
Російський музикант Андрій 
Макаревич шокований тим, що 

на російських телеканалах увесь 
час говорять про війну. Про це лі-
дер «Машины времени» написав у 
своєму Facebook. 

«Провести кілька діб у казен-
ному приміщенні один на один із 
телевізором (а мені довелося) — 
це справжнє фізичне катування, 
— заявив Макаревич. — Друзі! 

Я, немолодий чоловік, який пере-
жив сімох вождів, заявляю: такого 
телебачення у нас не було ніколи. 
Клацаю пультом із інтервалом у 
10 секунд. Старий фільм про ві-
йну. Клац. Новий фільм про ві-
йну. Клац. Менти-бандити, грають 
жахливо. Клац. Із залу суду. Клац. 
Донецьк, війна, обов’язково хтось 
плаче. Клац. Ток-шоу, п’ятеро чо-
ловіків кричать одночасно, розі-
брати нічого неможливо (і слава 
Богу, мабуть). Клац. Кіно про пер-
шу світову...» — додав він. 

Артист занепокоєний цим і ви-
рішив спитати у своїх читачів, на-
віщо росіянам прищеплюють таку 
ненависть і на кого потім усе це 
виллється. 

«Скажіть, є ще в світі щось, 
окрім війни? На кого ми вихлюп-
немо ці мегатонни ненависті, які в 
нас щодня закачують? На себе са-
мих? Або нам покажуть на кого?» 
— написав музикант. 

Співачка Наталія Могилевська 
зізналася, що якоїсь миті відчула 
себе результативною, але не дуже 
щасливою істотою. Щоб віднайти 
гармонію із собою, вона три місяці 
провела в Індії, і це була найтрива-
ліша відпустка за всю кар’єру. 

Зараз Наташа переосмислює 
життя, змінюється та чекає на сто-
сунки, які принесуть їй «глибинну 
радість». Співачка визнала, що за-
надто багато на себе взяла. 

— Не маючи управлінської осві-
ти, очолювала велику компанію, 
здійснювала продюсування багатьох 
артистів, паралельно сама була ар-
тистом... Це дуже важко. У результа-

ті мало статися щось страшне, щоб я 
нарешті зрозуміла — так не можна. 
Після смерті мами я назавжди зміни-
ла своє життя, — сказала Наталя. — 
Розмір катастрофи усвідомила, коли 
жила в Індії. У мене був час побути 
наодинці з собою, і я так само, як 
героїня фільму «Їж, молись, кохай» 
Джулія Робертс, спробувала зрозу-
міти — чого хочу, про що мрію… 
Майже три місяці! Таку розкіш, як 
зупинка робочого процесу на кілька 
місяців, я дозволила собі вперше за 
дуже-дуже багато років, — поділи-
лась артистка. — Раніше я жила, не 
шкодуючи себе: домагалася, чого б 
то не коштувало, максимуму резуль-
татів, «витискала» свої тіло, душу та 

мозок на сто відсотків... Так було до 
недавніх часів, поки я не зрозуміла: 
час відчути себе жінкою, яка насоло-
джується душевним теплом і готова 
із задоволенням жити, творити і лю-
бити», — зізналася Могилевська. 

Наталія наголосила, що дуже 
змінилася за останній час. Тому те-
пер їй потрібен уже інший тип чоло-
віка, не такий, як підходив їй раніше. 

— Я стала більш системною, ні-
куди тепер не спізнююся — це диво-
вижна якість, на вироблення якої я 
витратила роки життя! І мені тепер 
потрібна інша людина. Але яка — я 
сама ще не сформулювала для себе 
до кінця, поки не завершила власну 
«освіту» на цьому етапі, — зауважи-
ла вона. 

Розмірковуючи про різні ролі жі-
нок у житті, Могилевська визначила 
свою. 

— Я вибрала філософію жінки-
директора: цілеспрямованість, ак-
тивність, ніколи не скаржитися, не 
рюмсати, не зізнаватися в слабкості, 
домагатися поставленої мети, йти 
вперед, хочеш зробити добре — зро-
би сам… Загалом, тепер я розумію, 
що перетворилася на істоту досить 
результативну, але мало щасливу, — 
зізналася співачка. 

Тому тепер Могилевська перебу-
довує своє життя так. 

— Адже жіноча суть — це пе-
реважно вміння бути гнучкою… 
Жінка повинна створити будинок і 
дарувати море емоцій, а обов’язок 
чоловіка — бути активним і відпо-
відальним. А вийшло так, що все 
життя я розвивала в собі традиційно 
чоловічі якості, — зазначила Наталя. 

Крім того, виконавиця зменши-
ла навантаження — як фізичне, так 
і моральне. 

— Якщо раніше у мене було мі-
німум по два тренування в день і я 
почувалася виснаженою, то сьогодні 
роблю легку півгодинну прогулян-
ку з собаками в швидкому темпі, й 
цього, по-моєму, досить для жінки. 
Намагаюся щовечора закінчувати 
басейном, — розповіла вона. 

Помер відомий 
хореограф Олексій 
Литвинов 

На 61-му році життя після 
важкої хвороби помер відо-

мий хореограф та викладач тан-
ців Олексій Литвинов. Багатьом 
українцям Олексій Ігорович 
відомий в якості судді на тан-
цювальних шоу, зокрема кіль-
кох сезонів проекту «Танцюють 
всі!». Операція та лікування ко-
штували чималих грошей, тому 
влітку цього року сім’я артиста 
звернулася по допомогу до гро-
мадськості. Рідні хореографа не 
розголошували подробиць неду-
ги, проте, найімовірніше, це була 
онкологія. 
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Приходько та Руслана знову поїдуть 
на Донбас підтримати бійців 

Команда туру «Підтримаємо 
своїх», який спрямовано на під-

тримку бойового духу захисників 
України та мирних мешканців, їде 
на Донбас учетверте. 

Цього разу команда туру разом 
із Анастасією Приходько, яка при-
святила новий кліп героям Украї-
ни, Тонею Матвієнко, Русланою та 
гуртом Ray Band відвідають міста 
Сватове і Сєверодонецьк. Саме 
у цих містах артисти виступлять 
для військових, а також заїдуть на 
блокпости, аби поспілкуватися та 
підтримати бійців, які стоять на 
варті. 

«Ми розпочали четверту фазу 
туру з міста Біла Церква, потім була 
Коломия, — розповідає Віталій 
Пастух, музичний продюсер туру 
«Підтримаємо своїх». — 26 грудня 
плануємо концерт у Хмельниць-
кому — це все збір коштів на теплі 
речі воїнам. А сьогодні їдемо при-
вітати наших героїв із Днем Зброй-

них сил України. Незважаючи на 
великий брак коштів та ресурсів, 
ми їм обіцяли, і ми їдемо!». 

Протягом туру «Підтримаємо 
своїх» артисти встигли дати 17 кон-
цертів. До туру долучилися такі 
зірки, як Марія Бурмака, Руслана, 
Злата Огневич, «Мед Хедс», Ярмак, 
Анастасія Приходько, Марія Ярем-
чук, Володимир Ткаченко, Тоня 
Матвієнко, Арсен Мірзоян та бага-
то інших. 

Шоубіз

Мадонну визнали 
найбагатшою 
Американська співачка Мадонна виявилася най-
заможнішою із артистів, що записуються. Вона 
випередила Пола Маккартні, Елтона Джона та 
Бейонсе. Таким став рейтинг найгрошовитіших зірок 
від компанії Wealth-X. За оцінками експертів, статки 
56-річної Мадонни наразі сягають приблизно 800 
мільйонів доларів. Маккартні має на 140 мільйонів 
менше та посідає другу сходинку. На третій опинився 
найдорожчий репер світу Dr. Dre, який за роки своєї 
творчої кар’єри наскладав 650 мільйонів доларів. 

Том Круз закрутив роман 
із молодою асистенткою 
Голлівудському акторові Тому Крузу припи-
сують черговий роман. Місяць тому точилися 
чутки про стосунки 52-річної зірки із Ліндсі 
Лохан, а тепер у коханки Круза записали його 
22-річну помічницю. Про можливий службовий 
роман Тома й дівчини на ім’я Емілі пише The 
Daily Mail. Видання зазначає, що актор проявляє 
неабиякий інтерес до привабливої асистентки 
— весь час між дублями спілкується з нею й 
посміхається. 

Український артист Андрій Да-
нилко зізнався, що не хоче дру-

жину та дітей. Він наголосив, що, 
можливо, років у 20 у нього й могла 
бути сім’я, однак зараз, у свої 41, Ан-
дрій ні з ким не живе та любить по-
бути на самоті. 

«Не хочу дружини, дітей. У мене 
було це бажання років у 20. Я поїхав 
із Полтави, ти ще дитина, тобі по-
трібен хтось поруч. У той час це мо-
гло би бути. Зараз я не можу цього 
уявити. Я один узагалі. Я ні з ким не 
живу. Я навіть, якщо зібратися з ки-
мось випити, посидіти, більше трьох 
людей не витримую. Мені важко. Я 
себе мучу», — розповів актор. 

Він додав, що теоретично хотів 
би приїжджати додому, де б на нього 
чекала родина, проте через важкий 
період у житті хоче побути наодин-

ці. 
«Теоретично, ти, звичайно, хо-

чеш приїжджати додому, діти біга-
ють. Але це величезна відповідаль-
ність. Зараз у мене такий період у 
житті, я б не хотів нікого поряд», — 
розговорився Данилко. 

Артист також пояснив, що вирі-
шив скасувати усі афішні концерти 
Сердючки в Україні та Росії, оскіль-
ки жанр, в якому працює, вважає на-
разі недоречним. 

«Через політику, через те, що від-
бувається, ми зайняли таку позицію. 
Скасували всі афішні концерти, які 
були заплановані, й участь в усіх но-
ворічних святах. Ми взяли таку па-
узу. Чому? Тому що, вважаю, у тому 
жанрі, в якому ми працюємо, мені 
видається, це зараз не дуже доречно 
і дивно», — прокоментував Андрій. 

Новостворений гурт «Не люди» 
презентував своє перше відео 

на пісню «Не любов». 
Тріо неординарних хлопців, 

яких, як вони стверджують, звів 
космос, зуміли втілити в життя 
нестандартну хореографію, акро-
батику та флексінг (вид танцю) у 
поєднанні із зухвалим текстом. У 
своєму дебютному кліпі вони кину-
ли виклик закону тяжіння й фізич-
ним можливостям людського тіла. 

Знімальний процес проходив у 
форматі квесту. Режисером кліпу 
виступила Аліса Космос, а авто-
ром пісні — учасниця групи «ВІА 
Гра» Айна Вільберг. «Ви не пові-
рите, але ми збиралися записувати 
іншу пісню. За тиждень до запису 

Айна переробила повністю музику 
та слова і сказала — ось це ВАША 
пісня!» — розповіли учасники гур-
ту «Не люди». 

Відеоробота на композицію 
«Не любов» стала свого роду ві-
зитною карткою колективу. «Ми 
хотіли показати в ній себе, і те, що 
ми вміємо, не занурюючи глядача 
в здогади, філософські роздуми, 
глибокі ідеї тощо. Хотілося, щоб 
насолоджувалися мелодійною піс-
нею і відео з красивими хлопцями, 
які танцюють». 

Незважаючи на те, що дебют-
ний кліп на днях з’явився в Мере-
жі, хлопці активно готують новий 
музичний матеріал, нові відео і ве-
лику презентацію проекту! 

Новий музично-танцювальний проект 
«Не люди» презентував свою першу 
відеороботу 

Макаревич назвав російське телебачення 
справжнім фізичним катуванням 

Наталія МОГИЛЕВСЬКА: 

Данилко заявив, що не хоче 
родину й дітей 

Я перетворилася на істоту досить 
результативну, але мало щасливу 


