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Зеленського назвали 
кращим коміком року
Лідер «Студії Квартал-95» і генеральний продю-
сер телеканалу «Інтер» Володимир Зеленський 
названий кращим комедійним актором України 
за версією «MTV Movie Awards-2011». Цього року 
в кожній країні, де є цей музичний телеканал, 
глядачі мали змогу голосувати за вітчизняних 
улюбленців. На звання кращого гумориста, крім 
33-річного Зеленського, претендував ще один 
«квартальщик» Євген Кошовий і зірка серіалу 
«Леся+Рома» Дмитро Лалєнков.

Алек Болдуїн не проти 
покерувати Нью-Йорком
Голлівудський актор Алек Болдуїн розглядає 
можливість балотуватися в мери міста Нью-Йорк. 
53-річний артист серйозно зацікавлений узяти 
участь у виборах градоначальника, які відбудуться 
у 2013 році, повідомляє «The Hollywood Reporter». 
«Демократам потрібні гучні кандидати, і Алек може 
заповнити цю нішу», — зауважив інформатор ви-
дання. «Балотування на державну посаду — це те, 
що я можу зробити в один прекрасний день», — 
прокоментував сам актор.

ЗІРКОВЕ КОХАННЯ 

Ігор Верник наважився вдруге 
одружитися 

Майбутньою дружиною ро-
сійського шоумена Ігоря 

Верника стане чарівна брюнетка 
Дар’я Стирова. Пропозицію руки 
та серця 47-річний артист зробив 
коханій у Венеції. «Ми з Дашею 
буквально кілька днів тому повер-
нулися з Італії. Там відзначали рік 
нашого спільного життя, і я зро-
бив їй пропозицію. Наречена по-
годилася», — розповів артист.

З 22-річною моделлю Дар’єю 

Стировою актор познайомився ще 
чотири роки тому на тусовці, але 
тоді дівчина Ігорем не зацікавила-
ся. Та й сам секс-символ злякався 
віку чарівної особи — дівчині було 
всього вісімнадцять. Вона приїха-
ла в столицю навчатися та працю-
вати. Але через кілька років доля 
звела їх знову у французькому по-
сольстві. Ігор і Дарина оформляли 
візи. Відтоді закохані більше не 
розлучалися.

ВІЛЬНІ ХЛІБА 

Міка Ньютон переїхала 
в Місто Янголів 

Учасниця «Євробачення-2011» 
Міка Ньютон полетіла в Лос-

Анджелес. У Штати її запросили 
ще до участі в конкурсі. Тоді про-
дюсер Міки Тимофій Нагорний 
погодився на переїзд своєї під-
опічної.

В Америці Міка Ньютон запи-
ше новий альбом, над створенням 
якого з нею працюватиме музи-
кант Ренді Джексон, відомий своїм 
продюсуванням американського 
талант-шоу «American Pop Idol», 
а також фірма «JK Music Group». 
Уже на осінь 2011 року запланова-
ний випуск першого синглу.

З України Ньютон полетіла 
щонайменше до грудня — співач-
ка готова до того, що найближчим 
часом їй доведеться дуже багато 
працювати та навчатися. Її денний 
графік тепер містить заняття спор-
том й англійською мовою, а також 
роботу над репертуаром і кілька-
годинне розспівування.

Жити Міка буде в центрі Лос-
Анджелеса — у трикімнатній квар-
тирі, орендованій на два роки аме-
риканськими продюсерами.

ЗІРКОВЕ ПОПОВНЕННЯ 

Ані Лорак вибрала ім’я для доньки

А
ні Лорак із чоловіком і но-
вонародженою донькою 
вперше з’явилися на публі-

ці. Чоловік зірки Мурат Налкакіо-
глу забрав дружину й маленьку до-
нечку, яку пара вирішила назвати 
Софійкою, з приватного пологово-
го будинку.

Подружжя довго сперечало-
ся щодо імені для дівчинки, яка 
з’явилася на світ 9 червня. «Це 
ім’я дуже гарне. Воно поєднує і 
Україну, і Туреччину, це ім’я ін-
тернаціональне. Софія — означає 
мудрість», — повідомила щасли-
ва мама. А от прізвище первісток 

зіркової пари носитиме татове — 
Налкакіоглу.

Кароліна зізналася, що зараз 
її свідомість повністю змінилась. 
«Перші години після народження 
Софійки я дивилася на неї і плака-
ла від щастя. Все моє життя тепер 
обертається навколо цього клу-
бочка», — розчулилася співачка.

На відміну від Кароліни, Мурат 
помітно нервував, тримаючи донь-
ку на руках, і був більш стриманий 
у вираженні своїх емоцій. Але зі-
знався, що це велике щастя. Пара 
навіть сказала, що згодом може 
зважитися на ще одну дитину.

На початку червня українці нарешті 
дізнались, якій же дівчині вручить 
обручку найбажаніший холостяк 
країни Максим Чмерковський. Але 
перед виходом в ефір останньої 
програми в Інтернеті з’явилися 
фото, на яких Макс цілується з не-
відомою брюнеткою. Від моменту 
закінчення зйомок шоу «Холостяк» 
минуло три місяці, тож не дивно, 
що за цей час багато всього відбу-
лося та змінилось. Аби дізнатись, як 
розвиваються стосунки головного 
героя і його обраниці Саші Шульгі-
ної та як склалися долі інших дівчат, 
які вибули з проекту, проте дуже 
полюбилися глядачам, канал СТБ 
організував пост-шоу. Максим при-
летів зі Штатів разом із молодшим 
братом. Підтримка рідної людини 
йому дійсно знадобилася. 

Нагадаємо, «Холостяк» — це те-
левізійний проект, де за серце голов-
ного парубка України — 31-річного 
Максима Чмерковського, відомого 
бального танцюриста, власника ме-
режі шкіл танців у США, постійного 
учасника американських «Танців із 
зірками» — боролися 25 дівчат. За 
правилами шоу, в фінальному епі-
зоді герой робить пропозицію своїй 
обраниці. 

В Америці відзняли вже 15 сезо-
нів «Холостяка», та жоден із них так 
і не закінчився весіллям. Здається, 
українська версія має таке ж завер-
шення. Макс Чмерковський освід-
чився Саші Шульгіній, подарував-
ши їй у французькому замку XVII 
сторіччя обручку з діамантом. Але у 
реальному житті, без камер і сцена-
ристів, пара швидко розбіглася.

«Естебешники» поспілкувалися 
з Максом перед пост-шоу та наступ-

ного дня після зйомок, які закінчи-
лися несподівано — втечею холос-
тяка.

— Чи можна закохатися в умо-
вах реаліті-шоу? З тобою це трапи-
лося? Якщо тобі було так складно 
вибрати з-поміж кількох дівчат, 
то, значить, жодна з них не була на 
100% твоєю?

— Остання фраза доволі цікава. 
Це дійсно так. Іноді, якщо важко ви-
брати, значить, такої людини нема. 
Проте інколи можлива ситуація, 
коли імпонує не одна людина, і тоді 
вибір теж стає складним. Я думаю, 
до нашого шоу більше пасує другий 
варіант.

— Чого ти навчився на проекті 
«Холостяк»?

— Я дуже багато дізнався про 
себе. Підтвердив те, що вже знав, 
а в деяких моментах відкрив себе 
по-новому. Зрозумів, що жінки на-
справді дуже складні, тож процес їх 
пізнання для мене все ще триває.

— Чи здійснилося те, що тобі на 
проекті нагадала мольфарка Маг-
далена — буцім ти вибереш одну, а 
одружишся з іншою?

— Виходить, що так. Тільки я не 
знаю, хто ця інша.

Багато глядачів, які з захоплен-
ням дивилися шоу «Холостяк», убо-
лівали за співачку Яну Соломко. 
Здавалося, що ця дівчина ідеально 
підходить Максу. Та у фіналі він об-
рав іншу, повну протилежність — 
Сашу. На пост-шоу стало зрозуміло, 
що його стосунки з Шульгіною скін-
чились, але й з фавориткою глядачів 
Яною Соломко теж не складаються.

Чмерковський зізнався, що він 
фактично відразу розстався з Олек-
сандрою. Макс нічого не пояснював. 
З його слів стало ясно лише те, що 
коли Саша приїхала в США, він зро-
зумів — вона не його половинка.

Ведуча пост-шоу Анфіса Чехова 
все випитувала у Макса причини. Він 
ніяк не міг зосередитися на питан-
нях. А коли в студію ввійшла Саша, 
Чмерковський знітився ще більше, 
адже дівчина поводилася невимуше-
но, розслаблено. Глядачі шепотілися, 
що їй подобається з’ясовувати сто-
сунки перед камерами. Коли телеве-
дуча попросила показати ролик про 
те, що Олександра любить щедрих 
чоловіків, Макс встав, вибачився та 
покинув знімальний майданчик.

Наступного дня журналісти 
спробували вивідати у холостяка де-
які подробиці. 

— З якими якостями в жінках 
ти не готовий миритися?

— Не люблю, коли від мене по-
чинають вимагати подарунки. Іні-
ціатива повинна йти від мене. Мені 
подобається робити коханій приєм-
но, проте ненавиджу, коли від мене 
це вимагають.

— Женитися не передумав?
— Ні. Я дуже хочу дітей. Хочу, 

щоб у моїй родині були такі ж класні 
взаємини, як у моїх батьків.

— Ти казав, що зараз потре-
буєш любові та спокою. А тобі не 
здається, що Яна — це саме любов 
і спокій, а Саша тебе просто спо-
кусила?

— Яна — це казкова та чарівна 
людина. Якщо наші стосунки мати-
муть продовження, то це залишить-
ся тільки між нами, без камер. Не 
можу загадувати, що буде далі й чи 
буде взагалі. А що стосується Саші... 
Так, можливо, спокусила. Це була її 
манера й тактика.

— Чому ж усе-таки на шоу ти 
вибрав Олександру, а не Яну?

— Мені Саша сподобалася, бо я 
намагався вибрати людину, яка мені 
підійде прямо зараз. Я не хотів зро-
бити Яні боляче, якщо в нас щось не 
вийде. Мені здавалося, що в моєму 
житті є багато моментів, які Яні не 
підійдуть. Постарався її вберегти. Я 
щораз відповідаю на це питання по-
різному, тому що, напевно, сам до 
кінця не знаю відповідь.

Переможниця шоу «Холостяк» 
Саша Шульгіна в поясненнях була 
більш конкретною. 

— Олександро, з того, що пока-
зали по телевізору, глядачі так і не 
зрозуміли, хто винен у розриві — 
ти чи Макс?

— Ми з Максимом обоє схаме-
нулися, коли шоу закінчилося й ми 
опинилися в США. Річ у тому, що в 
нас різні менталітети. Чесно кажучи, 
досі не розумію, навіщо було дзво-
нити мені щодня, говорити, що су-
муєш, запрошувати в Америку, а по-
тім... Я приїхала, а він з ранку до ночі 
був на «Танцях із зірками». Жодних 
сварок не було, проте зрозуміло, що 
я дуже здивувалася.

— І розчарувалась?
— Просто Максим виявився 

хлопчиком, який не знає, чого хоче. 
Він каже, що мріє про дітей. Але на-
справді це не так. Просто він прагне 
задовольнити вимоги батьків. Бага-
то хто поливає брудом його колиш-
ню дівчину Карину, проте, думаю, 
там була точно така ж ситуація. Від 
хороших чоловіків не йдуть просто 
так.

— Максим сказав, що жалкує 
про те, що взяв участь у шоу. А ти?

— Якби я знала, якою буде реак-
ція глядачів, ніколи не погодилася 
б. Я хотіла б продовжувати кар’єру 
на телебаченні, проте учасницею 
реаліті-шоу точно більше не буду.

P.S. Хто стане наступним геро-
єм «Холостяка»?

Кастинг учасників другого сезо-
ну проекту вже йде на повний хід. 
Канал СТБ із тисяч надісланих ан-
кет уже відібрав шістдесят. А от хто 
стане новим холостяком, поки точно 
не вирішили. Джерела розповіли, що 
цю роль пропонували Володимиру 
Кличку. Проте боксер відмовився, 
пояснивши, що в нього немає змоги 
витрачати два з половиною місяці 
на вибір потенційної нареченої в 
телешоу. За чутками, тепер розгля-
даються кандидатури танцюриста 
Влада Ями та футболіста Артема Мі-
левського. А також кількох симпа-
тичних і багатих бізнесменів, які не 
відомі телеглядачам. Але й Максима 
Чмерковського ще півроку тому в 
Україні ніхто не знав...

За матеріалами СТБ та «Ivona»

Максим не обрав улюбленицю глядачів Яну Соломко

«Холостяк» Максим Чмерковський 
розчарував усіх

Стосунки з Сашею швидко закінчились

СТОСУНКИ НАПОКАЗ 

Син Денисової називає 
Кривошапка татом

До того, як пов’язати себе уза-
ми шлюбу з учасником шоу 

«Х-фактор» Олександром Криво-
шапком, хореограф Тетяна Дени-
сова була заміжня за повітряним 
акробатом Іллею Страховим, який 
працює в Німеччині за контрак-
том. Саме відстань між Тетяною 
й Іллею стала причиною їх розлу-
чення.

У шлюбі в пари народився син 
Лев, якому зараз немає й двох ро-
ків. Тепер тата синові Денисової 
заміняє Кривошапко.

«У мене є досвід спілкування 
з дітьми, — каже Олександр. — Я 
знаю, як гратися з малюком, як 
його зацікавити. Ще й займаюся 
фізичним розвитком Льовки. Він 
до мене дуже прив’язався. Так 
само, як і я до нього. І я намагаю-
ся якомога більше часу бути з ним. 
Він називає мене татом».

Попри начебто сильні почуття 
між Денисовою та Кривошапком, 
багато хто досі вважає їхній шлюб 
піаром.

«Нерозумно заради піару роз-
писуватись, одружуватись. Я впев-

нений, що Таня любить мене не 
менше, ніж я її. Я взагалі не див-
люся на інших дівчат», — запевняє 
Сашко.

Нагадаємо, Кривошапко та Де-
нисова побрались у травні цього 
року. Зараз пара роздумує над тим, 
аби обвінчатися. 

Гарною фігурою Макс завдячує танцям


