
Для більшості жінок одна з най-
відоміших білявок російської 
естради Валерія — справжній взі-
рець успішного життя. У свої 45 їй 
вдається зберігати ідеальні форми 
та вдало поєднувати кар’єру і сім’ю. 
Хоча співачка запевняє: якраз діти і 
надають їй творчої наснаги. Заради 
них переверне світ. 

— Зараз у духовному плані дуже 
непевний час, — розмірковує спі-
вачка. — Молодим складно розібра-
тися, що добре, а що погано. Яким 
виросте наступне покоління, багато 
в чому залежить від сім’ї. Проте у са-
мих батьків  часто спотворене розу-
міння цінностей. Виходить замкнуте 
коло. І покладатись у плані вихован-
ня цілком на школу — теж непра-
вильно. Дорослі, ми з вами повинні 
вдосконалюватися, духовно дорос-
лішати. Людині необхідно весь час 
розвиватися. Нещодавно у мене була 
розмова з молодшим сином Арсені-
єм. Зараз його кидає з одного боку 
в інший, хочеться спробувати все й 
одразу. На кілька днів він виїхав за-
йматися з педагогом музикою. Бать-
ків, Інтернету і комп’ютера поруч 
не було. Ніщо його не відволікало. 
Він тільки вправлявся в музиці та 
розмірковував. І ось телефонує мені 
Арсеній і каже: «Мамо, я зрозумів, 
якщо мені Бог дав якісь здібності, 
значить, він дав їх для чогось. Я від-
чуваю своє призначення». «Яке?» — 
запитую, очікуючи почути у відпо-
відь щось про бізнес, заробляння 
грошей. А син мені каже: «Нести 
світло людям». Я навіть розплака-
лася на тому кінці дроту, зрозуміла, 
що дитина повинна була залиши-
тися сам на сам із собою, щоб така 
думка прийшла їй у голову. Тепер у 
мене є відповідь на запитання про 
сенс мого життя. Нас оточує стіль-
ки всього негативного і темного, що 
хочеться протидіяти цьому. Світло 
— це позитивні емоції, подаровані 
близьким, слухачам, усім, хто ото-
чує. Тим, хто з тобою, має бути до-
бре і легко. У житті завжди є трудно-
щі, але неприпустимо перекладати 
свій негатив на інших. Намагаюся 
дотримуватися цього правила. 

У житті співачки вистачало важ-
ких і переломних моментів. Були 
часи, коли вона ховалася від усіх: 
від колишнього чоловіка, який пере-
творив її життя на пекло, від старих 
знайомих — не хотіла, щоб її жалі-
ли. Після гучного розлучення Вале-
рія майже півтора року трималась у 
тіні: виховувала дітей і по шматоч-
ках збирала себе. Каже, у розпачі на-

віть хотіла податись у монастир. Але 
життєві негаразди все ж таки не змо-
гли загасити творчий вогонь. 

— Я ніколи не прагнула слави, — 
зізнається Валерія. — Змалку в мене 
було усвідомлення того, що я співа-
тиму на великій сцені, вчитимуся та 
житиму в Москві. Проте не думала, 
що це принесе мені популярність, 
гроші, що будуть впізнавати на ву-
лиці. Якщо чесно, це і зараз мене 
мало хвилює. Тоді хотілося здобути 
професію, навчитися чогось. Це була 
навіть не мрія, а конкретна мета. Та-
кою самовпевненістю, мабуть, мож-
на володіти тільки в такому юному 
віці. 

Зірка впевнена, що успіх час від 
часу може приходити до кожного, 
але затримується тільки біля напо-
легливих. 

— Я не купалась у розкоші: все, 
що заробляла, було не в мене, — 
продовжує ділитися наболілим Ва-
лерія. — Зате тепер є гроші — добре, 
немає грошей — я теж упораюся. 
У мене був досвід після розлучен-
ня, коли я залишилася майже без 
коштів. Два роки не купувала одяг, 
харчувалася вдома, нікуди не виїж-

джала. І в цьому не було якоїсь тра-
гедії. На той момент я розуміла, що у 
мене є діти, яких я повинна підняти. 
Я була на цьому сконцентрована. Це 
був потужний стимул. Плюс відчут-
тя внутрішньої свободи. Зараз сини 
і донечка дорослішають, шукають 
відповідь на питання, у чому сенс 
життя. І я рада, що вони ростуть 
роздумливими. 

Життя наче і справді оцінило 
вольовий характер виконавиці, й не-
щодавно Валерія отримала звання 
народної артистки Росії. 

— Життя — це безупинний роз-
виток, безперервний рух уперед, 
— каже артистка. — Можна отри-
мувати звання — «заслужений», 
«народний», але це накладає на тебе 
ще більшу відповідальність і змушує 
розвиватися далі. У вирі щоденних 
нескінченних турбот іноді стає сум-
но, що ти не встигнеш охопити все. 
Мені подобається вчити мови, ціка-
во спостерігати, як після йоги змі-
нюється моє тіло, мрію спробувати 
живопис. Але часу на це катастро-
фічно не вистачає. Життя, на жаль, 
— кінцева дистанція. 

Син Ірини Білик відсвяткував 14-річчя 

Син народної артистки України 
Ірини Білик Гліб Оверчук від-

значив свій 14 день народження. 
Іменинник відправився в один із 
розважальних центрів, де разом із 
друзями відірвався на повну: ка-
тався на картингах, грав у боулінг і 
брав участь у лазерному бою. 

А ввечері в одному з затишних 
ресторанчиків української кухні, 
що на житомирській трасі, при-
вітати винуватця свята зібрали-
ся дорослі. Серед гостей — лише 
найближчі друзі сімейства Білик: 
скрипалька Ассія Ахат, хресний 
батько Гліба відомий продюсер 
Юрій Нікітін зі співачкою Ольгою 
Горбачовою та їхньою донькою 
Поліною. 

Серед численних подарунків, 
які підліток отримав на день на-
родження, — тижнева путівка 
на відпочинок до Туреччини. Від 
хресного Гліб одержав електронну 
книжку. Проте, мабуть, найбажа-
нішим і несподіваним став... пес, 
про якого хлопчина давно мріяв. 
Тепер у новому заміському будин-
ку Білик з’явиться чотириногий 
охоронець — вівчарка німецької 

породи. 
Наступного дня після свят-

кування син Білик вирушив на 
своє перше заняття з гольфу. «Річ 
у тому, що в середині липня я по-
їду за кордон, — ділиться планами 
Гліб. — На навчання до Ірландії, 
де, крім інших предметів, щодня 
по чотири години ми будемо гра-
ти у гольф, і, щоб уже зовсім не 
виглядати «чайником», я вирішив 
узяти кілька уроків цієї гри й опа-
нувати її ази». 
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На рок-фестивалі «Тарас Бульба» вперше буде кобзарська сцена 
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Одеситка стала «Місіс світу – 2013» 

29-річна одеситка Олена Шуба 
виборола перше місце та ко-

рону переможниці на конкурсі 
краси Mrs Top of the World 2013 у 
Латвії. 

Взяти участь у цьому пре-
стижному змаганні могли заміж-
ні жінки віком від 26 до 46 років. 
Друге місце посіла представниця 
з Уганди. Третє — конкурсантка зі 
Словаччини. 

До слова, у 1999-му Олена 
Шуба отримала титул «Міс Оде-
са». Вона закінчила Одеську на-
ціональну юридичну академію. 
Довгий час працювала в Примор-
ському райсуді. Півтора року тому 
вийшла заміж. Мріє про двох дітей 
— хлопчика та дівчинку. 

Шоубіз

Акторка Марія Голубкіна вийшла 
заміж за льотчика-космонавта 
20 червня актриса зареєструвала свої стосунки з льот-
чиком-космонавтом. Свідком на одруженні була ведуча 
передачі «Дівчата» Рита Митрофанова. «Наш обранець — 
льотчик, його звати Андрій. Він трохи молодший за Марію. 
На весіллі були тільки найближчі», — поділилася щастям 
подруги Митрофанова. Нагадаємо, Марія Голубкіна була 
дружиною актора і музиканта Миколи Фоменка. Разом 
пара прожила 13 років, у них народилися дочка Настя і 
син Ваня. Однак постійне суперництво в родині артистів 
призвело до розлучення. 

11-місячна донька 
Пермякової в «Інтернах» 
стане сином Охлобистіна 
11-місячна дочка Світлани Пермякової зіграє в 
серіалі «Інтерни» сина кіношної пари доктора 
Бикова й Анастасії Кисегач. Актор Іван Охлобис-
тін опублікував у соціальній мережі нове фото 
зі знімального майданчика серіалу, підписавши 
його просто: «Колеги». На знімку Іван тримає на 
руках новоспечену актрису — доньку Світлани 
Пермякової Варю. 

ВАЛЕРІЯ: 

Син підказав мені, 
у чому сенс життя 

В Україні розпочинається фести-
вальний сезон. 12–14 липня 2013 

року на стадіоні «Спартак» у місті 
Дубно на Рівненщині відбудеться 
легендарний рок-фестиваль «Тарас 
Бульба». Це один із найстаріших 
конкурсних фестивалів, що спрямо-
ваний на підтримку молодих україн-
ських гуртів. 

Цього року в конкурсі взяло 
участь понад 180 колективів із різних 
регіонів країни. За підсумками від-
біркових турів, що відбулися в Києві, 
Львові, Рівному, Харкові, Тернополі, 
на фестиваль запрошені 28 гуртів-
конкурсантів, з-поміж яких і визна-
читься переможець музичного фесту. 

На фестивалі цього року відбу-
лися зміни у системі голосування: 
вперше участь у визначенні пере-
можця (Гран-прі) будуть брати гля-
дачі. Традиційно володар Гран-прі 
отримає подарунок від призового 
спонсора — мережі супермаркетів 
музичних інструментів «Музторг». 

Іменитими гостями фестивалю 
будуть «Воплі Відоплясова», «Кому 
Вниз», «Борщ», Stigmata, «Перкала-
ба», Attraktor, Morphine Suffering, «Рі-
плей», «Білий Загін», John Galt, Dash, 
«Царство Небесне», Юлія Лорд, Сер-
гій Шишкін, Серго Чантурія. Вночі 

на фестивалі діятиме мала сцена. 
З акустичною програмою ви-

ступлять гурти «К 402», «Крапка» 
(12 липня), «Колос» і гурт Nebraska 
(13 липня). У неділю, 14 липня, опів-
дні, на малій сцені відбудуться ви-
ступи кобзарів. Також пройде показ 
технології майстрування традицій-
них кобзарських інструментів від 
Євгена Макоцьоби та Віктора Іщука.

Ще у програмі рок-фестивалю 
«Тарас Бульба — 2013» — вистав-
ка-продаж «Алея майстрів» (май-
стер-класи народного та декоратив-
но-ужиткового мистецтва), показ 
мистецтва боді-арту, вогняне шоу, 
майстер-клас із перукарського мис-
тецтва «Найкрутіша рок-зачіска» 
тощо. Під час фестивалю серед гля-
дачів будуть розігруватися різнома-
нітні акустичні інструменти. 

Для відвідувачів фестивалю з 
інших міст буде організоване наме-
тове містечко, в якому передбачені 
душові, туалети, питна вода, дрова. 


