
Чоловік співачки Альоші й лідер 
гурту «Антитіла» Тарас Тополя 

наразі перебуває у зоні АТО, де до-
помагає бійцям. Артистка зізнала-
ся, що дуже переживає за кохано-
го, але все ж таки відпускає. 

«Я намагаюся також по мож-
ливості максимально допомагати, 
щось отримати, перевезти бро-
нежилети і так далі. Я хвилююся, 
звичайно. Але він мене заспокоює 
тим, що каже, що в цей час там усе 
спокійно, що його там зустрінуть, 
він віддасть бронежилети, рації 
тощо», — поділилася Alyosha. 

Тепер, коли оголосили чергову 
хвилю мобілізації, Тополю можуть 
покликати до армії. 

«Звичайно, можуть. Він слу-
жив у МВС, — зазначила співач-
ка, але не стала казати про звання 
чоловіка. — Наразі для нього най-

головніше — допомогти армії. Він 
цілодобово зайнятий цим, його 
немає вдома, він не бачить сина, 
він увесь там», — додала Альоша. 

28 липня у маріупольській вій-
ськовій частині № 3057, яка 

була обстріляна 16 квітня представ-
никами так званої ДНР, відбувся 
виступ співачки Руслани й інших 
зірок. Концерт організували в рам-
ках туру на підтримку солдатів, які 
перебувають у зоні бойових дій. 

Військові із задоволенням вітали 
артистів. Руслані вони не лише під-
співували, а й підтанцьовували. У 
фіналі виступу разом із нею солдати 
виконали Гімн України. 

«Виступила у військовій частині 
в Маріуполі. Відчуваю, що хлопці у 
тій  частині,  в  якій  я  була,  через 
себе противника не пропустять. Усі 
вони дуже світлі люди. Єдине, чого 
потребують, — щоб їх не кинули! 
Ці чоловіки надзвичайно відваж-
ні», — написала співачка у своєму 
Facebook. 

Співак Іван Дорн, на відміну від 
багатьох своїх колег, показав дива 
патріотизму на відкритті конкурсу 
«Нова хвиля» в Юрмалі. Крім того, 
що Ваня виступив із україномов-
ною піснею гурту «Скрябін», він 
ще й вийшов на сцену у вбранні із 
зображенням українського герба. 
До речі, музиканти Дорна так само 
були одягнені у светри з тризубами. 

Виконанням славнозвісного 
«Танцю пінгвіна» Іван завів зал. 
Свій виступ співак закінчив вигу-
ками «Будьмо, гей!». Публіка добре 
сприйняла українського виконавця, 
який уже не один рік є популярним 
у Росії. Дехто з присутніх аплодував 
Дорну стоячи, а хтось у залі навіть 
розгорнув український прапор під 
час виступу поп-зірки. 

Лідер партії «Свобода» Олег Тяг-
нибок у своєму Facebook прокомен-
тував виступ Івана. 

«Не думав, що колись напишу 
респект Івану Дорну. В Юрмалі на 
«Новой валнє» він вийшов на сцену 
в майці з тризубом і заспівав україн-
ською», — написав політик. 

Також вчинок Івана прокомен-
тував продюсер і композитор Євген 
Рибчинський. Він назвав Дорна ге-
роєм та патріотом. 

«Звичайно, тризуб не «ПТН — 
ХЛО», але сьогодні й білий тризуб 
на чорному фоні — це вже дрес-код 
справжнього культурного українця, 
— заявив Євген. — Мій герой сьо-
годні — це Іван Дорн! Він в авангар-
ді нашого опортуністичного шоу-
бізнесу і приклад для наслідування 
іншими. Можна, звичайно, сказати, 
що Юрмала — не Москва, але і ко-
манда в тризубах перед москалями 
і латвійцями — це не Потап із спу-
щеними штанцями перед натовпом 
прихильників із Білокамінної, — за-
значив Євген. — Пісня Кузьми про 
пінгвінів у сучасному міксі, модні 
вправні рухи, вільна поведінка та 
впевненість — це те, що робило 
картинку нічим не гіршою, ніж на 
«Греммі». Просто на сцені був Дорн! 
Як же легко виглядати патріотом, 
якщо ти ним і є насправді, — наго-

лосив продюсер. — І як важко зорі-
єнтуватися у просторі, коли, окрім 
голосу, Господь тебе нічим добрим 
більше не наділив», — резюмував 
він. 

Виступ Івана Дорна сподобався 
не всім. Сумнозвісний петербурзь-
кий депутат Віталій Мілонов запро-
понував заборонити українського 
співака у Росії. Чиновник вважає, 
що російські телеканали та раді-
останції мусять прибрати зі своїх 
ефірів пісні та кліпи артиста. Окрім 
цього, Мілонов закликає взагалі не 
дозволяти Дорну виступати на тери-
торії РФ. Про це він заявив у ефірі 
радіостанції «Говорит Москва». 

«Природно, такі люди, як Іван 
Дорн, після такої витівки можуть 
співати у Львові, Івано-Франків-
ську, можуть співати де завгодно, 
але тільки не в Росії. Ніякої ротації, 
ніякої пропаганди цих Дорнів», — 
сказав депутат. 

Як відомо, пітерський депутат 
Віталій Мілонов як ніхто інший пе-
реймається через українських ар-
тистів, які не бояться висловлювати 

свою громадянську позицію. Та у 
чиновника завжди одна реакція на 
прояв патріотизму українців — «Не-
гайно заборонити у Росії!». 

На захист співака вже виступив 
син Олега Газманова Родіон Газма-
нов. У своєму Live Journal Родіон 
назвав Дорна гарним музикантом 
та запропонував краще заборонити 
депутата Віталія Мілонова. 

«Що ж до всього іншого, то хто 
ми такі, щоб засуджувати людину, 
яка вийшла на сцену на міжнарод-
ному конкурсі з символікою своєї 
країни на одязі, хто б як до політики 
цієї країни не ставився. Давайте бу-
демо вище цього, добре? — закликав 
Родіон. — Давайте краще заборо-
нимо Мілонова. І взагалі будь-кого, 
хто намагається наступити на горло 
артисту, бо йому особисто не по-
добаються його політичні погляди, 
національність, колір шкіри або сек-
суальна орієнтація. Нехай вирішує 
аудиторія. Публіка. А не одна люди-
на, що живить за казенний рахунок 
свою манію величі», — підсумував 
син Газманова. 

Екс-«ВІА Гра» Надія Мейхер зі-
зналася, що обговорює полі-

тичну ситуацію зі своїм цивільним 
чоловіком Михайлом Уржумце-
вим, який живе у Росії. Однак кон-
флікт між двома країнами ніяк не 
позначився на стосунках пари. 

— Ми з ним реалісти і вважа-
ємо, що все це велика політична 
гра, — зауважила екс-«ВІА Гра». — 
Я себе від мирних громадян не від-
окремлюю. Росіянка, єврей, казах 
— це все мирні громадяни, і вони 
жодного стосунку до політики 
країни не мають. Якщо в Росії мене 
хтось готовий сприймати жорстко 
тільки тому, що я українка (адже 
йде страшна інформаційна війна), 
то я нічого не можу з цим вдіяти, 
— зауважила артистка. — Я вва-
жаю, що люди повинні зберігати 
між собою максимально дружні 
відносини, якої б національності 
вони не були і які б провокаційні 
речі не виходили в телеефірах. Ми 
повинні бути вище цього і насам-
перед думати своєю головою, — 
додала вона. 

Як відомо, Надя спробувала 
власні сили у багатьох професіях. 
Зокрема, вона працювала телеве-
дучою та намагалася бути актри-
сою. Втім, передусім Мейхер нази-
ває себе співачкою. 

— Все, що ви перерахували, — 
це не професії, які осягнені повною 
мірою, це захоплення, — наголо-

сила Надя. — Мені, наприклад, 
складно себе назвати актрисою і 
телеведучою. Я можу себе назва-
ти тільки співачкою, тому що це 
моя професія, в якій я намагаюся 
розвиватися і вдосконалюватися 
щодня. Творчо я можу робити що 
завгодно. У мене постійно виникає 
бажання щось творити, але все це 
швидше хобі. Своїх шанувальни-
ків я знайомлю лише з деякими зі 
своїх захоплень. Якщо, наприклад, 
я буду впевнена, що мої картини 
або розповіді гідні того, щоб їх по-
бачили люди, значить, я їх покажу 
світу, — зауважила артистка. 

Українці посіли друге і третє місця 
на «Новій хвилі–2014» 

Українським учасникам між-
народного конкурсу «Нова 

хвиля» в Юрмалі дісталися два 
призових місця. Вікторія Петрик 
посіла другу сходинку, а В’ячеслав 
Рибіков став третім. А перемогу 
здобула грузинка Нуца Бузаладзе. 

Як відомо, останнім етапом 
конкурсу є виконання пісні, напи-
саної спеціально для конкурсанта. 

«Мені дуже шкода, що конкурс 
не виграла Віка Петрик. Дуже хо-
тілося, щоб головний приз зали-
шився в Україні. Але радує те, що 
друге і третє місця наші», — зазна-
чив Рибіков. 

Нагадаємо, минулого року 
Україна, яку представляли Ольга 
Діброва й Аркадій Войтюк, посіла 
два передостанніх місця. 
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Шоубіз

Анастасія Приходько заспівала 
для Нацгвардії у Миколаєві 
та Херсоні 
Співачка Анастасія Приходько долучилася до концерт-
ного туру «Підтримаємо своїх». Разом із колегами вона 
виступила перед Нацгвардією у Миколаєві та Херсоні. На 
сторінці у Facebook Настя поділилася враженнями та світ-
линами з поїздки. Окрім Приходько, в турі на підтримку 
військових беруть участь Тоня Матвієнко, Марія Бурмака, 
Арсен Мірзоян, Павло Табаков та Володимир Ткаченко. 

Басков таємно 
одружився? 
Не встиг російський тенор Микола Басков 
«засвітити» нову подружку на ім’я Софі, 
як йому вже приписують одруження. За 
даними «Экспресс-газеты», 37-річний співак 
та 28-річна шатенка вже офіційно чоловік та 
дружина. Мовляв, молодята таємно роз-
писалися, та поки тримають це в секреті. 
Сам виконавець не коментує чутки про своє 
весілля. 

Іван Дорн спричинив фурор 
своїм виступом у Юрмалі 

Чоловік Альоші допомагає бійцям у зоні 
АТО 

Надія Мейхер закликає не піддаватися 
впливу інформаційної війни 


