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Шоубіз

Вірастюк став
багатодітним батьком

Оля Полякова вразила
ногами «від вух»

Третього сина стронгменові народила його
дружина Інна. Про появу малюка Вірастюк
написав у своєму Facebook. «Я сьогодні... Я
неймовірно щасливий, друзі! Знаєте чому?
А тому що в мене сьогодні втретє народився
син і я втретє став щасливим батьком! Вага
3 150 г, зріст 52 см. Нормально», — повідомив
важкоатлет. Нагадаємо, у Василя Вірастюка та
його дружини Інни, з якою вони побралися в
2007-му році, є спільний син.

Епатажна українська виконавиця Оля
Полякова днями приголомшила своїх
підписників. На своїй сторінці в Instagram
блондинка опублікувала фото, зроблене
під час концерту, повідомляє Neformat.
При цьому можна оцінити приголомшливу
фігуру артистки та її довгі сексуальні ноги.
Як наслідок, захоплені підписники закидали улюбленицю компліментами.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт подали на
розлучення

В

американських ЗМІ з’явилася
інформація про те, що відомі голлівудські актори Анджеліна
Джолі та Бред Пітт подали на розлучення.
Пара, як повідомляють таблоїди, вже деякий час проживає окремо. У ЗМІ активно обговорюються
можливі причини розлучення.
Прозвучали версії, що вони розходяться через ревнощі Джолі, а

також її болючу худорлявість. Зараз актриса при зрості в 169 сантиметрів важить лише 35 кілограмів.
Анджеліна Джолі зробила в
2013 році подвійну мастектомію. У
2015 році вона видалила яєчники.
Так актриса намагається убезпечити себе від онкологічних захворювань, оскільки від раку померла її
мати в 2007 році. З того моменту,
відзначають шанувальники творчості акторки, вона почала втрачати вагу.
Як вважають експерти, худнути Джолі може і ненавмисно. Можливо, у неї розвинулася нервова
анорексія, з якої вона зараз вже не
може впоратися.
Проте офіційно ця інформація
поки не підтверджується. Раніше
з’явилася в пресі повідомлення
про те, що Анджеліна Джолі та
Бред Пітт будуть близько півроку
жити в Великобританії, поки Бред
Пітт буде зніматися в сіквелі фільму «Війна світів Z».

Пісня Джамали перемогла
на відомому європейському
фестивалі
П

існя української співачки Джамали «1944», яку вона везе від
України на головний європейський
пісенний конкурс «Євробачення
2016», посіла перше місце на фестивалі European song opening 2016,
який вважається своєрідним екзитполом перед Євробаченням.
На конкурсі, який цього року
проходив у німецькому Берні, колегія з 16 суддів, представників найбільших звукозаписних компаній
Європи, прослухала 193 пісні. За
правилами музичного змагання, у
ньому беруть участь не тільки пісніпереможці національних відборів,
але також і пісні претендентів, які
дійшли до фіналу.
До слова, до першої п’ятірки увійшли також пісні фіналістів відбору
з Великобританії (Joe & Jake «You’re
Not Alone»), Вірменії (Івета Мукучян
«LoveWave»), Молдавії (Лідія Ісак
«Falling Stars») та Італії (Франческа
Мік’єлін « No Degree of Separation»).
Пісня Сергій Лазарєва, учасника
від Росії, не увійшла навіть до першої 20-ки. Нагадаємо, що черговий
61-й пісенний конкурс «Євробачення 2016», який пройде в Стокгольмі
(Швеція), стартує 10-травня — перший півфінал, 12-травня — другий
півфінал і 14 травня — фінал конкурсу.

Олександр Пономарьов заявив, що в
нього роман з Марією Яремчук

О

станнім часом все частіше
з’являлися чутки, що співак
Олександр Пономарьов крутить
роман із молодою співачкою Марією Яремчук.
Ці чутки так і залишилися б
чутками, якби не гучна заява самого Олександра.
Парочка проводить дуже багато часу разом, вони нещодавно записали дуетну пісню і виступають
зі сцени в дуеті. Марія постійно
ділиться з шанувальниками все
новими та новими фото, де вона
в компанії Олександра, до того ж

деякі фото важко назвати просто
дружніми.
А нещодавно взагалі пролунала сенсаційна заява від співака:
«Ви відстали від життя, у мене
з Марією Яремчук роман! Так, я тепер офіційний хлопець Яремчук!»
Можна, звичайно, сприйняти таку заяву, як жарт і піар, але
за кожним жартом криється своя
правдива таємниця!
До речі, нещодавно на одному
зі спільних концертів парочки, їм
прямо на сцені шанувальники вручили весільний рушник.

Ольга Горбачова
в спокусливій
сорочці зняла
новий кліп

С

Весільна сукня Міддлтон виявилася
плагіатом?

П

роти всесвітньо відомого модного дому Alexander McQueen
розпочато судовий процес. Причиною стала весільна сукня Кейт
Міддлтон, в якій вона п’ять років
тому вийшла заміж за принца Вільяма.
Лондонський дизайнер Крістіна Кенделл запевняє, що ідея
вбрання належить саме їй, але в
МакКвіна її ідею буцімто безсоромно вкрали. Про скандал навколо весільної сукні Міддлтон пише
видання The Daily Mail.
За словами позивачки, в листопаді 2010-го року вона надіслала
ескізи до Clarence House. А за кілька місяців побачила вигадану нею
сукню на нареченій Кейт.
Офіційно весільне вбрання для
Міддлтон розробила Сара Бертон, креативний директор дому
Alexander McQueen. Однак Кенделл у своєму позові зазначає, що
ідея цілком належить їй. Більше
того, буцімто вона має відповідь
із подякою від принців Вільяма та
Гаррі щодо ескізів сукні. Тож тепер
дизайнерка звинувачує модний
дім у порушенні авторських прав
і вимагає понад 720 тисяч доларів
компенсації.
«Ми абсолютно збиті з пантелику цими юридичними претен-

зіями. Крістіна Кендалл уперше
прийшла до нас чотири роки тому.
Сара Бертон ніколи не бачила жодного ескізу пані Кендалл і не знала пані Кендалл особисто до того
моменту, коли та звернулася до
нас через 13 місяців після королівського весілля», — наголосив
представник модного дому. Чому
саме лише зараз лондонська дизайнерка вирішила озвучити свої
претензії в суді — невідомо.
Нагадаємо, принц Вільям і Кетрін Міддлтон побралися 29 квітня 2011 року. Церемонію транслювали в прямому ефірі.

півачка Ольга Горбачова випустила нову композицію
«Мы преодолеем» і кліп на неї. За
словами Ольги, у пісні порушена
найпоширеніша тема, про яку
хочуть говорити жінки... Питання, яке жінка ставить найчастіше
— питання ревнощів, зради, і як
в такій ситуації має поводитися
гідна жінка.
«Немає універсального рецепту для всіх. У кожної з нас
своя історія. Цією піснею я лише
хочу розповісти про те, як я виходила з подібної ситуації в своєму
житті. Я сподіваюся, що мій досвід допоможе жінкам уникнути
помилок... Не слухати отруйні
поради «подружок», а слухати
себе та розвивати силу серця».
Новий сингл Ольги Горбачової
«Мы преодолеем» написаний і записаний під час всеукраїнського
туру арт-проекту співачки і тепер
вже лектора «7 Життів Жінки».
Відео було знято на острові
Кіпр під час короткої перерви у
відвідуванні українських міст. І
хоча Кіпр славиться яскраво вираженим архетипом Афродіти,
Ольга поділилася, що вирушила
туди за пробудженням архетипу
Гестії. Саме завдяки Гестії в кожній з нас відбувається життєвий
вибір: зберегти сім’ю або зруйнувати, відкрити в собі мудрість або
піддатися ревнощам і самознищенню. Новий кліп Ольга жартома називає найбільш прискореним у світі курсом щодо того, як
пережити зраду.

Між учасниками «Голосу країни-6»
спалахнуло кохання

В

ідбувся останній етап «вокальних боїв» на «Голосі країни».
Наступне випробування для
учасників на шляху до фіналу —
етап «нокаути», після якого в кожній
команді залишиться лише по чотири
вокалісти.
Одним із найбільш зворушливих
моментів минулого випуску став виступ темпераментної Маргарити Мелешко та співака з циганським корінням Івана Чижевича з піснею про
кохання Назарія Яремчука «Скрипка грає». Іван і Маргарита вклали у
виконання стільки щирих емоцій,
переживань, що Тіна Кароль відразу
ж відчула непідробну теплоту їхніх
стосунків. «Я побачила справжню
любов на сцені. Марго, мені здалося, що ти його зараз поцілуєш», —
прокоментувала Тіна виступ дуету.

Пара зізналася, що між ними дійсно
виникли почуття на проекті, і під
час виступу Іван остаточно підкорив
серце Маргарити. За словами Івана,
він знав, що зустріне свою долю на
«Голосі країни» — йому це наворожила бабуся.

48-річна Памела Андерсон повертається в
команду «Рятувальників Малібу»

Ш

анувальники зірки Playboy —
Памели Андерсон радіють!
48-річна модель і актриса знову
з’явиться на екранах телевізорів у
своєму знаменитому червоному купальнику. Памела після довгих умовлянь погодилася знятися в ремейку
серіалу «Рятувальників Малібу» для
«великого» екрану, оригінальна версія якого багато років тому принесла
Андерсон всесвітню популярність.
«Вона була справжньою зіркою
цілого покоління телеглядачів. Зустрічайте, як завжди неймовірна
— Памела Андерсон! Ласкаво просимо додому!» — написав у своєму
мікроблозі актор Дуейн Джонсон,
який також є продюсером ремейку
«Рятувальників Малібу».
Чутки про те, що зірка Playboy
може знову з’явитися на екранах в
образі, який полюбився глядачам,
ходили вже давно. Але офіційного
підтвердження все не з’являлося.
Було відомо, що Памела та керівництво знімальної групи вели складні та тривалі переговори. Річ у тім,
що актриса не хотіла підписуватися

на роль, яку сценаристи придумали
для Андерсон спочатку. 48-річна Памела ні в яку не хотіла, щоб їй дісталася «стареча», як вона вирішила,
роль — на тлі молодих красунь у
купальниках. У результаті зірка всетаки домоглася, щоб сценарій був
переписаний, і вона знову змогла б
дефілювати перед кінокамерами в
червоному купальнику. Адже, незважаючи на вік, зірка Playboy знаходиться у відмінній фізичній формі
та любить похвалитися нею за будьякої зручної нагоди.
Правда, на знімальному майданчику знайшлася одна персона, яка
появі Андерсон була, м’яко кажучи,
не дуже рада. Колишня кохана Леонардо Ді Капріо — Келлі Рорбах, яку
з початку зйомок все називали не
інакше як «нова Памела», була дуже
засмучена рішенням керівництва
додати в команду справжню «ікону».
До речі, кажуть, що саме Ді Капріо
допоміг Рорбах — моделі та поки ще
актрисі — отримати заповітну роль
у ремейку «Рятувальників Малібу».

