
Співачка Джамала зізналася, що 
після розстрілу Небесної сотні 
хотіла змінити професію, бо не ро-
зуміла, як можна співати, коли люди 
гинуть. Однак потім виконавиця 
усвідомила, що не може взяти в 
руки автомат, зате здатна допомага-
ти людям музикою. 

І ось не так давно Джамала ви-
пустила новий альбом і безкоштов-
но виклала його у Мережу. 

— На жаль, музику давно не ку-
пують. Нові пісні скачують в Інтер-
неті безкоштовно. На законодавчо-
му рівні артист не захищений від 
цього. Я вирішила сама викласти 
власні пісні в хорошій якості, — по-
яснила Джамала. 

Зірка також зізналася, що плаче 
щоразу, коли закінчує писати пісню. 

— Кожен твір для мене — пере-
жита емоція. За останній рік стіль-
ки всього в нашій країні відбулося, 
стільки хвилювань, і всі вони відби-
лися в моїй творчості. Багато пісень 
вийшли сумними, — поділилася 
Джамала. 

На запитання про те, чи збира-
ється вона найближчим часом вийти 
заміж, співачка зазначила: 

— На весіллі своїх друзів упійма-
ла букет нареченої. От і перевіримо 
цю прикмету, подивимося, коли я 
сама вийду заміж. Складно думати 
про радісні події, коли в країні йде 
війна і багато моїх знайомих слу-
жить у зоні АТО. Телефоную жи-
телям Донецька: бомблять, сусіда 
вбило, будинок рознесло... Ми тут, 
у Києві, до кінця не усвідомлюємо 
ситуацію. Ось навіть я, як і багато 

артистів, знімалася в соціальних 
роликах, брала участь в інших про-
ектах до Дня незалежності. І що? На 
екрані красива картинка, а проблема 
як була, так і залишається, — обури-
лася Джамала. 

До речі, у політику її не кликали.
— …І слава Богу. Я б усе одно не 

пішла. Щаслива, що займаюся своєю 
справою… Після розстрілу Небесної 
сотні я думала, що настав час, коли 
музи мовчать. Навіть хотіла змінити 
професію. Як можна співати, коли 
гинуть люди? — зізналася Джама-
ла. — А потім зустріла свою знайо-
му, яка сказала: «Ти знаєш, я тільки 
повернулася з Ізраїлю, країни, яка 
живе в умовах постійної війни, об-
стрілів. І там мені сказали: «Якби у 
нас не було мистецтва, музики, теа-
тру, ми ніколи не стали б такою роз-
виненою і сильною країною». Мені 
це дуже допомогло повернути віру 
в себе і в те, що я роблю. Не можу 
взяти в руки автомат, щоб захищати 
свою країну, але в змозі робити це 
за допомогою музики, — розповіла 
співачка. 

Також Джамала підкреслила, що 
не вважає відмову від участі у «Єв-
робаченні-2015» доцільною. 

— Мені здається, не варто від-
мовлятися від участі саме зараз. 
Навпаки, нам потрібно залучати до 
себе увагу всього світу. А телеком-
панія оголошує, що грошей немає 
— заборгували за останні чотири 
роки за трансляцію. Як це?! На сай-
ті УТ-1 в офіційному повідомленні 
пишуть: мовляв, у телеканалу немає 
фінансової можливості транслювати 
конкурс і підготувати учасника, але 
якщо люди нам допоможуть... Ми 
скидаємося на армію, медикаменти, 
їжу, а тепер ще й на «Євробачення»? 
Потрібно змінювати підхід, — сказа-
ла вона. 

Концерт Валерії в Лондоні пікетували 
українці й росіяни 

Виступ російської співачки Ва-
лерії у Лондоні зустріли пі-

кетами. Перед концертом біля 
«Альберт-холу» зібралися десятки 
активістів із українськими прапо-
рами. «Вата! Вата! Ні кривавому 
концерту!» — скандували люди на 
адресу публіки, яка квапилася по-
слухати поплічницю російського 
президента Володимира Путіна. 

Пікетувати виступ Валерії 
прийшли одразу дві групи акти-
вістів. Перший пікет організувала 
група росіян, які живуть у Лондо-
ні. Саме вони намагалися домогти-
ся не пустити співачку та її колег 
до столиці Британії. 

До росіян приєднались акти-
вісти «Лондонського Євромайда-
ну» — представники української 
діаспори. Раніше вони направили 
листа директору «Альберт-холу» 
Крісу Коттону, закликаючи його 
скасувати концерт «Валерії і Ко», 
бо його проведення може «нашко-
дити репутації» одного з найвідо-
міших концертних залів світу. 

Як стверджується в листі, Ва-
лерія та Кобзон «відкрито підтри-
мують терористичні організації — 

«Донецьку народну республіку» та 
«Луганську народну республіку», 
проти лідерів яких уведені санкції 
Євросоюзу». 

Чоловік співачки Валерії Йо-
сип Пригожин намагався переко-
нати, що концерт у Лондоні не має 
жодного стосунку до політики. 

Зрештою, незважаючи на всі 
спроби активістів скасувати кон-
церт, російські артисти все ж ви-
ступили в Лондоні. Однак не обі-
йшлося без накладок. По-перше, в 
концерті не зміг узяти участь най-
більш іменитий із «друзів Валерії» 
— Йосип Кобзон. Офіційно співак 
не прилетів до Лондона, оскільки 
у нього в останній момент вини-
кли проблеми зі здоров’ям. Однак 
організатори акції протесту біля 
«Альберт-холу» стверджують, що 
77-річний Кобзон злякався мож-
ливих неприємностей на кордоні. 

По-друге, Валерію та її сім’ю 
протримали на кордоні вісім го-
дин. По-третє, англійці заборони-
ли виступати сину Валерії Арсенію 
Шульгіну. У програмі концерту він 
був заявлений як виконавець кіль-
кох фортепіанних творів Гріга. 

Співачка та громадська активістка 
Руслана була неприємно здиво-

вана результатами парламентських 
виборів. Адже сама вона голосува-
ла за політичну силу, яка зрештою 
не пройшла до ВР. Особливо вико-
навиця дивується, яким чином до 
Ради пройшла партія «Опозиційний 
блок». 

— Дуже мене дивує, якого, ви-
бачте, милого взагалі забув «Опо-
зиційний блок» як такий. Я взагалі 
не розумію їхнього існування. Те, що 
вони  в  принципі  з’явилися,  свід-
чить про те, що стара система була, 
є, але не буде. Поки є такі активісти, 
які вистояли й один Майдан, і дру-
гий, і, повірте, буде третій, третій 
вистоїмо. Ми зробимо все для того. 
Або ви зміните цю стару систему, 
або ми це почнемо робити, — заяви-
ла Руслана. 

Вона також зауважила, що доки 
існує стара система, Україною керу-
ватиме Кремль. 

— Ми ще не усвідомили, що таке 
стара система. Я вважаю, що над 
нами залишаються феодали та царі. 
Цю стару систему не модернізува-
ти треба, її просто треба знищити. 
В першу чергу ця система керована 
Кремлем. Поки ця система є, Кремль 
нами модерує. Це моє переконання, 
суб’єктивна думка, — наголосила 
Руслана. 

Сама ж вона голосувала за ту 
партію, яка не пройшла до Ради, і 
дуже через це розчарована. 

— Я особисто голосувала за тих 
людей, які не пройшли, й мені дуже 
шкода, бо ці люди є дуже принципо-
ві. Вони мені дуже допомагали під 
час Євромайдану. 
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Писанка вестиме телешоу «Я — струнка!» 

Відома актриса і телеведуча, учас-
ниця проектів «Танці з зірками» 

та «Вишка» Руслана Писанка вес-
тиме на телеканалі «Україна» нове 
телевізійне шоу про схуднення «Я — 
струнка!». 

Колись, ще до участі у танцю-
вальному шоу в 2006 році, Руся 
важила 120 кг, а до кінця проекту 
скинула 17 кг. Зараз пишнотіла теле-
ведуча важить приблизно 100 кіло-
грамів і поставила собі мету скинути 
20. 

Руслана ще влітку цього року ви-
рішила кардинально змінити своє 
життя і схуднути назавжди. Вона 
завела свій відеоблог на сайті www.

strunka.com і канал на «Ютубі» з 
аналогічною назвою. 

Шоу виходитиме в ефір орієн-
товно з грудня по лютий. Плануєть-
ся 20 епізодів. 

Під час проекту 10 учасниць 
разом із ведучою Писанкою зро-
блять 10 важливих кроків для схуд-
нення. Раніше повідомлялося, що 
співведучим проекту на телекана-
лі «Україна» стане Юрій Горбунов, 
але у прес-службі каналу «1+1», на 
якому працює популярний теле-
ведучий та актор, це спростували. 
Виявилося, що він буде співведу-
чим лише презентації проекту «Я 
— струнка!». 

Шоубіз

Періс Хілтон заробила 
мільйон за вечір 
Американська світська левиця, актриса та спі-
вачка Періс Хілтон заробила мільйон доларів за 
один вечір. Такий гонорар білявка отримала за 
DJ-сет у нічному клубі на Ібіці. Хілтон провела 
на іспанському острові чотири дні, отримав-
ши за виступи, за підрахунками ЗМІ, близько 
2,7 мільйона доларів. «Я не хочу хвалитися, 
але це здорово, коли тобі так добре платять за 
те, що ти любиш робити», — прокоментувала 
Періс. 

Охлобистін потрапив 
до «чорного списку» Латвії 
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич вніс 
до «чорного списку» російського актора Івана Охло-
бистіна, який завзято підтримує агресію Путіна щодо 
України. Ринкевич пояснив, що висловлювання актора 
розпалюють етнічну ворожнечу. До речі, 7 листопада 
Охлобистін мав виступати в ризькому Будинку кон-
гресів. Раніше до «чорного списку» Латвії потрапили 
артисти Валерія, Йосип Кобзон та Олег Газманов. 

Співачка Злата Огневич таки 
стала депутатом Верховної 

Ради, адже партія Олега Ляшка, з 
якою балотувалася виконавиця, за 
результатами виборів проходить 
до парламенту. В інтерв’ю Кате-
рині Осадчій Злата вперше про-

коментувала своє депутатство та 
розповіла, чому пішла в політику 
саме з Ляшком. «Я брала участь в 
одному з концертів для вояків із 
АТО, а Олег Валерійович повер-
тався із зони, де допомагав бій-
цям. Він мене побачив на цьому 
концерті. У нас відбулася зустріч. 
Він сказав, що був вражений, що 
я не просто співачка, а тим, що я 
говорила бійцям зі сцени, — поді-
лилася Злата. 

— Він мені сказав: «Злато, поки 
просто подумай, хотіла б ти піти 
до моєї молодої команди як лю-
дина культури, боротися за свою 
справу». Я відповіла, що подумаю, 
порадилася з командою. Після 
цього я прийшла на зустріч із Оле-
гом Ляшком і сказала, що давайте 
спробуємо», — розповіла Огневич. 

Артистка також запевнила, що 
депутатська робота не завадить їй 
займатися творчістю. 

Російський співак Андрій Мака-
ревич, який відверто засуджує 

політику президента Росії Володи-
мира Путіна, випустив нову пісню. 
Лідер «Машины времени» заспівав 
про нападки на нього за позицію 
щодо українського питання. 

Пісню оприлюднив на персо-
нальному сайті журналіст Олег 
Кашин. Макаревич співає про 
цькування, яке пережив остан-
нім часом, і про реакцію на нього 
аудиторії: «Ну что ты распелся, 

милый? Ну кто же тебя просил?». 
Нагадаємо, Андрій Макаревич 

почав засуджувати політику Пу-
тіна після анексії Криму. Пізніше 
музикант заспівав у Святогірську 
перед дітьми-біженцями з Донба-
су, де нині триває війна. 

Наразі регулярно скасовують-
ся концерти рокера на території 
Росії. А один із депутатів Держ-
думи взагалі закликав позбавити 
Макаревича усіх звань і нагород. 

Макаревич заспівав про себе: «Ну что ты 
распелся, милый? Ну кто же тебя просил?» 

Руслана неприємно здивована результатами парламентських 
виборів 

Новоспечена депутатка Огневич 
розповіла, як потрапила до Ляшка 

ДЖАМАЛА: 

Я не можу взяти в руки автомат, 
але в змозі допомогти мистецтвом


