
Лідер гурту «Воплі Відоплясо-
ва» Олег Скрипка призначе-

ний радником мера Києва Віталія 
Кличка.

«Я хочу оголосити: ми гово-
рили, що, крім усього, потрібний 
статус, — сказав Кличко. — Добре, 
статус: радник мера за напрямком 
проекту «Андріївський узвіз» з 
усіма повноваженнями, які необ-
хідні». Він додав, що дуже неза-
доволений нинішнім станом Ан-
дріївського узвозу, зокрема, рухом 
по узвозу транспортних засобів, 
відсутністю громадських туалетів 
тощо. За словами Кличка, Олег 
Скрипка висловив готовність взя-
ти на себе відповідальність за ку-
рування цього проекту. Мер Києва 
упевнений, що лідер «ВВ» упора-
ється з поставленими перед ним 
завданнями. У свою чергу Скрип-
ка зазначив, що Андріївський узвіз 
насамперед необхідно зробити пі-
шохідною зоною.

Російський музикант Андрій 
Макаревич відвідав кілька міст на 
Донеччині, які постраждали від 
бойових дій. Лідер «Машины вре-
мени» заявив, що хотів на власні очі 
переконатися у тому, що відбу-
вається, бо не довіряє російській 
пресі.

Макаревич, який з самого по-
чатку Майдану підтримував Украї-
ну, поїздив зруйнованими містами 
й селами та поспілкувався з їхніми 
жителями. А після того у Святогор-
ську дав благодійний концерт для 
біженців.

Музикант повідомив, що давно 
хотів здійснити цю поїздку. Адже, 
за його словами, єдина інформація, 
якій можна довіряти, це те, що поба-
чиш на власні очі.

До слова, візит Макаревича ор-
ганізували два благодійних фонди, 
один з яких належить Тимофію На-
горному. У Слов’янську на централь-
ній площі міста лідер «Машины 
времени» спілкувався з місцевими 
жителями і вони дуже емоційно, зі 
сльозами на очах, зустрічали «леген-
ду своєї молодості».

Макаревич також відвідав сели-
ще Семенівка, яке чи не найбільше 
постраждало від бойових дій. Музи-
кант зізнався, що в нього боліло сер-
це від побаченого: напівзруйновані 
будинки та підірваний автомобіль-
ний міст.

Після всього Макаревич дав 
концерт у пансіонаті «Перлина До-
неччини» в Святогорську, де пере-
бувають біженці з зони АТО. Разом 
із ним у концерті брали участь й 
українські виконавці.

Російський музикант, перебу-
ваючи на Донбасі, майже не робив 
політичних заяв. Натомість у комен-
тарі журналістам лідер «Машины 
времени» сказав, що дітей треба 
змалку привчати до думки, що війна 
— це погано.

Також Макаревич зазначив, що 
бажає цілісності українських кордо-
нів.

— Я б хотів донести дуже просту 
думку, яку мені вселили мої батьки, 
коли я був дуже маленьким, — ска-
зав музикант. — Мені здається, що 
всім дітям треба вселяти думку, що 
дружити — добре, а сваритися пога-
но. Жити в світі — це добре, а вою-
вати — погано. Нацьковувати один 
одного — це некрасиво. Брехати ж 
зовсім негарно. Якщо в дитинстві 
тобі це пояснили, то ти з цим ви-
ріс. А якщо до п’яти років цього не 

пояснили, то у тебе вже потім може 
бути спотворення, деформація твоєї 
свідомості, — закінчив він.

Пізніше про виступ Андрій Ма-
каревич написав у своєму блозі: 
«Мені дають гітару, я виходжу на 
сцену та завмираю: зал переповне-
ний дітьми. Тобто в ньому самі діти 
— десь від восьми до чотирнадцяти 
років, між ними подекуди видно чи 
то мам, чи то молодих виховательок. 
Починаю гарячково пригадувати: а 
були у мене дитячі пісні? І вирішую 
нічого не змінювати».

Щодо своїх почуттів на концерті 
музикант зізнається, що не знає, як 
про це писати. Про те, як приймали, 
каже: «Мені давно так не аплодува-
ли. Ці діти три тижні тому сиділи в 
підвалах під бомбуванням. Потім 
з багатьма працювали психологи. І 
ось зараз я бачив на їхніх обличчях 
радість. І вони знову були звичайни-
ми дітьми».

За його словами, він зробив усе, 
що мав. А також поділився планами: 
у вересні знов співатиме для біжен-
ців, але тепер у Москві.

«Зі шляху назад запам’ятався 
якийсь особливо принизливий 
шмон у московському аеропорту – 
через найвужчі дверцята, через 2 
паспортні контролі. Що поробиш – 
війна».

Депутатам Держдуми Росії такі 

висловлювання і поведінка співака 
не сподобалися і тепер вони пропо-
нують позбавити Макаревича всіх 
почесних звань і ордена «За заслуги 
перед Вітчизною». На їхню думку, 
лідер «Машины времени» підтримує 
нову українську владу, чим пропагує 
відкриту антиросійську політику.

Про це повідомляє газета «Из-
вестия» з посиланням на депутата 
від провладної «Единой России» 
Євгенія Федорова, який раніше роз-
робляв спеціальні поправки в зако-
нодавство, згідно з якими за антиро-
сійські заклики можна позбавляти 
держнагород. «Андрій Макаревич 
давно співпрацює з фашистами. Цей 
вибір він зробив достатньо давно, 
ще коли перейшов на сторону воро-
гів Російської Федерації», — сказав 
Федоров. Парламентарій також до-
дав, що питання позбавлення ар-
тиста державних нагород має бути 
розглянуто, а в законодавство ма-
ють бути внесені поправки, що до-
зволяють позбавити державних на-
город людину, що стала «зрадником 
батьківщини».

Член комітету Держдуми з куль-
тури Дмитро Литвінцев також засу-
див дії легендарного музиканта, від-
значивши, що якщо Макаревичу не 
подобається жити в Росії, то він має 
вчинити за прикладом російських 
дисидентів.

Зеленський з «Кварталом 95» виступили в 
зоні АТО

Нещодавно студія «Квартал 95» 
побувала у Маріуполі. Там на 

військовій базі в аеропорту коміки 
на чолі з Зеленським влаштували 
двогодинний концерт, щоб під-
тримати військових. Володя, який 
так переймався, що дехто невірно 
зрозумів його коментар стосовно 
можливих санкцій України про-
ти російських артистів, пояснив, 
чому приїхав на Донеччину. За 
словами актора, відмова від кон-
цертів на Донбасі означала б, що 
вони змирилися з тим, що «у нас 

немає шматка країни». «Я в це не 
вірю!» — заявив шоумен.

Подивитися на «Квартал 95», 
який раніше здебільшого веселив 
політиків та світських тусовщи-
ків у «Палаці Україна», зібралося 
близько півтори тисячі військо-
вих.

Перед від’їздом військові по-
дарували артистам тематичні су-
веніри: повістки до армії, банки 
зі згущенкою, а от Євгену Кошо-
вому не пошкодували армійську 
п’ятилітрову пляшку шампуню.

Канадська співачка Селін Діон 
із особистих причин зробить 

перерву в своїй творчій діяльнос-
ті. Найближчим часом 46-річна 
зірка бажає всю свою увагу зосе-
редити на власному здоров’ї, ді-
тях та чоловікові, котрий бореть-
ся з раком. Про це говориться в 
пресс-релізі на офіційному сайті 

співачки Сelinedion.com. «Я бажаю 
присвятити кожну унцію моїх сил 
та енергії на зцілення мого чолові-
ка, і щоби здійснити це, для мене 
важливо присвятити цей час йому 
та нашим дітям, — сказала Селін. 
— Також я хочу перепросити в усіх 
моїх шанувальників за незручнос-
ті, і я дуже дякую їм за їхню любов 
та підтримку», — додала артистка.

В пресс-релізі повідомляєть-
ся, що в самої Діон також є деякі 
проблеми зі здоров’ям. Артистка 
одужує після захворювання горла.

Отож, будуть скасовані кон-
церти Селін Діон у Лас-Вегасі. Її 
тур країнами Азії, що був заплано-
ваний на осінь, теж не відбудеться.

Як відомо, у грудні 72-річному 
чоловіку співачки, Рене Анджелі-
лу, видалили злоякісну пухлину. 
Рак вразив його уже вдруге.
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З’явився новий кліп Майкла Джексона

Минуло 5 років з дня смерті 
Майкла Джексона, а при-

хильників продовжують радува-
ти новими кліпами поп-короля. 
14-го серпня було представлено 
відеокліп на пісню «A Place With 
No Name» з посмертного альбому 
Майкла «Xscape». Вперше в історії 
Інтернету прем’єра кліпу відбу-
лася в соціальній мережі Twitter. 
Одночасно з твіттер-прем’єрою, 
кліп Джексона показали на вели-
кому екрані на площі Таймс-сквер 
в Нью-Йорку. Пісню «A Place With 
No Name» співак записав ще у 
1998-му році під враженням від 
хіта групи «America» 1972-го року. 
Та композиція у виконані Майкла 

побачила світ лише в 2014-му, в 
його посмертному альбомі. Авто-
ром кліпу став Семюел Бейер. До 
кліпу увійшли кадри, зняті в 1992-
му році під час створення відео на 
пісню «In The Closet».

Шоубіз

Лопес стала власницею 
музичного телеканалу
Артистка заплатила 226 мільйонів доларів, аби мати 
можливість цілодобово крутити свої кліпи на тепер її 
власному музичному каналі «FUSE». Кажуть, ДжейЛо 
вже давно мріяла про купівлю телеканалу. Та лише не-
щодавно компанія «NUVOtv», креативним директором 
і співвласником якої є Лопес, закінчила переговори з 
цього приводу. До слова, колишнє керівництво музич-
ного каналу залишило за собою частку у 15%. За допо-
могою нового придбання телекомпанія Лопес планує 
збільшити свою аудиторію на 74 мільйони глядачів.

Фіналістка конкурсу краси знялась 
у проекті «Крим  — це Україна»
Фіналістка конкурсу «Міс Українська Діаспора», львів’янка 
Уляна Сидор, знялась у фотосесії під назвою «Крим — це 
Україна». Основними ідеями фотосету є рядок з гімну України 
«Чорне море ще всміхнеться…» та вислів «Єдина країна — 
єдиний народ». Таким чином Сидор висловила підтримку 
кримськотатарському народу від українців за океаном. До 
речі, дівчина не має кримськотатарського походження, але за 
свої чорні брови їй часто приписували східне походження.

Американська актриса Міла Йо-
вович лише кілька тижнів тому 

зізнавалась, що мріє про другу ди-
тину. І от бажання зірки збулося 
— вона вагітна. Цією радісною но-
виною 38-річна Міла поділилась з 
шанувальниками на своїй сторінці 
у Facebook. «Всім гарного понеділ-
ка! Спочатку я думала написати 
про те, як я хвилююся щодо поїзд-
ки в Кейптаун, Південну Африку, 
де почнуться зйомки «Обителі Зла: 
Остання частина». Але... Мій чо-
ловік Пол і я щойно дізналися, що 
чекаємо на другу дитину!!» — на-
писала актриса.

Йовович та її чоловік — ре-
жисер Пол Андерсон — виріши-
ли призупинити зйомки фільму, 
поки їх малюк не з’явиться на світ. 
За словами Міли, їй буде вкрай 
складно поєднувати трюки, вбив-
ства екранних зомбі із животиком, 
який весь час ростиме. «Припус-
каю, єдине, що я буду вбивати в 
найближчому майбутньому, — не-
скінченні партії кексів», — додала 
вона жартома.

Йовович подякувала знімаль-
ній групі, яка лише щойно розпо-

чала роботу над майбутнім філь-
мом і висловила сподівання, що 
побачиться таки з командою на-
ступного літа.

Нагадаємо, Міла Йовович та її 
чоловік Пол Андерсон виховують 
дочку Евер Габо. Маля з’явилося 
на світ в 2007-му році.

Подейкують, ніде на нашій плане-
ті не знайшлося місця, де хотіла 

б провести своє весілля ексцентрич-
на співачка Lady Gaga. Вона виріши-
ла символічно вийти заміж за свого 
коханого — актора Тейлора Кінні у 
космосі. Це станеться в наступному 
році, коли пара стане пасажирами 
корабля «Virgin Galactic». Lady Gaga 
також заспіває в космосі. Як зізна-
лася сама зірка, для неї це — вели-
чезна честь. Своїм співом із космосу 
артистка планує «передати послання 
любові» всім землянам.

Перед польотом артистка про-
йде місячну підготовку, щоби її ор-
ганізм витримав зміни тиску, і вона 
справді змогла заспівати.

Міла Йовович чекає на другу дитину

Скрипка став радником Кличка

Селін Діон оголосила про перерву в кар’єрі

Lady Gaga вийде 
заміж у космосі

Макаревича хочуть позбавити 
нагород за виступ в Україні


