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Шоубіз

Ченнінг Татум очолив топ-10
найпривабливіших чоловіків
світу

півак Олег Скрипка, який у
жовтні вчетверте став татусем,
мріяв бути астрономом, але став
рок-зіркою.
Почалося з того, що Олегові
Скрипці не вдалося вступити до
московського фізмату. «В мене
була мрія — бути вченим, який вивчає глибини космосу, а паралельно я хотів бути рок-н-рольником,
— каже тепер Скрипка. — На співбесіді, на щастя, мене звідти вики-

нули. Я дуже радий. У мене була
чужа мрія, не моя».
Підсвідомо, як каже Олег, він
завжди хотів стати музикантом.
Навіть навчаючись у Київському
політесі, постійно шукав можливості грати і співати у рок-гуртах.
А після інституту він створив
свій, уже легендарний сьогодні
гурт «Воплі Відоплясова». Виконавець зізнався, що стати рокером у
нього вийшло само собою. Зусиль
для цього він не докладав. І згодом,
коли до нього вже прийшло визнання, музикант зрозумів, що це був
його єдиний правильний шлях.
Тепер зірка охоче ділиться
власним рецептом досягнення
мрії: «Треба почати з того, що дійсно захотіти це зробити. Сказати
собі: «Я цього хочу». Можливості
знаходяться, коли ти реально хочеш. І ти дієш».
І ще одна порада від Олега:
якщо не знаєш, як діяти, — чітко
сформулюй свою мрію.

Кузьма Скрябін зустріне зятя зі зброєю
в руках

Ш

оумен Андрій Кузьменко, відомий як лідер гурту «Скрябін», попереджає, що не заздрить
своєму майбутньому зятеві. Він
переконаний, що тесть із нього
вийде ще суворіший, аніж батько:
«Я думаю, що в хід підуть і зброя, і
навички якогось армійського життя. Я не знаю, як люди так легко
можуть віддати свою доньку... Не
люблю про це думати».
Як відомо, у Скрябіна підростає дочка Барбара. Щоправда, Андрій рідко називає дитину повним
ім’ям, зазвичай обходиться варіантами Бася чи Буська.
Себе музикант вважає крейзітатусем і каже, що лише після 40
зрозумів: його справжнє покликання у житті — бути батьком. А
методи виховання у Кузьми суворі. «Вчора навіть два рази гримнув
по столу рукою, — скаржиться він.
— То такий перехідний вік — 15
років: вулиця, навіть не вулиця,
а оточення, має для неї набагато
більше авторитету, ніж батьки».

Чоловічий журнал Maxim склав традиційний щорічний рейтинг найбільш сексуальних жінок Росії.
Співачка Віра Брежнєва посіла першу сходинку.
Вона «обскакала» свою екс-колегу Ганну Седокову
та супермодель Наталію Водянову. На другому
місці опинилась актриса Юлія Снігір, відома роллю
у фільмі «Залюднений острів». Топ-моделі Наталії
Водяновій дісталася третя сходинка у списку найсексуальніших росіянок.

Журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка
у світі. Ним визнаний американський актор Ченнінг
Татум. Він відомий за фільмами «Крок уперед», «Капкан», «Битва в Сіетлі», «Супер Майк», «Кидок кобри»,
«Клятва» й ін. Актор зізнався, що, почувши цю новину,
він спочатку прийняв її за розіграш. Але тепер 32-річний Татум насолоджується тим, що його дружина
Дженна називає його тільки повним титулом.

Скрипка розповів, як досягати мрій

С

Брежнєва стала
найсексуальнішою у Росії

Як відомо, суворий зірковий
тато приховує свою Буську від фанатів і преси. Ані фото не демонструє, ані на концерти і тусовки не
бере, ані у кліпах не знімає.
Те саме стосується і дружини
Світлани. Жінка 44-річного музиканта ніколи не ходить на світські
заходи, не працює і все своє життя
присвячує чоловікові.
Зрештою, себе Кузьма називає
щасливим і стверджує, що йому
дуже пощастило з дружиною.

Єгорова збирається емігрувати до
Америки

Жити до ста років Ілля
Олейников не хотів

Через кілька місяців після свого
65-річчя раптово помер легендарний творець програми «Городок»
Ілля Олейников. У артиста давно
були проблеми з судинами: два
роки тому він навіть потрапив на
лікарняне ліжко і не зміг побувати
на весіллі свого сина, лідера гурту
«Чай вдвоем» Дениса Клявера.
Незважаючи на болячку, артист
намагався вести здоровий спосіб
життя, накупив собі тренажерів і
багато часу присвячував спорту.
— Я тому й почав займатися
спортом, щоб не виглядати розвалиною, — казав артист. — Подивіться,
який відсоток 60-літніх у нашій країні виглядає добре? Отож-бо й воно.
Я теж раніше не замислювався про
те, який маю вигляд.
Кілька років тому в інтерв’ю
«Комсомольской правде» Ілля Левович розповідав: «До ста років дожити не прагну, бути могилкою, яка
ледь пересувається, мені не хочеться. Немає нічого страшнішого, як
старі дідусь чи бабуся, які починають втрачати глузд. Я хотів би жити
до того часу, доки зможу як мінімум
самостійно переставляти ноги».
Ілля Левович Олейников (справжнє ім’я — Ілля Клявер) народився
10 липня 1947 року в місті Кишине-

В Інтернеті
голосують за
учасниць
«Міс Всесвіт-2012»

ві, що в Молдові. У 1965-му вступив
і в 1969 році закінчив Московське
державне училище циркового та
естрадного мистецтва. «Я вчився
на відділенні клоунади і стипендію
одержував клоунську, — зізнавався
пізніше артист. — Двадцять рублів».
Про тодішнє життя йдеться у книзі
Іллі Олейникова «Жизнь как песТня,
или Всё через Жё»: «Щоб хоч якось
поповнити свій бюджет, ми весь час
перебували в пошуках додаткового заробітку... Одягали руді перуки,
червоні носи і стояли біля метро з
плакатами такого типу: «Не дайте
загинути молодому даруванню».
Чому нас не забирала міліція — не
знаю».
З 1969-го по 1971-й проходив
строкову службу в лавах армії. Працював артистом у Москонцерті, а з
1974-го по 1990-й — у Ленконцерті
в якості артиста розмовного жанру. Олейников зіграв багато ролей у
кіно і театрі.
«Взагалі-то, я — щасливчик, —
щиро казав Ілля Левович. — Це везіння метелика, що летить на вогонь
свічки і згоряє в її полум’ї. Знаєте,
звідки у мене ця авантюрна жилка?
Від батька. Правда, татові, на відміну
від мене, завжди щастило. Коли відгриміли переможні салюти, батько
привіз таку кількість трофеїв, що

мимоволі виникала підозра: війну
розпочав не божевільний фюрер, а
тато, причому розпочав її винятково
для розорення Німеччини». До слова, Олейников часто грав антипода
біснуватого фюрера — товариша
Сталіна. Але в тому ж іронічному
ключі.
Коли почав працювати в дуеті
«Козаков і Олейников» із артистом
Романом Козаковим, узяв сценічний
псевдонім — Олейников (прізвище
дружини Ірини Олейникової). Козаков був не тільки його сценічним
партнером, але й кращим другом.
Дует працював також із Володимиром Винокуром (зокрема, в естрадно-пародійній програмі «Нет ли
лишнего билетика»).
У 1977 році разом зі своїм партнером по сцені Романом Козаковим
стає лауреатом Всесоюзного конкурсу артистів естради. У 1993 році Ілля
Олейников разом із Юрієм Стояновим створюють програму «Городок»,
у якій він брав участь до останнього
моменту.
«Коли почався наш «Городок»,
ми навіть не думали про те, як довго він протримається, — зізнався на
15-річчя програми Ілля Левович. —
Ішлося про елементарне виживання
— лише б з ефіру не викинули. У той
час були дуже популярні «Джентльмен-шоу» та «Маски-шоу». І тут
з’явилися ще два пітерських коміки.
Але якщо ті передачі показували в
рейтинговий час, то нас — бознаколи. І лише через півроку керівництво каналу дізналося про те, що ми
є. Теж стали показувати в хороший
час. Ось тоді ми з Юрою відчули
щось схоже на щастя. З’явилась ейфорія, що ми після періоду темряви вийшли на потрібну стежку, яка
триває ось уже п’ятнадцять років».
Мало хто знав, що в талановитого актора було чудове хобі. Виявляється, Ілля Олейников у перервах між численними зйомками
та репетиціями писав пісні. Його
композиції співали і Едіта П’єха, і
Надія Бабкіна. «Письменництво для
мене — приємне хобі», — зізнавався
артист. Навесні 2010 року Ілля Левович разом із дружиною записав
цілий альбом пісень.
Підготовлено за матеріалами
інтернет-видань

Акторів у «Інтернах» штрафують
за засмагу
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а словами акторки та телеведучої Сніжани Єгорової, вона
не має достатньо часу на роботу,
тому погоджується лише на найвигідніші пропозиції. «Я зараз
обираю тільки те, що мене зацікавлює з фінансового погляду, а весь
вільний час витрачаю винятково
на дітей», — зізналася вона.
Як відомо, Сніжана виховує
двох дочок — Анастасію та Олександру — від шлюбу з режисером
Семеном Горовим і трьох дітей —
Андрія, Арину й Івана — від шлюбу з музикантом та актором Антіном Мухарським.
Зірка підкреслила, що народжувати вона вже не буде. За
словами шоувумен, її старша двадцятирічна донька живе окремо, а
друга дочка, Олександра, має на-

мір їхати в Америку. «Я її у цьому
тільки підтримую, — зізнається
ведуча. — І, думаю, вона там і залишиться».
Крім того, акторка зізналася,
що планує емігрувати до Штатів
разом із дітьми. Щоправда, при
цьому про свого чоловіка Мухарського вона не обмовилась. «Я
для себе відмірюю два роки, — запевнила Сніжана. — Якщо за цей
час нічого не зміниться, якщо все
й надалі буде деградувати (ми всі
співаємо й танцюємо, співаємо й
танцюємо, а насправді незрозуміло, для чого ми це робимо…), то
залишок свого активного творчого життя я хочу присвятити тому,
щоби допомогти своїм дітям вкоренитись у цивілізованому суспільстві».

а офіційному сайті конкурсу
краси «Міс Всесвіт» стартувало
голосування за учасниць із понад 80
країн.
Дівчина, яка набере найбільшу
кількість голосів, потрапить до фіналу конкурсу, що відбудеться 19 грудня у Лас-Вегасі.
19-річна Анастасія Чернова, яка
цього року отримала титул «Міс
Україна-Всесвіт», зараз активно готується до поїздки на конкурс. Дівчина бере уроки англійської, вивчає
мистецтво макіяжу, відвідує курси
акторської майстерності й тренується
у спортзалі.

Р

осійський актор Ілля Глинников, відомий за роллю Гліба
Романенка в серіалі «Інтерни»,
розповів, що на майданчику існує
система штрафів і актори нерідко
отримують на горіхи від продюсерів. За словами актора, не можна
їсти або говорити по телефону під
час репетицій. Можуть оштрафувати за запізнення. Однак найбільші неприємності трапляються,
якщо промахи акторів призводять
до зриву зйомок.
«Мене одного разу покарали
за те, що засмаглий приїхав. Я допався до серфінгу, мазався всім,
чим тільки можна, але це марно.

Коротко кажучи, приїжджаю на
знімальний майданчик чорний, як
Уго Чавес! За зрив зміни й оштрафували», — розповів Ілля.
Крім того, Глинников зізнався,
що робота в серіалі йому набридла, оскільки йому приїдається все,
що довго триває. «Та через місяць
усе приїдається. Питання в тому,
що ти там робиш, що знаходиш
для себе нового, наскільки тобі
це цікаво. Тут я пробую речі, які
не можу спробувати в інших проектах. Плюс це певна стабільність
— ти просто трудишся і заробляєш свою копійчину», — зізнався
актор.

