група? Це ваш шанс! Щотижня 
суперзірки шукатимуть свій новий 
хіт, але лише один пройде в супер-
фінал!». 

Серед зіркових виконавців 
виступить і Ані Лорак. Це вже не 
вперше українська співачка бере 
участь у схожому проекті: цього 
року Кароліна вже співала на сцені 
шоу «Один в один». 

Шоубіз

Зірка серіалу «Свати» 
зважився на пластичну 
операцію 
Російський актор Микола Добринін, зірка 
серіалу «Свати», вирішив зробити пластичну 
операцію, щоб отримати нову роль. До зйомок 
готується новий фільм про легенду радян-
ського кінематографа — актрису Любов Орло-
ву, в якому Микола гратиме Леоніда Утьосова. 
Заради цієї ролі актор вирішив вдатися до 
екстрених заходів із омолодження обличчя. 

Шварценеггер знову стане 
Термінатором 
65-річний американський актор Арнольд Швар-
ценеггер зніметься у картині «Термінатор-5», де 
знову зіграє кіборга з майбутнього. Артист не 
повертався до цієї ролі з 2003 року, коли знявся в 
стрічці «Термінатор-3: Повстання машин». Зіграти 
в четвертій частині науково-фантастичної саги, 
яку знімали в 2009-му, він не зміг, бо саме обіймав 
губернаторський пост у штаті Каліфорнія. 

Українська співачка Альоша зі-
зналася, що після народження 

сина все ще не навчилася доглядати 
за ним, а плач малого викликає у неї 
паніку. 

Виконавиця, яка народила пер-
вістка два місяці тому, поділилася, 
що досі розгублена. «Він плаче, і я 
теж хочу плакати. Я бігаю по кімна-
ті і не знаю, що мені робити. Мені 
мама так сказала: «Візьми ситуацію 
у свої руки. Ти поводишся, як дити-
на», — розповідає зірка. 

Няням кохана лідера гурту «Ан-
титіла» Тараса Тополі не довіряє, 
адже надивилася телепередач про 
жахливе ставлення доглядальниць 
до малюків. А покладається тільки 
на свою маму та батьків чоловіка. Та 
й сама може поїхати від дитини тіль-
ки на день-півтора — умова швидко-
го повернення додому навіть пропи-
сана в райдері співачки. 

Синочка Альоша годує груддю, 
тому в їжі вибіркова. Саме це, зізна-
ється, допомагає їй худнути, адже на 
спорт часу немає. Про відпочинок 
улітку зірка навіть і не думає. Зараз 
репетирує з групою і готується до 
виступів. 

Режисер Оксана Байрак шукає 
на Кіпрі місце для весілля 

Стосунки Валерія Меладзе й 
Альбіни Джанабаєвої завжди 

привертали багато уваги. Не ста-
ла винятком і остання поява пари 

на публіці. На церемонію вручен-
ня премії «Муз-ТВ» знаменитості 
прийшли окремо. Співаки обрали 
місця в різних кінцях залу і навіть 
не намагалися сісти в одному ряду, 
спілкуватися. Впродовж вечора 
Меладзе та Джанабаєва демон-
стрували, що їм немає діла одне до 
одного. 

У ЗМІ також підмітили, що 
перша сольна пісня Альбіни Джа-
набаєвої після розпуску «ВІА Гри» 
була написана не братом знаме-
нитого співака, Костянтином Ме-
ладзе, який раніше створював усі 
композиції колективу. 

Втім, не виключено, що зіркова 
пара вирішила таким чином при-
вернути до себе увагу, а насправді 
продовжує, як і раніше, таємно зу-
стрічатися. 

Нагадаємо, багато років ходи-
ли чутки про роман Джанабаєвої 
та Меладзе. У 2009 році музиканти 
підтвердили, що батьком дитини 
Альбіни є саме Валерій. У 2012 
році співак розлучився зі своєю 
дружиною Іриною після 20 років 
шлюбу, після чого в пресі активно 
обговорювалася перспектива його 
швидкого одруження з Джанабає-
вою. 


