
Подейкують, розлучення актор-
ської пари Антоніо Бандераса 

та Мелані Гріффіт буде непростим. 
За 18 років подружжя нажило 
нерухомості й іншого добра на 
50 мільйонів доларів. А ще пліт-
кують, що до розриву міцної пари 
доклала руку українська актриса 
Наталія Гуслиста, вона ж Наталі 
Берн. Щоправда, сама дівчина це 
спростовує. Може, то так збігло-
ся, що незабаром після того, як 
киянка витанцьовувала з Антоніо 

запальну сальсу на Каннському 
фестивалі, його дружина подала 
на розлучення. 

Як запевнила Гуслиста, жодних 
романтичних стосунків із колегою 
за «Нестримними-3» в неї нема, 
бо він їй «наче тато». Більше того, 
Бандерас кохає Гріффіт і жалівся 
на проблеми в шлюбі. 

«Знаю, він згадував, що в ньо-
го проблеми. У Каннах казав, що 
намагається зберегти шлюб, — за-
свідчила українка. — Я просто ска-
зала йому, що він конче мусить це 
зробити й що я сподіваюся, що в 
них усе налагодиться. На мою дум-
ку, вони — одна з тих пар старого 
Голлівуду, яких хочеться бачити 
разом», — додала Наталія. 

Гуслиста зізналася, що їй на 
думку не спадало, що фотографії 
її танців із Антоніо спричинять 
скандал. Їй не хочеться, щоб у Бан-
дераса були через це проблеми. 

Якою б не була справжня при-
чина розлучення Бандераса та 
Гріффіт, але подружжю є що діли-
ти. Як розповів друг сім’ї, ці двоє 
«коштують дорожче, ніж ви гада-
єте». Крім акторства, Антоніо має 
успішний бізнес та інвестує у ви-
гідні проекти. Пара володіє будин-
ками не лише в Іспанії, а й у Нью-
Йорку, Лос-Анджелесі й Аспені. 

Співачка перенесла операцію, а 
нині проходить реабілітацію 

за кордоном. Про те, що артистці 
знадобилося хірургічне втручан-
ня, розповіла її невістка Світлана 
Євдокименко. «Так, дійсно було 
багато чуток про Софію Михай-
лівну. Щоб уникнути подальших, 
можу сказати, що у неї була плано-
ва операція в ортопедичній сфері. 
Операція була на ногах. Зараз вона 
перебуває на реабілітації в Євро-
пі», — пояснила вона. 

Крім проблем зі здоров’ям Ро-
тару, її невістка поговорила й про 
ситуацію в Україні. Зокрема, в Кри-
му. Адже і сама співачка, й її син із 

дружиною живуть у Ялті, де мають 
власний готель. 

Раніше син Софії Ротару вже за-
являв, що вони не думають продава-
ти нерухомість біля моря й відмови-
лися від російських паспортів. Це ж 
підтвердила і Євдокименко. Однак 
жіночка не проти того, аби мати по-
двійне громадянство. 

«Ну, по-перше, ми всі живемо 
й прописані у Києві. Але це місто 
(Ялта) рідне, і ми не хочемо звідси 
їхати. Якщо буде можливість мати 
подвійне громадянство, ми не від-
мовлятимемося від цього, це буде 
лише в радість», — заявила невістка 
Ротару. 

Український телеведучий і теле-
продюсер Ігор Посипайко нещо-
давно розповів про свої погляди 
на події в країні. Адже у попере-
дніх інтерв’ю він повідомляв, що 
готовий воювати за Україну і навіть 
ходив до військкомату. 

— Я не тільки ходив до військко-
мату, скажу більше: я їздив у табір 
підготовки. Це був табір «Право-
го сектору». Там я зрозумів, що не 
потягну, бо навколо одні сильні й 
великі чоловіки. А я все-таки за те, 
щоб застосовувати якісь креативні 
таланти. Я провів там тиждень, був 
щасливий, дуже хотів на фронт, але 
мені сказали: «Парніша, ти не тяг-
неш». Насправді я, як можу, далі 
підтримую інтелектуальними та фі-
нансовими ресурсами армію. Ми по-
стійно збираємо кошти з колегами 
на підтримку однієї, другої, третьої 
бригади. Мені здається, всі броне-
жилети, які можна було виготовити 
в цій країні, ми вже дістали. 

— У пресі з’являлась інформа-
ція про те, що гроші, які перерахо-
вували люди на допомогу солдатам, 
кудись випарувалися. 

— Нічого не чув про це. Я не 
можу коментувати те, в чому не ком-
петентний. Ми займаємося конкрет-
ною адресною допомогою. Зібрали 
гроші, купили бронежилети — від-
правили гвардії. Зібрали гроші, ку-
пили амуніцію та передали хлопцям. 

— У зв’язку з цими подіями у 
вас стало менше роботи?

— Звичайно, істотно. Я практич-
но півроку сиджу без роботи. Адже 
моя основна зайнятість — це ви-
робництво проектів і продаж їх на 
телеканали. Зараз кількість випусків 
новин збільшили у кілька разів, а мої 
програми розважальні, тому вони 
були неактуальні. Під час війни лю-
дям цікаво дивитися новини, а не те, 
як ми розбиваємо дорогі автомобілі.

— Сьогодні багато хто критикує 
поведінку українських артистів під 
час конфлікту з Росією. Наприклад, 
участь Таїсії Повалій та Ані Лорак у 

Дні Росії в Криму. 
— Я за те, щоб менше обговорю-

вати артистів, адже я дуже їх розу-
мію. Але я б так не вчинив ніколи. 
У мене було кілька пропозицій, які 
йшли врозріз із моїми політичними 
поглядами. Я кажу про різне, зокре-
ма приватні заходи правлячої вер-
хівки за останні сім років. Не пого-
джувався за будь-які гроші. Не можу 
зрозуміти, як можна поїхати на День 
Росії до Криму. 

— Чи не було у вас особистих 
конфліктів зі знайомими та друзя-
ми з Росії на політичному ґрунті? 

— У мене з багатьма російськи-
ми партнерами охололи відносини, 
так само і з каналами. Раніше ми 
продавали свій продукт на три ро-
сійських телеканали, а цього року 
продали тільки на один. 

— Ви ходили на вибори? Під-

тримуєте вибір більшості? 
— Я голосував за Гриценка, але 

Порошенко мені теж подобається. 
Сподіваюся, що він буде більш ра-
дикально боротися з бандитами і те-
рористами на Східній Україні. Зараз 
це головне. А з приводу економічних 
питань я не переживаю, думаю, у 
нього все вийде. 

— Вважаєте нормальним те, 
що мером столиці України став 
спортсмен Віталій Кличко? 

— У принципі, це нормальна сві-
това практика, коли легенда, символ 
країни має стосунок до політичного 
керівництва. У мене нема жодних 
проблем із Кличком, я думаю, що у 
нас гарний мер. У нього вистачить 
мізків сформувати команду, яка мо-
гла б зробити це місто кращим. Тому 
що до цього тільки крали. 

Юлія М’ЯСОЄДОВА 

Голлівудська актриса Анджеліна 
Джолі отримала жіночий аналог 

лицарського титулу. Королева Ве-
ликобританії Єлизавета II надала 
знаменитій артистці почесний титул 
кавалерійної дами. Джолі одержала 
нагороду за активну участь у гло-
бальній кампанії проти сексуаль-
ного насильства в зонах військових 
конфліктів. «Отримати нагороду, 
пов’язану з зовнішньою політикою, 
для мене дуже багато значить, бо 
саме цьому я маю намір присвятити 
своє життя», — зазначила розчулена 
Енджі. 

До слова, акторку не годиться 
іменувати за титулом, оскільки вона 
не є британською підданою.

Серед американців, які раніше 
отримали лицарські нагороди, зна-
чаться також режисер Стівен Спіл-
берг, засновник Microsoft Білл Гейтс 
і колишній президент Рональд Рей-
ган. 

Джолі надали 
лицарський титул 

Михалкова й Охлобистіна хочуть зробити 
персонами нон ґрата на українському ТБ 

Генеральний директор Київ-
ського міжнародного кінофес-

тивалю «Молодість» і кіноексперт 
Андрій Халпахчі наголошує на не-
обхідності визначити персон нон 
ґрата на українському телебачен-
ні. Халпахчі каже, що є величезна 
кількість персоналій російського 
істеблішменту, які сьогодні часто 
з’являються на українських кана-
лах. 

Зокрема, він згадав серіал «Ін-
терни», де грає Іван Охлобистін 
«із його напівбожевільними ви-
ступами проти України». «Його 
демонструють, він є на екранах 
на телеканалі «Україна», — сказав 
Халпахчі. 

Крім того, зазначив він, на 
тому ж каналі є реклама Одеського 
кінофестивалю, де, як центральна 
фігура, по червоній доріжці про-
ходить Микита Михалков, і його 
показують близько 10 секунд. 

«Я думаю, що все ж є сьогодні 
персони, які повинні бути на на-
шому телебаченні персонами нон 
ґрата», — сказав Халпахчі. Він 
зазначив, що це не означає, що з 
українського ефіру потрібно ви-
ключити абсолютно всіх, хто під-
писав «знаменитий лист»: «Тому 
що є люди, які підписали, і взагалі, 
підписували вони чи ні, а є люди, 
які агресивно виступають у цьо-
му контексті, серед яких і Микита 
Михалков». 
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Софія Ротару проходить реабілітацію після 
операції 

Бандерас і Берн на одній із каннських 
вечірок танцювали пристрасне танго

14

Шоубіз

Меладзе відсудив «ВІА Гру» 
в Костюка 
Продюсер Костянтин Меладзе виграв суд зі 
своїм колишнім партнером Дмитром Костюком. 
Апеляційний суд міста Києва стягнув із Костюка 
125,2 тисячі гривень за незаконне викорис-
тання в Україні товарних знаків позивача, що 
включають словесний елемент «ВІА Гра». 

Тіна Кароль запустила 
інтернет-радіо 
Уперше в Україні виходить live-альбом, який був 
повністю записаний під час сольного турне вико-
навиці. Подібні платівки в нашій країні ще ніхто не 
випускав. Кароль записала цей диск під час свого 
концертного туру «Сила любові та голосу». В кожне 
з 26 міст у турне разом із колективом співачки їз-
дила мобільна студія звукозапису, й усі 26 концер-
тів виконавиці були записані від початку до кінця. 
У соцмережі «Вконтакті» вже запустили веб-радіо, 
що транслює «живий» альбом у режимі нон-стоп. 

Українка заперечує причетність 
до розлучення Бандераса 

Ігор ПОСИПАЙКО: 

Дуже хотів на фронт, але мені сказали: 
«Парніша, ти не тягнеш» 


