
Найвідоміша пара Голлівуду 
Анджеліна Джолі та Бред Пітт 

стали офіційним подружжям. Ак-
тори побралися в суботу, 23 серп-
ня, у Франції. Про це повідомив 
речник пари. Церемонія відбулася 
у невеликій каплиці в приватному 
маєтку в колі родини та друзів. 
Пітт і Джолі отримали свідоцтво 
про шлюб від каліфорнійського 
судді, який спеціально приїхав до 
Франції. 

В урочистостях були задіяні 
діти пари. Енджі йшла до вівтаря 
зі своїми старшими синами Мед-
доксом і Паксом. Доньки Захара і 
Вів’єн кидали квіткові пелюстки, а 
Шайло і Нокс несли обручки. 

Нагадаємо, Бред та Анджелі-
на, які живуть разом із 2005 року, 
оголосили про заручини ще у квіт-
ні 2012-го. Чутки про їхнє весілля 
з’являлися у пресі кілька разів. 

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святос-
лав Вакарчук наполягає на тому, 
що не збирається лізти у політику. 
Своїм головним завданням він 
називає зміну свідомості людей та 
навіть готовий бруднитися, лише б 
це було ефективно. Перед концер-
том у Львові на День Незалежності 
в інтерв’ю «ТСН» Славко розказав, 
коли востаннє плакав та чому ви-
рішив читати лекції студентам. 

Багато пісень, написаних Вакар-
чуком, має патріотичне забарвлен-
ня. Їх можна було назвати гімнами 
спротиву ще до революції. Однак 
сам автор запевнив, що цього не 
прагнув ніколи. 

— Думаю, що всі справжні гімни 
пишуться не на замовлення або на 
злобу дня, — заявив Святослав. —
Вони пишуться від Божої іскри, яка 
спалахує чи горить через події, які 
відбуваються навколо. Я не думаю, 
що написані на замовлення пісні 
стають улюбленими піснями народу. 

На запитання, коли він востаннє 
плакав, музикант відповів, що сльо-
зи на його очах з’являються досить 
легко. 

— …Але в мене всі сльози, як 
правило, пов’язані з персональни-
ми, дуже інтимними почуттями, — 
зізнався він. — Тобто щось приємне 
у мене викликає сльози набагато 
частіше, ніж неприємне. Від непри-
ємного я майже ніколи не плакав. 

Утім, трагічні події Майдану все 
ж таки викликали сльози Вакарчука.

— …Коли зранку зайшов у но-
вини і побачив, що на Майдані за-
гинула перша людина, цей вірмен-
ський хлопчик, Сергій Нігоян. Люди 
страшно реагують на перші смерті. 
Потім вони починають до цього 
певним чином звикати. І це най-
страшніше у війні. Перша смерть 
— її сприймаєш як трагедію своєї 
родини. А коли вже лік іде на сотні 
і тисячі, починаєш віддалятися. Це 
психологія будь-якої людини, сидиш 
і думаєш, коли вже воно закінчить-
ся, — поділився Святослав. 

Під час подій на Майдані Вакар-
чук узявся читати лекції студентам у 
регіонах. Це була його власна ініці-
атива. 

— Я просто вважаю, що студен-

ти — це в Україні те волосся, за яке 
Мюнхгаузен може витягнути себе з 
болота, якщо країна — це Мюнхгау-
зен. Студенти мають уже достатньо 
широкий кругозір, вони — найу-
спішніша частина молоді… Є багато 
розумних дорослих людей, із якими 
я говорю, але переконати дорослу 
людину значно важче, — поділився 
музикант. 

Через активну громадську ді-
яльність під час Майдану Вакарчуку 
постійно закидають бажання стати 
політиком. Однак він наполегливо 
відмовляється від цієї думки. 

— Я не хочу займатися політи-
кою, — зізнався лідер «Океану Ель-
зи». — Найбільший страх для мене 
— перестати займатися творчістю. 
А я відчуваю, що вона (політика) за-
бере в мене найдорожче. Дехто каже, 
що потрібно жертвувати, потрібно 
себе віддавати. Можливо, станеться 
колись такий етап, що я б пожертву-

вав чимось найдорожчим заради чо-
гось іншого. Я своїм завданням бачу 
не в політику іти, а цей суспільний 
запит змінювати. Тому що всі хочуть 
іти в політику, але ніхто не хоче змі-
нювати свідомість людей, — додав 
він. 

Вакарчук також підкреслив, що 
довіра людей для нього важливіша, 
ніж їхні голоси на виборах. 

— Я можу сказати, що мої ін-
вестиції, все, що я маю, я вкладаю в 
довіру до себе, — заявив Святослав. 
— Мені важливіше не те, щоби люди 
проголосували за мене на виборах, а 
щоб люди у важливий момент, коли 
їм скажуть щось важливе, мені по-
вірили. Я готовий бруднитися, лиш 
би це було ефективно. А зараз це 
неефективно. І можу зробити зна-
чно більше і для країни, і для свого 
оточення, для близьких, для друзів, 
для шанувальників, роблячи те, що 
я зараз роблю. 

Акунін відмовляється жити у «путінській 
Росії» 

Відомий російський письменник 
Борис Акунін, який упевнений, 

що Путін доведе РФ до політич-
ної та економічної ізоляції, по-
спілкувався з шанувальниками у 
своєму блозі. Під час розмови діяч 
культури наголосив, що любить 
Росію, проте зараз залишатися на 
території рідної країни йому вкрай 
важко. 

«З путінською Росією у мене 
немає точок дотику, мені чуже в 
ній усе. І перебувати тут у період 
загального помутніння розуму 
мені стало складно. Тому емігру-
вати я, звичайно, не маю наміру, 
але основну частину часу, мабуть, 
почну проводити за кордоном», — 
поділився Акунін. 

Він припустив, що в майбут-
ньому Росію чекають набагато 
більші випробування, аніж навіть 
ті, які зараз проходить Україна. 

«Мою країну чекають тяжкі 
випробування. Напевно, навіть 
тяжчі, ніж ті, через які проходить 
зараз Україна. Ось як я оцінюю 
останні та неостанні події. І ви 
не уявляєте,  як  мені  хотілося  б 

помилитися», — наголосив літе-
ратор. 

Акунін, який підтримує Украї-
ну, наголосив, що більшість людей 
із його оточення готові боротися 
за краще життя у Росії, проте «не 
готові боротися з вісімдесятьма 
відсотками співвітчизників, яким 
цей режим, судячи з усього, подо-
бається». 

Актора театру та кіно Анатолія 
Хостікоєва позбавили ролі у 

російському серіалі після того, як 
на знімальному майданчику він 
виголосив «Слава Україні!». Хос-
тікоєв грав отамана в одному з 
найбільш рейтингових російських 
серіалів «Поки станиця спить». 

Напередодні відкриття сезону 
Анатолій Георгійович зізнався, що 
його зйомки в телепроекті пере-
рвалися через його громадянську 
позицію. «Поки станиця спить» 
— серіал російський, і гроші, при-
родно, теж російські. Нещодавно 
ми знімали епізод, коли російські 
козаки демонструють, так би мо-
вити, свою завзятість. Ну а місце 
зйомки — одне з сіл під Києвом, 
у масовці — наші українці: дідусі, 
бабусі... А наші браві хлопці-коза-
ки — справжні українські козаки з 

кінного театру (вони з традицій-
ними козацькими оселедцями). І 
ось, щоб «прикрити» їх українську 
приналежність, творці фільму і 
вирішили одягнути на них шап-
ки, — розповів актор. — Згідно зі 
сценарієм, усі дивляться, як вони 
демонструють свою завзятість, а 
мій герой каже: «Ось яка зміна у 
нас зросла, матері, ви повинні пи-
шатися своїми синами, це наше 
майбутнє, перемога буде завжди 
за нами!». А прямо перед цими 
зйомками сталися трагічні події в 
зоні АТО, коли загинули 22 наших 
бійці... — поділився Хостікоєв. — 
Кажеш цей текст сценариста — а 
в горлі клубок. І ось тоді, коли на 
репетиції я вже завершував свою 
фразу, то закричав на весь голос: 
«Слава Україні!». Вся масовка од-
ночасно вигукнула: «Героям сла-
ва!». Наші козаки з кінного театру 
відразу зняли свої шапки. А режи-
сер серіалу після цього ледь не зне-
притомнів», — розповів актор. 

Через це Хостікоєву зробили 
зауваження, а потім «попросили» 
з серіалу взагалі. 

«І хоча це була репетиція, але 
після тієї сцени мій персонаж «по-
їхав у іншу станицю». Мене зняли 
з ролі! І все ж я впевнений, що 
навіть у таких смачних моментах 
не можна здавати свої позиції. Ні 
кроку назад, тільки вперед!» — 
гордо заявив артист. 
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Джорджа Клуні обрали чоловіком, 
який найкрасивіше старіє 
Американському акторові Джорджу Клуні вдається старіша-
ти гідно та красиво, красивіше, ніж будь-кому з його колег. 
За 53-річного «срібного лиса», котрий не приховує своєї 
благородної сивини, проголосувало найбільше учасників 
опитування. Його провела клініка з трансплантації волосся 
в Манчестері. На другу сходинку в рейтингу зрілих красенів 
респонденти помістили 50-річного Бреда Пітта. За ним іде 
51-річний Джонні Депп. 

Охлобистіну та Ернсту можуть 
заборонити в’їзд до України 
Національна рада з питань телебачення і радіомов-
лення оприлюднила список російських журналістів, 
який вона передала до СБУ. Відповідний перелік 
розміщено на сайті Нацради. На його основі Служба 
безпеки має прийняти рішення щодо заборони 
цим особам в’їжджати до України. Серед 49-ти імен 
у списку фігурують актор Іван Охлобистін, теле-
ведучий Дмитро Кисельов і гендиректор «Первого 
канала» Костянтин Ернст. 

Білоруський  гурт  «Ляпис Тру-
бецкой»  дав  свій  останній 

концерт у Санкт-Петербурзі.  Та  
ще до початку виступу Сергія 
Міхалка і компанію перевірили 
на наркотики й заборонили ви-
конувати пісню «Воины света», 
яка стала своєрідним саундтреком 
Майдану. 

«Ляпісів», які потягом із Києва 
приїхали до Пітера, на платформі 
зустрічали поліцейські. Перевірка 
забрала майже три години. Шука-
ли, як з’ясувалося, наркотики. В 
результаті нічого не знайшли та 
вибачилися. Та наркотичний рейд 
був не єдиним сюрпризом для Мі-
халка і його колективу. Гурту забо-
ронили виконувати пісню «Воины 
света», бо це гімн «Євромайдану». 
«І групі настійно рекомендовано 
не виконувати її в Петербурзі», 
— уточнив представник клубу, де 
мали виступати білоруси. 

До слова, навколо концерту 
«Ляпісів» утворився неабиякий 
ажіотаж. Був навіть анонімний 
дзвінок про закладену вибухівку. 

Після виступу в Росії біло-
руський гурт, як і обіцяв, при-
пинив своє існування. Натомість 

екс-лідер колективу Сергій Міха-
лок уже представив новий проект. 
1 вересня стало відомо, що Міха-
лок і Ко не зникають із музично-
го олімпу, а просто робитимуть 
дещо іншу музику. Вже відбулася 
прем’єра кліпу нової групи Сер-
гія Brutto на однойменний трек. 
«Brutto — Бригада Революційно-
го Угару і Творчого Опору імені 
Орнелли Мутті!!!» — так розшиф-
ровує назву колектив. 

Британському співакові Елтону 
Джону приписують порятунок 

6-річного українського хлопчика з 
міста Маріуполя, поруч із яким три-
вають бойові дії. Йдеться про малю-
ка на ім’я Лев Агєєв, якого у 2009-му 
сер Елтон намагався всиновити. 

«Елтон Джон допоміг урятувати 
6-річного хлопчика від російських 
танків», — із таким заголовком ви-
йшла стаття у The Mirror. Видання 
зазначає, що за сприяння артиста і 
фонду Олени Франчук Лева разом 
із братом Артемом і бабусею Юлією 
вивезли з Маріуполя до Києва. 

Прес-секретар Елтона Джона від-
мовився коментувати інформацію. 

Анджеліна Джолі та Бред Пітт нарешті 
одружилися 

Хостікоєва вигнали з російського серіалу 
через прославляння України 

Елтон Джон 
врятував хлопчика 
з Маріуполя 

Святослав ВАКАРЧУК: 

У Росії «Ляпису Трубецкому» заборонили 
співати «Воины света» 

Відчуваю, що політика 
забере в мене найдорожче 


