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Вакарчук відправляється 
у сольне плавання
Фронтмену гурту «Океан Ельзи» Святославу 
Вакарчуку, схоже, закортіло співати сольно. 
Про те, що він готує новий проект для себе 
самого, Слава написав у своєму мікроблозі 
Twitter. До слова, аби усім було зрозуміло, 
своє повідомлення про сольний проект 
Славко продублював ще двома мовами — 
російською та англійською.

Лопес співатиме на українському 
весіллі за $1 мільйон
Майже розлучена співачка Дженніфер Лопес заспіває 
на весіллі в Україні. За це щастя наречений, ім’я якого не 
розголошується, заплатить зірці один мільйон доларів. 
Лопес розважатиме українських багатіїв на весіллі, яке 
відбудеться 26-го серпня. Наразі невідомо, хто з вітчизня-
них мажорів одружуватиметься під співи Джей Ло. Однак 
відомо, що замовив собі на весілля відому зірку саме на-
речений. Прес-секретар співачки підтвердив інформацію 
про її виступ на шлюбному торжестві в Україні.

МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

Інна Лещук підкорила болгарське 
Євробачення

З 5 по 15 липня в сонячному Со-
зополі (Болгарія) проходив VI 

Міжнародний фестиваль мистецтв 
«Музите», який болгари називають 
своїм Євробаченням. Цього року 
Україна вперше була представ-
лена у всіх музичних номінаціях 
конкурсу. У Болгарії українська 
артистка Інна Лещук виступила у 
класичному й естрадному жанрах. 

Як зізналася співачка, цей фес-
тиваль став переломним у її твор-
чості — у Болгарії, крім виконання 
рідних їй оперних здобутків, вона 
дебютувала як естрадна співачка. 
9 липня на сцені літнього театру 
«Аполонія» відбулася прем’єра ав-

торської пісні Інни Лещук «Дзвінок 
з минулого», яка обіцяє стати хітом 
і в Україні. Усе пройшло більш ніж 
вдало, відразу після цього виступу 
українка, крім високих балів журі, 
одержала офіційне запрошення на 
міжнародний пісенний конкурс в 
Іспанію.

ЧУТКИ 

Горянський хоче стати 
холостяком?

В українській театральній тусов-
ці подейкують, що актор та те-

леведучий Володимир Горянський 
збирається стати холостяком. 
Мовляв, шлюборозлучний процес 
ще не почався, однак 52-річний 
Горянський нібито вже підготував 
усі потрібні для цього папери.

Нагадаємо, у 2002 році Володи-
мир Горянський взяв шлюб із жін-
кою на ім’я Лариса, яка молодша за 
нього на 15 років. До весілля зако-
хані зустрічалися більше чотирьох 
років. У подружжя є спільна донь-
ка — 7-річна Маша.

Сам актор чутки про своє роз-
лучення не підтверджує, але й не 
спростовує. «Я не збираюся нічо-
го коментувати, це моя особиста 
справа», — зауважив Горянський. 
А дружина Володимира заявила 
по телефону, що не бачить сенсу 
взагалі щось обговорювати і ки-
нула слухавку. Так само мовчить 
і кума Горянського актриса Ольга 

Сумська: «Ви ж зрозумійте, ми — 
дуже близькі друзі, а сміття з хати 
виносити не прийнято».

МОДНИЙ БРЕНД 

Мадонна випустить 
косметику з запахом 
спецій

Поп-діва Мадонна разом із 14-річ-
ною донькою Лурдес вирішили 

взятися за випуск косметики. Таким 
чином артистка розширяє свій мод-
ний лейбл «Material Girl».

Перша косметична колекція 
бренду надійде у продаж вже у 
серпні цього року у Нью-Йорку. Всі 
охочі модниці зможуть придбати 
блиск для губ, лак для нігтів, спрей 
і молочко для тіла, а також тіні для 
повік. 

У розробці лінії косметики без-
посередню участь брала донька спі-
вачки 14-річна Лурдес. За її словами, 
вона керувалася власними смаками. 
Лурдес розповіла, що в колекції кос-
метики будуть представлені засо-
би по догляду за тілом із запахами 
фруктів, а також солодких спецій 
і квітів. Окрім косметики, модний 
бренд Мадонни випустить нові ко-
лекції нижньої білизни та коктейль-
них суконь.

ЗАСЛУЖЕНО 

«Юркеш» назвали кращим 
фестивальним колективом Європи

12 липня легендарна рок-група 
«Юркеш» на чолі з Заслу-

женим артистом України Юрієм 
Юрченком виступили на сьомо-
му закарпатському рок-фестивалі 
«Селиська Співанка-2011», на 
якому «королі корпоративів» за-
служено одержали нове звання — 
«королі фестивалів». 

Минулого разу атмосферу фес-
тивалю розпалювали українські 
команди — «ВВ» на чолі з Олегом 
Скрипкою й «Mad Heads XL», а 
цього року головним генератором 
настрою стала рок-група «Юр-
кеш», яку публіка після півтора-

годинного концерту ще довго не 
хотіла відпускати зі сцени.

Оцінили концертну майстер-
ність «Юркеш» і закордонні колек-
тиви, які приїхали на «Селиську 
Співанку-2011». Групи з Угорщини, 
Румунії, Німеччини й інших країн 
назвали «Юркеш» кращою фес-
тивальною командою Європи. За 
їхніми словами, за весь час висту-
пу на фестивалях Європи й СНД 
вони досить рідко могли зустріти 
настільки божевільну музичну ат-
мосферу й настільки позитивний 
живий драйв, які випромінюють 
на сцені «Юркеш». 

Схоже, Сергій Свєтлаков остаточно 
виріс із «кавеенівських» штанців. 
Почав свою кар’єру з командою 
КВК «Уральські пельмені», потім 
плавно перейшов у  гумористичні 
проекти телеканалу ТНТ «Наша 
Раша» і Comedy Club, а тепер йому 
одних тільки жартів недостатньо. 
І на місце його гротескно зіграних 
персонажів фрезерувальника Дулі-
на або підлітка Славіка приходять 
інші герої в якісно інших жанрах. 
На минулому «Кінотаврі» Свєтла-
ков представив дві свої акторські 
роботи. У драмі «Бедуїн» режисера 
Ігоря Волошина він зіграв лікаря 
вмираючої дівчинки, а в трилері 
«Вихованець», який вийде на екра-
ни восени, — випускника дитячого 
будинку, який взяв у заручники 
хлопчика...

— Сергію, із шоумена ви пере-
кваліфікувалися у професійного 
актора? 

— Навряд чи це так. Звичай-
но, коли почав зніматися, то вчився 
якийсь час на акторських курсах. 
Але професіоналом себе не вважаю. 
Справжній актор повинен займатися 
тільки своєю справою — принаймні 
життя показує, що ті, хто справді гід-
ні визнання, повністю віддають себе 
роботі. Я ж не здатний з головою по-
ринути в цю професію. Просто по 
натурі я — хамелеон, мені потрібно 
міняти фарби, займатися різними 
речами, інакше, якщо зациклюєш-
ся на одному — телебаченні, бізнесі 
або кіно, то покриваєшся пліснявою. 
Проходить півтора-два місяці й стає 
нудно, хочеться чогось нового. Тому 
акторство для мене — місце для екс-
периментів над собою. Адже людина 
не знає, на що здатна, поки не спро-
бує. І я пробую. До того ж коли донь-
ка виросте, мені потрібно буде їй 
щось показати й розповісти...

— Боюся, не швидко ви їй пока-
жете фільм «Вихованець», у якому 
зіграли маніяка.

— (Сміється.) Жарти жартами, 
а для мене цей фільм — гігантський 
досвід, я вперше знявся у великій 
драматичній ролі. Я багато років 
чекав сценарію, який би допоміг ви-
пустити з мене все те, що так довго 
накопичувалося. І якщо розглядати 
життя як казино, у якому ми граємо, 
то «Вихованцем» я поставив усе, що 
в мене є, на 8 «червоне». І від нього 
будуть залежати мої наступні п’ять 
років...

— Несподівано від комедійних 
ролей перейшли до драматичних, 
як, наприклад, у фільмі Ігоря Во-
лошина «Бедуїн». Що змінило ваше 
світосприйняття?

— Спочатку я відмовився грати в 
«Бедуїні», вважаючи, що моя участь в 
ньому — якась провокація. Але Ігор 
переконав, що там є роль, з якою я 
впораюся. Ця картина для мене осо-
блива... Коли отримав сценарій — це 
був перший день мого відпочинку, до 
якого я буквально доповз у жахливо-
му психічному й фізичному стані. 
Я прочитав «Бедуїна», й історія про 
вмираючу від лейкемії дівчинку на-
стільки мене вразила, що дві годи-
ни провів у закритій кімнаті... ревів. 
Одне наклалось на інше. 

У той момент я переживав силь-
ний стрес, пов’язаний з однією дити-
ною, хворою на онкологію. Це був не 
мій родич, просто стороння людина, 
від якої одного разу передали лист: 
«ви — мій кумир», «мрію з вами зу-
стрітися». І я поїхав до нього в лікар-
ню, потім став відвідувати. Він писав 
мені листи, готував до мого приїзду 
малюнки. А за півроку до того, як 
я одержав сценарій від Волошина, 
його не стало. Прочитане вплинуло 
на мої переживання — і я, як і рані-
ше, перебував усередині тієї історії. 
Відразу вирішив, що обов’язково ві-
зьму якусь участь у фільмі, точніше, 
у сценарії. Адже я бачив і цих лікарів, 
і цих дітей... (Задумується.) 

Тепер же ми з Волошиним бу-
дуємо плани на майбутнє й почали 
писати сценарій комедії. Я, так вже 
склалося, трошки розуміюся в гумо-
рі, він же — професійний сценарист, 
який ніколи не займався комедією. 
Так і бачу цю афішу: «Фільм від Сер-
гія Свєтлакова й Ігоря Волошина»! 
Залишилося поєднати наші графіки, 

щоб засісти за справу з головою...
— До речі, про графіки. Сергію, 

вас вдома бачать чи весь час пропа-
даєте на гастролях і зйомках?

— Років півтора тому міг чесно 
відповісти, що практично не бачать. 
Але останні півроку я вирішив, що 
це не правильно, коли із дружиною 
зустрічаєшся тільки по вихідних, 
а як росте твоя дитина, розумієш 
більшою мірою з її розповідей. Тому 
почав переглядати свій графік. І моя 
обов’язкова умова для самого себе: 
якнайчастіше бувати з родиною, їз-
дити з ними на відпочинок. І це літо 
буде першим за останні п’ять років, 
коли ми півтора місяці проведемо 
разом. Спочатку поїдемо в Хорватію, 
потім у Прибалтику. Таке ні за які 
гроші не продається...

— Ви якось розповідали, що в 
дитинстві були вкрай неспокійною 
дитиною. А що можете сказати про 
вашу дворічну доньку Настю — у 
вас вдалася?

— Якщо я колись вважав, що 
був енергійним і хуліганом, то з на-
родженням Насті зрозумів, що це 
значить насправді! Перед донькою 
я схиляю коліна, тому що вона ху-
ліганка в десятому ступені. (Смієть-
ся.) Ні в кого не бачив таких енергій-
них і емоційних дітей, що не мають 
ні секунди спокою. Вона крутить-
вертить всіма, хто поруч із нею. І я 
неймовірно вдячний дружині за тер-
піння, тому що більшу частину часу 
саме вона проводить із Настею. А 
мною донька крутить, як хоче, — як 
з’ясувалося, я дуже м’який і посту-
пливий татко. 

Сергій Свєтлаков давно виріс 
із «кавеенівських» штанців

CПРОСТУВАЛА ЧУТКИ 

Орбакайте ще не готова бути 
бабусею

Останнім часом ходять чутки 
про те, що онук Алли Пуга-

чової Нікіта Пресняков та його 
дівчина Аїда чекають первістка. 
Однак мама хлопця Крістіна Ор-
бакайте спростувала такі  чутки. 
За її словами, дівчина її старшого 
сина Нікіти не вагітна. Тож най-
ближчим часом Орбакайте не ста-
не бабусею. Спершу олії у вогонь 
підлила сама Примадонна, на-
пророкувавши онукові весілля та 
швидке народження доньки. А не-
щодавно про вагітність подружки 
Нікіти обмовився співак В’ячеслав 
Дробиш, який товаришує з його 
бабусею Оленою Пресняковою.

ДОВІДКА 

Інна Лещук — відома оперна 
співачка, солістка оркестру 
Збройних сил України й солістка 
оперної студії «Будинку вчителя». 
В арсеналі артистки безліч пере-
мог на всеукраїнських і міжна-
родних конкурсах, серед яких: 
«Травневі зірочки», «Юна хвиля», 
конкурс ім. Прокоф’єва, «Барвисті 
таланти», міжнародні конкурси в 
Італії, Польщі, Чехії.


