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Шоубіз

Lady Gaga віддала $1
мільйон жертвам урагану

Ді Капріо продає дім за $23
мільйони

Американська співачка Lady Gaga пожертвувала
мільйон доларів для постраждалих від нищівного урагану «Сенді», який пройшовся східним
узбережжям США, завдавши великої шкоди
Нью-Йорку. У своєму блозі зірка оголосила про
те, що має намір передати гроші Червоному
Хресту. Свій внесок поп-діва попросила прийняти не лише від її імені, а й від її батьків і сестри «з
безмежною вдячністю до Нью-Йорка за те, що
виростив нас».

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо надумав
змінити не лише подружку, а й оселю. Свій дім у
Малібу зірка виставив на продаж і хоче за нього
23 мільйони доларів. Поки знайдеться покупець,
будиночок на узбережжі Тихого океану здається
в оренду — по 150 тисяч доларів на місяць. Дім із
чотирма спальнями звели в 1927-му році. Ді Капріо
купив його в 2002-му задешево — лише за шість
мільйонів.

Гайтана нарешті виходить заміж

о цієї події я готувалася дуже
«Д
довго, — сказала Гайтана, яка
до нестями закохана у свого продюсера Едика Кліма. — Весільну
сукню придивлялася для себе вже
давно. Як і будь-якій дівчині, мені

хочеться бути найкрасивішою нареченою, у білосніжному шикарному платті».
Церемонія одруження Гайтани та її обранця відбудеться за
кордоном. «Весілля ми зіграємо у
вузькому сімейному колі, в одному
з найкрасивіших міст світу», — заінтригувала зірка.
Відомо, що подію призначено
на кінець листопада. А от інші подробиці артистка поки не розголошує. «Не хочу, щоб за нами підглядали, адже те, що відбувається,
— особливе таїнство. Всі подробиці я розкрию вам відразу після повернення в Україну», — запевнила
співачка.
Як відомо, вже чимало років
Гайтана є цивільною дружиною
свого продюсера Едуарда Кліма. І
це при тому, що навесні Клім іще
офіційно значився одруженим із
іншою жінкою, Вірою Клім. Заради темношкірої співачки він пішов
із сім’ї, де в нього залишилося троє
дітей.

Меладзе назвав «ВІА Гру» театром із
запрошеними зірками

У

країнський композитор та
продюсер Костянтин Меладзе
запевняє, що вихід Санти Дімопулос зі складу гурту «ВІА Гра» стався цілком природно, оскільки дівчина надала перевагу сімейному
життю. Взагалі продюсер не дуже
переймається частою зміною солісток, оскільки «ВІА Гра», за його
словами, є театром із запрошеними акторами. «ВІА Гра» — це своєрідний театр, у якому змінюються
актори, — заявив Костянтин Меладзе. — Актора можна запросити
на один спектакль на два, на десять
сезонів. Але все це актори, які виконують свою певну роль, а далі
я з ними або прощаюсь, або продовжую спільну роботу». Також

Меладзе повідомив, що має намір
знайти третю учасницю гурту, але
поки не має часу.

Ілля Олейніков забороняв говорити про
свій смертельний діагноз

А

втор і ведучий гумористичної
програми «Городок» 65-річний
Ілля Олейніков помер унаслідок
важкої хвороби. В лікарні та друзі гумориста розповідають про
два різні діагнози. Як встановили
фахівці Петербурзької клінічної
лікарні №122, Ілля Левович помер через важку хворобу легенів.
«Причиною смерті стало куріння,
— повідомили в лікарні. — Саме
через нього так швидко розвивалася пневмонія з ускладненнями.
Інфекція та проблеми з серцем
прискорили смерть». Подейкують,
Олейніков курив до останнього

дня, попри заборону медиків.
Про те, що в червні зірці «Городка» поставили смертельний
діагноз, знало лише кілька людей:
лікар артиста, рідні та його друг
Юрій Стоянов. Нікому більше він
говорити про це не захотів.
«Ілля Левович був вдячний
медикам, що ті приховали від усіх
правду, — розповіли в оточенні
зірки. — Завдяки цьому всі ставилися до нього як до здорової людини. Він продовжував працювати,
ще 29 жовтня був на знімальному
майданчику».
Однак, як розповів журналістам близький друг Олейнікова,
композитор-пісняр Ян Райбург,
справжня причина смерті — рак.
Ще навесні в Іллі Левовича нібито знайшли онкологічне захворювання. Хвороба настільки швидко
прогресувала, що останні кілька
тижнів чоловік був у важкому стані. «Ми шукали клініки в США,
Ізраїлі, Німеччині, та зробити таку
операцію не міг ніхто, — розповів
особистий лікар Олейнікова. —
Він залишався на жорсткій променевій хіміотерапії».

Елтон Джон удруге стане батьком

Б

ританський співак сер Елтон
Джон чекає народження другої дитини від сурогатної матері.
Ще одного малюка для 65-річної
зірки та його чоловіка Девіда Ферніша виношує та сама жінка, яка
народила для них сина Закарі в
2010-му році. Вона була щедро винагороджена за дитину. Проте ім’я
цієї жінки ніколи не буде розголо-

шене». Відомо тільки, що, найімовірніше, Елтон і Девід знайшли її
через Центр сурогатного материнства в штаті Каліфорнія.
Одностатевий шлюб Елтона
Джона з Девідом Фернішем був
офіційно оформлений у Великобританії в 2005-му році. А п’ять
років потому пара обзавелася нащадком.

Анастасія Заворотнюк стала
воєнною терористкою
На телеканалі «Інтер» завершився
прем’єрний показ фільму «Полювання на гауляйтера» — першої спільної картини російської
кінокомпанії Star Media й «Білорусьфільму» з «нянею» Анастасією
Заворотнюк у головній ролі. Вона
грає бойову партизанку і бомбістку.
В основі — реальні події 1943-го
року. У стрічці переплелись історичний роман, воєнно-психологічна драма і любовні лінії на фоні
боротьби партизанського підпілля
з фашистською окупацією в Білорусі.
Ідеться про вбивство в 1943 році
Вільгельма Кубі, керівника окупаційної адміністрації. Головна роль
у цій операції була відведена, як
відомо з історії, підпільниці Олені
Мазаник. В окупаційному Мінську
Олена (подруги називали її Галиною,
під цим ім’ям вона була відома і німцям, і партизанам) влаштувалася
прибиральницею в одну з німецьких
військових частин, потім працювала
офіціанткою на фабриці-кухні та в
казино для німецьких офіцерів. На
початку червня 1943 року її узяли
на роботу в триповерховий особняк
на вул. Театрштрассе, 27, в якому
жив разом із родиною генеральний
комісар Білорусі Вільгельм Кубі.
Мазаник і підклала міну в ліжко гауляйтера.
— Насправді ніхто не знає, як
усе було, — розповідає продюсер
кінокомпанії Star Media Артем Доллежаль. — Ми взяли за основу сам
факт убивства гауляйтера Оленою
Мазаник, але історію дуже прикрасили. Ми ж знімаємо не документальне кіно, а художній фільм, тож
маємо на це право. Ми виходили з
того, що Мазаник була цілком задоволена своїм життям при німцях.
Була сита, добре одягалася, мала роботу, годувала сім’ю, жила в достатку. Кубі до неї добре ставився. Навіщо їй було вбивати його?
В істориків є своя відповідь на
це запитання. Перед Мазаник поставили питання руба: або вона вбиває
Кубі, або буде відповідати перед народом за співпрацю з окупантами.
Розвідник Микола Хохлов, засланий
по лінії 4-го управління НКВС, так
і говорив: «Ми її змусили це зробити».
— У нас є любовний трикутник,
і головна героїня підкладає міну не з
ідейних міркувань, а через кохання,
— каже продюсер. — Є чоловік між
двома жінками, заради нього Олена і

Тайсон запросив
посидіти з собою за
гроші

зважується на такий вчинок.
На зовнішню схожість акторів із
історичними прототипами, за словами продюсера, теж ніхто не зважав
— на роль Олени Мазаник (у фільмі її звати Галина Помазан) була затверджена Анастасія Заворотнюк.
Підпільницю Марію Осипову, яка
в реальності переконала Мазаник
знищити Кубі та передала їй англійську міну, грає Марія Машкова (її у
картині охрестили Архиповою).
— Насправді ми перепробували
практично всіх відомих актрис, —
зізнається продюсер. — Настя Заворотнюк і Маша Машкова показали
себе найпереконливіше, їх і вибрали.
Знімав фільм режисер Олег Базиліо, який відомий роботами «Вузький міст», «Десантура». На запитання, чи легко було зняти військовий
Мінськ, відповів, що складно.
— Для мене ця історія цікава
тим, що у глядачів виникають суперечки: хто правий, хто винен, — каже
Олег Базиліо. — Що більше буде
сперечань, то краще я виконав своє
завдання.
Знімали «Полювання» у Мінську (причому зруйноване місто
було повністю намальоване, лише
якісь локальні руїни знаходили
в Бобруйську та Вітебську). А на
станції Брест-Східний кіношники
«відрили» оригінальний паровоз
Великої Вітчизняної. У країнах СНД
таких вугільних тягачів залишилося
не більше трьох десятків. Сама Заворотнюк хвацько бігала під бомбардуваннями, носила безрозмірні

в’язані кофти, тягала важкі валізи й
знімалася в постільних сценах.
— Закінчена дуже відповідальна
для мене робота «Полювання на гауляйтера», — зізналася Заворотнюк.
— Це реальна воєнна історія, що
трапилася в Білорусі. Я граю жінку,
яка залишилася живою після війни.
Петро (чоловік актриси. — Авт.)
вважає, що моя робота — це бомба.
І для мене вона дуже дорога, зі мною
грають чудові партнери. Сценарій
дуже вдалий: він ставить так багато запитань і не дає відповідей. Насправді я дуже давно хотіла зіграти
цю жінку. І два роки полювала за
цим сценарієм. Коли я його прочитала — просто захворіла роллю. Зрозуміла, що ніхто не зіграє її так, як
я. Тут немає хороших героїв і немає
поганих. Попри, звичайно, сам факт
існування фашизму. Адже героїня
здійснює подвиг не через те, що любить Батьківщину…
— Актриса, напевно, щаслива,
коли бачить кінцевий результат? —
поцікавилися журналісти в Заворотнюк.
— Ні-ні! Ви що! — відповіла. —
Ти щасливий, поки граєш, а коли дивишся на себе на екрані, то стільки
запитань виникає, стільки незадоволення... Майже завжди я готова все
перезняти, мені не подобається, як я
звучу, як я зіграла, мені здається, що
потрібно було все зробити інакше. І
я знаю, що я така не одна.
Підготовлено за матеріалами
інтернет-видань

Вечірку, яку організувала Наомі Кемпбелл
для коханого, розігнала поліція

Л

егендарний американський боксер Майк Тайсон шукає собі компанію на один вечір у Лас-Вегасі, а
заразом планує заробити грошей для
знедолених дітей. Спортсмен продає
місце поряд із собою на боксерському
поєдинку між Менні Пакьяо та Хуаном Мануелем Маркесом. Ця зустріч
відбудеться 8-го грудня. Квиток на
місце поряд із Тайсоном виставлено
на аукціон. Усі кошти підуть до його
благодійного фонду Mike Tyson Cares.
«Хто хоче побувати зі мною на поєдинку Пакьяо/Маркес та посидіти в
перших рядах коло рингу?» — написав спортсмен у Twitter та запросив
усіх охочих скористатися нагодою.

овгоочікувана «Вечірка року»,
Д
яку влаштувала британська
супермодель Наомі Кемпбелл у
старій фортеці Мехрангарх на
честь 50-річчя свого коханого, російського підприємця Владислава
Дороніна, завершилась арештом
одного з головних організаторів
розкішного заходу. Виявляється,
правоохоронці приїхали за викликом сусідів, які поскаржилися на
неймовірний шум, що триває ось
уже два дні. Через це люди не мо-

гли заснути.
Святкування ювілею відбулося
в Індії в розкішному палаці-готелі
в місті Джодхпур. Усього на торжество запросили 80 гостей. Серед них були Вів’єн Вествуд, Кейт
Мосс, Сара Фергюсон. На святі
співала співачка Дайана Росс, яка
обійшлася «чорній пантері» в 500
тисяч доларів. У програму заходу також входило поло на слонах,
проте індійські «зелені» добилися
його відміни.

