
Оголошення групою «Скрябін» 
гастролей по США в серпні 

цього року викликало гостру нега-
тивну реакцію громадськості. Лі-
дер гурту Андрій Кузьменко (Кузь-
ма) на своїй сторінці у «Фейсбук» 
відповів на дорікання українців. 

За його словами, головним 
аргументом проти концертів 
«Скрябіна» є «непатріотичність» і 
«недоцільність». Особливо шану-
вальники незадоволені виступом, 
що відбудеться в Америці на День 
Незалежності України. 

Андрій Кузьменко зазначив, 
що частина гонорару від виступів, 
а подекуди і вся сума перерахову-
ватиметься на допомогу родинам 
Небесної сотні та на потреби укра-
їнської армії. 

«Яке ви маєте право судити і 
вимірювати патріотизм українців, 
що проживають в Америці? Тих 
людей, які під час революції по-
стійно допомагали і зараз продо-
вжують допомагати тим, хто тут, в 
Україні?» — написав музикант на 
своїй сторінці у соцмережі. 

Також він додав, що для них 
виступати для кожного шануваль-

ника, і не лише в Україні, — це 
честь. 

«У такий час особливо потріб-
но шукати точки для об’єднання 
всіх українців, незалежно від міс-
ця проживання! Будьте розумні 
та взаємоввічливі й не вимірюйте 
патріотизм у частоті одягання ви-
шиванки», — додав Кузьма. 

Гурт гастролюватиме Штатами 
з 15 до 24 серпня. 

Голлівудська зірка Сандра Баллок 
очолила рейтинг найбільш висо-

кооплачуваних актрис року. За під-
рахунками видання Forbes, із червня 
2013-го по червень 2014-го артистка 
заробила 51 мільйон доларів. Баллок 
посіла перше місце в списку завдяки 
фільму «Гравітація», який зібрав у 
світовому прокаті 716 мільйонів до-
ларів. 

Зовнішня політика, яку веде остан-
нім часом Росія, обурила багатьох 
культурних діячів країни. Але 
Олексій Серебряков поки один із 
небагатьох, хто відреагував такими 
радикальними діями, як переїзд 
до іншої держави. Так, російський 
актор показаного в Каннах «Леві-
афана», відомий глядачам також 
за численними серіалами, такими 
як «Штрафбат», «9-а рота», «Мор-
ський вовк» та інші, вже оформив 
канадське громадянство і до Росії 
приїжджатиме лише на зйомки, за 
робочою візою. 

— Я вже вислухав таку кількість 
образ на свою адресу після інтерв’ю, 
де зізнався, що збираюся з родиною 
їхати до Канади... Писали тоді: по-
вертайся, ми тебе гідно зустрінемо... 
І погрози були. А тепер міністр куль-
тури каже: чому це він приїжджає 
сюди з Канади заробляти гроші?! Це 
він каже мені, якого, по суті, я утри-
мую, з податків моїх зарплату отри-
мує. Я високооплачуваний актор і 
податки плачу справно, а він вказує 
мені, де зніматися і де жити. 

— У Канаді вам добре? 
— У Канаді добре головним чи-

ном дітям. Я з радістю спостерігаю, 
що, побачивши людину в інвалідно-
му кріслі, вони підходять до неї до-
помогти, посміхаються, підбадьорю-
ють... І нехай навіть вони виростуть 
зовсім не такими, як я, — це теж на 
краще. 

Актор заявив, що не хоче більше 
чекати, коли народ порозумнішає. 

— Часто в Росії кажуть про 

те, що усмішки в західних країнах 
штучні. Але мені вже краще штучні 
усмішки, ніж щира злість, — зізна-
ється Олексій Серебряков. 

Актор пояснив, чому в Росії, як і 
раніше, — авторитаризм: 

— У нас абсолютно рабська пси-
хологія! А демократія — це відпові-
дальність. Народ у ліпшому разі де-
легує когось у владу. Мовляв, ось ми 
тебе обрали — ти за все відповідай, 
вирішуй наші проблеми! Демократія 
— це прийняття рішення на основі 
знань, чіткого розуміння, між ким і 
чим ти вибираєш. А я особисто не 
бачу сьогодні поголовного бажання 
людей отримувати освіту, розвива-

тися, підвищувати свою кваліфіка-
цію, працювати і, врешті-решт, бра-
ти на себе відповідальність, зокрема 
за країну, за владу. А тих, хто хоче, 
— крапля в морі, — зазначив Сере-
бряков. 

Олексій Серебряков мріє, щоб 
його діти росли в світі, де цінують-
ся знання, працьовитість і де «не 
обов’язково штовхатися ліктями, 
грубіянити, бути агресивними і бо-
ятися людей». 

Також він додав: 
— На жаль, тут, у Росії, як би я 

не ізолював своїх дітей, від хамства 
й агресії їх не захистиш. Це в повітрі. 
Хам переміг. 

Співачка Настя Приходько, яка 
зараз бере участь у турі на під-

тримку військових, не витримала 
та висловила все, що думає стосов-
но росіян. У своєму Twitter артист-
ка назвала їх глухими маріонет-
ками і заявила, що вони заздрять 
українцям. 

«Дивитися смішно на пости 
«Раші»!!! Хлопці, ви дурні, курка 
орлом не стане;)) У вас один орел, і 
то малуватий, скоріше орлятко, — 
почала Приходько, яку, вочевидь, 
дістало читати коментарі росіян. 
— Ми вас не чіпаємо, а ви тільки 
те й робите, що нам заздрите;))) 
Мені від Росії нічого не потрібно! 
У мене є шанувальники, які мене 
люблять! А всіх, хто проти моєї 
країни, проти мого народу, до-
рогу ви знаєте, куди йти, хоча... 
Ви там уже давно;))) Шкода вас! 
Чесно, причому дуже! — написала 
Настя. — Ви вузьколобі, ви глухі! 
Вами, як маріонетками, смикають, 
де зручно! У хлопців з Росії тіль-
ки матюки в голові!» — написала 
Приходько.

Фріске похрестила сина 

Російська співачка Жанна Фріс-
ке похрестила свого сина Пла-

тона. Таїнство відбулося в одному 
з ризьких храмів. 

Хрещеною мамою Платончи-
ка, якому в квітні виповнився рік, 
стала близька подруга Жанни Оль-
га Орлова. А хрещеним батьком — 
ще один представник шоу-бізнесу, 
чиє ім’я поки тримають у секреті. 

Як відомо, зараз Жанна, у якої 
діагностували рак мозку, почува-
ється значно краще. На початку 
липня вона переїхала з Америки 
до Прибалтики, де і відзначила 
свій 40-й день народження в колі 
сім’ї та друзів. 

Російський актор Костянтин 
Хабенський уперше показав 

свого 6-річного сина Івана, якого 
виховує спільно зі своєю матір’ю. 
Ваня разом із зірковим батьком зі-
грав у дитячій виставі «Покоління 
Мауглі». Втім, актором він бути не 
хоче, а мріє стати художником. 

Нагадаємо, у 2008 році Кос-
тянтин втратив дружину. Якийсь 
час маленького Ваню виховувала 
бабуся — теща Хабенського, яка 
живе у США. Та у 2010-му актор 
забрав сина до себе. 
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Злата Огневич радить усім друзям 
не вірити «зомбоящикам» 

«Мама і тато завжди були за 
Україну й мене виховували 

в українському ключі, я повинна 
була знати мову, — розповіла Зла-
та. — В нас у родині з татом раз на 
тиждень був день української мови, 
ми спілкувалися виключно україн-
ською. Незважаючи на те, що меш-
кали у Криму. Тому батьки дуже 
болісно сприйняли цю трагедію». 

На запитання, чи не збирають-
ся батьки поїхати з Криму, співач-
ка відповіла: «А куди їхати? Житла 
немає. Там вони вже пустили ко-
ріння. Там мають будинок, друзів, 
там робота, риболовля, велосипед, 
на якому мама їздить по набереж-
ній. Куди їхати? Живуть якось, 
миряться один із одним. У сусідів 
інші погляди, але вони дуже лібе-
ральні один до одного. Батько в 
мене виріс в Україні, він усією ду-
шею такий український, націона-
ліст у гарному сенсі слова. Що інші 
люди думають — не спілкувалася, 

не можу говорити за них. Настрої 
різні», — додала артистка. 

Злата також наголосила, що 
радить усім близьким не вірити 
телебаченню. 

«Я взагалі хочу порадити всім 
людям: і моїм батькам, і друзям 
— менше вірити пропаганді, цим 
«зомбоящикам», Інтернету. Вірте 
тільки перевіреним фактам. Ось я 
особисто приїхала до мами і ска-
зала: «В нас у Києві все спокійно, 
ніхто не стріляє». А по телевізору 
показують, що стріляють і вибухи. 
Краще нехай мені вірять. Я живу в 
Києві, й у нас усе мирно», — зазна-
чила Огневич. 

Після подій на Майдані Злата 
постійно живе у стресі. 

«Щоночі молишся за хлопців, 
щоб вони повернулися з фронту 
живі та здорові до своїх родин… 
Дуже шкода український народ!» 
— сказала Огневич. 

Шоубіз

Бандерас хоче бути 
75-річним героєм бойовиків 
Іспанський актор Антоніо Бандерас не збира-
ється йти на пенсію та сподівається грати крутих 
чолов’яг у бойовиках, навіть коли йому стукне 
75. Про це він заявив, прийшовши на прем’єру 
«Нестримних-3». За словами 53-річного артиста, ця 
стрічка руйнує стереотипи та доводить, що вік — 
це лише цифра. 

Сумська долучилася до збору 
коштів для дітей у зоні АТО 
Актриса Ольга Сумська взяла участь в акції «Мило-
сердя без кордонів» під егідою УПЦ. Метою було 
зібрати кошти для дітей, що голодують у зоні АТО. 
Ольга разом із меншою дочкою Анею збирали гума-
нітарну допомогу, яку потім представники церкви 
розвозили у місця призначення. 

Концерт співачки Ані Лорак в 
Одесі став причиною зіткнення 

активістів Євромайдану зі співро-
бітниками міліції. Інцидент стався 
3 серпня ввечері в одному з найвідо-
міших одеських клубів. 

Приблизно 200 правоохоронців 
розігнали натовп протестувальни-
ків (близько 100  осіб),  застосував-
ши гумові  кийки.  Троє  активістів  
були  затримані.  Бійка сталася через 
те, що адміністрація клубу «Ібіца» 
відмовилася скасовувати концерт 
Лорак, як того вимагали євромайда-
нівці. 

У результаті концерт Кароліни 
був таки скасований. 

Російський актор Серебряков став 
громадянином Канади, бо не хоче 
жити серед хамів 

Концерт Лорак спричинив бійку в Одесі 

Кузьма: «Не вимірюйте патріотизм 
у частоті одягання вишиванки» 

Приходько назвала росіян маріонетками 

Хабенський уперше показав сина 


