
До Києва зірка «Антикілера» при-
летіла, щоби презентувати фільм 
«Джентльмени, удачі!» (у прокаті 
з 27 грудня) — римейк культо-
вої радянської картини. У новій 
версії зіграють Сергій Безруков, 
Гоша Куценко й Антон Богданов. 
Сюжет також зазнав змін. Молодий 
аніматор дитячого центру Льоша 
Трьошкін (Безруков) виявляється 
двійником найнебезпечнішого 
злодія та вбивці Смайлика (і знову 
Безруков). Смайлик викрадає з му-
зею Санкт-Петербурга національ-
ний символ Казахстану. Молода та 
приваблива лейтенант поліції Ірина 
Славіна (Марина Петренко) ловить 
Трьошкіна та змушує його допомог-
ти слідству. Вибору немає, інакше 
Льоха сяде як справжній злочи-
нець. Так Трьошкін опиняється в 
Єгипті, де сидять двоє подільників 
Смайлика — молодий злодюжка-
оптиміст Муха (Богданов) і досвід-
чений похмурий Шатун (Куценко). 
Ну а далі — вихор пригод: утеча 
під прикриттям піщаної бурі, гонки 
на вантажівках, переодягання в 
паранджу. 

— Гошо, щось ви в сімейні ко-
медії останнім часом вдарилися та 
розмовні фільми... А коли глядач 
знову зможе побачити вас із пісто-
летом і по коліна в крові?

— Якщо все вдасться, то вже 
наступного року. Якраз днями зу-
стрінуся з Єгором Кончаловським. 
І, можливо, ми з ним зробимо чет-
вертого «Антикілера». Знаю, третя 
частина цього бойовика пройшла в 
прокаті не надто вдало (при бюдже-
ті в $2,5 мільйона картина зібрала 
лише $1,8. — Авт.). Але мені зда-
ється, що ідея ще не застаріла і Лис 
(герой Куценка, який перетворив 
його на зірку. — Авт.) себе ще по-
каже. І якщо ми з ним таки візьме-
мося за цей проект, то я відразу ж 
зав’яжу з алкоголем і почну поверта-
тись у форму: качатися, від пуза по-
збавлятися (сміється. — Авт.). Але 
живіт, скажу я вам, — це дурниці. 
Пам’ятаю, як у комедії «Кохання-
зітхання» мені принесли дитячий 
костюм і сказали вдягти його. Я хви-
лин сорок тоді матюкався. Та нічо-
го — напнув. Щоправда, при цьому 
вилізли всі дефекти мого тіла. Так 
що, коли Господь запитає мене, що 
я найчастіше робив у своєму житті, 
то відповім йому: «Втягував живіт».

— У римейку «Джентльменів»...
— Вибачте, та я не люблю слово 

«римейк». Волію казати «за моти-
вами». Самі подумайте, адже ми не 
бездумно — кадр за кадром — пере-
зняли стару картину. Ми її осучас-
нили, зберігши сюжетний каркас. 
Зробили новорічною історією. При-
гадайте, адже старий фільм у вас 
ніколи не асоціювався з Новим ро-
ком. Отож-бо. Я взагалі не розумію, 
в чому проблема. У нас за плечима 
величезна радянська школа кінема-
тографії. То чому б нам цим добром 
не користуватися? Невже краще ко-
піювати всяку там Америку? Я так 

не вважаю.
— Ви ж граєте в цій комедії ге-

роя Георгія Віцина — криміналь-
ного авторитета Хмиря?

— Правильно. Тільки мого героя 
звати Шатун. А знаєте, що цікаво? 
Саме Георгій Віцин був першим ак-
тором, якого я бачив живим і у якого 
взяв автограф. Це було давно, зда-
ється, в 1985 році. Так ось, служив 
я тоді в Чернівцях у війську, йду по 
місту, радію, що у кишені є 20 копі-
йок. Якраз на морозиво. Підходжу 
до міського парку, а там — на цен-
тральній сцені йде творча зустріч... 
Віцина. Я тоді знайшов у себе якийсь 
папірець і попросив його розписати-
ся, що він і зробив. 

— У вашого Хмиря огидна за-
чіска — довгі рідкі волоски на го-
ломозому черепі...

— Зачіска як зачіска (уважно 
дивиться на своє зображення на 
плакаті. — Авт.). Такий собі бомж 
або працівник радіотехнічного ін-
ституту. Всю цю шерсть мені по три 
години щодня клеїли. Що вдієш... А 
взагалі, якщо серйозно, то мій герой 
не такий уже й поганий. Так, він зло-
чинець. Але не вбивця: «Я на «мо-
круху» не підписувався», — каже він 
у фільмі. Й навіть, відкрию вам се-
крет, врятує життя охоронцеві в му-
зеї, з якого він зі Смайликом краде 
національний символ Казахстану — 
золотий обладунок воїна. Він поли-
ває йому голову кетчупом і радить: 
«Хочеш жити — помри».

— Інтернет підірвали фото, де 
ви синенький такий — в образі 
Аватара. Це що за прикол? 

— Це окрема пісня! Наді мною 

в кіно як тільки не знущалися, але 
такого приниження, як у «Джентль-
менах», іще не було! Мене повністю 
роздягали, і дівчатка-гримери вали-
ками фарбували. І так кілька днів 
поспіль. За сюжетом, у цьому образі 
я бігав по пляжу Єгипту, який зніма-
ли в Ізраїлі, бо в країні пірамід ішла 
громадянська війна, і намагався ви-
трусити з відпочивальників трохи 
грошенят. Я навіть сам фразу при-
думав: «Еротична пригода з Авата-
ром — недорого». Прикол у тому, що 
у режисера щось там не склалось, і 
через якийсь час він вирішив пере-
зняти кілька сцен із моїм Аватаром. 
А це означало фарбуватися заново. 

— Новий рік не за горами. Як 
зустрічати будете? 

— А хто його знає. От раніше, 
коли ще були живі батьки, святкував 
у Запоріжжі. Ось тоді столи вгина-
лися від їжі: закуски всякі, торт «На-
полеон», салат «Олів’є». А зараз... Не 
знаю. Люблю працювати цього дня. 
Ось минулого року, скажімо, знімав-
ся в кіно. А цьогоріч, напевно, буду 
сидіти вдома — з Поліною (донька 
від першого шлюбу. — Авт.) і дру-
жиною Ірою. Щось з’їм і вип’ю. А 
може, подзвонять друзі, то підірву-
ся з ними в клуб. Від кіно втомився. 
А от музика — це те, що мені зараз 
найбільше подобається. Я навіть 
свою студію звукозапису створив. А 
ще дуже хочу сам знімати фільми — 
як режисер. Навіть написав кілька 
комедійних сценаріїв. Спробую їх 
проштовхнути. Так що планів хоч 
греблю гати!

Алекс ПАНЧЕНКО

Лідер гурту «ВВ» Олег Скрипка 
чи не вперше показав двох сво-

їх дітей, яких так ретельно прихо-
вує від чужих очей. 

У новому різдвяному відео 
на пісню «Щедрик» знялися сини 
Скрипки Роман та Устим. У клі-
пі, знятому за мотивами вертепу, 
веселяться волхви, коза, цар Ірод, 
янголи та пастушки. Скрипка 
вдягнений у волохатий костюм 
авторства дизайнерки Лілі Літков-
ської. Він тримає зірку, потім гу-
пає палицею об землю — і вертеп 
починається. Інші учасники гурту 
з’явились у відео в образі волхвів.

Окрім самих музикантів, у клі-
пі взяли участь і їхні діти. У ролі 
пастушків знялися сини Скрип-
ки Устим і Роман, а також син 
гітариста Євгена Рогачевського 
— Максим. Для його дітей, каже 
Олег, участь у вертепі — звична 
справа. «Вони колядують за «Кін-
дер-сюрприз», роботів, машинки і 

динозаврів», — ділиться фронтмен 
«ВВ».

Нагадаємо, нещодавно Скрип-
ка вкотре став батьком. Тепер у 
родині музиканта четверо дітей: 
7-річний Роман, 5-річний Устим, 
2-річна Леся та новонароджена Зо-
ряна. 

Скрипка «засвітив» синів у своєму кліпі

Гроші на похорон Наталії Кустинської дала 
Крістіна Орбакайте 

Молода співачка Аліна Гросу 
вирішила продемонструвати 

свій 14-річний досвід концертної 
роботи на «Євробаченні-2013». 
Причому конкурсну композицію 
артистка написала сама. 

«Багато років я думала про 
«Євробачення», спочатку про ди-
тячий конкурс, а тепер про дорос-
лий, — розповідає Аліна. — Проте 
щоразу були причини, через які я 
відмовлялася брати участь. Але за-
раз, коли багато чого стало на свої 
місця, я показала свою працьови-
тість викладачам ВДІКу, і ми ви-
рішили взяти участь у відборі на 
«Євробачення-2013». 

До національного відбору Алі-

на разом із командою вже півроку 
готує повноцінний сценічний но-
мер на пісню Let go. 

У Москві поховали акторку 
Наталію Кустинську. Зірка 

фільмів «Три плюс два» й «Іван 
Васильович змінює професію» 
минулого тижня померла на 75-
му році життя. В акторки не за-
лишилося родичів, тому гільдія 
російських кіноакторів кілька днів 
шукала гроші на похорон. Врешті 
виручила Крістіна Орбакайте. У 
дочки Пугачової з Кустинською 
давні зв’язки: ще дитиною у 1982 
році вона знімалась у фільмі «Опу-
дало» разом із сином акторки. 
Дмитро Єгоров — єдина дитина 
Наталії Кустинської. Він помер за 
нез’ясованих обставин десять ро-
ків тому. Тоді жінка й захворіла. 

Минулого тижня актрису за-
брали у лікарню у стані коми і вря-
тувати вже не змогли. 

Шоубіз
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Аліна Гросу хоче представляти Україну 
на «Євробаченні-2013» 

Брітні Спірз очолила рейтинг 
найбагатших співачок 
Американська співачка Брітні Спірз очолила 
рейтинг найзаможніших співачок року за версією 
Forbes. 31-річна поп-зірка заробила за минулий рік 
58 мільйонів доларів — більше, ніж будь-яка інша 
жінка в музичній індустрії. Основний дохід Брітні 
принесли її остання платівка Femme Fatale та тур 
на підтримку альбому. Крім цього, Спірз заробила 
чимало грошей на рекламі та продажі власної лінії 
парфумів. 

Брежнєва не хоче 
зізнаватися, з ким живе
«Я, звичайно, дуже не люблю, коли лізуть у при-
ватне життя, але можу сказати одне: на цей момент 
я офіційно незаміжня», — заявила Віра Брежнєва у 
недільному ефірі програми «Світське життя». Але 
чи живе білявка зі своїм екс-чоловіком бізнесменом 
Михайлом Кіперманом, Віра не відповіла. Нага-
даємо, існує припущення, що розлучення Віри та 
Кіпермана має фіктивний характер. А про розрив 
пари стало відомо у жовтні цього року. 

Повалій із Верховної Ради приходила 
з квадратними очима 
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Гоша КУЦЕНКО: 

Могилевська: «Я не зраджувала лише одного чоловіка...»

Наталія Могилевська після чоти-
рирічного «мовчання» відігра-

ла концерт і присвятила його своїм 
чоловікам. «Вечір і всі пісні я при-
свячую усім чоловікам, які були у мо-
єму житті, та не намагайтеся вгадати, 
кому і що я присвятила, — попереди-
ла Могилевська. — Я не зраджувала 
лише одного чоловіка — глядача. А 
з цим чоловіком у мене були при-
страсть, ненависть, от тільки роману 
не було, хоча нам вдавалося довго 
тримати країну в напрузі».

Коли зірка затягла рядок «Я хо-
тела твое тело, когда ты танцевал…», 
усім стало зрозуміло, що йдеться про 
хореографа Влада Яму. Нагадаємо, 
крім Ями, у списку «чоловіків На-

талії» фігурують: композитор Олек-
сандр Ягольник, єдиний офіційний (і 
вже давно колишній) чоловік бізнес-
мен Дмитро Чалий, продюсер Олег 

Воронович, екс-«фабрикант» Влад 
Дарвін і бізнесмен Єгор Долінін, із 
яким Могилевська прожила п’ять 
років, а він одружився через кілька 
місяців після їхнього розставання. 

А ще зірка заспівала своєму за-
гиблому батькові. Під час композиції 
«Ты такой молодой» на екрані на сце-
ні показали чорно-біле відео з фото-
графіями тата співачки. 

Виступ виконавиці відбувся у 
залі столичного концерт-холу, а квит-
ки на нього коштували від 100 до 800 
гривень. На сцені, крім 37-річної ар-
тистки, було дванадцять музикантів, 
а з декорацій — свічки, світильники, 
оббиті оксамитом стільці та килими 
на підлозі. 

«На Новий рік люблю працювати»

За словами чоловіка депутатки 
з Партії регіонів Таїсії Повалій, 

його дружині у парламенті нині 
непросто. «Таї дуже і дуже важко, 

— зізнається Ліхута. — Коли вона 
йшла у Верховну Раду, то була на-
лаштована на роботу. А після пер-
ших днів, коли відбувалися бійки, 
Таїсія приходила додому з ква-
дратними очима. Дуже пережива-
ла. Вона ніколи не бачила, щоби 
просто перед нею билося стільки 
чоловіків». 

«Вона каже: «Ці чоловіки так 
гідно виглядали, в солідних костю-
мах, і один одному в обличчя — це 
ж жах!» — додає Ігор. 

Можливо, саме через це на Но-
вий рік подружжю Повалій-Ліхута 
хочеться тиші та спокою. «Найімо-
вірніше, ми будемо відзначати вдо-
ма, тому що у нас був дуже важкий 
рік і в плані роботи, і взагалі. Тому, 
думаю, що ми просто відпочинемо 
у вузькому колі», — поділився пла-
нами чоловік виконавиці. 


