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Шоубіз

Співак повідомив, що через обмеження, які може ввести Київ для людей,
котрі відвідали Крим, він змушений
відкласти виступи до моменту, коли
«конфліктна ситуація буде врегульована», повідомляє mk.ru.

Бред Пітт забирає Анджеліну Джолі та
дітей з Америки

Б

ред Пітт і Анджеліна Джолі в
черговий раз спростували чутки про розлад у стосунках пари.
У зв’язку з початком зйомок
сиквела фільму «Світова війна Z»
актор був змушений покинути
США на півроку. Бред не захотів
залишати Анджеліну на такий довгий термін одну з дітьми. І тому
прийняв рішення взяти всю свою
велику сім’ю з собою до Великобританії, повідомляє 7days.ru.
Ймовірно, Пітт не тільки не
хоче перекладати тягар виховання
шести дітей на Джолі, а й справді
дуже турбується через стан дружини. Після появи Анджеліни на
прем’єрі фільму «Кунг-фу Панда
3» у пресі з’явилися припущення,

що в неї почалися серйозні проблеми зі здоров’ям. Надівши коротке чорне плаття, Джолі дуже
налякала шанувальників своїм
хворобливим і виснаженим виглядом. Хоча ще зовсім недавно
на відпочинку у В’єтнамі, де Пітт з
дружиною провели кілька днів без
дітей, Анджеліна виглядала цілком
здоровою та щасливою.
Можливо, раптова втрата ваги
голлівудської зірки пов’язана з переживаннями з приводу так і не
усиновленої сьомої дитини пари.
Влада Камбоджі не дали офіційної
згоди на те, щоб хлопчик Алло, з
яким встигли дуже подружитися
діти голлівудської пари, покинув
країну. Про проблеми зі здоров’ям
Анджеліни свідчить і нещодавно
зроблене татуювання на руці зірки. Сенс намальованого символу
— прохання про допомогу, свого
роду оберіг, талісман, знак того,
що твоє тіло стане непроникним
для хвороб і каліцтв.
Жити Пітт зі своєю немаленькою сім’єю планує в орендованому
будинку в Лондоні. Відомо, що у
свій минулий візит до Великобританії Бред платив за елітне житло
17 000 фунтів на місяць.

Оля Полякова досягає заслужених
мільйонів
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лютого
Суперблондинка
презентує відео-версію шоупрограми «Шлёпали шлёпки».
Восени 2015 року Оля Полякова відправилась у свій перший
масштабний тур містами України з
шоу «Шлёпали шлёпки», який охопив 28 міст, в тому числі й Луцьк.
Кульмінацією туру став концерт Суперблондинки в київському клубі STEREO. Більше
чотирьох тисяч глядачів побачили на власні очі шоу Полякової,
але співачка вважає, що кількість
глядачів її концертів повинна відповідати мільйонам, як і загальна
кількість переглядів її відеокліпів
за 2015 рік, які подолали позначку
в 10 мільйонів.
Саме тому Оля приготувала ще
один подарунок — на своїй офіційній сторінці в Facebook Полякова анонсувала повнометражну
відео-версію шоу-програми, яку
представить до Дня Закоханих.Головна Суперблондинка країни —
поєднає у двогодинному сеансі мегапотужний вокал і бездоганний
гумор. У відео-версію шоу-програми увійдуть не лише всім відомі «Шлёпки», «Люли», «ЛюбовьМорковь», «Первое лето без Него»,
але й нові сингли, які претендують
на звання майбутніх хітів. Загалом

прозвучить 25 пісень, серед яких
— римейк на україномовну композицію Кузьми Скрябіна «Хлопціолігархи».
За весь концерт глядачі стануть свідками того, як Суперблондинка змінить 8 костюмів, не
сходячи зі сцени змінюючи образи
за розсувними екранами та декораціями, а також побачать Полякову, яка летітиме над сценою на
висоті понад 4 метри, і закинутий
в зал 40-метровий надувний золотий батон.
Кульмінацією шоу стане поява
артистки верхи на кришталевому
коні в натуральну величину вартістю більше 5 000$.

Облита кислотою мешканка Індії стала
«обличчям» модного бренду

Н

овим представником бренду
Viva N Diva стала мешканка
Індії, яку в юності облили кислотою.
Як повідомляє Fasionmag, компанія зняла жінку на ім’я Лакшмі
у своєму рекламному ролику, де
демонструється лінійка жіночого

Анастасія Волочкова
побудувала театр у
своєму будинку

Італієць Алессандро
Сафіна відмовився
від кримських
гастролей

одягу.
Відео називається Face of
Courage («Обличчя хоробрості»).
У ньому обличчя дівчини зі шрамами показане крупним планом.
Представник компанії пояснив,
що мета проекту — підтримати
тих, хто постраждав від подібних
нападів.
Лакшмі облили кислотою в 15
років. Це зробив 32-річний чоловік, залицяння якого вона відхилила. Якого зараз віку Лакшмі, не
уточнюється.
Інциденти, коли молодих жінок обливають кислотою, в Індії
відбуваються досить часто. Наприклад, в листопаді 2015 року
жертвою подібного нападу стала
болгарська туристка Даря Прокіна. Дівчина отримала опіки 45 відсотків поверхні тіла, у тому числі
обличчя і плечі.

В її квартирі на Петрівці для театру
занадто мало місця. А всі попередні
будинки, в яких жила Волочкова,
вона орендувала. І тільки тепер, коли
Анастасія придбала цілий будинок,
вона змогла здійснити задумане, передає 7days.ru. Тут Волочкова планує
проводити мініконцерти.

Святослав Вакарчук: Нам
потрібні «кіборги» в політиці
Країну врятують тільки ті, кому будуть ставити пам’ятники після смерті, а
не ті, хто будує собі золоті пам’ятники при житті
23 січня лідер гурту «Океан Ельзи»
Святослав Вакарчук отримав з рук
Президента «Орден «Свободи».
Отримуючи нагороду, музикант
висловив Петру Порошенку свою
стурбованість тим, що в країні мляво проходять зміни і все списують
на війну.
«Шановний пане Президенте!
Дякую за цю нагороду. Для мене
честь отримати орден від Держави,
яку я завжди вважав, вважаю і буду
вважати найріднішою у світі. Так,
нагороди — це добре. Але, на жаль,
одними нагородами не вирішити
завдань, які стоять перед нами. 28
січня ми відзначатимемо річницю
бою під Крутами. Що спільного між
цими українськими захисниками та
тими, хто сьогодні захищає нашу
країну зі зброєю в руках на Сході?
І ті, і інші — Герої. Герої вони тому,
що свідомо жертвували найголовнішим, що в них було, — своїм життям. Чому агресія ворога захлинулася? Тому, що ці молоді хлопці та й
старші чоловіки готові були вмирати за свою країну. Вони прекрасно
розуміли, який вибір роблять. Ніхто з них не аналізував, не прораховував — вони просто жертвували.
Тому, вони — Герої.
Ворог, який роз’їдає Україну
зсередини, — корупція, тотальна
несправедливість, невігластво, низький рівень так званої еліти — значно підступніший і небезпечніший,
ніж будь-який зовнішній ворог.
Щоб перемогти його, теж потрібні
герої — герої в українській політиці
та владі. На жаль, на сьогодні таких
героїв ми не бачимо. Ми бачимо логічні вчинки. Ми бачимо бажання
всидіти на двох чи трьох стільцях.
Ми бачимо страх: страх втратити
посаду, страх втратити добробут,
політичний вплив, поставити під
удар себе чи свою сім’ю. Ми бачимо
часом розумних, але швидше хитрих
та цинічних людей, які завжди зна-

ходять логічне пояснення, чому в
Україні все не так — винна війна,
ціни на нафту, політичні опоненти,
минула влада. Ми чуємо і бачимо це
кожен день. Але ми не бачимо подвигів. Не бачимо справжніх жертв.
Нам не потрібні політики — звичайні люди. Пам’ятаєте захисників Донецького аеропорту — «кіборгів»?
Нам потрібні «кіборги» в політиці!
Сьогодні країну врятують тільки
ті, кому будуть ставити пам’ятники
після смерті, а не ті, хто будує собі
золоті пам’ятники при житті. Чому
наші політичні очільники обирають
особисте перед державним, спокій і
страх за власне майбутнє міняють на
політичні компроміси? Де посаджені злочинці? Де реальна зміна правил гри? Взагалі — де зміни в країні?
Я дуже хотів би завершити словами, що країна чекає змін, але правда в тому, що країна від влади вже
нічого не чекає. Люди не вірять владі. Не тому, що влада погана. Тому,
що влада така, як всі. А сьогодні нам
потрібні люди, здатні на подвиги,

надлюди. Я розумію, що сьогодні зіпсував комусь настрій на цьому нагородженні. Але я говорю ці слова
не з бажання облити когось брудом
чи отримати політичні дивіденди. Ні
влада, ні політична боротьба мене не
цікавлять. Я кажу Вам це тому, що
мені не байдуже! Не байдужа Ваша
репутація, не байдужа репутація
країни та її майбутнє. Це моя країна і
мені тут жити. Сприйміть, пане Президенте, ці слова серйозно — вони
не направлені персонально проти
Вас, у них немає спроби заплямувати Вашу особистість. Ці слова спрямовані до всієї української влади. І
це не просто мій приватний голос
— це, в прямому сенсі, голос народу
України. І сприйміть їх сьогодні, бо
завтра вже може бути пізно.
Цей орден буде мені нагадувати,
що кожного дня потрібно робити
більше для того, щоб твоя країна
була вільною. І нагадуватиме, що я
сам ще зробив недостатньо для того,
щоб наша країна нарешті стала кращою».

Микита Джигурда
розгромив пивну

Шварценеггер на велосипеді ледь не
потрапив у аварію

В

К

ідомий актор, співак та епатажний чоловік фігуристки Марини Анісіної Микита Джигурда
влаштував бійку в забігайлівці на
М’ясницькій вулиці Москви в середу, 20 січня, вдень. Брутальний
відвідувач, розмахуючи пляшкою
горілки, чіплявся до інших гостей, а
в кінці свого «виступу» перевернув
стіл і став бити склянки об стіни,
повідомляє «Московский комсомолец».
Як розповів очевидець дебошу,
який встиг зняти все, що відбувається, на відео, 20 січня близько
14.00 він зайшов у пивну на ланч.
Там молодий чоловік побачив за одним із столиків чоловіка з довгим
волоссям, в якому впізнав Микиту
Джигурду.
Колоритний клієнт періодично
«прикладався» до пляшки горілки,
яка стояла перед ним, і в міру споживання алкоголю ставав все більш
неадекватним і «розв’язним», заважаючи іншим відвідувачам.
У підсумку люди стали звертатися до охорони закладу, щоб вони
втихомирили «зірку», але слова охоронців на Джигурду не вплинули.
Коли в черговий раз вони підійшли
до довговолосого хулігана, той перевернув стіл, схопив пляшку горілки і
кинув її в стіну. При цьому він з характерною хрипотою прокричав: «Я
— Артист!». І доповнив цю вагому
фразу лайкою. Все закінчилося лише
тоді, коли п’яного гостя вивели із закладу під руки.

атання на велосипеді американського актора та політика
Арнольда Шварценеггера мало не
закінчилося трагедією.
Шварцнегер не туди повернув
та опинився на зустрічній смузі.
Відео пригоди, що сталася з Арні в
Едінбурзі, опинилося в Інтернеті,
повідомляє «ТаблоID» з посиланням на Contact Music.
«Він їхав не по тому боці дороги. Це було небезпечно», — розказав очевидець події.
«Там були дві зустрічні смуги. Він ризикував своїм життям.

А ще на ньому не було шолома…
А потім він спинився посередині
перехрестя, щоби зробити селфі зі
своїми друзями. Це було безвідповідально», — додав очевидець.
Фото радісного себе на велосипеді, щоправда, не з перехрестя,
Арнольд виклав у Instagram.
Як нагадує видання, торік велосипедиста-Шварценеггера зупиняла поліція в Австралії, бо він
так само їхав без шолома. Влітку ж
неуважний актор вже виїжджав на
зустрічну смугу в Лондоні. На щастя, обійшлося без зіткнень.

Дженніфер Лопес збільшила груди

П

одейкують, американська співачка та актриса Дженніфер
Лопес нещодавно зважилася на
«апгрейд» своїх форм.
Зірка, котра впевнена, що це
саме вона ввела моду на великі сідниці, довірила свої власні пластичному хірургові, а також збільшила
груди, повідомляє «ТаблоID» з посиланням на «Radar Online».
Видання попросило пластичного хірурга прокоментувати
останні фото Джей Ло. На думку
фахівця, хоч він особисто зірку й
не оглядав, хтось із його колег із її
грудьми та сідницями таки попрацював.
«Їй точно зробили груди, і хто
б це не був, його варто привітати з

добре виконаною роботою!», — заявив доктор Лайл М. Бек.
«На фото за останні кілька
років видно, що її груди та сідниці були дуже здуті та обвислі. Це
нормально для матері двох дітей
у її віці», — зазначив пластичний
хірург.
Проте на останніх світлинах
Лопес, підкреслив Бек, її груди виглядають і більшими, і вищими.
На його думку, зірці зробили підтяжку та вставили силіконові імпланти.
«Її груди мають хорошу форму
та гармоніюють із її видатним задом, який теж, схоже, гарненько
підтягли», — резюмував лікар.

