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Шоубіз

Актриса загубила шматок
плаття на врученні премії

У Туреччині з’явиться власний
Голлівуд

Шикарна сукня від Christian Dior зіпсувала вечір
тріумфу молодої зірки Дженіфер Лоуренс. Під час
вручення премії Гільдії кіноакторів США, в якій
дівчина отримала нагороду за роль у фільмі «Мій
хлопець — псих», вона залишилася без нижньої
частини плаття. Коли актриса попрямувала на
сцену за статуеткою, хтось наступив на поділ сукні,
він із тріском відірвався та почав сповзати по ногах зірки. Акторці спробували допомогти підняти
сукню, але все ж до сцени вона її не втримала.

У Туреччині створять аналог американського Голлівуду та
індійського Боллівуду. Міністерство економіки Туреччини назвало пріоритетні галузі, які зможуть розраховувати
на фінансову підтримку держави. До цього списку потрапили кінематограф, медичний туризм, наука й освіта. Одним із пріоритетних виявився проект створення аналога
світових «фабрик мрій» — Turkeywood. У рамках бюджету
відомство підтримуватиме кінодіячів, що представляють
турецький кінематограф на міжнародній арені.

Газманова «розвели» на 700 тисяч

Андрій ДАНИЛКО:

Р

На «Євробаченні» проти мене
працювали екстрасенси

осійський співак Олег Газманов став жертвою афериста.
Шахрай видурив у артиста гроші
під приводом організування його
перельотів під час гастрольного
туру. В результаті Газманов збіднів
на понад 700 тис. рублів (близько 23
тисяч доларів).
«Розвели» головного «осавула»
російської естради ще в 2010 році.
Проте відомо про це стало лише
зараз, коли правоохоронці закінчили розслідування кримінальної
справи.
Головним її фігурантом став
59-річний підприємець Юрій Шумаков — саме його звинувачують у
шахрайстві на 717 тисяч рублів.
За версією слідства, Шумаков
видавав себе за співробітника однієї з московських авіакомпаній,
що здійснюють бізнес-перельоти.
Аферист запропонував директору
Газманова Дмитру Царенку забронювати літак для перельотів артиста до Києва, Уфи та Сімферополя.
За свої «послуги» Юрій Шумаков вимагав у концертного агентства «Газманов продакшн» 717 тисяч рублів.
Щоб приспати пильність потенційної жертви, ошуканець надіслав

Автор образу Вєрки Сердючки Андрій Данилко зізнався, що переживає кризу середнього віку, любить,
коли його не бачать, не має потреби у фігуруванні в соцмережах. За
словами Андрія, у його житті наразі
панує «закритий період» і криза
середнього віку.
на електронну пошту представникам Газманова договір оренди,
складений від імені ТОВ «АТК
«СпортАвіаСервіс».
Нічого не підозрюючи, агенти
виконавця перевели на вказаний
рахунок необхідну суму. Розпізнати
обман Олег Газманов і його команда змогли лише безпосередньо перед початком гастрольного турне.
Найближчим часом аферист
Шумаков постане перед судом. У
разі визнання провини чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Олександр Рибак знову візьме участь
у «Євробаченні»

П

ереможець
«Євробачення»
Олександр Рибак знову хоче
взяти участь у конкурсі. Цього
разу норвежець білоруського по-

ходження братиме участь у співочому конкурсі як композитор і
автор пісні I’m with you, яку він написав для учасниці національного відбору в Норвегії — 18-річної
Аннсофі Петтерсен.
Рибак і Аннсофі Петтерсен познайомилися на шоу «Х-фактор» у
Норвегії, де співачка посіла третє
місце у 2010 році. Олександр запросив її виступити в одному з
його різдвяних концертів, який
проходив у рідному місті Аннсофі.
З піснею I’m with you дівчина вже
виступила в національному півфіналі та потрапила в лідери.
До слова, Рибак зазначив, що у
нашої Злати Огневич дуже сильна
пісня.

— Зараз у мене практично немає життя поза роботою... — пояснює Данилко. — Змінюється час,
змінююся і я. Зараз у мене почалася
криза середнього віку, я дуже гостро
її відчуваю... І в моєму житті на даний момент — закритий період. Це
стосується всього. Навіть у компанії мені комфортно, коли не більше
трьох осіб. Не знаю чому. Навіть
чотири — вже не те, з’являється дискомфорт, якась зайва метушня. Ось
три людини — ідеально.
При цьому, як зізнається артист,
йому дуже добре, коли його не бачать, не помічають.
— Мені дуже подобається, коли
мене не бачать. Правда. Знаєте, це
почалося ще з піонерських таборів.
Чому я сумую за тим часом? У мене
така ностальгія! Адже за рік мені
буде 40 років. А в мене ця цифра
просто не вкладається у голові, це
раз. По-друге, у мене така ностальгія за минулим, тому що у мене було
дуже хороше дитинство. Бідне, нічого не було... — згадується Данилкові.
Та й, як визнає Андрій, тоді матеріальне і не мало жодного значення.
— Жодного, — запевняє він. —
Ніколи не було заздрощів. Я приходив до своєї подруги — вони добре
жили, у них були килими, стінка,
журнали Burda у ті часи. Чому в них
є, а в мене немає? Такого запитання у
мене ніколи навіть не виникало.

Шерон Стоун зіграє в «Коханні у великому
місті-3»

Г

оллівудська актриса Шерон
Стоун зіграє у проекті студії
«Квартал-95» «Кохання у великому місті-3». Актрисі дістанеться
роль коханої Святого Валентина.
54-річна Стоун уперше зніметься у російському художньому
фільмі. Зйомки третьої частини
комедії «Любов у великому місті»
стартують днями у Лас-Вегасі. Бюджет картини складає 2,5 мільйона доларів, а сценарій написаний
студією «Квартал-95». За сюже-

том, зірка «Основного інстинкту»
стане коханою Святого Валентина,
якого грає Філіп Кіркоров. «Так,
Шерон Стоун дійсно затверджена
на роль», — підтвердили у пресслужбі «Кварталу». За два знімальних дні актрисі заплатять 400
тисяч доларів.
На роль коханої Святого Валентина також розглядалася кандидатура Моніки Беллуччі, але
продюсери фільму не змогли домовитися з її менеджментом.

Автобус гурту «С.К.А.Й.» кілька разів
перекинувся на слизькій дорозі

П

о дорозі з Одеси в Донецьк
автобус гурту «С.К.А.Й.» потрапив у ДТП, кілька разів перекинувшись і вилетівши з траси. Про
погані погодні умови члени групи
знали, але квитки на концерт у Донецьку були розпродані, і їм довелося їхати. Відстань у 730 км музиканти на автобусі подолали за 18
годин. Незважаючи на максимальну обережність водія, недалеко від
Мелітополя автобус розвернуло
на слизькій трасі, і він вилетів у
кювет. При цьому транспортний
засіб упав із триметрової висоти і
кілька разів перевернувся.
«У лікарні пройшли обстеження Олег Собчук і звукорежисер
Сергій Каменєв, яким дісталося
найбільше. Їм зробили рентген,

Згадалося Андрієві й те, як він
надихався російською попсою та
вчився грати у туалеті на піаніно.
— Це був 1988 рік — тоді тільки
з’явився «Ласковый май», — розповідає Данилко, який був фанатом
цієї групи. Каже, його стимулювало
те, що він бачив, як його одноліток
може досягти таких результатів у такому віці.
— Наприклад, завдяки саме
«Ласковому маю» я навчився грати
на піаніно. Тоді дуже багато хто намагався підбирати їхні пісні. І першу
пісню я теж підібрав. У нас піаніно
в школі стояло чомусь на четвертому поверсі в туалеті. І було на замку.
Я зламав цей замок, приходив туди,
щось собі тицяв — і в результаті сам
навчився грати. Бажання. Головне —
це бажання. Якщо є бажання, то все
можливо, — переконує артист.
А ще, як стверджує зірка, він —
далеко не мільярдер.
— Мені приписують мільярди,
проте це повна маячня! Такого й
близько ніколи не було. Так, звісно, є у мене кілька квартир. Але я
ніколи не ставив за мету скупити
пів-Хрещатика або мати там офіси.
Якщо бути відвертим, мені взагалі
дуже мало потрібно, — каже він.
Також Данилко визнає, що в
його житті справді був період «гігантоманії».
— І причина, напевно, у провінційності та відсутності умов побуту
в дитинстві, — згадує він. — Колись
я жив у прибудові зі шпалерами,
які загорталися вранці від вологи…
Звичайно, коли з’являються інші
можливості, тобі хочеться компенсації — жити у палаці, ходити вдома у Versace та спати на величезному ліжку. Але потім, коли ти всього
цього «наїдаєшся», то замислюєшся:
а навіщо все це треба? До того ж уся
ця картина виглядає якось вульгарно... Тому в мене і немає будинків
або ще там чогось особливого, — пояснює він.
Як відомо, мешкає Андрій Да-

нилко у квартирі у центрі міста Києва.
— Так, у квартирі. Якщо чесно,
дуже мало людей бувало у мене в
гостях. Я взагалі терпіти не можу
гостей. Квартира — це місце, де я повинен бути сам, — упевнений трохи
відлюдькуватий артист.
Та й «зависання» у соціальних
мережах Андрія не вабить. Зокрема,
його не знайдеш у популярному нині
Facebook.
— Ні. Це не моя тема. Я не бачу
сенсу в повідомленнях на кшталт «Я
зараз п’ю каву» з відповідною фотографією. Може, комусь немає куди
подіти свою енергію. У мене немає
на це ні часу, ні бажання, — каже
співак.
При цьому Данилко додає, що у
нього навіть немає сторінки в Інтернеті.
Також Андрій зізнався, що вірить в екстрасенсорику та потойбічні сили. За його словами, коли він
брав участь у пісенному конкурсі
«Євробачення-2007», його «замовили». Переконує, що тоді проти нього
працювали екстрасенси.
— Я не заглиблююся у ці питання. Просто знаю, що це є. І скажу
так: те, що зроблено людьми, можна
зняти завдяки іншим людям. Звичайно, мене врятував на «Євробаченні» Божий захист. І ще те, що я
придумав дзеркальну краватку, —
впевнено розповідає зірка.
За словами Данилка, дзеркальна
краватка в його костюмі мала особливу функцію — віддзеркалювати
негативну енергію.
— З якоїсь технічної труби повідривали дзеркальця і потім наклеювали саме на зону, яка пробивається
найбільше, — згадує срібний призер
«Євробачення-2007». — І ось я надягаю цю краватку, виходжу на сцену
і реально відчуваю, що я — неначе в
танку! Таке було відчуття броні навколо мене. Почувався упевнено та
посів друге місце.

Скрипка готується до «війни» з Вакарчуком

В
томографію. Музикантам рекомендували пройти детальніше обстеження в Києві», — розповіла
піар-менеджер гурту Яніна Сочевічек.
Попри все, поп-рокери зібрались і, випивши знеболювальне,
відіграли концерт для донеччан.

ексклюзивному інтерв’ю музичному порталу Navsi100.com
зірковий тренер телепроектів «Голос країни» та «Голос. Діти» співак
Олег Скрипка заявив, що готовий
боротися з новоспеченим тренером
Святославом Вакарчуком за талановитих учасників нового сезону «Голосу».
«Якщо в дитячому проекті за
кращих вокалістів змагались естрадні співачки, то в третьому сезоні дорослого «Голосу», найімовірніше,
відбудеться боротьба двох рокерів,
— сказав Олег Скрипка. — Мені вже
самому цікаво, як будуть розгорта-

тися події, бо ми зі Славком є конкурентами і точно будемо битися за
тих самих виконавців. Хоча лише від
нас обох залежить, наскільки мудро
і толерантно ми будемо поводитися
в тій чи тій ситуації. Впевнений, ми
дійдемо згоди: він трішки молодший, а я старший...». Лідер гурту
«ВВ» зізнався, що є неконфліктною
людиною, але у другому сезоні «Голосу країни» між ним і Діаною Арбеніною виникали напружені ситуації,
і, незважаючи на те, що він поводився м’яко стосовно колеги, на екрані
все це виглядало як конфлікт.
Нагадаємо, днями стало відо-

мо, що тренерами «Голосу країни-3»
стали Святослав Вакарчук, Олег
Скрипка, Тіна Кароль та Олександр
Пономарьов.

