
Російський співак Філіп Кірко-
ров не виключає, що його син 

Мартін може піти шляхом зірково-
го татка. Артист вже зараз бачить, 
що малюк дуже музичний. Про це 
Кіркоров розповів Катерині Осад-
чій у програмі «Світське життя».

Нещодавно у Москві відбула-
ся музична премія «Kinder Муз-
Awards», влаштована продюсером 
Яною Рудьковською. Філіп Кір-
коров відвідав захід з якоюсь не-
відомою білявкою, яку весь час 
обіймав за талію. Філіп Бедросо-
вич не виключає, що колись на цій 
премії виступатимуть і його діти. 

«Мартін — дуже музичний 
хлопчик. Ось у готелі на Криті, де 
ми відпочивали, щовечора грав 
піаніст. І сина неможливо було 
відтягнути від цього чоловіка, він 
наче зачарований стояв та слухав 
звуки піаніно. А ще він уже добре 

танцює. Відчуваю, що син піде по 
стопах батька! Звичайно, діти вже 
відрізняють мої пісні: «Диско пар-
тизани» для нас і колискова, і вра-
нішня пісня», — розповів співак.

Нещодавно в Луцьку презентувала 
свою першу виставку молода ху-
дожниця Заріна Сойко. Неймовірні 
картини експонували в кав’ярні 
Druzi Forever. Запитаєте, чому по-
лотна називаємо неймовірними? А 
тому, що в них дівчина намагалася 
поєднати мистецтво та фізику. І ви-
йшло щось дійсно неординарне та 
вражаюче. 

Виставку художниця назвала 
«Без інтерпретації», немов поперед-
жаючи глядача, що зміст кожної кар-
тини для кожного має бути свій. 

— Я абстрагувалась від своїх 
картин, дозволяючи їм жити влас-
ним життям, самостійно розвивати-
ся. Тим самим я пропагую, щоб люди 
самі вступали в діалог із картиною. 
Бо нині споглядач завжди чекає до-
писів від художника, не бажаючи 
самостійно вдумуватись, — каже За-
ріна. 

З пензлями та полотнами дівчи-
на товаришує всього лише півтора 
року. Каже, що бажання малювати, 

як і все в її житті, з’явилося спонтан-
но, без будь-якого поштовху. 

— Ти прокидаєшся якось уранці 
з розумінням, що тобі це потрібно, 
що тебе це врятує. Хоча, можливо, 
малювання — це побічний ефект за-
хоплення фізикою, — додає Заріна. 

— Для мене фізика та мистецтво — 
речі споріднені, тому що це як два 
кінці одного відрізка. На мою думку, 
фізика є невід’ємною частиною мис-
тецтва, вони якнайкраще доповню-
ють одне одного. 

Для Заріни близький такий вид 
мистецтва, як science-art. Дівчина 
всіляко намагається поєднати науку 
та мистецтво. Попри те, не бажає, 
щоб картини відносили до якогось 

конкретного напрямку чи стилю, 
каже, що старається малювати так, 
як ще ніхто не малює. 

— За допомогою різноманітних 
термінів і понять ми можемо по-
яснити поведінку всесвіту, моє ж 
завдання полягатиме в спробі пояс-
нити це у формі картин, — зазначає 
художниця. 

Споглядаючи картини Заріни, 
мимоволі починаєш задумуватись, 
де ж беруться такі неймовірні обра-
зи: невже це все вплив підручників 
із фізики? 

— Образи з’являються завдяки 
синтезу кількох складових. Це мо-
жуть бути, зокрема, фарба і якісь 
стійкі правила всесвіту, такі як, на-
приклад, теорія відносності. Суттю 
моїх картин є бажання показати, на-
скільки руйнівним є здоровий глузд, 
тому що, навіть керуючись ним, 
люди не помічають, що відбувається 
навколо них, — пояснює Заріна. 

Про джерела натхнення ху-
дожниця теж говорить науковими 
поняттями. Каже, що світ надто 
великий і непослідовний, щоб вибу-
довувати словами якісь шляхи при-
ходу натхнення. Називаючи щось 
конкретне, звідки ми ніби черпаємо 
натхнення, насправді ж закриваємо 
інші канали надходження нового. 

Та все ж є митці, творчість яких 
справила неймовірне враження на 
Заріну Сойко. Серед них — Анрі 
Матісс, Енді Воргол, Фріда Кало, яку 
дівчина вважає ідеальною, та сучас-
ний петербурзький ілюстратор Лора 
Зомбі. 

Заріна Сойко надіється, що це 
була далеко не остання її виставка. 
Наступні проекти художниця теж 
обіцяє пов’язати з science-артом, бо 
має велике прагнення ще сильніше 
об’єднати науку з мистецтвом. 

Ольга УРИНА 

Кажуть, 38-річна співачка На-
талія Могилевська все ж таки 

готується вперше стати мамою. 
Як розповіли ЗМІ з посиланням 
на оточення співачки, вона вже на 
шостому місяці вагітності, але в 
декрет не поспішає.

Відмітимо, що Наталія по-
мітно додала у вазі, змінила гар-
дероб, перейшовши на просторі 
довгі сукні та взуття без підборів. 
У команді Наталки її стан не об-
говорюють. До речі, зараз співачка 
бере участь у зйомках телешоу, які 
триватимуть до грудня.

«Могилевська довго не пого-
джувалася на участь, адже зйомки 
будуть йти до грудня, і тільки за 
день до старту дала добро, на ре-
петиції ходить у просторому одязі 
і не хоче бачити пресу, а в гример-
ку їй носять фрукти та джерельну 

воду», — розповіло джерело.
Сама Наталія відмовилася го-

ворити про майбутню дитину і її 
батька. Проте фанати висловлю-
ють припущення, що ним може 
бути гітарист і автор деяких пі-
сень Могилевської — відомий 
музикант Сергій Підкаура. Сергій 
співпрацює з Наталею більше 10 
років, одним з найвідоміших на-
писаних ним хітів є «Відірватись 
від землі», також у Підкаури є свій 
музичний проект. 

Такі припущення з’явилися на 
форумах тому, що на сцені Наталя 
і Сергій часто обнімаються і по-
казують тепле ставлення один до 
одного.

До слова, вагітність Могилев-
ській приписували ще у червні. 
Однак тоді чутки спростували.

Наталії Могилевській приписують шостий 
місяць вагітності

У Пугачової та Галкіна народилася двійня 

У російської співачки Алли Пу-
гачової та її чоловіка гуморис-

та Максима Галкіна народилися 
спільні діти – син і донька. У ми-
нулі вихідні в заміському будинку 
подружжя відзначали цю радісну 
подію. Про поповнення у родині 
Примадонни розповіли робітни-
ки, які облаштовували у будинку 
артистів дитячу кімнату.

Двійнят Пугачовій та Галкіну 
народила сурогатна мати, але це 

біологічні діти Алли та Максима.
Подружжя вже дало малятам 

імена: доньку назвали Єлизаве-
тою, а сина — Гаррі. Про подвійну 
радість Галкіна і Пугачової з пер-
шого дня знали тільки найближчі 
— донька Примадонни Крістіна 
Орбакайте, подруга сім’ї Аліна Ре-
деле і брат Максима Галкіна Дми-
тро. 

«Я дуже рада. Вітаю маму і 
Максима з цією щасливою поді-
єю», — заявила Орбакайте. 

Зараз Примадонна щаслива, 
як ніколи, про що і повідомив її 
колишній чоловік Філіп Кірко-
ров. «Не зустрічав більш щасливої 
жінки зараз, ніж Алла! Тепер моїм 
Аллі-Вікторії і Мартіну буде не 
нудно!» — написав він у Twitter.

Нагадаємо, 64-річна Алла Пу-
гачова і 37-річний Максим Галкін 
разом вже більше 12 років. Не-
щодавно в пресі стали з’являтися 
чутки про розлучення зіркової 
пари. Та поки пліткарі обговорю-
вали псевдорозлучення Алли та 
Максима, подружжя вже готува-
лося стати батьками.
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Кіркоров припускає, що син піде його 
шляхом
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Культура

Вітас заплатив штраф за 
напад на поліцейського 
Скандальний артист Вітас, справжнє ім’я якого 
Віталій Грачов, заплатив штраф у розмірі 100 
тисяч рублів (близько 25 тисяч гривень), до 
якого його засудив Останкінський суд Москви 
у справі про напад на поліцейського. Як відомо, 
26 серпня Останкінський суд Москви призначив 
Вітасу штраф, визнавши його винним у нападі 
на поліцейського. Співак не став оскаржувати 
вирок.

Екс-чоловік Валерії подав до 
суду на співачку
Російську співачку Валерію тягне до суду її колишній 
чоловік. Піаніст Леонід Ярошевський, який був пер-
шим законним чоловіком артистки, планує стягнути 
з неї гроші. На думку Ярошевського, Валерія повинна 
відшкодувати йому моральну шкоду. За що саме — 
невідомо. До слова, те, що подружжя розлучилося 
зовсім не друзями, ніхто не приховував. Однак чому 
лише зараз екс хоче досягти якоїсь справедливості 
у суді — не ясно. Спроба колишнього стягнути з неї 
грошенят добряче розвеселила Валерію.

Українська співачка Джамала роз-
повіла, з якими труднощами зі-

ткнулася під час виконання гімну 
України перед поєдинком Володи-
мир Кличко — Олександр Повєткін.

«Шкода, що дуже погано був 
організований мій вихід на сцену, 
— сказала Джамала під час спілку-
вання з журналістами. — Мені не 
пояснили, де камери, де мені стояти. 
Це нонсенс для заходу такого рівня. 
До того ж мені ще й мікрофон три-
чі міняли перед виходом. Той, який 
в результаті дали, це взагалі, не по-
боюся цього слова, якась совдепія». 

За словами співачки, під час ви-
конання гімну України вона ледь 
стримувала сльози. «Я співала і од-
ночасно боролася з відчуттям, що 
ось-ось заплачу, — наголосила Джа-
мала. — Я намагалася всю енергію 
помістити в кожне слово. Звичайно, 

легше вийти і заспівати під фоногра-
му, як це зробив Кобзон. Притому, 
що його фонограма була двадцяти-
річної давності з його молодим ще 
голосом. Мені здається, що набагато 
справедливіше співати наживо. Я 
навіть обіграла кілька слів у гімні. 
Наспівуючи «і покажем, що ми брат-
тя», я намагалася і мімікою, і жеста-
ми акцентувати на цих словах біль-
ше уваги публіки». 

Однак після того, як вона заспі-
вала гімн України, критика її вико-
нання не вщухає. «Всіх журналістів 
закликаю припинити спекуляції на 
цю тему. Досить порівнювати мене 
з Йосипом Кобзоном і вишукувати в 
моїх словах те, чого в них немає», — 
наголосила вона зі своєї сторінки у 
Facebook. І наостанок додала:

«P.S. Вранці дзвонив Володимир 
Кличко. Сказав, що я — його таліс-

ман, і йому дуже сподобалося моє 
виконання гімну. Перепостіть краще 
цю цитату! :) Ваша Джамала». 

Волинська художниця у своїх картинах 
поєднує мистецтво та фізику 

Композиція «Легенда» автор-
ства Віктора Цоя була викона-

на рок-співачкою Земфірою для 
стрічки Федора Бондарчука «Ста-
лінград». Саундтрек до фільму 
вже можна послухати в Інтернеті. 
Прем’єрний показ фільму зібрав 
весь російський бомонд. Глядачі із 
захопленням прийняли не тільки 
картину, але й музику до неї.

Земфіра виконала пісню для фільму 
«Сталінград»

Джамала: Кличко сказав, що я — його талісман


