
«Кролики» кажуть, що бойкот їхніх 
концертів — замовлення 

Тиждень тому активісти місцевих 
молодіжних організацій Трус-

кавця зірвали концерт «Кроликів» 
Володимира Данильця та Володи-
мира Мойсеєнка. Серед причин бой-
коту було й те, що «Кролики» ніби-
то аплодували Кобзону, Валерії та 
Газманову на зйомках новорічного 
«Голубого вогника». Повернувшись 
до Києва, Володимир Данилець роз-
повів власну думку щодо цькування 
їхнього дуету. 

«Відразу скажу, що виправдову-
ватися ми ні перед ким не збираємо-
ся: нашої провини ні в чому немає. 
Те, що ми нібито аплодували вище-
зазначеним артистам на «Вогнику» 
— найчистіший монтаж, — одразу 
заявив Данилець. — Бойкоти наших 
виступів — 100% замовна акція! Ми 
провели 5 січня концерт у тому ж 
Трускавці, весь тисячний зал встав і 
аплодував стоячи. Люди нам стоячи 
аплодують протягом багатьох років! 
У нас лежать «у столі» дуже сильні 
політичні номери, але ми спеціаль-
но їх не ставимо, щоб не підливати 
олії у вогонь — досить і того, що від-
бувається зараз в Україні», — заува-
жив Данилець. 

Також він наголосив, що вони з 
колегою Мойсеєнком були і будуть 
українськими артистами. 

«Ми ніякого зла і шкоди не за-
подіяли нашій державі. Ми любимо 
нашу Батьківщину. І всюди її про-
славляємо — в Німеччині, Ізраїлі, 
Канаді, Америці та в інших країнах», 
— підкреслив Володимир. 

Відома українська актриса, героїня 
серіалу «Леся + Рома» нещодавно 
відзначила 40-річний ювілей. Ірму 
Вітовську театрали знають за ролями 
в Київському Молодому театрі, де 
вона працює уже 16 років. За роль 
Русалоньки актриса була номінована 
на «Київську пектораль». Всенародне 
визнання і популярність їй принесла 
роль у гумористичному серіалі «Леся 
+ Рома», за яку Вітовська нагородже-
на премією «Телетріумф». Незважаю-
чи на те, що зіграла більше тридцяти 
ролей у кіно, шанувальники часто 
називають Ірму ім’ям її ексцентрич-
ної героїні. Хоча артистка каже, що 
вони повні протилежності. 

— Звідки у вас таке незвичне для 
українців ім’я? 

— З боку матері у мене латиські 
корені, а записана я як Ірма-Ірина. 

— Ви закінчили Львівську кон-
серваторію? 

— Не за класом вокалу. Я співаю, 
але не на рівні професійних вико-
навців, які працюють над голосом по 
6–8 годин на добу. Іноді співають мої 
герої на сцені. А я зловживаю, хобі у 
мене таке. Хоча друзі-музиканти про-
понують зробити спільні проекти. Я 
співаю народним голосом, автентику, 
захоплююся фанк-роком. Не знаю, що 
з цього вийде. 

— Про кар’єру актриси мріяли з 
дитинства? 

— Ще в садочку брала участь у 

різних постановках. А в піонерсько-
му таборі зіграла свою першу роль 
— П’ятачка. У школі мені довіряли 
головні ролі в спектаклях. Викладачі 
говорили батькам, що мені пряма до-
рога в артистки. Проте сама я про це 
не замислювалася. Мені було цікаво, 
що ж було до нас і чому, тому я захо-
плювалась історією. У старших класах 
це стало хворобою. В нас був прекрас-
ний учитель історії. Він заповнював 
прогалини, які замовчували радянські 
підручники. Підпільно давав мені чи-
тати літературу, документи, листу-
вання нашої канадської діаспори. У 
мене очі відкрилися на польсько-ли-
товський період, українське бароко, 
події XIX–XX століть, «розстрiляне 
Вiдродження»... Тоді ж я по-новому 
сприйняла образи Петлюри, Бандери, 
Махна, героїв Холодного Яру. 

— Цей період приніс і багато спо-
кус... 

— З’явився доступ до дешевого 
алкоголю, сигарет, марихуани... Ці 
спокуси не минули і мене. Моя юність 
припала якраз на початок 90-х, із усі-
ма її наслідками. Зараз навіть страшно 
згадувати, як ми жили, веселилися, 
одягалися. Нам здавалося, що стаємо 
вільними, випиваючи вино та вику-
рюючи цигарку. Багато хто не зумів 
переступити той період, деякі мої зна-
йомі так і залишилися на дні. Я пробу-
вала вступити на історичний факуль-
тет Прикарпатського університету 
імені Стефаника. Не вистачило одного 

бала, але я довго не страждала. Поча-
лися романи, захоплення. Влаштува-
лася в дитячий садок нянечкою, прав-
да, не затрималася там. Зарплата була 
мізерною. Шукала будь-яку роботу: 
була у приймальній комісії Інституту 
нафти і газу, пройшла курси друкарок 
і працювала секретарем-референтом, 
торгувала в кіоску. Потім подруга вла-
штувала мене в комісійний магазин, 
де можна було купити все: від пальта 
до презерватива. Там ми примудряли-
ся переклеювати цінники, накручува-
ти вартість товару. Іноді підробляла 
інструктором із гірських лиж. Була 
цілком самостійною, ще й матері до-
помагала. 

Якось мама принесла газету з 
оголошенням: у Львові приймали на 
акторський факультет. Я підготувала 
вірш Тараса Шевченка, читала прозу 
Григора Тютюнника, заспівала народ-
ну пісню і станцювала модний танець 
під музику британської групи «Депеш 
Мод». Доклала всіх зусиль, і мене взя-
ли. 

— Як ви опинилися в Києві? 
— Коли я вчилася на четвертому 

курсі, ми приїхали в столицю на фес-
тиваль «Березіль». Станіслав Мойсеєв, 
який зараз очолює Театр імені Івана 
Франка, був художнім керівником 
Молодого театру і запросив мене на 
роботу. Мені було дуже цікаво. Але, 
приїхавши до Києва, пошкодувала. 

— Чому? 
— Почувала себе тут дуже само-

тньо. Все-таки Івано-Франківськ, 
Львів зі своєю західною архітектурою, 
затишними вуличками були для мене 
рідними. А тут усе чуже, мова інша. Це 
тепер я пізнала Київ. Він великий, різ-
ний, інтернаціональний, що дає нові 
можливості, але і вимогливий. Із од-
ного боку, в мене начебто все склада-
лося вдало, якось само собою. Але при 
цьому я дуже багато працювала над 
собою. І навіть на роль Лесі з відомого 
серіалу мене не відразу затвердили. 

— Коли вашому синочку ви-
повнилося всього чотири місяці, 
ви приступили до зйомок у фільмі 
«Лист очікування». Як вдавалося по-
єднувати роботу й материнство? 

— Захочеш їсти — і раніше ви-
йдеш. Не буду кривити душею, важ-
ливу роль відіграв гонорар за цю роль. 
Не бачу нічого поганого в тому, що 
знімалася в продукції вихідного дня. 
Це були спільні російсько-українські 
проекти з певними квотами на артис-
тів. Головні ролі обов’язково повинні 
грати актори з Росії, а інших, за за-
лишковим принципом, набирали у 
нас. Роль у «Листі очікування» прине-
сла мені другу премію «Телетріумф». 
Але зараз зніматися в російських про-
ектах або виступати там вважаю амо-
ральним. Особисто для мене ця тема 
на цей момент табу. Не можу тримати 
рублі в руках. 

Лілія МУЗИКА 

Арсен Мірзоян вирушає в тур містами 
України 

6 лютого Арсен Мірзоян вирушає 
в тур містами України з концерт-

ною програмою під назвою «Ніч». 
«Одного разу в Луцьку ми просто 
зайшли до студії звукозапису, ані 
у нас, ані у звукорежисерів не було 
на меті записати альбом, або взага-
лі будь-що записувати, ми просто 

взяли в руки інструменти, а хлопці 
сіли за пульт. Ніч просто тривала, а 
ми жили в ній. Ми прожили ніч на 
студії з музикою, не думаючи ні про 
що, результатом став диск «Ніч». Є 
старі пісні, є нові, які згодом будуть 
записані на студії повним складом 
музикантів. 

Зараз це просто наше, нічне, осо-
бисте, та ніч більше не повториться, 
але ми впіймали її настрій, яким 
готові поділитися зі слухачем», — 
каже Арсен. 

Тур охопить 11 міст України: 
12 лютого — Луцьк, 13 лютого — Во-
лодимир-Волинський, 14 лютого— 
Львів, 15 лютого — Чернівці, завер-
шення туру в Буковелі. 

Нагадаємо, в листопаді Арсен 
Мірзоян презентував у 10 містах 
України акустичну програму «Мо-
жеш як», створену з любов’ю та про 
любов, не залишаючи байдужим 
жодного присутнього на виступі. 
«Нічні» зустрічі не стануть винят-
ком та, як завжди, будуть душевни-
ми, емоційними, відвертими… 

Українська учасниця «Міс Всес-
віт–2014» 21-річна Діана Гар-

куша виборола звання другої 
віце-міс, потрапивши до трійки 
фіналісток конкурсу. Корона «Міс 
Усесвіт–2014» дісталася 22-річній 
колумбійці Пауліні Вега. Також до 
п’ятірки найкрасивіших на планеті 
потрапили дівчата з Нідерландів, 
Ямайки та США. 

Президент «Міс Україна-Всес-
віт» Олександра Ніколаєнко-Раффін 
зауважила, що Діана блискуче ви-
ступила на конкурсі. «Вона була за 
крок від перемоги та корони «Міс 
Всесвіт–2014», але у зв’язку з недо-
свідченістю і переживанням не так 
добре відповіла на перше питання 
від членів журі. На другому запитан-
ні вона вже серйозно реабілітувалася 
та зібралася, проявила патріотизм і 
зуміла своєю відповіддю приверну-
ти увагу світової громадськості до 
ситуації в Україні, — прокоментува-
ла Раффін. «Друга віце-міс Всесвіт» 
— це чудовий результат для нас, і ми 
пишаємося нашою Діаною і нашою 
країною. В такий складний для всіх 
нас час ми це заслужили», — заявила 
президент конкурсу «Міс Україна-
Всесвіт». 

Нагадаємо, торік українська 
учасниця «Міс Всесвіт–2013» Ольга 

Стороженко потрапила лише до де-
сятки найкращих. 
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Гурт «Океан Ельзи» скасував усі 
концерти в Україні у 2015 році 
У 2015-му у групи «Океан Ельзи» запланована пауза в кон-
цертній діяльності на території України, тому знову пережити 
неймовірні емоції та драйв живого виступу найближчим часом 
шанувальники гурту зможуть лише в кінотеатрі. Концерт-кіно-
версія легендарного виступу на НСК «Олімпійський» OE. 20 
Live in Kyiv, яка вийде в широкий прокат 26 лютого, — єдина 
можливість побачити і почути улюблені пісні «Океанів» цього 
року. Крім того, в Україні відбудуться сольні виступи Святосла-
ва Вакарчука у рамках сольного проекту «Вночі». 

Мейхер вестиме програму 
на радіо 
Співачка Надія Мейхер вирішила, що на теле-
баченні та кіно зупинятися не варто, й пішла на 
радіо. На початку лютого екс-«ВІА Гра» предста-
вить свою програму на «Русском радио-Украи-
на». Фактично, це буде аудіоблог. Протягом двох 
хвилин Мейхер висловлюватиме свою думку з 
різних питань — від гарячих новин та актуаль-
них соціальних проблем до дитячих щеплень, 
нових рецептів і способів догляду за вазонами. 

Російський співак Володимир 
Пресняков, схоже, готується 

вдруге стати батьком. На вагіт-
ність дружини Наталії Подольської 
46-річний артист натякнув у своєму 
Instagram. 

Володимир опублікував знімок 
коханої та підписав: «Мої улюблені 
два сердечка». Шанувальники зро-
зуміли натяк і взялися дружно віта-
ти пару з очікуваним поповненням 
у сімействі. Ймовірно, малюк Пре-
снякова та його 32-річної дружини 
з’явиться на світ наприкінці весни 
— на початку літа. 

Про те, що Подольська вагітна, 
в світській тусовці почали говори-
ти ще кілька місяців тому. Мовляв, 
останнім часом дружина Пресняко-
ва різко змінила свій стиль одягу і 
замість улюблених обтислих суконь 
почала носити більш вільне вбран-
ня. 

Наталя та Володя разом уже 
10 років, після п’яти років цивільно-
го шлюбу в 2010-му пара оформила 
свої стосунки. Нагадаємо, у Пресня-
кова вже є 23-річний син Микита від 
першого шлюбу з Христиною Орба-
кайте. 

46-річний Володимир Пресняков готується 
до народження другого малюка 

Українка увійшла до трійки фіналісток «Міс 
Всесвіт–2014» 

Ірма ВІТОВСЬКА: 

Зараз зніматися в російських 
проектах вважаю аморальним 


