
Українська телеведуча Оксана 
Марченко зізналася в інтерв’ю, 
що запросто працювала б водієм, 
обожнює свою кухню, рада поразці 
доньки на «Україна має талант!» і 
вважає, що одного політика у сім’ї 
більше ніж достатньо. 

— Оксано, ви вже 20 років на 
ТБ. Не хотілося себе спробувати в 
іншому амплуа? 

— Можу водієм працювати. 
Мені це дуже подобається. 

— Жартуєте? 
— Ні, правда. Я дуже багато ро-

ків за кермом, і мені здається, що 
це одна з тих професій, які були б 
мені до снаги. Ще можу дітей учи-
ти. По-перше, я педагог за освітою, 
по-друге, мені це подобається. Та й 
життя весь час змушує навчатися 
чомусь новому, підкидає якісь ви-
пробування. Так, наприклад, було 
з будівництвом нашого з Віктором 
(Медведчуком, чоловіком. — Авт.) 
спільного будинку. Він мені просто 
сказав: ти повинна його побудувати. 
І мені це було цікаво. 

— Тепер, якщо знадобиться, 
зможете легко звести будівлю? 

— Звичайно, я не конструктор і 
не архітектор. Але тоді мені довело-
ся заглиблюватись у різні будівельні 
тонкощі, і сьогодні я як дизайнер у 
багатьох речах розбираюся профе-
сійно. Багато архітектурних рішень 
мені дається легко. В останні роки 
я як дизайнер робила та роблю про-
екти навіть для чужих людей і ком-
паній. Я не люблю цим хвалитися. 
Може, колись ми про ці проекти 
почуємо. Але це те, що, очевидно, у 
мене теж виходить добре. 

— Яке ваше улюблене місце в 
будинку, який ви побудували? 

— Кухня. 
— Часто готуєте? 
— Річ не в цьому. Кухня — це те-

пло чашки чаю, тепло спілкування. 
Це місце, яке не потребує ніякого 
етикету і не визнає статусів. Адже 
коли ти голодний, коли тобі потріб-
но подумати, коли ти хочеш погово-
рити з найближчими друзями або 
поплакати, ти йдеш на кухню. Дуже 
багато домашніх справ я вирішую на 
кухні. У мене там є свій куточок, і до 
мене туди приходять люди. Люблю 
їсти саме на кухні. Мені, наприклад, 
дуже подобається пробувати щось із 
каструлі або сковорідки. 

— Оксано, а ви сувора мама? 
— Так. Я взагалі сувора та прин-

ципова. 
— Тобто можете і накричати, і в 

куток поставити? 
— Строгість — це не означає на-

кричати чи поставити в куток. Пока-
рання бувають різними. І найгірше 
покарання для людини — коли вона 
сама розуміє, що не права. Іноді про-
сто потрібно допомогти тому, хто 
поруч, почути самого себе. Для цьо-
го необов’язково кричати, тупотіти 
ногами і, не дай Бог, бити. Я нама-
гаюся бути строгою, іноді в чомусь 

навіть жорсткою. Даша знає: якщо 
мама каже «ні» — це значить «ні». 
Можливо, іноді я занадто сувора. 
Але є тато, і якщо ситуація не прин-
ципова, він може стати на бік малих, 
і я здаюся. Звісно, дітей не вирос-
тиш у тепличних умовах і не вбере-
жеш від усього зла. Та я хочу, щоб 
вони навчилися приймати рішення, 
які б не ображали інших людей і не 
ущемляли їхню власну гідність. На-
приклад, у разі з «Україна має та-
лант!», коли Даша вигукнула: «Ну ти 
ж не можеш мені заборонити брати 
участь у шоу!» — я зрозуміла: добре, 
я не можу тобі заборонити, але ти 
побачиш, як це може бути насправді 
(дівчинка брала участь у талант-шоу 
в складі танцювального ансамблю, 
який пройшов перший відбір, але 
потім вибув. — Авт.). І я дуже рада, 
що вона отримала, якщо можна так 
сказати, щеплення від невдач і тепер 
знає, як із ними справлятися. 

— Ви радитеся з чоловіком із 
приводу ефірів, одягу? Що він на 
це каже? 

— Так, я намагаюся з ним це об-
говорювати. Іноді він каже просто: я 
хочу, щоб ти мене здивувала. А бува-
ли такі сезони, коли ми записували 
всі варіанти, ідеї, і я показувала йому 
цілий диск і питала, що думає. Щось 
йому подобалося, щось він відкидав, 

щось ми переробляли. Мені важли-
ва його думка. При цьому він чудо-
во розуміє, що сцена та життя — це 
велика різниця. Тому що образ, який 
створюється Оксаною Марченко на 
сцені, — це не Оксана Марченко в 
житті. 

— А чоловік із вами радиться з 
приводу політики? 

— Він настільки розумний, що я 
не думаю, що потребує моїх порад. 
Але, звичайно ж, ми обговорюємо 
те, що відбувається в нашій країні. 
Взагалі, ми двійко божевільних, які 
не можуть спокійно дивитися на те, 
як важко живуть наші люди. Це не 
дає нам спокою багато років. 

— Ви, схоже, якоюсь мірою 
більше борець, аніж він. 

— Віктор — дуже розумна люди-
на та геніальний державний діяч. А 
я готова кричати про це. Зрозуміло, 
я — суб’єктивна, я — дружина. Але 
я і громадянин. Ми нормально жи-
вемо, ми багато працюємо, ми за-
робляємо, платимо податки. Наше 
життя влаштоване. Але ми щиро 
хочемо допомогти іншим українцям 
жити краще. 

— Ви самі не думаєте піти в по-
літику? 

— У мене чоловік у політиці. І 
цього більше ніж достатньо. 

Ведуча програми «Ревізор» на 
«Новому каналі» влаштувала 

вояж по країнах Європи: Швейца-

рії, Італії, Франції — та побувала в 
Йорданії. 

З пресою вона поділилася свої-
ми враженнями. За кілька днів від-
починку Ольга Фреймут встигла 
і покататися на лижах, і в Мертве 
море зануритися. 

«Хотіла їхати до Японії, — роз-
повіла зірка. — Але друг розпо-
вів, що там зараз високий рівень 
радіації. Вирішила подумати про 
здоров’я. Через зйомки останнім 
часом і так не дуже добре почува-
лася — виснажливий графік». 

«Передусім хочу бути напо-
вненою душевно, емоційно. Бага-
то віддаю глядачу, і мені потрібні 
нові враження», — пояснює веду-
ча. Тому зірка багато спілкувалася 
з цікавими людьми. Знайомилася з 
кращими рестораторами. 

Напередодні Великодніх свят 
Оля вирішила здійснити давню 
мрію і зануритись у річку Йордан. 

Ольга Фреймут покаталася по Європі 
та скупалась у Йордані 

Злата Огневич репетирує номер 
для «Євробачення» з велетнем 

Кіркоров зі сцени виступив на захист геїв 

Співачка Злата Огневич, яка 
представить Україну на «Єв-

робаченні-2013», показала україн-
ського велетня Ігоря, який візьме 

участь в її номері на конкурсі. 
Зріст молодого чоловіка — понад 
2,3 метра. 

Злата і 235-сантиметровий 
українець уже побували на пер-
шій репетиції на сцені у Мальме. 
Фотографії виконавиця показала 
в Мережі, а також поділилася вра-
женнями. «Всі ставилися до мене 
так привітно, що я відразу відчула 
впевненість у собі. Я знаю, що все 
буде зроблено найкращим чином», 
— каже Огневич. 

До речі, Ігор також не зміг 
приховати емоцій після першої ре-
петиції: «Я не очікував, що сцена 
така велика. Перша репетиція про-
йшла добре, проте мені треба біль-
ше репетирувати свою роль. І мені 
дуже сподобався костюм». 

«Євробачення-2013» пройде з 
14 по 18 травня в Мальме — тре-
тьому за площею місті Швеції. 
Українка Злата Огневич виступить 
під сьомим номером із піснею 
Gravity. 

Російський співак Філіп Кір-
коров виступив на захист 

геїв на своєму концерті в Санкт-
Петербурзі. 

Прямо на сцені артист висло-
вив своє ставлення до закону про 
гей-пропаганду, який був прийня-
тий стараннями депутата Віталія 
Мілонова, розповідає «Таблоїд». 

«Тут, на цій сцені, я можу гово-
рити відверто. Тут немає жовтиз-
ни і такої модної останнім часом у 
Петербурзі блакиті... Всі з нею бо-
рються, ніяк не поборються. А на-
віщо боротися з тим, що не брид-
ко? Навіщо себе принижувати 
такими акціями?» — несподівано 

почав Кіркоров. 
«Якщо ти вільна людина, ко-

ханий, то байдуже, якого кольору 
твоя шкіра, кров. Головне, що ти 
коханий і кохаєш. Що ще потрібно 
людям?» — додав співак. 

Як зазначається, Кіркоров — 
перший представник російського 
шоу-бізнесу, який публічно ви-
словився про проблему ставлення 
в суспільстві до нетрадиційних 
меншин. 

Поки що в суперечки влади та 
представників цих меншин ніхто 
з артистів не втручався активно і 
тим більше зі сцени. 
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У Домогарова серйозні проблеми 
зі слухом 

Російський актор Олександр 
Домогаров, кажуть, має вели-

кі проблеми зі слухом. Зірка кіно 
майже не чує на одне вухо, пише 
«Собеседник» із посиланням на 
джерела з оточення актора. 

«Одне вухо в нього оглухло на 
20%, друге — на всі 95%. Скасо-
вують поки не всі вистави з його 
участю, а лише музичні — Домо-
гаров не потрапляє у ноти. Але що 
буде далі, сказати складно. Актор, 
який погано чує, на жаль, профе-
сійно непридатний», — заявило 
джерело в театрі Моссовета, де 
працює Домогаров. 

Шанувальники впевнені: у тра-
гедії винен грип — актор переніс 
хворобу на ногах. У свою чергу в 

театрі наполягають, що річ у іншо-
му. Кажуть, що Домогаров знімався 
в кіно з трюковими сценами і поряд 
із ним вибухнула піротехніка. У ре-
зультаті Олександра контузило. 

Сам артист не коментує про-
блеми зі слухом. 

Бути продюсером Тіни Кароль зголосився 
Григорій Лепс 

Тіна Кароль, яка втратила мину-
лого тижня коханого та продю-

сера Євгена Огіра, тепер працюва-
тиме з Григорієм Лепсом. 

Продюсерський центр відо-
мого російського артиста пообі-
цяв підтримку Тіні ще до смерті 
її чоловіка. Раніше планувалося, 
що Лепс буде просувати творчість 
Кароль на території Росії. Однак 
у зв’язку з тяжкою втратою ро-
сійський кумир готовий серйозно 
узятися за кар’єру Тіни і стати її 

головним продюсером. За слова-
ми самого виконавця, він давно 
шукав талановиту співачку, щоб 
спільно реалізувати творчі плани. 
Тіна Кароль, на його думку, підхо-
дить на цю роль ідеально. 

Проте чи вийде українська зір-
ка на сцену найближчим часом і чи 
стане продовжувати свою співочу 
діяльність, поки невідомо. Адже 
після смерті чоловіка Тіна повніс-
тю пішла в себе та відмовляється 
контактувати з зовнішнім світом. 

Шоубіз

Адель поставлять у музеї 
Серед експонатів Музею воскових фігур мадам 
Тюссо незабаром з’явиться фігура британської 
співачки Адель. Напівготову голову зірки вже 
продемонстрували в офіційному Facebook. Над 
обличчям майбутньої статуї працює скульптор Луїс 
Вілтшир. Воскова Адель має бути повністю готова 
вже в липні. Нагадаємо, одна з її пісень у Британії 
нещодавно була визнана найпопулярнішою в Інтер-
неті за останні десять років. Другий рік поспіль 
виконавиця очолює рейтинг молодих мільйонерів 
музичної індустрії. 

Енріке Іглесіас та Анна 
Курникова наступного 
тижня одружаться 
Іспанський співак Енріке Іглесіас і колишня 
російська тенісистка Анна Курникова узако-
нять свої стосунки наступного тижня в Маямі, 
пише британський таблоїд Sun із посиланням 
на близьке до зіркової пари джерело. Точна 
дата весільної церемонії не відома. Нагадаємо, 
в 2010 році Курникова заявила, що отримала 
громадянство США. 

Оксана МАРЧЕНКО:

Я намагаюся бути строгою, принциповою, 
іноді в чомусь навіть жорсткою 


