
Чоловік російської співачки 
Жанни Фріске Дмитро Ше-

пелєв розповів про їхнє життя у 
Лос-Анджелесі. Телеведучий зізна-
вся, що Жанна почувається наба-
гато краще та використовує кожну 
можливість, щоб побути з синоч-
ком Платоном. «Ми живемо од-
ним днем і не думаємо про те, що 
робитимемо через два роки, куди 
поїдемо відпочивати наступного 
літа, — сказав Дмитро. — Ми зро-
зуміли, що важливо радіти тому, 
що є тут і зараз. Тому що завтра 
може і не бути. Причому це будь-
якої людини стосується». 

«Те, що Жанні краще, означає, 
що вперше за цей рік наша сім’я 
може бути разом. Не потрібно 
кудись летіти, переїжджати і здій-

снювати якісь різкі дії для того, 
щоб рятувати людину. Це дає нам 
можливість нарешті весь вільний 
час присвячувати один одному. Я 
можу одночасно обійняти і Жанну, 
і сина. Це найважливіше», — поді-
лився телеведучий. 

Дмитро також зауважив, що 
за останній рік дізнався, що таке 
справжня допомога небайдужих 
людей, яким він тепер дуже вдяч-
ний. 

«Звичайно, були ті, хто сказав 
«як шкода, як шкода» і зник. Але 
були й інші, які нам дуже допо-
магали. Словами, зв’язками, гро-
шима... Я зараз відчуваю потребу 
повернути ту турботу, ту увагу і те 
добро, які ми відчули. Повернути 
і допомагати тим, хто опинився в 
такій, як ми, ситуації», — зазначив 
Шепелєв. 

Телеведучий також додав, що 
готовий до створення благодійно-
го фонду, щоб ділитися досвідом і 
допомагати. 

На запитання, чому для ліку-
вання Жанни вони обрали саме 
Америку, Дмитро відповів: «За цей 
рік я об’їхав увесь світ. Розмовляв, 
листувався, зустрічався з лікарями 
з Росії, Ізраїлю, Німеччини, Фран-
ції, Швейцарії, Італії. Зі США, на-
віть із Мексики, літав до Японії. 
Я розмовляв із усім світом, щоб 
допомогти одній-єдиній людині. 
У результаті ми довірилися тим, у 
кого повірили. Це не був вибір між 
Росією й Америкою. Це питання, у 
що та кому ви вірите». 

Творець Вєрки Сердючки Ан-
дрій Данилко заявив, що не 

підтримує революції як такі. Він 
вважає, що все це лише політична 
гра, тому не вірить жодній зі сто-
рін. Данилко, як відомо, має квар-
тиру в самому центрі Києва, тому 
події Майдану бачив, можна сказа-
ти, з вікна. 

«Звичайно, я все це бачив, це 
все жахливо, — поділився Андрій. 
— Але якихось особливих складно-
щів особисто у мене не виникало. Я 
розумію, що багато людей у це щиро 
вірить. Але я настільки відчуваю те-
атр. Коли людина рве на собі все за 
Україну, а потім отримує в конверті 
гроші... Так само, як і за Росію. Коли 
ще була Помаранчева революція, 
мені це так усе не подобалося... Нам 
пропонували брати участь у перед-
виборних концертах, але ми відмо-
вилися. Зрозуміло, що все це опла-
чувалось, але тут не гроші грають 
роль. Я дивлюся — ну театр, і все 
тут!» — обурився Данилко. 

Андрій також не розуміє, навіщо 
люди розтрощили пам’ятники Лені-
ну. «Кому заважали ці пам’ятники? 
Це просто якісь хуліганські витівки. 
Ну ми при ньому жили! Будуйте 
інші, навіщо руйнуєте?» — сказав 
він. 

На думку Данилка, цей період 
для багатьох став періодом випро-

бувань. 
«…Не розумію всі ці вторгнення 

до будинку Пшонки. У мене відразу 
відчуття, що настала Жовтнева ре-
волюція й увірвалися п’яні моряки, 
— зізнався артист. — А чому вони 
здивувалися? Ну, зрозуміло було, 
що у них багатство. Цікаво, як би 
ті, хто все це зараз показує, поводи-
лися на їхньому місці? Такі всі гра-
мотні, але ми ж не знаємо, що від-
бувається з мозком людини, коли у 
неї така влада. Це певна спокуса і ви-
пробування, — підкреслив Андрій. 
— Хочеться в усьому цьому якогось 
здорового глузду, а не шоу. Шоу по-
винні робити артисти. Але я тут на-
віть не збираюся змагатися, тому що 
ми програємо», — зауважив він. 

Переможцем «Євробачення-2014», 
як і прогнозували букмекери, стала 
бородата співачка з Австрії Кончіта 
Вурст. Чоловік у жіночому вбранні, 
транссексуал, підкорив європей-
ську публіку піснею Rise Like a 
Phoenix. Справжнє ім’я Кончіти — 
Томас Нойвірт. Представниця Укра-
їни Марія Яремчук посіла 6-е місце. 
Друге дісталося Нідерландам, третє 
— Швеції. Сестри Толмачови з Росії 
стали сьомими. Від Яремчук, яка 
виявилася на крок попереду, їх від-
діляло 24 бали. 

«Тріумфом свободи і толерант-
ності» називають у Європі цього-
річний результат «Євробачення». 
Переможця — австрійського спі-
вака-трансвестита, що виступає 
під псевдонімом Кончіта Вурст, у 
віденському аеропорту вітали як 
героя. За Кончіту вболівало чимало 
європейців. Українці, як пише сайт 
Tabloid, також підтримали Австрію 
8 балами. 

Сам переможець після нагоро-
дження сказав: 

— Це не лише моя перемога. Це 
перемога всіх людей, хто вірить у 
майбутнє без дискримінації, май-
бутнє, що базуватиметься на толе-
рантності й повазі. Це те, чого не 
зупинять ніякі кордони, це не має 
нічого спільного з поділом на Схід і 
Захід. 

Томас Нойвірт народився 6 лис-
топада 1988 року в місті Гмунден, а 
дитинство провів у Штирії, що на 
південному сході Австрії. Закінчив 
Школу моди в Граці в 2001-му. 

У 2006 році Том брав участь у 
третьому сезоні австрійського кас-
тинг-шоу для виконавців-початків-
ців Starmania. Співак посів у цьому 
конкурсі друге місце. У 2007 році 
він заснував бой-бенд Jetzt anders! 
(поп-рок), який проіснував кілька 
місяців. 

Чому Том Нойвірт виступає в 
образі бородатої жінки? 

Ідея про бородату жінку спала 
йому на думку у зв’язку з тим, що 
в підлітковому віці він стикався з 
дискримінацією та цькуванням. За 
його словами, образ Кончіти Вурст 
став висловлюванням на захист то-
лерантності. 

— У кожного має бути право 
жити так, як він вважає за потрібне, 
якщо це нікому не заподіює шко-
ди, — вважає Том. — Зрозумійте, я 
не хочу бути жінкою. Не хочу себе 
міняти, я створила цей персонаж 
— Кончіту Вурст, щоб показати, що 
ти можеш бути зіркою в будь-якому 
вигляді. Й я ніколи не збрию бороду. 
Нізащо на світі! 

На офіційному сайті виконавця 
наголошується на різниці між ар-
тисткою Кончітою Вурст і приват-
ною особою Томасом Нойвіртом: 
на web-сторінці йдеться, що це дві 
самостійні людини з власними доля-
ми, які, втім, «працюють у злагодже-
ній команді» та «виступають разом 
за толерантність і проти дискримі-
нації». 

Як відомо, батько Кончіти Вурст 
підтримує її. Він має компанію, що 
виготовляє м’ясні вироби, і навіть 
назвав один сорт сосисок на честь 
своєї дитини. Псевдонім артиста 
безпосередньо пов’язаний із робо-
тою його тата: «вурст» у перекладі з 
німецької означає «сосиска». 

Мало хто знає, та Кончіта Вурст 
уклала гей-шлюб і зараз заміжня. 
Для свого весілля діва обрала білу 
сукню до підлоги і навіть тоді не 
збрила бороду. 

Російський співак Філіп Кір-

коров закликав вгамуватись і при-
пинити обговорювати переможця 
«Євробачення-2014». Коментуючи 
конкурс на одному з російських ка-
налів, Кіркоров заявив, що пісня 
Кончіти була гідною перемоги. 

— Переможців не судять! Пере-
могла гарна пісня! Ми програли, але 
ми гідно програли. Давайте поважа-
ти переможця. З бородою він чи без, 
— заявив Філіп. 

Марія Яремчук після повернен-
ня на Батьківщину поділилася вра-
женнями від конкурсу і також зазна-
чила, що серед усіх номерів їй понад 
усе сподобався виступ австрійки. 

— Перемога Австрії була очіку-
вана. Я згодна з тим, що в її номері 
все було досконало. Й особистість її 
теж цікава. Стільки харизми та жі-
ночності, як у неї, немає у багатьох 
знайомих мені представниць слабкої 
статі... — підкреслила Марія. 

Макаревич упевнений, що одеська 
трагедія могла статися й в іншому місті 

Фестиваль вишитих рушників уп’яте відбувся на Волині 

Російський співак і музикант 
Андрій Макаревич не зміг про-

йти осторонь трагедії в Одесі. Він 
зауважив, що не став би нічого 
писати, якби не міністр культури 
Мединський, який підколов за-
питанням: «Де ж після Одеси всі 
ці Макаревичі-Шевчуки-Акуніни? 
Чому не виходять на Марш миру?». 

«Вже виходили, пане міністре. 
І, до речі, заради того, щоб цієї ка-
тастрофи в Одесі не сталось. У нас 
за Марш миру в фашисти запису-
ють», — зауважив у відповідь лідер 

«Машины времени». 
На думку музиканта, в Одесі 

ще довго шукатимуть винних — і 
кожен на користь своєї правди. 
«А загинули люди, і їм уже все 
одно, хто перший кинув сірника. 
Цієї катастрофи не могло не бути. 
Ступінь брехні та ненависті з обох 
боків досяг такої межі, що рушни-
ця повинна була вистрілити. Не 
в Одесі, то деінде», — впевнений 
рокер. Макаревич зауважив, що 
все це відбувається через анексію 
Криму. 

На День матері у Луцьку прохо-
див Всеукраїнський фестиваль 

вишитих рушників «Вишиті обереги 
єднання». 

Традиційно лучани та гості 
міста створили спільний вишитий 
рушник єднання. Крім того, перед 
Волинським обласним академічним 
українським музично-драматичним 

театром імені Тараса Шевченка з 
вишитих рушників молодь виклала 
гасло «Єдина Україна». Таким чином 
учасники фестивалю продемонстру-
вали, що у цей складний для нашої 
країни час Україна має залишатися 
цілісною та неподільною. 

Також цього дня, у День матері, 
на Театральному майдані вшану-

вали мам героїв Небесної сотні, які 
загинули під час протистоянь у Ки-
єві, — Сергія Байдовського, Едуарда 
Гриневича, Івана Тарасюка, Віктора 
Хом’яка та Василя Мойсея. Пред-
ставники влади та духовенства по-
дякували їм за те, що виростили 
таких синів, і вручили вишиті руш-
ники, ікони та квіти. 

Потому всі пройшли створеним 
з вишитих рушників коридором від 
сходинок драмтеатру до панно-сте-
ли Героїв Небесної сотні, що розмі-
щена біля приміщення Волинської 
обласної бібліотеки для юнацтва, й 
поклали квіти. 

Для вшанування героїв Небесної 
сотні у небо випустили жовто-сині 
кульки з траурними стрічками. 

Також у рамках фестивалю на 
Театральному майдані відбувалися 
виставка-продаж розмаїтого виши-
вання, благодійний аукціон-продаж 
вишитих рушників, святковий кон-
церт творчих колективів шкіл міс-
та Луцька «Я піснями долю вишию 
свою…». 
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Данилко вважає революцію грою 
і брехнею 
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Молодь виклала гасло «Єдина Україна»

Шоубіз

У Брюса Вілліса народилася 
п’ята донька 
В американського актора Брюса Вілліса побіль-
шало улюблених жінок. Дружина Емма, від якої 
він має 2-річну Мейбл, народила йому ще одну 
доньку. Новонародженій дали ім’я Евелін Пенн 
Вілліс. Як відомо, Евелін — п’ята донечка 59-річ-
ного Брюса. Окрім неї та Мейбл, в актора є троє 
дорослих дочок від шлюбу з Демі Мур. 

Росія готує альтернативу 
«Євробаченню» — конкурс 
«Голос Євразії» 
У Росії можуть створити альтернативний «Євроба-
ченню» з його «безкінечним безумством» пісенний 
конкурс — «Голос Євразії». З такою пропозицією ви-
ступив депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін. 
«Результати останнього «Євробачення» переповни-
ли чашу терпіння. Треба виходити з цього конкурсу. 
Не можна ж терпіти це безкінечне безумство», — 
заявив Рашкін. 

Шепелєв розповів про життя з Фріске 
та сином в Америці 

Перше місце у «Євробаченні-2014» 
виборола бородата Кончіта Вурст 


