
Співачку Ані Лорак останнім 
часом усе більше критикують 

за «дружбу» з Росією. Нещодавно 
Кароліна залюбки отримала чер-
гову премію від російського теле-
каналу. А в рідній Україні до росій-
ського визнання Лорак ставляться 
скептично й уже створили купу 
фотожаб на цю тему. 

Нагадаємо, 1 грудня, коли на 
Майдані розігнали студентів, Ка-
роліна отримувала у Кремлі «Золо-
тий грамофон», а 25 лютого, коли 
ховали убитих на Грушевського, 
вона співала на весіллі сина ко-
лишнього спікера Верховної Ради 
Литвина. 

Співак Олександр Пономарьов 
зізнався, що через події у кра-

їні він не може ані спати, ані спі-
вати. Артист зауважив, що шоу-
бізнес не важливий, коли гинуть 
люди. 

Сашко дуже гостро переживає 
ситуацію на сході країни та не ви-
знає анексію Криму. «Нас намага-
ються захоплювати… Мене це не 
дратує, в мене тільки сльози течуть і 
все… Шкода наших хлопців, які ги-
нуть…» — сказав Пономарьов. 

Співак настільки переймається, 
що, каже, не може навіть співати. 

«Зараз мені не до пісень. Я не 
хочу співати. Я не можу спати но-
чами, а вдень ходжу як сновида», 
— розповів Пономарьов за лаштун-
ками благодійного концерту «Єдина 
країна». 

Єдине, що зараз може робити 
Олександр, — брати участь у благо-
дійних акціях. 

«Не знаю, що зараз потрібно ро-
бити. Не знаю, що мені робити. Але 
сьогодні я прийшов сюди і заспівав. 
Якщо гроші потраплять сім’ям за-
гиблих, буду радий», — підкреслив 
Пономарьов. 

Утім, від планів на відпочинок 
Сашко не відмовляється. Традицій-
но збирається вивезти сина на море 
або в гори, але вже точно не до Кри-

му. 
«Я не поїду на півострів, поки 

він знову не стане нашим. Я проти 
цієї анексії. Дуже поважаю людей, 
які сміливо висловлюють свою по-
зицію. Бачили ролик, на якому діти, 
випускники співають гімн України? 
Грає російський, а вони все одно 
співають свій, рідний... У мене аж 
сльози на очах виступили», — ска-
зав співак. 

Переможцем четвертого сезону 
талант-шоу «Х-фактор» у Польщі 
став наш 23-річний земляк Артем 
Фурман. У фіналі він виконав три 
композиції, повідомляють на сайті 
конкурсу. Одна з них — кавер на 
пісню «Океану Ельзи» «Стріляй». Ве-
личезний зал, заповнений вщерть, 
вибухнув оплесками, коли Артем 
заспівав заключну нотку. Багато хто 
з присутніх не зміг стримати сліз. 
Артем переміг у фіналі двох дівчат і 
виграв майже 25 тисяч євро, контр-
акт на запис альбому й автомобіль. 

Артем Фурман уже кілька років 
живе у Польщі. Він приїхав у цю 
країну з міста Володимира-Волин-
ського. З юнацтва захоплювався 
музикою, грав на скрипці та форте-
піано. Мріяв вступити у Варшавську 
музичну академію імені Шопена, але 
освіта в Польщі виявилася не по ки-
шені його родині. 

— Україна, на жаль, не належить 
до Євросоюзу, — розповів у одно-
му з інтерв’ю Артем. — У той час як 
дуже багато молоді з іще бідніших, 
аніж ми, українці, країн-членів ЄС 
може безкоштовно навчатись у ви-
шах будь-якої з держав-учасниць 
договору, я мусив би платити шість 
тисяч євро за семестр. Звісно, ні я, 
ні моя сім’я таких грошей не мали, 
тому був змушений відмовитися від 
вступу в консерваторію та самостій-
но взявся вчитися грі на гітарі. По-
чав потроху жити зі своєї музики. 

В інституті містечка Жешув Ар-
тем штудіював інформатику. Але 
через півтора року зрозумів: його 
справжнє покликання — музика. 
Фурман зізнається, що грати на гіта-
рі навчився по Інтернету. Потім став 
вуличним музикантом. Він їздить по 
польських містах і збирає величезну 
кількість глядачів на центральних 
площах. Каже, що живе скромно, але 
щасливий, тому що займається улю-
бленою справою. 

Останнім часом Артем обла-
штувався в Сопоті, де дає концерти 
в клубах і ресторанах. Мріє про те, 
щоб зібрати свою музичну групу, 

і планує проїхатися з туром Поль-
щею. 

— Муніципали забороняли мені 
грати в середмісті Сопота, хоч я і 
мав відповідний дозвіл, — розпо-
відає про один із випадків у Польщі 
юнак. — Люди заступилися за мене, 
навіть сутичка виникла з цього при-
воду. В Інтернеті є відео про ці події, 
яке за короткий час набрало двісті 
сорок тисяч переглядів і купу від-
гуків небайдужих громадян. Із часу, 
відколи став музикантом, мені не 
бракує грошей, щоб винаймати жит-
ло, на харчі та бензин. Не нарікаю. В 
Україні, найімовірніше, я б не зміг 
почуватися так добре. На жаль. У 

Польщі хоч і живу скромно, однак 
не проклинаю свою працю, як багато 
інших людей, котрі змушені щодня 
на вісім годин здавати себе в оренду 
остогидлому робочому місцю, ше-
фу-тирану. 

Варто зауважити, що телевізійні 
талант-шоу в Польщі не менш попу-
лярні, ніж в Україні. Першість утри-
мують «Х-фактор» і «Маю талант». 
Часто серед учасників проектів 
трапляються українці. До речі, пере-
можницею передостаннього сезону 
«Маю талант» стала харків’янка Те-
тяна Галіцина, яка вразила глядачів 
приголомшливою пісочною аніма-
цією. 

Подружжя Олег Табаков і Мари-
на Зудіна вже 20 років живуть 

душа в душу, попри величезну різ-
ницю у віці. «Людина жива доти, 
доки кохає», — зізнається Олег Таба-
ков. Їхній 19-річний син Павло теж 
актор, грає на одній сцені з татом і не 
виключено, що скоро подарує бать-
кам онуків. Молодшій доньці Маші 
— всього вісім. Ця неждана дитина 
з’явилася на світ, коли артисту було 
70. 

Зараз проблеми зі здоров’ям ак-
тора все частіше даються взнаки. Три 
роки минуло, як він переніс операцію 
на серці, а кілька місяців тому зліг із 
важким запаленням легенів. Табаков 
і не підозрював про страшну недугу 
і безуспішно лікував застуду. Кохана 
дружина змусила його звернутися до 
лікарів і тим самим урятувала народ-
ному артисту життя. 

Олега Табакова 
від смерті врятувала 
дружина 

«Міс Україна-Всесвіт» стала львів’янка 

Минулого тижня в одному зі 
столичних готелів Києва ви-

значили ім’я цьогорічної «Міс 
Україна-Всесвіт». Діамантову ко-
рону королеви краси вручили 
Ганні Андрес зі Львова. За умов 
політичної ситуації організатори 
конкурсу намагались уникнути за-
йвого галасу, однак селебрітіз усе-
таки прийшли. 

Як зазначає прес-служба, журі 
на чолі з власницею конкурсу 
Олександрою Раффін провело ба-
гатоетапний відбір претенденток 
на участь у конкурсі, в результаті 
якого було обрано 10 фіналісток. 

Одним із останніх етапів була 
особиста співбесіда учасниць із 
членами журі. Отже, володаркою 
звання «Міс Україна-Всесвіт–2014» 
стала 20-річна львів’янка Ганна 
Андрес. Переможниця навчається 
на третьому курсі Львівської ко-
мерційної академії. За спеціальніс-
тю вона юрист. 

«Перемогти в такому престиж-
ному конкурсі краси було моєю 
мрією, можна сказати, мрією ди-
тинства... І ось вона здійснилася. 
Тепер у мене попереду ще складні-
ше завдання — гідно представити 
Україну на фіналі конкурсу «Міс 
Всесвіт–2014» і кілька місяців на-
пруженої підготовки до такого 
відповідального заходу», — поді-
лилась Аня. 

Серед гостей заходу були рес-
торатор Микола Тищенко, дизай-
нер Діана Дорожкіна, телеведучий 
Олексій Дівєєв-Церковний, співак 

Віталій Козловський, співачка 
Марія Яремчук, колишня модель 
Наталія Ворона, режисер Семен 
Горов, модель Сніжана Онопко й 
інші. 
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Через події у країні Пономарьову 
не спиться і не співається 
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Шоубіз

Тіна Кароль і Святослав 
Вакарчук заспівали дуетом 
У рамках ювілейного туру «Океану Ельзи» під 
назвою «20 років разом» Кароль і Вакарчук 
виконали чуттєву пісню «Коли навколо ні душі». 
Концерт гурту відбувся у Дніпропетровську та 
зібрав понад 30 тисяч глядачів, захід тривав три 
години. Протягом усієї дуетної пісні глядачі сві-
тили мобільними телефонами та запальничка-
ми, створюючи своє «зоряне небо» на стадіоні. 

Шанувальник купив дім Вітні 
Х’юстон 
Відданий шанувальник придбав будинок, що 
колись належав співачці Вітні Х’юстон. Новий 
власник, лікар на ім’я Метью Краутхамер, заплатив 
за нього 1,5 мільйона доларів. Маєток площею 
близько 1200 квадратних метрів розміщений у 
Мендхемі, що в штаті Нью-Джерсі. Краутхамер 
каже, що прагне зберегти його таким, як був, і не 
планує великих змін. 

Російські нагороди Лорак стали приводом 
для фотожаб 

Волинянин переміг у 
польському «Х-факторі» 


