
Голлівудська акторка Анджеліна 
Джолі планує завершити свою 

кінокар’єру. Про це повідоми-
ла вона сама в одному з останніх 
інтерв’ю. За словами артистки, у 
неї блискуча кар’єра і це їй дуже 
подобається. Проте Енджі хоче 
зосередитися на вихованні своїх 
шістьох дітей. 

Вона не відкидає, що може зня-
тися ще у кількох картинах, але на 
перший план вийде її роль як мате-
рі та робота послом у ООН. 

Наразі проходять прем’єрні 
покази стрічки «Чаклунка», де 
Джолі грає головну роль. Зазначи-
мо, що це перший фільм із участю 
актриси за останні чотири роки. 

Відома пара Андрій Кончалов-
ський та Юлія Висоцька впер-

ше після страшної аварії у Франції, 
в якій серйозно постраждала їхня 
донька Маша, звернулися до ЗМІ. 

У своєму зверненні зіркове по-
дружжя подякувало небайдужим 
людям, які неодноразово пропону-
вали родині свою допомогу. Також 
вони наголосили, що вся інформа-
ція про стан Марусі, яка періодично 
з’являється у ЗМІ, є недостовірною. 

«Хочемо підкреслити, що всі 
повідомлення про хід реабілітації 
нашої дочки, які з’являються в пре-
сі та не виходять безпосередньо від 
нас, недостовірні, тому ми просимо 
вас ігнорувати журналістські до-
мисли. Зі свого боку інформуємо, 
що Маша поступово, але неухиль-
но виходить із найважчої травми 
й у неї є всі шанси повернутися до 
повноцінного життя», — йдеться у 
повідомленні. 

Також зіркові батьки зауважи-

ли, що їхня робота передбачає пу-
блічність, але вони дуже просять 
журналістів не ставити їм запитан-
ня щодо стану їхньої дитини. 

Нагадаємо, у жовтні минулого 
року Кончаловський потрапив у 
страшну ДТП у Франції, в результа-
ті якої сильних травм зазнала його 
донька, 14-річна Марія. Дівчинка 
впала у кому і з того часу ще жодно-
го разу не приходила до тями. 

Музикант і культурний діяч Олег 
Скрипка чи не вперше докладно 
висловився з приводу подій у краї-
ні. На його думку, ситуація на Сході 
й у Криму назрівала давно, і це гурт 
«ВВ», лідером якого є Скрипка, від-
учував на собі постійно. 

Скрипка заявив, що не очікував 
того, що сталося в Одесі. А от Київ, 
на думку музиканта, заслужив. 

— Я дуже переживаю за Одесу, 
— сказав лідер «ВВ». — Ми, кияни, 
по-перше, заслужили нашу історію, 
а по-друге, ми навіть звикли вже до 
військових дій. Але ніколи б не міг 
подумати, що в Одесі таке трапиться. 

На запитання, чому ж Київ за-
служив ці події, Скрипка пояснив: 

— Київ заслужив, бо для своєї 
свободи нічого не робив досі. Ак-
тивність піднялася тільки в 2004-му 
й зараз, через десять років. Підсу-
мок нинішнього Майдану показує, 
що відповідальність із себе знімати 
не можна. Якщо знову ми сподіває-
мося, що прийде якийсь добрий «па-
пік» і «порішає» наші проблеми, то 
цього не буде. Зараз потрібно бути 
готовими взяти в руки зброю. 

А от до Нацгвардії записуватися 
музикант не стане. 

— Я 20 років перебуваю на 
фронтах української культури, що в 
мирний час украй важливо. Оскіль-
ки раніше суспільство цим ефектив-
но не займалося, то тепер ми зму-
шені стріляти. Цього можна було б 
уникнути. Якби ми всі разом були 
українцями, знали мову, власну іс-
торію, слухали хорошу музику, хо-
дили на українські концерти, читали 
українські книги... Треба було стати 
культурними людьми, що знають 
свою власну мову, а не прикривати 
власну лінь і безграмотність святен-
ницькою толерантністю до мов. По 
собі знаю, мова вчиться два місяці. 
Була б Україна українська, як Фран-
ція французька або як Чехія чеська, 
то цих проблем би не було, — додав 
він. — Це слабкість — прикривати 

свою безграмотність, лінь і непо-
вагу до історії та культури якоюсь 
псевдодемократією. У результаті 
створюється п’ята колона, і це дуже 
хороший аргумент завойовувати те-
риторії і вбивати людей на вулиці, — 
сказав рокер. 

Саме через ставлення Сходу до 
української мови для «ВВ» завжди 
проблематично влаштовувати там 
концерти. 

— Взагалі, Східна Україна — це 
аудиторія, яка з 2004 року практично 
закрита для мене, для «ВВ». А Крим 
завжди був закритий, неможливо 
було туди пробитися. Давно було 
зрозуміло, що ці регіони відпадуть 
або стануть проблемними точками. 
Якщо ти співаєш українською і тому 
там ізгой, значить, це реально про-
блема, — обурився Олег. 

На закид про те, що протягом 
Майдану він майже не висловлював 
свою громадянську позицію, Скрип-

ка зауважив: 
— Як не висловлював? Дуже на-

віть висловлював! Просто моя по-
зиція не популярна сьогодні. Кілька 
разів на Майдані я озвучував: агре-
сія — це дуже небезпечно. І не майте 
зла у серці, тому що проти нас усе це 
обернеться. Необхідно, щоб кожен 
зрозумів: якщо тобі хтось не подо-
бається, треба побороти свою нена-
висть і нелюбов — через усвідомлен-
ня, чому це тобі не подобається. Не 
до вподоби, тому що тобі хотілося 
б, щоб було по-іншому? Так займай-
ся безпосередньо тим, що потрібно 
вирішити, а не намагайся боротися 
проти людей, із якими ти не згоден, 
— заявив музикант. — Слід бути 
конструктивним, а не деструктив-
ним… Ми зараз у стані війни. Да-
вайте перестанемо розігрівати і без 
того розжарену обстановку, займа-
тися конструктивом і давати людям 
надію, — зазначив Скрипка. 

«Дівчиною року» Playboy стала лікар 

Популярний в усьому світі чоло-
вічий журнал Playboy обрав «Ді-

вчину року–2014». Переможницею 
стала студентка-медик із Німеччини 
Кеннеді Саммерс. Красуню-блон-
динку з Берліна нагородили «сексу-
альним» авто й осипали почестями в 
Лос-Анджелесі. 

Урочиста церемонія відбулася 
в знаменитому каліфорнійському 
особняку засновника імперії Playboy 
Х’ю Хефнера. Володарці титулу «Ді-
вчина року» 27 років, вона навчаєть-
ся на лікаря, а також працює фото-
моделлю і актрисою. 

Як розповіли журналістам гос-
ті вечірки, Хефнер, якому в квітні 
виповнилося 88 років, «виглядав 
живчиком і перебував у чудовому 
настрої». На церемонію гуру Playboy 
і його нова фаворитка прийшли в бі-
лосніжних вбраннях. 

До слова, у грудні минулого року 

Playboy з розмахом відзначив свій 
60-річний ювілей, а його засновник, 
який уже має чотирьох дорослих ді-
тей від попередніх двох шлюбів, зі-
брався завести малюка зі своєю мо-
лодою дружиною Крістал Харріс. 

Відомості.інфо

№19 (711) 

22 – 28 травня 2014 року

http://www.vidomosti.info/

Кончаловський і Висоцька розповіли 
про стан здоров’я доньки 

«Дівчина року-2014»
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Шоубіз

Адель стала найбагатшою 
з зіркової музичної молоді 
Співачку Адель визнали найзаможнішою серед 
усіх молодих представників музичної галузі 
Великої Британії. Вона посіла перше місце в цьо-
горічному рейтингу, маючи статок у 45 мільйонів 
фунтів стерлінгів. Зірка нещодавно відзначила 
своє 26-річчя та натякнула, що шанувальникам 
недовго лишилося чекати її нового альбому. 

Едіту П’єху посеред концерту 
підкосив серцевий напад
Під час виступу в Сєверодвінську (Архангельська 
область) 76-річній співачці Едіті П’єсі стало по-
гано, вона зблідла та покинула сцену. Прибулі на 
місце лікарі діагностували серцевий напад, проте 
Едіта Станіславівна відмовилася від госпіталізації 
в місцеву лікарню, після чого була перевезена в 
Санкт-Петербург. Донька співачки Ілона Броневиць-
ка підтвердила цю інформацію, сказавши, що мамі 
дійсно не дуже добре, але вона одужує. 

Х’ю Хефнер і його юна дружина

Американська актриса та спі-
вачка Дженніфер Лопес не 

боїться закохуватися та пори-
нати з головою в нові стосун-
ки. «Не можна боятися робити 
нову спробу. Це стосується не 
лише кохання, а й життя. Треба 
не здаватися, — впевнена ар-
тистка. — Це непростий шлях, 
одначе необхідно продовжува-
ти йти щодня й урешті попере-
ду з’явиться світло», — додала 
Дженніфер, яка вже кілька років 
зустрічається з молодим танців-
ником Каспером Смартом. Зі 
слів зірки, розлучення з чоло-
віком Марком Ентоні показало 
їй: вона сильніша, ніж про себе 
думала. 

Дженніфер 
Лопес 
закохуватися 
знову не боїться 

Анджеліна Джолі вирішила пожертвувати 
кар’єрою заради своїх дітей 

Олег СКРИПКА: 

Не майте зла у серці, тому що 
проти нас усе це обернеться 


