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Шоубіз

Найбільше заробив цього
року репер і продюсер Dr. Dre

Ольга Сумська зізналася,
що робить ін’єкції краси

Під кінець року видання підбивають підсумки. Цього
разу Forbes оприлюднив імена найбільш високооплачуваних музикантів за останні 12 місяців. Першу
сходинку вже не вперше посідає репер і продюсер
Dr. Dre. За оцінкою експертів журналу, заробіток
артиста за рік сягнув 620 мільйонів доларів, що стало
абсолютним рекордом серед музикантів. На другій
сходинці опинилася співачка Бейонсе зі скромнішою сумою у 115 мільйонів доларів. Третім став гурт
The Eagles із заробленими 100 мільйонами «зелених».

Актриса повідала, що таки вдається до ін’єкцій
краси. Про такі випадки Сумська розповіла
програмі «Світське життя». «До вистав я ін’єкції
не роблю, а от для кінопроектів якісь можна
вітамінки підколоти. Ну так, дуже заощадливо
і дуже обережно. Тому що тут перебільшення
— і тебе мама рідна не впізнає», — поділилась
артистка. Також Ольга розповіла про свої плани
на Новий рік. Акторка зустрічатиме свято в
компанії чоловіка, хоч і на роботі.

Ленні Кравіц хотів би, щоб жінки керували
світом

А

мериканський музикант і актор Ленні Кравіц вважає, що
жінки розсудливіші та сильніші за
чоловіків, а тому саме вони мають
керувати світом. Про це 50-річ-

ний артист заявив у інтерв’ю Flatt.
«Особисто я вважаю, що жінки
повинні керувати світом, — сказав Ленні. — Впевнений, що жінки набагато розсудливіші, у них
значно краща інтуїція та, врештірешт, вони сильніші, — додав музикант.
Іще Кравіц, котрий розлучився
з акторкою Лізою Боне у 1993-му,
зізнався, що хотів би знову одружитися.
«Складність у тім, що я постійно в русі. Такий стиль життя. Коли
в тебе розписаний тур на півтора
року, ти знаєш, де повинен бути.
Тобі потрібна людина, яка зможе
роз’їжджати з тобою», — пояснив
він.
До слова, щодо того, що владу
над світом треба віддати жінкам,
із Кравіцом цілком згоден актор
Брюс Вілліс. Особисто він слухається своєї дружини Емми.

Святослав ВАКАРЧУК:

Поділяти людей за паспортами —
принизливо і не по-європейськи

Безруков вирішив відсудити собі ще два
мільйони

Про свій політичний досвід та про
те, якою хоче бачити Україну, лідер
«Океану Ельзи» розповів у інтерв’ю
«Радіо Свобода». Як відомо, Вакарчук був депутатом Ради з 2007-го по
2008-й. І коли його запитали, навіщо він туди пішов, Славко відповів
на це жартом, мовляв, основною
метою потрапити в парламент для
нього було вийти з парламенту.

Р

осійський актор Сергій Безруков, схоже, захопився судовими
позовами: артист знову подав до
суду за втручання в особисте життя. Цього разу Безруков із дружиною хочуть відсудити 2 млн руб. у
видавництва «Собеседник-медиа».
Зірка «Бригади» вважає, що відповідач має виплатити йому солідну
грошову компенсацію за втручання
у приватне життя і незаконне використання зображень.
«Позивач наполягає, що була
порушена недоторканність його
особистого життя, а зображення

використано без дозволу. В якості
компенсації він просить стягнути
мільйон рублів за втручання у приватне життя і стільки ж — за незаконне використання зображень»,
— заявила представниця суду.
Нагадаємо, недавно Безруков
подав аналогічний позов до низки
веб-видань, у яких хоче відсудити
6 млн руб. До цього подружжя вже
судилося за втручання у їхнє життя й публікацію фотографій позашлюбних дітей актора. Сергій та
Ірина виграли 330 тис. руб., хоча
вимагали більше — 10 мільйонів.

«ТІК» представив кліп про волонтерів

Г

урт «ТІК» і творче об’єднання
«Вавилон’13»
презентували
спільну роботу — кліп на пісню «Запах війни», присвячений
українським волонтерам. Як повідомляє прес-служба, відео зняв
режисер і оператор Ярослав Пілунський, який ще навесні під час
анексії Криму був у полоні.
«Це відео ми присвячуємо не
лише військовим, які щохвилини
ризикують своїм життям заради

захисту нашої країни та кожного з
нас, але і волонтерам, що ризикують не менше. Справжнім героям,
які везуть не лише все найнеобхідніше, але й такі важливі слова
підтримки від зовсім незнайомих
людей із усієї країни», — поділився фронтмен гурту «ТІК» Віктор
Бронюк.
Кліп був відзнятий із участю
справжніх волонтерів громадської
організації «Народний тил».

— Думаю, принаймні люди тепер знають, що хоч хтось може стати членом парламенту і покинути
його без усяких зобов’язань, просто
тому, що таке його бажання. Наскільки знаю, я нині єдиний член
парламенту, який залишив його за

У Росії взялися
за перевірку
блогів Урганта
і Канделакі

власним бажанням, а не через специфічні причини. Для мене це було
питання принципів. Ішов туди не
для того, щоб отримати трибуну або
брати хабарі, — я не такий. У мене
було три варіанти: стати таким, як
більшість. Другий — залишитися в
меншості… Ну і третій варіант —
просто піти і продовжувати робити
те, що я роблю, але більш ефективно
й поза стінами парламенту. Я вибрав
третій варіант і досі вважаю, що це
було найкраще рішення, — заявив
Святослав.
Вакарчук уже неодноразово казав, що може повернутися до політики, якщо побачить необхідність.
— Я буду щасливий, якщо по-

літика обійде мене стороною. Тобто якщо політика мене не закличе,
це означатиме, що суспільство і так
орієнтується на цінності, які я поділяю, і йде в правильному напрямку,
— зауважив музикант. — У мене часто запитують: яка ваша мрія щодо
України? Я відповідаю, що я достатньо розумна людина й у своєму житті Україну такою ж процвітаючою і
багатою, як, наприклад, Франція, не
побачу. Але якщо я у своєму житті (а
я все-таки збираюся довго жити) побачу, що Україна встала на той шлях,
який мені подобається, і цей шлях
буде незворотним, буду щасливий,
— зазначив Вакарчук. — Ну, а якщо
побачу, що зміни не є незворотними і потрібна моя допомога, куди я
піду? Поїду на передову, — додав він.
На запитання, чи дає він концерти на передовій, Славко відповів:
— Ви думаєте, це те місце, де
треба давати концерт? Там свистять
кулі. Наприклад, аеропорт Донецька. Щось я не уявляю собі, щоб там
хтось давав концерти. Ми допомагаємо, чим можемо, іноді й фізичною
присутністю, але давати концерти
трошки рано. Ми підтримуємо українських солдатів як тільки можемо: і
матеріально, і морально. Якщо ви
маєте на увазі концерти для українських вояків узагалі, то ми їх робили, робимо і будемо робити.
Також Святослав розповів про
своє ставлення до росіян сьогодні.
— Я ніколи не поділяю людей
за паспортами. Думаю, що це принизливо і це не європейський спосіб
мислення. А я намагаюся бути європейцем. У мене є друзі з російськими
паспортами, які народилися в Росії.
Потрібно судити про людей за їхніми словами та вчинками, — підкреслив музикант.
Нагадаємо, незабаром Вакарчук
зіграє сольну концертну програму
2008 року. Гроші від продажу квитків підуть на обладнання лікарні.

Мейхер підтвердила заміжжя та розповіла
про миротворчу місію артистів

Р

осійські телеведучі Тіна
Канделакі й Іван Ургант
опинились у списку тих блогерів, які мають відзвітувати
уряду про відвідуваність їхніх акаунтів у Twitter. Із таким проханням до них і ще
кількох радіо- й телеведучих
звернувся Роскомнагляд. «У
зв’язку з популярністю вашого блогу рекомендуємо подати дані про відвідуваність й
ідентифікації», — йдеться в
запиті відомства.
Листи від Роскомнагляду
отримали також головний
редактор радіостанції «Ехо
Москви» Олексій Венедиктов,
телеведучі Володимир Соловйов і Павло Воля.

Ч

утки про заміжжя співачки з батьком її дочки ходять уже понад
місяць. Причиною стала обручка на
пальці Надії. «Так, ми оформили стосунки», — зізналася Мейхер.
Не секрет, що Надя з Михайлом
живуть на дві країни. Тому логічним

видається запитання, чи сваряться
вони через політичну ситуацію. «Ми
розмовляємо на ці теми. Але для Михайла та для мене, як для людей із двох
сторін (України та Росії), дуже важливо зберегти людські стосунки. І ми
їх збережемо, бо між нами почуття, і
ці почуття в жодному разі не зруйнує
сформована ситуація», — заявила артистка.
Співачка також підкреслила, що
знайома з настроями людей в обох
державах.
«Я багато разів гастролювала Росією, тому можу сказати, що і в Росії,
і в Україні є радикально налаштовані
люди. В той же час як і в Україні, так і в
Росії є люди, які мислять тверезо. Вони
підходять до мене й кажуть: «Надіє,
давайте дружити». Політика робить
людей гарматним м’ясом і крайніми в
цій ситуації», — сказала Мейхер.
Крім того, виконавиця висловила
свою думку стосовно візитів українських артистів із гастролями до РФ
під час війни.
«Річ у тому, що все дуже неоднозначно і ворогом можна стати, не
виїжджаючи за кордон або в сусідню країну, з якою ворожнеча. Це не
обов’язково. Тебе в будь-якому випадку хтось любить, хтось ні, хтось заздрить, у кожного свої причини любові та ненависті. Я згодна, що є ситуації,
коли артистам потрібно поставитися
до подій коректно й не «світитися» зайвий раз. Зараз артисти повинні бути
миротворцями. Якщо артист діє правильно, він здатен змінити думку обох
сторін», — зауважила Надя.

