
Голлівудська акторка Анджеліна 
Джолі зізналася, що разом із 

чоловіком молиться за мир в Укра-
їні. Про це вона повідомила під 

час лондонської прем’єри стрічки 
«Чаклунка». «Я так переживаю, ми 
обоє в родині переживаємо і мо-
лимося, щоб в Україні був лад, щоб 
ви були єдині», — сказала Джолі. 

Окрім того, актриса згадала 
про Україну й на червоній доріж-
ці, що вела до Кенсінгтонського 
палацу. 

«Сподіваюся, мені не доведеть-
ся знімати про Україну кіно, по-
дібне до «Країни крові та меду», 
яку я знімала про Боснію. Я щиро 
бажаю Україні, щоб ваша історія 
була менш кривавою, більш щас-
ливою і, зрештою, щоб у вас наре-
шті настав лад», — побажала укра-
їнцям зірка. 

Екс-«ВІА Гра» Альбіна Джана-
баєва готується вдруге стати 

мамою сина від співака Валерія 
Меладзе. Співачка вже на сьомо-
му місяці, тому вирішила піти у 
декрет. Оскільки травень у Москві 
видався аномально спекотним, Аль-
біна перестала відвідувати світські 
заходи, а також скоротила до міні-
муму зустрічі з подругами. Майже 
весь час Джанабаєва проводить за 
містом. До появи малюка зірка не 
планує жодних справ і приділяє 
весь свій час 10-річному сину Кості. 

В оточенні співачки кажуть, що 
до концертної діяльності вона зби-
рається повернутися не раніше се-
редини осені, лише коли остаточно 
прийде у форму після пологів. 

Українська телеведуча Лілія Ребрик 
розповіла про новий сезон по-
пулярного танцювального шоу 
«Танцюють всі!», на який зараз 
проходить кастинг, роботу, яка 
приносить задоволення, а також 
поділилася радощами материнства.

— Ось уже сьомий сезон ви 
працюєте на проекті «Танцюють 
всі!». Чим цього року здивували 
конкурсанти? 

— У нас цьогоріч дуже багато 
учасників із-за кордону. Є з Неаполя 
(Італія) учасник, є з Лос-Анджелеса 
(США). Одне слово, екзотичні хлоп-
ці, які захоплюють своїм талантом. 
Я ще раз переконалася: що більше 
людина вміє, то вона безпосеред-
ніша й наївніша. Я не вірю, що так 
можна зіграти. Ці хлопці готові вби-
рати всю критику і зауваження, які 
їм говорять судді. У нас є учасники з 
дуже складними долями. Іноді при-
ходить дівчина чи хлопець і роз-
повідає свою історію життя. Мені 
не віриться в те, що таке буває. Хо-
четься підтримувати їх, хочеться їм 
допомагати, хочеться вселити віру в 
якесь світле майбутнє. 

— Учасники з інших країн не 
побоялися приїхати в Україну, 
коли у нас така ситуація? 

— Дуже багато танцюристів із 
Росії приїжджає так, щоб їхні бать-
ки не знали. Тобто мами й тати не 
пускають, але вони приїжджають, 
а потім кажуть, що тут усе не так 
страшно, тут люди посміхаються й 
сильні духом. 

— Для вас танець має особливе 
місце і значення в житті, адже саме 
завдяки танцям ви познайомилися 
з чоловіком. 

— Моя сім’я народилася завдяки 
проекту «Танці з зірками». Для мене 
танець — це завжди була мрія. Я з 
дитинства займалася гімнастикою, 
всі мої номери завжди відрізнялися 
артистичністю, і приз глядацьких 
симпатій завжди був моїм. Коли 
тільки запускався проект «Танцю-
ють всі!», я шалено хотіла в нього 
потрапити і вести його. Це були 
найжахливіші проби, тому що коли 
людина сильно чогось хоче, то вона 
починає перегравати. Потім, коли я 
спілкувалася з керівництвом кана-

лу, вони сказали: «Лілю, ми тебе не 
впізнали, це була не ти». Потім я їм 
пояснила, що танці — це моє все. 
Після перегляду американської вер-
сії проекту я бачила тільки себе на 
місці ведучої. 

— Як розвивається ваша актор-
ська кар’єра? 

— Я працюю в театрі — це моя 
основна робота. У Молодому ака-
демічному театрі граю вже 15 років. 
Нещодавно зіграла леді Мільфорд 
у п’єсі Шиллера «Підступність і 
кохання». Це та робота, від якої 
отримуєш задоволення, віддушина. 
Часто в мене запитують: що б я ви-
брала — проект або театр? Я завжди 
відповідаю: скільки буде сил, стіль-
ки поєднуватиму. В моєму житті все 
складається правильно в плані часу. 

Ось зараз театр і «Танцюють всі!», 
тобто до грудня у мене буде дуже 
щільний графік. Точно так само з по-
логами. Напевно, якби планувала, то 
так би не вийшло. Дев’ятий і перший 
місяць після пологів я була повністю 
вільна і могла присвятити себе доно-
шуванню вагітності й годівлі дити-
ни. А потім я стала брати її з собою 
на знімальний майданчик. 

— Ваша донька дивиться на 
учасників і теж танцює? 

— Ви не уявляєте, що вона тут 
творить. (Дівчинці — 2,5 року. — 
Авт.) Тато гордо за нею ходить і гор-
до повторює: «Моя!». Вона зовсім не 
боїться людей, виходить і вітається з 
усіма. Ми беремо її в усі гастролі та 
поїздки. 

Юлія М’ЯСОЄДОВА 

Виявляється, співачка Ірина Білик 
була з-поміж тих небагатьох, хто 

знав про існування коханки у житті 
колишнього гаранта Віктора Януко-
вича. Для жінки на ім’я Любов Поле-
жай, із якою Віктор Федорович жив 
у «Межигір’ї», Білик неодноразово 
співала, розповіла вона в інтерв’ю 
програмі «Світське життя». 

Білик, на відміну від колег, во-
ліла не коментувати Майдан та усі 
подальші політичні події у країні. 
Співачка пояснила свою позицію 
небажанням піаритися. 

«Може, я так гучно не виступала 
на Майдані, вибачте мені. Сама була 
перелякана, як ці люди. Ось зараз 
мурашки по шкірі побігли. Я мати-
одиначка, можна так сказати, маю 
сина. Я кажу всім артистам: «Давай-
те не будете піаритися на тому, що 
відбувалося на Майдані. Допомо-
жіть окремому хлопцю, який лежить 
зараз у лікарні, грошима». От і все», 
— зазначила Ірина. 

Також Білик не свариться з ро-
сійськими колегами через непросту 
ситуацію між Україною та РФ. 

«Може, нині це буде не на мою 
користь… Я так вважаю, що слово 
«росіяни» для українців зараз щось 
таке… Не асоціюйте це з президен-
том Росії. От я була на ювілейному 
концерті Борі Моїсеєва, це було 
4 березня, це мій друг. Також і Філіп. 

Скажіть, як я можу сказати, що ці 
люди хочуть Україні зла?» — обури-
лася Білик. 

Також зірка запевнила, що їй по-
стійно телефонують друзі з Росії. 

«…І Лоліта телефонує. Я знаю, 
що хтось багато наговорив. Але всі 
ці люди — мої друзі. І, повірте, вони 
повинні робити непростий вибір. 
Можливо, вони не можуть казати те, 
що думають. І їх теж можна зрозумі-
ти», — зазначила Ірина. 

Артистка зізналася, що добре 
знайома з жінкою екс-президента 
Януковича — Любов’ю Полежай. 

«Вона завжди була моєю при-
хильницею. Коли я вперше потра-
пила до неї на день народження, то 
не знала хто це. Просто жіночка, 
блондинка. Чесно, адже мене запро-
шують різні жінки. Вона мені на-
гадала Попелюшку з фільму. Тихо 
говорила, навіть боялася зі мною го-
ворити. Я подумала: «Боже, людина 
має такого чоловіка поруч, і вона так 
мене обожнює!» — згадала Білик. — 
Я ставлюсь однаково до всіх людей 
— президента, дружини президента, 
куховарки, масажистки, піар-мене-
джера. Для мене всі вони — мої гля-
дачі». 

Однак про те, що Янукович утік 
із країни разом зі своєю цивільною 
дружиною, Білик воліє не вислов-
люватися категорично. «…Я думаю, 

що все, що люди хотіли зняти про 
«Межигір’я», вони відзняли. Але 
там є дуже багато таємниць, скажу 
відверто. Скажіть мені, де правда 
в тому, що відбувається в Україні, 
й я буду з цією правдою. Але зали-
шається дуже багато знаків оклику 
і знаків питань. Я хочу, щоб на всі 
знаки питання люди, які кажуть, що 
врятують Україну, дали відповідь», 
— зазначила співачка. 

Білик зізналася, що не раз співала для коханки Януковича 

Донька Сумської не отримала російського 
громадянства 

Донька актриси Ольги Сумської 
Антоніна Паперна заборонила 

матері розповідати про її життя у 
Москві. Однак Ольга все одно не 
може змовчати, щоб не похвалити-
ся старшою дочкою. У коментарі 
«Gazeta.ua» Сумська повідомила, 
що Тоня і досі не отримала росій-
ського громадянства. «Поки спра-
ва з російським громадянством 
ніяк не просувається. Через тепе-
рішню ситуацію у країні все зупи-
нилося. Всім дітям українського 
походження відмовлено в отри-
манні російського громадянства, 
— розповіла Сумська. — Москва 
— дуже жорстке місто. Тому, якщо 
є пропозиції, варто працювати», — 
додала актриса. 

Нагадаємо, у березні Сумська 
повідала, що її старша донька має 
наміри змінити громадянство, 
щоб спокійно собі жити і працю-
вати у Москві. 
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стане мамою
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Невістка Софії Ротару розповіла про 
проблеми з документами в Криму 

Невістка відомої української 
співачки Софії Ротару Світла-

на Євдокименко разом із чолові-
ком Русланом стежить за готелем 
зірки в Криму. 

Зазначимо, сама Ротару нещо-
давно повернулася в Київ із Вісба-
дена (Німеччина). Там зірка про-
ходила курс лікування, адже мала 

проблеми з нирками. 
«Софія Михайлівна дійсно 

пройшла курс лікування та від-
новила сили після гастрольно-
го туру по Сибіру, — розпові-
ла її невістка Світлана. — Зараз 
вона готує нову програму, новий 
диск. І обов’язково хоче показати 
прем’єрні пісні в Україні». 

На запитання, з якими про-
блемами їм довелося зіткнутися 
на анексованій території, Євдоки-
менко відповіла: «Є питання з пе-
реоформленням бізнесу, їх наразі 
вирішують наші юристи. Клієнти в 
нашому готелі тепер в основному 
росіяни. Я пробула місяць у Кри-
му: з квітня до середини травня. 
Кордон, слава Богу, перетинали 
без проблем, перевіряли тільки 
українські паспорти. Проте якщо 
судити з настрою кримчан, я не 
помітила, щоб вони прямо рва-
лися до Росії. А молодь узагалі не 
розуміє, що їм робити і навіщо їм 
це все». 

Шоубіз

Повалій вийшла з Партії 
регіонів 
Співачка і депутат Таїсія Повалій ви-
йшла з Партії регіонів разом із іншими 
дев’ятнадцятьома соратниками. Як відомо, 
Повалій останнім часом — дуже рідкісний 
гість у парламенті. Зате вона частенько 
буває у Москві. Нагадаємо, депутатська 
кар’єра Таї почалась у 2012-му. Тоді зірка 
зізнавалася, що не уявляє, чим займеться у 
Раді. Схоже, зараз Повалій так само не знає, 
що їй там робити. 

Джамалі у Стамбулі вручили 
«яблуко» 
Днями співачка Джамала полетіла до Туреччини, де її 
вшанували за внесок у мистецтво. У Стамбулі відбулася це-
ремонія нагородження премією Red Apple Awards–2014. 
«Я сьогодні пережила приємний шок! Одна справа, коли 
ти готуєшся отримати музичну премію, але коли премія 
вручається не тільки серед твоїх колег, а й серед журна-
лістів, видавців, спортсменів, інженерів, науковців і так 
далі — це зовсім інша історія, — зауважила Джамала. — Зі 
сцени я сказала, що присвячую цю премію своєму народу, 
який бореться за свої права на історичній батьківщині». 

Анджеліна Джолі разом із чоловіком 
моляться за мир в Україні 

Лілія РЕБРИК: 

Танцюристи з Росії кажуть, що у нас 
люди посміхаються і сильні духом 


