
Після тривалих переживань 
і вагань співачка Джамала 

все-таки поїхала в рідний Крим 
до батьків. Там дівчина купала-

ся у морі, зустрічалася з друзями 
та родичами і насолоджувалася 
відпусткою на батьківщині. Крім 
того, не побоялася прямо на пляжі 
викласти камінчиками головне — 
«Крим — це Україна». Ці світлини 
можна побачити в Instagram зірки. 

Джамала зауважила, що поба-
чила смуток в очах людей. «Поки 
не знаю, як і назвати все, що там 
відбувається. Смуток в очах лю-
дей. Приреченість: вірять, що все 
це тимчасово. Поки немає слів», — 
поділилася враженнями Джамала 
на початку свого перебування у 
Криму. 

Втім, судячи з фото у соцмере-
жі, співачка отримала задоволення 
від поїздки та зарядилася позити-
вом від спілкування з рідними та 
близькими. 

Знаменитий американський актор 
Робін Вільямс помер у Каліфорнії 

у віці 63 років. Його знайшли мерт-
вим у власному будинку в понеді-
лок, 11 серпня, повідомила поліція 
каліфорнійського округу Мерін. 
Правоохоронці кажуть, що в якості 
основної версії розглядають само-
губство. Останнім часом артист 
страждав від важкої депресії. 

63-річний актор — володар пре-
мії «Оскар» і кількох «Золотих гло-
бусів». Усього Вільямс зіграв у май-
же 300 кінокартинах. 

Українська співачка Світлана 
Лобода нещодавно дала відверте 
інтерв’ю, в якому розповіла про 
перерви у творчості, своє ставлен-
ня до ситуації на Сході України, а 
також про допомогу друзям, які там 
мешкають. 

— У настільки політично на-
пружений період ви виступаєте в 
рамках туру «Під забороною». Чи 
не переживаєте за особисту без-
пеку, адже провокації сьогодні мо-
жуть відбутися де завгодно? Тим 
паче, на масових концертах. Чи є 
у вас охорона в звичайному житті? 

— Ну, почнемо з того, що тур ми 
вже успішно відіграли, і, слава Богу, 
обійшлося без провокацій, а публі-
ка була дуже привітною і теплою 
буквально в усіх містах, які ми від-
відали. Я ніколи не переживаю за 
особисту безпеку, бо вірю в долю, ну 
і, звичайно, тому, що поруч зі мною 
завжди мій особистий охоронець, 
людина, яка відповідає за мою без-
пеку. Я йому довіряю. 

— Чи траплялися з вами курйо-
зи під час виступів, а якщо так, то 
які й як вдавалося вийти з делікат-
ної ситуації? 

— Курйозів трапляється купа: то 
танцюристи зачеплять люстру з кан-
делябрами і мене заливає воском, 
то я заплутаюсь у проводах і дивом, 
усупереч законам гравітації, втри-
муюся на ногах, то голі фанати біга-
ють за мною по вулицях із прохан-
ням залишити автограф на інтимних 
місцях (посміхається). 

— Ваша фігура викликає чи не 
більше інфоприводів, ніж ваша 
творчість. Розкажіть, як підтриму-
єте таку ідеальну форму та наскіль-
ки це складно? Від чого доводиться 
відмовлятися? І які слабкості ви 
собі все ж дозволяєте? 

— Звичайно, фігура — це пере-

дусім спадковість. У мене струнка 
мама. Я не відмовляю собі ні в чому, 
що стосується їжі: можу дозволити 
собі і солодке, і борошняне, і м’ясо, 
і рибу, і навіть смажену картоплю. 
Але, звісно, потрібно думати не про 
стрункість фігури, а про здоров’я 
в цілому, тому шкідливою їжею не 
зловживаю. 

— Як ставитеся до ситуації, яка 
сьогодні склалася на сході країни? 
Чи є у вас знайомі з Донецька, Лу-
ганська? Чи підтримуєте з ними за-
раз зв’язок? 

— Як можна ставитися до того, 
що в моїй країні гинуть люди? Зви-
чайно, вся моя родина дуже глибоко 
переживає цей раптовий, такий тра-
гічний період в історії нашої держа-
ви. У мене багато друзів і знайомих 
у Донецьку та Луганську, багато з 

них уже попросили про допомогу, і 
я намагаюся декого працевлаштува-
ти, декому просто допомагаємо фі-
нансами, продуктами. І кожен день 
молимося, щоб це все закінчилося і 
над нашою країною вибухали тільки 
святкові феєрверки. 

— Через трагічні події в Україні 
сьогодні артисти, як і ви, скасову-
ють деякі свої виступи. Це, без-
умовно, позначається на доходах. 
Наскільки впали ваші доходи, чи 
не шукаєте ви додаткові джерела 
заробітку? 

— У мене достатньо щільний 
гастрольний графік, але якщо рап-
том доведеться затягти ремінь, то, 
знаєте, я ж не в норкових пелюш-
ках народилася, та й тато у мене не 
олігарх... Я знаю, що таке скромний 
спосіб життя. 

Зірка зізналася, що зараз «ні про 
яке весілля не йдеться». Відпо-

відаючи на запитання журналістів 
про нібито підготовку церемонії 
цієї осені у Франції, Енджі наголо-
сила, що таких планів у неї з Бре-
дом немає. 

Як зазначає ІТАР-ТАРС, Джо-
лі давно називає свої стосунки 
з Піттом зрілими та сімейними. 
«Те, що відбувається, це не просто 
партнерські стосунки або дружба, 
або стосунки між коханцями — це 
називається сім’я», — зауважила 
вона в одному зі своїх інтерв’ю. 

Тим часом деякі видання про-
довжують стверджувати, що пара 
все-таки має намір зіграти весілля 
не пізніше майбутньої весни, при 
цьому церемонія «буде дуже ти-
хою і спокійною», а відбудеться, 
найімовірніше, в їхньому майбут-
ньому будинку. 

Ротару відзначила 67-річчя у Барселоні 

Минулого тижня співачка Со-
фія Ротару відзначила своє 

67-річчя. Артистка, яка зазвичай 
святкує день народження у Ялті, 
цього разу вирушила з родиною до 
Іспанії. За інформацією директора 
Ротару, вона зараз відпочиває у 
передмісті Барселони, де її родина 
орендувала віллу. 

«День народження мами мені 
запам’ятався теплою зустріччю 
з усіма родичами, тому що ми не 
так часто бачимося. Згадали роки 
минулі, як то кажуть, — розповів 
Руслан Євдокименко. — Онуки 
вручили мамі подарунки, які ви-
готовили своїми руками», — додав 
син співачки. 

А директор Софії Михайлівни 
також повідомив, що родичі пода-
рували їй золотий оберіг. 

«На день народження приле-
тіла сестра Софії Михайлівни Ау-
ріка. І внуки, звичайно ж. У Софії 
Михайлівни там спортивний від-
починок. Звичайно ж, як завжди, 
не обійшлося без улюбленого хобі 
Ротару — риболовлі. Для внучки 
Софії Михайлівни орендували 
коня, бо вона професійно займа-

ється кінним спортом», — поді-
лився директор. 

Крім того, концертний дирек-
тор Ротару заявив, що співачка 
почувається вже добре. Як відомо, 
вона перенесла операцію на ногах. 
«Софія Михайлівна вже віднови-
лася. Це була планова операція. 
Просто видалили невелику ши-
шечку на нозі. Нічого серйозного. 
Вже восени Софія Михайлівна 
планує поїхати на гастролі», — 
сказав він. 

Американський актор Девід Ду-
ховни став вільним чоловіком. 

Зірка «Секретних матеріалів» роз-
лучився з дружиною Теа Леоні. По-
дружжя, яке три роки намагалося 
врятувати шлюб, таки розпалося. 
За рішенням суду Духовни та Теа 
мають спільну опіку над двома їх-
німи дітьми — 15-річною донькою 
Меделейн Вест і 12-річним сином 
Кідом. Актора зобов’язали щомі-
сяця сплачувати на дітей 8333 дол. 
і ще 40 тисяч так званої «подруж-
ньої підтримки». Крім цього, Девід 
бере на себе всі витрати, пов’язані 
з дочкою та сином, зокрема літні 
табори, плату за приватні школу 
та коледж. 
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Кіркоров, Меладзе та Басков відмовилися 
співати у Криму 

Одні з найактивніших гастроле-
рів у Криму — Філіп Кіркоров, 

Микола Басков, Валерій Меладзе 
та Борис Моїсеєв — відмовилися 
від заробітків на півострові. При-
наймні так пише видання «Вести.
ua» з посиланням на організаторів 
концертів. Ідеться про сольні ви-
ступи згаданих російських артис-
тів. Адже ті ж таки Басков і Кір-
коров візьмуть участь у «Дитячій 
Новій хвилі», яка пройде з 16 по 
18 серпня. 

Чому їм тепер не співається 
в Криму, Микола, Філіп, Валерій 
та Борис говорити не хочуть, але 
організатори концертів пояснили: 

«Ці артисти збирають в Україні 
аншлаги. У того ж Кіркорова та 
Меладзе в Києві по два концерти 
поспіль. Мабуть, вони вирішили 
не грати на нервах українських 
шанувальників і відмовилися ви-
ступати в анексованому Криму». 

Та не всі артисти з Росії готові 
відмовитися підзаробити на оку-
пованій території. Афіші клубів і 
концертних залів Ялти, Севасто-
поля, Феодосії, Алушти рясніють 
такими іменами, як Стас Михай-
лов, Валерій Леонтьєв, «Наутилус 
Помпилиус», Стас П’єха, Григорій 
Лепс, «Баста» й інші. 

Шоубіз

Полтавчани протестують 
проти проведення 
Сорочинського ярмарку 
Сорочинський ярмарок планували провести з 18 до 
24 серпня 2014 року в с. Великі Сорочинці Мирго-
родського району Полтавської області. Однак жителі 
трьох сіл — Великі Сорочинці, Велика Обухівка та Со-
лонці — перекрили дорогу. Тим самим люди вимага-
ють, щоб через складну ситуацію в державі цьогоріч 
відмінити проведення заходу. 

Півсотні гуртів виступило 
на фестивалі «Захід» 
Вже вшосте в Родатичах, що неподалік від 
Львова, відгримів фестиваль «Захід». Про-
тягом трьох днів, із 8 по 10 серпня, на трьох 
сценах виступило півсотні українських і 
закордонних гуртів. Триденний фест щоночі 
затягував далеко за північ, адже саме на «за-
куску» залишали «Тартака», «Ляпіса Трубецко-
го» та «Бумбокса». 

Лідер «Машины времени» диву-
ється тому факту, що у Росії за-

вжди вважали винними Америку в 
усіх смертних гріхах. Та тепер градус 
ненависті до американців дещо змі-
нили. Про це Макаревич написав у 
своєму блозі на «Снобі». 

«Ненависть — кепський цемент 
для скріплення нації: швидко роз-
сихається й надовго отруює навко-
лишнє середовище», — впевнений 
рокер. 

Далі музикант розмірковує над 
тим, як нині винними у всьому по-
даються конкретні американці, а не 

«купка імперіалістів»: 
«Цікаво — у радянські часи, коли 

американці у нас також були винні 
у всіх смертних гріхах, картина по-
давалась усе ж таки дещо інакша: 
прості американські робітники по-
давалися друзями робітничого кла-
су радянської країни, але їх нещадно 
пригнічувала купка імперіалістів, 
які мріяли розв’язати ядерну війну. 
Сьогодні ми чуємо виключно імена 
політиків — Обама, Керрі, Псакі… А 
що, робітничий американський люд 
змінив до нас ставлення? Що так?» 
— додав Андрій Макаревич. 

Андрій Макаревич вважає, що ненавистю скріплювати націю 
не варто 

Джамала з’їздила до батьків і заявила, 
що Крим — це Україна 

Анджеліна Джолі спростувала чутки 
про весілля з Бредом Піттом 

Девід Духовни розлучився після 17 років 
шлюбу 

Світлана Лобода кожен день молиться, 
щоб війна в країні закінчилася 


