
На життєвій дорозі цього чоловіка 
нерозривно переплелися досить 
різні амплуа: інженер кольорової 
металургії, спортсмен, кулінар, 
гравець КВК, музикант, вокаліст, 
поет, сім’янин. Думаю, таки неда-
ремно Арсена Мірзояна (Бабурку) 
називають «сталевим голосом» на-
шої естради, адже, маючи музичне 
обдарування, свого часу встиг по-
працювати на справжній чоловічій 
роботі. Коли в радіоефірах лунають 
його пісні, то я особисто впізнаю 
їх із тисячі інших за своєрідною 
співочою манерою цього україно-
мовного виконавця, який родом із 
Запоріжжя. А почути його наживо у 
когорті професійних музикантів не-
щодавно мали нагоду й волинські 
прихильники під час концерту-пре-
зентації другого за ліком альбому 
«Незручні ліжка». 

— Якщо вірити інформації у 
Всесвітній павутині, за вами на 
«Голосі країни» закріпилося зван-
ня бунтаря… 

 — У будь-якому з подібних та-
лант-шоу є люди, які вважають себе 
«продюсерами», а я чомусь повинен 
вдавати, що «молодий і зелений». У 
них ніби є своя точка зору, і вони 
вважають її професійною, хоча я — 
досить немало часу в музиці. За пра-
вилами дійства краще толерантно 
промовчати, зробити вигляд, що ти 
— слухняний, але іноді таки змуше-
ний перейти певну межу. Коли вже 

немає компромісу, то вмикається 
своєрідний «бидлопакет» і кажеш: 
«Або буде отак, або ніяк. Або я про-
сто піду з шоу та розповім усю вашу 
«підноготну»... Взагалі, на мою дум-
ку, такі талант-шоу псують артиста, 
і те амплуа, яке вони нав’язують, 
може нашкодити йому в майбутньо-
му. 

— Чи перетиналися ваші творчі 
шляхи з нашим земляком Сашком 
Положинським після музичного 
проекту «Свіжа кров» і фестивалю 
«Таврійські ігри–2008»? 

— Щойно Саня мене звозив у 
ваш замок (посміхається. — Aвт.). А 
коли він буває в Запоріжжі, то разом 
їздимо на Кам’яні Могили. У твор-
чості ж була ще одна спроба, але… 
Думаю, ще перетнемося, бо свої сво-
їх не забувають, як то кажуть, «во-
рон ворону…». 

— А все ж таки ви — рокер у 
душі?

— Першочергово я — автор і ви-
конавець пісень, хлопець із гітарою. 
У кожного твору — своє аранжу-
вання, але якось пожартували, що 
співаю «міський романс, «одягну-
тий» у рок». Хоча у моєму першому 
альбомі саме цей жанр переважав 
завдяки саунд-продюсеру Віталієві 
Телезіну. Друга ж платівка — в зо-
всім різних напрямках, бо аранжу-
вання робили самі. Тому дозволили 
собі і джаз, і електронну музику, і 
рок, і навіть «попсу», адже профе-
сійний музикант має грати в різних 

жанрах. Кожна пісня — різна за на-
строєм і стилістикою. Коли хочеться 
посумувати по-чоловічому, тоді вже 
гітарист тисне на «педаль» — і по-
вний вперед! А іноді, знаєте, хочеть-
ся трохи джазу… 

— Де вам легше й чесніше пра-
цювати: в гарячому цеху «Запоріж-
сталі» чи в шоу-бізнесі? 

— Таки в першому, бо там усе 
було створено для моєї роботи, по-
ставлено конкретні завдання. Інша 
річ, коли ти сам є керівником і орга-
нізовуєш людей. Адже в мене немає 
продюсера, конкретного амплуа. 
Маю бути лише собою в музиці та 
працювати, не зупинятися. Щоб 
надмірна популярність мене не зби-
вала з обраного шляху, намагаюся 
залишатися «темною конячкою». 
Хочеться й надалі спокійно сидіти 
в кав’ярні й писати тексти, спосте-
рігаючи за тими, хто мене оточує. 
Якось там лунала з радіоефіру моя 
пісня «Капронові банти», а люди за 
сусіднім столиком розповідали одне 
одному, що це співає Арсен Мірзо-
ян, але в обличчя мене не впізнали. 

Світлана ЗОЗУЛЯ  

Директор Лорак побився з її чоловіком 

Подейкують, директор співач-
ки Ані Лорак Сергій Перман 

побився з її чоловіком Муратом. 
Скандал начебто стався на ювілеї 
Кароліни. 

38-річний Перман пропрацю-
вав із артисткою понад п’ять ро-
ків. Їздив із нею на гастролі, орга-
нізовував концерти, корпоративи, 
зйомки, забезпечував техпідтрим-

ку і комфортні умови під час турів. 
І ось виявилося, що Лорак більше з 
ним не працює. 

За однією з версій, конфлікт 
стався на святкуванні 35-річчя 
зірки. Зі слів очевидців, Мурат за-
просив на день народження своїх 
друзів і хотів посадити їх за один 
столик із Григорієм Лепсом та Іго-
рем Крутим. Але Перман вирішив, 
що не личить звичайним туркам 
ділити трапезу з суперзірками. І 
тоді між ним і Муратом нібито 
зав’язалася бійка, після чого Сер-
гію довелося звільнитися. 

Втім, існує ще й друга версія 
розвитку подій. Подейкують, що 
сварка Мурата і Сергія сталася че-
рез квитки у віп-сектор на сольний 
концерт Ані Лорак. Але суть кон-
флікту така сама — нібито Перман 
не хотів давати запрошення парт-
нерам Мурата. Кароліна пристала 
на бік чоловіка, а Сергій пішов від 
неї просто перед сольником. 
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Габріела Іслер

Титул «Міс Всесвіт–2013» виборола представниця Венесуели 

Корону переможниці конкурсу 
«Міс Всесвіт–2013» виборола 

представниця Венесуели Габріела Іс-
лер. Українка Ольга Стороженко по-
трапила до десятки найкрасивіших 
дівчат 2013 року, але до п’ятірки, на 
жаль, не пройшла. 

До десятки найкращих, окрім 
Ольги Стороженко, потрапили кон-
курсантки з Коста-Рики, Еквадору, 
Великобританії, Пуерто-Рико, Індо-
незії, Іспанії, Швейцарії, Індії, Бра-
зилії. Як відомо, цього року журі 
очолив соліст американського рок-
гурту Aerosmith Стівен Тайлер, який 

уперше судить конкурс краси. 
Нагадаємо, загалом за титул 

«Міс Всесвіт–2013» боролося 86 кра-
сунь із усього світу. Зазначимо, 
фінал конкурсу пройшов у москов-
ському Crocus City Hall. Із 86 учас-
ниць у фінал вийшло 16 дівчат, серед 
яких і українка. 

Дівчина залишилася задоволе-
на своїм виступом на змаганні та 
назвала переможницю з Венесуели 
«дуже вродливою». 

«Переможниця — стримана, ви-
хована, все правильно робила, ніко-
ли не говорила, що втомилася, хоча 
у нас був дуже напружений графік, 
— розповіла Оля Стороженко. — 
Всім було нелегко. Спали по дві-три 
години на добу. Нас відпускали о 
12-й ночі, а збирали о шостій ранку. 
Вставати доводилося вдосвіта, щоб 
встигнути підготуватися, зробити 
зачіску, нафарбуватися. Деякі дівча-
та взагалі не спали». 

За словами Ольги, саме на афте-
паті після фіналу вона відчула, скіль-
ки в неї шанувальників. «Напевно, 
годину не могла туди дійти, бо роз-
давала автографи, фотографувала-
ся... Їх зібралося більше сотні, не від-
пускали мене. Це було так дивно, що 
люди з різних країн приїхали вболі-
вати саме за Україну», — поділилася 
красуня. 

Стороженко також зазначи-
ла, що з нею познайомився лідер 
Aerosmith і член журі конкурсу Сті-
вен Тайлер. 

«На вечірці з нагоди закриття я 
познайомилася зі співаком Стівеном 
Тайлером. Цікаво, що він сам шукав 
мене: дуже хотів познайомитися, 
тому що у нього дідусь із боку матері 
— українець. Він мені сказав: «Коли 
вперше побачив тебе на сцені, то 
відразу зрозумів, що ти — з України, 
тому що найкрасивіша», — похва-
лилась Оля й додала: — Також по-
спілкувалася з Філіпом Кіркоровим, 
Дональдом Трампом, який похвалив 
мене та сказав, що я йому дуже спо-
добалася на сцені». 

Тепер Стороженко планує роз-
дати інтерв’ю в Києві, взяти участь у 
телешоу та будувати свою кар’єру на 
телебаченні. 

Шоубіз

Шварценеггер став 
особистим водієм Кличка 
Схоже, між актором та екс-губернатором Калі-
форнії Арнольдом Шварценеггером і українським 
боксером Володимиром Кличком зав’язуються 
дружні стосунки. Спершу чоловіки хизувались один 
перед одним м’язами, а тепер «Залізний Арні» ви-
рішив покатати Володю у своєму авто. Пізніше зірка 
Голлівуду написав у Twitter: «Радий був тебе бачити 
сьогодні, Кличко!». 

Тепер із піснями Стаса 
Михайлова можна спати 
Улюбленець російських жінок, співак Стас Ми-
хайлов зробив подарунок своїм шанувальницям. 
Текстильна компанія випустила постільну білизну, 
присвячену його пісням. Це вісім комплектів, од-
нак фото Михайлова прикрашає лише один набір, 
який, вочевидь, розкуплять найшвидше. Дружи-
на поп-зірки Інна поставилася до цього вельми 
прихильно і вже написала про цю подію у своєму 
мікроблозі, назвавши колекцію романтичною. 

Лорак зі своїм екс-директором

Арсен МІРЗОЯН: 

Лідер рок-гурту «Скрябін», який 
зараз разом із російською спі-

вачкою Анною Семенович веде те-
лешоу «Машина часу» на «ICTV», 
розповів про своє дитинство. 

«Найкрутіше, що пам’ятаю, 
— два ящики мандаринів, які на-
діслали з Києва дві мої тітки, — 
поділився спогадами Кузьма. — А 

ще, пам’ятаю, в шість років мій 
дядя Славік дозволив мені керува-
ти величезним лісовозом, ЗІЛом. 
Правда, я сидів у дядька на колі-
нах, але сам рулював, розминався 
з автобусами. Страшно було, але я 
крутив те кермо». Музикант також 
зауважив, що його дитинство «за-
тягнулося років до 30». 

Дитинство Скрябіна затягнулося 
до 30 років 

«Талант-шоу… псують артиста» 


