
Співачка Наталія Могилевська, яка 
нещодавно дала сольний концерт у 
столиці, поділилася думками з при-
воду своєї місії та розповіла, чому 
не збирається сидіти на дієтах. Зір-
ка упевнена, що артист має співати 
за будь-яких обставин та у всі часи, 
і не обов’язково за гроші. 

Наталію запитали про ставлення 
до скандалів навколо артистів, які 
говорять чи, навпаки, не говорять 
про свою громадянську позицію. 

— Вважаю, що артист повинен 
тоді говорити, коли йому є що ска-
зати, а не заради планового піару, 
— впевнена співачка. — До глядачів 
своїх я ставлюся дуже відповідально 
— знаю, що вони чекають моїх слів, 
чекають пісень, які подарують надію 
або важливі для них емоції. 

До того ж Могилевська наголоси-
ла: у такі складні часи кожна людина 
має залишатися спокійною та вірити.   

— …Я впевнена, що всі випро-
бування, які посилає нам Всесвіт, 
даються тільки тоді, коли ми їх мо-
жемо витримати. Кожна людина 
всередині себе має зрозуміти, за 
що вона отримала ці випробування 
долі, й знайти правильний вихід, —
розмірковує Наталя. — Я нічого не 

можу змінити в ситуації, яка є зараз 
у країні. Але я можу щось зробити 
для кожної конкретної людини, яка 
приходить до мене на концерт. Це 
моя місія, мій шлях — допомогти 
людям знайти стрижень усередині 
себе та всередині своєї сім’ї, — за-
значила Могилевська. 

На думку Наталі, головне за-
вдання артиста — співати за будь-
яких умов. 

— Які б не були часи, артист по-
винен робити тільки одне — співати. 
Співати вдома, в маленькому кафе, на 
сцені маленького театру або на сцені 
La Scala — не має значення. Так, за 
маленькі гроші теж співати. І без-
коштовно. Або якщо ти артист рів-
ня Мадонни — співати за мільйони. 
Думаю, для багатьох артистів буде 
корисно пожити скромніше, — за-
значила співачка. — Я вже 11 років 
допомагаю молодим артистам, і осно-
вна їхня проблема — зоряна хвороба і 
спокуса фінансова. У них з’являються 
шанувальники, спонсори, бажання їз-
дити на крутих авто. Тож я дуже рада, 
що зараз ми повернулися до ситуації, 
коли люди шоу-бізнесу змушені дис-
циплінувати себе скромністю, — по-
ділилася Могилевська. 

Також Наталя, як завжди, не 

оминула тему зайвих кілограмів. 
— Із одного боку, я хотіла б ски-

нути кілька зайвих кілограмів, але 
з іншого — я проти моди на дуже 
худих дівчат. Зайві кілограми я на-
брала, коли кинула курити. Фахівці 
сказали мені, що уникнути цього 
практично неможливо: міняється 
обмін речовин. Але для мене як спі-
вачки було дуже важливо кинути 
палити, а з кілограмами я як-небудь 
упораюся! — заявила Наталя. 

Однак дієтами себе мучити Мо-
гилевська не збирається. 

— Жінка повинна бути щасли-
вою, — розповіла Наталка. — Худ-
нути треба поступово завдяки пра-
вильному харчуванню. І не можна 
лікувати тіло і не лікувати душу! 
Організм, який видужує, від чогось 
захищається — може, це наслідок 
особистої трагедії, може, у вас не-
правильний розпорядок дня або за-
надто багато роботи, або ви занадто 
мало спите. 

Що ж до сексу, то він для Моги-
левської має особливе значення. 

— Секс для мене — лише складо-
ва духовного і соціального фактора. 
До цього поєднання у стосунках із 
чоловіком я і прагну, — зізналася 
співачка. 

Арсен Мірзоян 
презентував 
слухачам свою нову 
пісню «Исповедь 
гонщика» 

Насправді появі композиції пере-
дувала своя історія. «Исповедь» 

початково була написана Арсеном 
Мірзояном на замовлення Григорія 
Лепса, яку останній виконав у Ялті 
під час ралі. Так пісня стала своє-
рідним саундтреком події та встигла 
припасти до душі всім, хто любить 
автомобілі, дороги та швидкість. 

Проте згодом російський співак 
повернув усі права на виконання 
композиції автору. Тоді Мірзояну 
прийшла ідея записати пісню без 
Лепса, без Ялти і без ралі (як жартує 
сам Арсен), але зі справжнім гонщи-
ком. Тим «справжнім» став не хто 
інший, як Олексій Мочанов. 

Таким чином, неочікуваний дует 
подарував нам пісню «Исповедь 
гонщика», яка увійде у наступний, 
третій, студійний альбом Арсена 
Мірзояна. 

Ксенія Собчак запевнила, що 
коли росіяни почнуть знову 

виходити на численні мітинги й 
акції протесту, то й вона не побо-
їться приєднатися до них. «Мені 
вже втрачати нічого. Все, що в 
мене залишилося, — це опозицій-
ний телеканал. Журнал мій не за-
ймається політикою. Тобто я, зви-
чайно, можу втратити і журнал, 
і кафе «Бублик», але це ті ризики, 
які я готова на себе брати», — за-
уважила Собчак. 

Та все ж є те, чого телеведуча 
дуже боїться, — сісти до в’язниці: 
«Я не готова, й у нас була у цьо-
му сенсі дуже відверта розмова з 
Олексієм Навальним якраз перед 
Координаційною радою... «Льошо, 
я повинна сказати тобі чесно, що 
ти мені можеш довіряти і я готова 
робити скільки можу та ризикува-
ти, але машини палити я з тобою 
не піду й у в’язницю я за свої пе-
реконання сісти не готова. Я гото-
ва за свої переконання втратити 
роботу, гроші, втратити якесь со-
ціальне становище, але для мене 
є якась внутрішня грань, вона у 
кожного своя. Ось я в тюрму не го-
това сідати. Це, напевно, моя слаб-
кість і боягузтво — я це визнаю, 
але, мені здається, саме тому я і не 
розраховую на те, на що абсолют-
но по праву можуть розраховува-
ти політики: Ходорковський або 
Олексій Навальний», — додала 
вона. 

Згадала Ксюша й про Крим. 
Як відомо, раніше білявка зізнава-
лася, що їй гріє душу ідея «Крим-
наш». Та, схоже, тепер жінка ро-
зуміє, що за анексію півострова 
росіяни заплатять дуже високу 

ціну. 
«Думаю, та ціна, яку заплатить 

наша держава... головне, навіть не 
держава, а жителі цієї держави, 
найближчі 5–10 років, — точно за-
надто висока ціна за Крим — ось 
у цьому я впевнена на сто відсо-
тків», — пояснила телеведуча. 

Наостанок Собчак зізнала-
ся, що українці відрізняються від 
мешканців Росії. 

«Це люди з іншою громадян-
ською свідомістю. Ми різний на-
род хоча б тому, що вони змогли 
зробити свою антикорупційну ре-
волюцію, а ми — ні. І в цьому сенсі 
їхня громадянська свідомість, їхнє 
почуття гордості, самоповага — 
вона вже трохи інша. У них інше 
відчуття свободи і того, скільки 
вони готові пожертвувати за ці 
базові для них цінності», — заува-
жила вона. 
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«Міс Україна-Всесвіт» відмовилася 
від титулу й участі у «Міс Всесвіт–2014» 

«Міс Україна-Всесвіт–2014» 
Анна Андрес заявила, що 

відмовляється від участі у конкур-
сі «Міс Всесвіт–2014», який відбу-
деться 25 січня у Маямі. Тим са-
мим Андрес позбавила себе титулу 
«Міс Україна Всесвіт», який авто-
матично переходить до першої 
«Віце-міс Україна-Всесвіт–2014» 
Діани Гаркуші. Про це повідомляє 
прес-служба конкурсу на чолі з 
його власницею Олександрою 
Раффін. 

«Із прикрістю повідомляємо, 
що Анна Андрес за несподівано 
складними особистими обста-
винами не може далі виконувати 
обов’язки, якi передбачає титул 
«Міс Україна-Всесвіт», і предста-
вити Україну на конкурсі «Міс 
Всесвіт». Тому ми змушені звіль-
нити Анну від цих обов’язків, —
йдеться у заяві Раффін, а у дівоцтві 
— Ніколаєнко. — Офіційно пові-
домляємо, що єдиною володаркою 
титулу «Міс Україна Всесвіт-2014» 
стає Діана Гаркуша. Діана пред-
ставлятиме Україну на конкурсі 
«Міс Всесвіт-2014», який відбу-
деться 25 січня в Маямі, США», — 
повідомила власниця конкурсу. 

Сама Андрес не уточнювала, 

які особисті причини змусили її 
відмовитися від цієї почесної місії. 
Вона лише подякувала усім при-
четним до конкурсу. 

«…Життя непередбачуване, і, 
на жаль, я не зможу взяти участь 
у конкурсі «Міс Всесвіт» через 
особисті обставини. Хочу пере-
дати свій титул «Першій віце-міс 
Україна-Всесвіт» Діані Гаркуші та 
побажати їй перемоги й успіхів на 
конкурсі «Міс Всесвіт», — сказала 
Андрес. 

Шоубіз

Тарантіно вирішив припинити 
знімати кіно 
Режисер Квентін Тарантіно заявив, що має намір 
припинити знімати кіно після своєї десятої картини. 
Про це він сказав, виступаючи перед іноземними 
дистриб’юторами на Американському кіноринку. 
Тарантіно розповів, що писати сценарії він буде й 
надалі, а от за зйомки картини візьметься лише в 
крайньому разі. 

Кікабідзе погрожували 
з «ДНР» розстрілом 
Радянський і грузинський актор, співак та режисер 
Вахтанг Кікабідзе розповів про дзвінки з по-
грозами з так званої «ДНР». «Нещодавно мені 
зателефонували: «Я слухаю!» — «Це Вахтанг?» — 
«Так». — «Ми телефонуємо з «Донецької народ-
ної республіки». Я почав сміятися, тому що це 
неочікувано для мене було. Кажу: «І що?» — «Ми 
вас розстріляємо!» Те, що я їм сказав пізніше, я не 
можу повторити зараз у кадрі. Це все комічно ви-
глядає», — розповів артист. 

Багато хто знає Соню Сотник 
виключно як телеведучу ран-

кового шоу «Камтугеза» на Radio 
Roks. Її однаково люблять і нена-
видять за гучний і відкритий сміх 
в ефірі та постійну іронію стосов-
но «проблем» жіночої статі. 

Кожен її концерт — це спек-
такль. Сотник із легкістю може 
створювати паралельну реаль-
ність, розмістити на сцені театр 
тіней або 60 чоловік масовки в 
кращих традиціях Бродвею, на її 
концертах діти грають справжній 
блюз, а дорослі сміються зовсім як 
діти. Вона може змінювати деко-
рації, але незмінним залишиться 
її щирість і приголомшливі музи-
канти з групи «Гурт Йогурт». 

«Багато хто ставить собі одне 
і те ж запитання: чи можна грати 
концерти в такий час? — розмірко-

вує артистка. — Я вважаю, що це 
просто необхідно. Вийти з дому, 
відірватися від монітора телевізо-
ра та комп’ютера, побачити одно-
думців і людей із «твого поверху», 
взяти когось за руку й обійняти. 
Співпереживати і говорити один із 
одним. Коли ми робили «Сонник 
№ 1», сни у нас були різні. Вони 
були про любов і прості людські 
радощі.  Нам  снилися  кошмари,  
які  ми  забували  на  світанку,  і  
ніхто  не  міг  припустити, що сьо-
годні ми стали боятися снів, а ба-
гато з нас узагалі не сплять, і єди-
ний сон, який сьогодні повинен 
стати дійсністю, — сон про мир в 
Україні». 

21 листопада у Києві в клубі 
Atlas Соня Сотник представить 
для своїх шанувальників свій «Со-
нник № 2». 

Російський музикант Андрій 
Макаревич в інтерв’ю «Эхо 

Москвы» заявив, що, цілком мож-

ливо, поїде з Росії. «Звичайно, я 
виживу де завгодно і, напевно, 
придумаю собі якесь заняття. Гра-
тиму музику і писатиму книги. Але 
не хочу. Це може відбутися тільки 
в тому разі, якщо мені тут оста-
точно перекриють кисень. Я дуже 
сподіваюся, що до цього не дійде», 
— заявив Макаревич. 

При цьому він зазначив, що 
насилу уявляє, чим міг би займати-
ся за кордоном. Офіційно артиста 
ніхто не забороняє, натомість його 
концерти регулярно скасовують, 
вигадуючи різні причини. 

Макаревич поїде з Росії, коли йому 
«остаточно перекриють кисень» 

Собчак не хоче опинитися за ґратами 

Соня СОТНИК: 

Наталія МОГИЛЕВСЬКА: 

Які б часи не були, артист 
повинен співати 

Єдиний сон, який сьогодні повинен стати 
дійсністю, — про мир в Україні 


