
У Мексиці пішов із життя колум-
бійський письменник Габріель 

Гарсія Маркес. Нобелівський лау-
реат із літератури помер у віці 87 
років. Кілька днів тому літератора 
виписали з клініки в Мехіко. Там 
він провів більше тижня і прохо-
див курс лікування антибіотиками 

у зв’язку з легеневою інфекцією. 
Востаннє письменника-леген-

ду бачили на публіці на початку 
березня цього року. Тоді Габріель 
Гарсія у свій день народження вий-
шов із власного будинку для спіл-
кування з журналістами та шану-
вальниками. 

Президент Колумбії Хуан Ма-
нуель Сантос уже прокоментував 
смерть талановитого співвітчиз-
ника. «Тисяча років самотності й 
смутку через смерть найбільшого 
колумбійця всіх часів, висловлюю 
свою солідарність і співчуття ро-
дині», — написав він у своєму 
Twitter. 

Габріель Гарсія Маркес відомий 
багатьом завдяки таким творам, 
як «Сто років самотності», «Осінь 
патріарха» і «Полковнику ніхто не 
пише». 

Учасниць цьогорічного «Єв-
робачення» від Росії сестер 

Толмачових можуть дискваліфі-
кувати. У пісні дівчат данський 
журналіст і критик Вільям Лі 
Адамс побачив згадку про анек-
сований Крим. Обурений критик 
упевнений, що виступ російських 
співачок може стати справжньою 
провокацією. Зокрема, в реченні з 
другого куплету пісні Shine вираз-
но чується англійське «the crime» 
(у перекладі — злочин), що співз-
вучно з «Crimea» (Крим). 

Пісня Росії — це «завуальова-
ний лист із Росії до Криму», — впев-
нений журналіст. Думку критика 
підтримали й представники інших 
країн. Вони продовжують заклика-
ти організаційний комітет «Євроба-
чення» відсторонити Росію від учас-
ті в музичному конкурсі. 

Самі ж сестри Толмачови — 
17-річні Маша та Настя — заявили, 
що вони поза політикою й наразі 
посилено готуються до участі в «Єв-
робаченні-2014». 

Співачка Наталія Могилевська 
досить довго не давала розлогих 
інтерв’ю та на деякий час відійшла 
від світського життя. Після втрати 
матері зірка намагалася зануритись 
у роботу, але впоратися з трагедією 
їй допомогла йога. Зараз Наталка 
впевнена, що її життя йде у пра-
вильному напрямку. Засмучує лише 
постійна увага преси до її особис-
тих стосунків і приписування їй 
вагітності від різних чоловіків. 

Наталія зізналася, що смерть 
матері дуже на неї вплинула, однак 
вона знайшла сили жити далі. 

— Я зрозуміла головне — жит-
тя триває, — розповіла співачка. 
— Минулий рік був найважчим у 
моєму житті: я втратила маму і на-
магалася закритися від переживань 
турботами, проблемами, справа-
ми… Я була в такому стані, що мій 
організм не витримав — стався збій 
усіх систем і процесів. 

Вийти з цього стресу Наталці 
допомогла 95-річна вчителька йоги, 
яка сама їй зателефонувала. 

— І тільки через три тижні, пере-
буваючи в медитаційному центрі в 
Індії, який розміщений далеко в го-
рах, і займаючись як фізичними тре-
нуваннями, так і духовними практи-
ками, я нарешті зрозуміла, куди мені 
йти далі. Тож моє схуднення означає 
лише те, що моє життя триває, — по-
ділилась артистка. 

На зауваження про те, що багато 
хто вважає її жорсткою та безкомп-
ромісною, Могилевська відповіла: 

— Чомусь прийнято вважати, що 
якщо ти сильна — значить, жорстка, 

послідовна — значить, безкомп-
ромісна і так далі. Я всього лише 
принципова людина, яка любить 
дотримуватися чітких і зрозумілих 
рамок. Усі конфлікти між людьми 
виникають тому, що вони не «до-
мовляються на березі». Я дотриму-
юся того правила, що, перш ніж по-
годжуватися на ділові або особисті 
стосунки, потрібно оцінити ризики 
та спробувати домовитися про все 
заздалегідь. І якщо нам не вдається 
досягти наміченої мети, ми повинні 
вирішити, як будемо завершувати 
наші взаємини. Я дотримуюся до-
мовленостей протягом обумовлено-
го терміну. Й мене засмучує, коли 
люди чинять інакше, — зазначила 
Наталя. 

Як відомо, Могилевській багато 
разів приписували вагітність. Спі-
вачку обурює така увага ЗМІ до осо-
бистих і делікатних тем. 

— Мене вражає й обурює той 
цинізм і блюзнірство, з якими жовта 
преса вдирається в особисте життя 
відомих людей, вишукуючи все біль-
ше і більше подробиць, абсолютно 
не замислюючись про те, які можуть 
бути наслідки. Їх не бентежить ні 
трагедія сім’ї Кончаловських, ні хво-
роба Фріске. Вони дозволяють собі 
роздуми на тему, скільки днів або 
місяців залишилося жити Жанні, 
коли та за яких обставин опритом-
ніє чи ні донька Кончаловського, — 
каже поп-зірка. — Я періодично теж 
стаю жертвою такого вторгнення 
в особисте життя і цинізму, з яким 
ось уже втринадцяте за останніх 10 
років жовта преса обговорює, чи 
вагітна я, чи були аборти, чи будуть 

викидні.
Артистка зауважила, що за 

останнє десятиріччя їй приписували 
вагітність від кількох різних чолові-
ків — починаючи від Влада Ями та 
закінчуючи арабським шейхом.

— У моїй родині такі запитання, 
як «Скільки ви заробляєте?», «Коли 
заміж або народжувати?» й інші, 
вважалися безтактними. Мене досі 
шокує легкість, із якою люди пита-
ють про таке. Тут уже йдеться про 
виховання і традиції, — підкреслила 
Могилевська. 

Також Наталія прокоментувала 
свої відносини з канадським шеф-
кухарем і телеведучим Ектором Хі-
менесом-Браво. Вона запевнила, що 
це всього лише дружні стосунки. 

— У нас із ним на диво багато 
спільного. Я, наприклад, раніше і не 
підозрювала, що Ектор чудово спі-
ває, вміє танцювати, гарно малює. 
Долучив і мене до малювання. Він 
уміє дивувати, особливо коли бук-
вально за п’ять хвилин полагодив 
розетку в моєму будинку, поки че-
кав, коли я закінчу зачіску, — поді-
лилася співачка. 

До того ж Наталка має спільну з 
Ектором пристрасть до ремонту. 

— Я весь час щось ремонтую, 
перебудовую, декорую, — розповіла 
Могилевська. — Мені цікаво шукати 
нові шпалери, фактури, фарби, вига-
дувати ідеї з плануванням. Якраз за-
раз я поглинута ремонтом свого но-
вого офісу — перебудовую звичайну 
хрущовку в суперсучасний хай-тек. 
Виявилося, що Ектор усі ремонти 
робив своїми руками — він із легкіс-
тю може покласти підлогу, побілити 
стелю, поклеїти шпалери. 

На запитання про те, чи не 
шкодує вона, що віддала перевагу 
кар’єрі, а не материнству, поп-діва 
відповіла — ні. 

— Якщо щиро, то на той момент 
я не почувалася готовою народи-
ти малюка та повністю присвятити 
себе сім’ї. Напевно, я йду за євро-
пейським варіантом — задумаюся 
про дитину після сорока. Мені все 
ще цікаво жити роботою і сценою. 
Просто ми багато років жили радян-
ськими стереотипами — потрібно 
рано вийти заміж, народити дити-
ну і присвятити всю себе родині, а 
в 50 уже спокійно піти на пенсію. Я 
ж планую тільки в 60 зробити першу 
пластичну операцію перед черговим 
ювілейним сольником. Адже люди-
на, яка не курить, практикує йогу, 
живе впорядковано, має бути спо-
внена сил довгі роки, — переконана 
артистка. 

Цього року гурт «Океан Ельзи» 
святкує 20-річчя, і з цієї нагоди 

Вакарчук розповів, як змінився за ці 
роки та яким чином політична ситу-
ація у країні вплинула на його жит-
тя. Він зауважив, що складна еко-
номічна ситуація у країні майже не 
відбилася на ньому особисто. «Я до-
сить заможна людина, тому на осо-
бистому рівні економити поки не до-
водиться. Правда, я особливо ніколи 
марнотратно не жив, чесно скажу. Та 
я відчуваю подорожчання на багато 
чому іншому. Наприклад, хотів би 
зробити грандіозне шоу до нашого 
20-річчя. А змушений буду зробити 
його все одно красивим і яскравим, 
але трохи не таким, як планувалося 
спочатку. А для мене це дуже важли-
во, я хочу радувати своїх шануваль-
ників», — сказав музикант. 

Утім, Святослав хвилюється, що 
через подорожчання життя людям 
буде важко купити квитки на кон-
церт «Океану Ельзи». «Я пообіцяв 
недавно студентам під час зустрічі в 
Дніпропетровську, що ми вигадаємо 
для них які-небудь спеціальні зниж-

ки, щоб вони змогли прийти на наш 
концерт. Повірте, це не маркетинго-
вий хід, у нас усе гаразд із продажем 
квитків, але це важливо для шану-
вальників», — заявив Вакарчук. 

На запитання, чи змінився він 
за 20 років існування гурту, Славко 
відповів: 

«Посивів трошки. До речі, схуд 
трохи, хоч як дивно. Порозумнішав? 
Напевно, так... Зазвичай за 20 років 
розумнішають, а якщо ні — напев-
но, у людини щось не так із головою. 
Але за великим рахунком, мені зда-
ється, я не змінився. Мені в дитин-
стві моя класна керівниця постійно 
говорила, вибачте, що у мене шило 
в одному місці. Напевно, це шило 
робить моє життя цікавим, увесь 
час хочеться продовжувати активно 
жити. Навіть злегка лякає ця невга-
мовна енергія, але це мій принцип, 
— зазначив Славко. — Завжди казав, 
що у мене доросла голова і дитяче 
серце. З дитячим серцем часто ро-
биш нераціональні речі. Але на те й 
доросла голова, щоб тримати себе в 
рамках. Скільки себе пам’ятаю, з ди-

тинства вмів прораховувати на кіль-
ка кроків уперед, але користуватися 
цією якістю не завжди виходить. Усе 
одно серце що хоче, те й робить», — 
зізнався Вакарчук. 

Нещодавно Святослав казав, що 
останнім часом подумує про полі-
тику. Однак зараз музикант наголо-
шує, що не хоче туди повертатися. 

«Я не хочу в політику, це зв’язує 
руки, а влада мене не цікавить», — 
запевнив лідер «ОЕ». 

Святослав Вакарчук: «У мене доросла голова і дитяче серце» 
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Сестер Толмачових із Росії можуть 
не пустити на «Євробачення» 
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Шоубіз

«Ляпис Трубецкой» у Росії 
скандував «Слава Україні!» 
Лідер білоруського гурту «Ляпис Трубецкой» Сергій Мі-
халок під час російського концерту в Іжевську підтримав 
Україну. Наприкінці свого виступу фронтмен «Ляпісів» 
почав скандувати зі сцени: «Слава Україні!». І більшість 
присутніх у залі відповідали: «Героям слава!». Однак були 
й ті, хто висловлював Міхалку протест, показуючи серед-
ній палець. Але співак не залишив це поза увагою та при-
вселюдно «попустив» зарозумілого глядача. Як відомо, 
рокери відкрито підтримують Україну, а їхня пісня «Воины 
света» стала своєрідним саундтреком Майдану. 

Макаревича та Pussy Riot 
у Криму вважають 
«агентами західного 
впливу» 
У Криму створили таку собі дошку ганьби. На ній 
розмістили фото громадських і культурних ді-
ячів, охрестивши їх «агентами західного впливу». 
Серед небезпечних осіб, на думку кримських 
активістів, опинилися лідер «Машины времени» 
Андрій Макаревич і дівчата з панк-гурту Pussy 
Riot. 

Помер письменник Габріель Гарсія Маркес Наталія МОГИЛЕВСЬКА:

Конфлікти між людьми виникають тому, 
що вони не «домовляються на березі» 


