
Російський співак і лідер групи 
«Машина времени» Андрій Ма-

каревич в ефірі передачі «Особлива 
думка» на радіо «Ехо Москви» зізна-
вся, що не може оцінити дії Росії в 
Сирії.

«Я весь час себе ловлю на тому, 
що ми сьогодні живемо у світі, де пе-
реконатися в тому, що інформація, 
яку ти отримуєш, достовірна, майже 
неможливо, — говорить Андрій Ма-
каревич. — З усіма технічними засо-
бами, з Інтернетом, з цими фейками 
щоденними. От я не знаю, кого ми 
там бомбимо, бо наша влада гово-
рить, що ми бомбимо ІДІЛ. У мене 
немає підстав вірити нашій владі, 
бо протягом останніх двох років 
вона мене обманювала. У багатьох 
питаннях. І не тільки мене, а й весь 
світ. У мене немає підстав вірити 
іншим, тому що в них свої інтереси 
теж є... Ми з вами не знаємо, що від-
бувається насправді. І ми змушені на 
цю тему розмовляти. Я себе почуваю 
ідіотом».

Також Макаревич назвав анек-
сію Криму великою «політичною по-
милкою».

«Я не знаю, скільки людей раді та 
ось зараз просто отримують всі пло-
ди, всі подарунки від того, що Крим 
тепер наш, ось, щасливі. Я не думаю, 
що їх дуже багато. Мало того, я впев-
нений, що їх ставатиме все менше та 
менше, тому що, на жаль, справи 
йдуть не кращим чином», — сказав 
він.

Нагадаємо, нещодавно музикант 
заявив, що вже не відчуває тиску в 
Росії за підтримку України, як це 
було півроку тому. Макаревич відо-
мий своєю активною позицією на 
захист цілісності України. За це він 
не раз піддавався нападкам з боку 
російських пропагандистів.

Після того, як співачка Аліна 
Гросу потрапила під крило 

Григорія Лепса, її не впізнати.
Крім того, що вона дуже 

схудла, пофарбувалася у білявку 
та, імовірно, зробила пластику 
обличчя, вона стала ще дорос-
лішою, ніж була. А ще Аліна 
вирішила, що вже достатньо до-
свідчена, аби спробувати показа-
ти різнобічність жінки, передає 
«Таблоїд».

Для свого нового кліпу, який 
вийде незабаром, Гросу змінила 
10, на її погляд, різних образів. 
Хоча, насправді, не такі вони вже 
й різні.

«Подумати тільки, якими 
різнобічними бувають жінки. 
Витончені, аристократичні, сер-
йозні або абсолютно необачні, 
ризиковані, сексуальні й чарівні. 
У кожної свій образ і стиль, своя 
манера поведінки і свій рецепт 
емоцій», — каже співачка.

Врешті, Аліна дуже зміни-
лася під керівництвом Лепса і 
стала вже майже типовою росій-
ською зіркою. Співачка зауважи-
ла, що всіх жінок об’єднує став-
лення до кохання, пристрасті та 
ревнощів.

Кіркоров мріє їздити до України на 
заробітки

Євгенія Власова хоче піти з шоубізу, щоб її 
не мучила совість

Російський співак Філіп Кірко-
ров запевняє, що з появою ді-

тей в нього настала тиша, спокій 
і гармонія. Артист мріє, аби його 
син і донька жили та навчалися в 
Росії.

Окрім цього, Філіп хоче, аби 
між росіянами й українцями на-
став мир і він знову зміг би їздити 
на заробітки до України. Про це 
Кіркоров розповів в інтерв’ю «Со-
беседнику».

«Безумовно, з появою дітей у 
мене повністю перевернувся сві-
тогляд і з’явилася додаткова від-
повідальність... Скандалів не ви-
ходить. Ось уже п’ять років тиші. 
І повірте, зараз я живу в ладу з со-
бою, в повній гармонії, спокої та в 
абсолютному щасті. Насолоджую-
ся кожною хвилиною, проведеною 
з дітьми», — зауважив співак.

Філіп зізнався, що намагається 
радувати дітей. Тож незабаром у 
його родині з’явиться новий член 
— цуцик.

«Не обов’язково постійно 
дивувати їх, робити дорогі пода-
рунки, можна просто влаштувати 
дитяче свято та подарувати... цу-

ценя. Що я й зроблю. Він схожий 
на лисеня на коротких ніжках. Це 
цуценя мені подарує подруга. Мій 
джек-рассел Покемон, на жаль, по-
мер торік. Тепер у нас буде новий 
домашній вихованець. Назвіть 
це пустощами, як завгодно, але я 
щиро цьому радий», — пояснив 
артист.

Кіркоров запевняє, що його 
син і донька ходять до школи, де 
займаються діти «з різних верств 
суспільства»:

«Я прекрасно розумію, що 
вони не повинні бути відірвані 
від життя. Незважаючи на те, що 
вони — діти артиста, вони живуть 
у соціумі. І я б хотів, щоб мої діти 
вчилися та жили в Росії. Незважа-
ючи на те, що мені активно радять 
відправити їх жити та здобувати 
освіту за кордон».

Наостанок Філіп вирішив зга-
дати й про свою дружбу з Ані Ло-
рак і Таїсією Повалій.

«Жодна політична ситуація не 
зможе вплинути на мою дружбу 
з тією ж Ані Лорак, Таїсією Пова-
лій, Андрієм Данилком — з цими 
дивовижними музикантами та хо-
рошими людьми. І, звичайно, дуже 
сумно, що за фото зі мною Іра Бі-
лик отримала «по повній», — ска-
зав він.

«Я ніколи не прийму всіх цих 
спроб розділити нас. І з нетерпін-
ням чекаю, коли ж нарешті запа-
нує мир і все нормалізується. І я 
щиро мрію незабаром показати 
моє нове шоу «Я» в Україні. А все, 
що я загадую, тьху-тьху-тьху, за-
вжди збувається», — додав він.

Про причини такого радикаль-
ного рішення Женя розпові-

ла Катерині Осадчій у програмі 
«Світське життя».

Цього року виповнюється вже 
20 років творчої діяльності Власо-
вої. Але замість того, щоб святку-
вати, Женя думає піти зі сцени.

«Я давно на сцені, і зараз пе-
ріод переосмислення. Я серйозно 
думаю, чи варто мені далі займа-
тися своєю роботою», — заявила 
співачка.

Про такі зміни Власова замис-
лилася через те, що не хоче зра-
джувати власні моральні принци-
пи.

«Залишатися в шоу-бізнесі та 
залишатися морально чистою лю-
диною в нашій країні важко. Бути 
артисткою, яка сама заробляє, 
дуже важко, доки в тебе не вкла-

дуть дуже багато грошей і зусиль», 
— обурилася Женя.

«Шукати собі коханця, який би 
в мене вкладав гроші... Я не можу 
бути коханкою одруженого, я не 
можу бути коханкою злочинця, 
крадія. У нашій країні майже всі 
одружені, майже всі крадії. Я про 
це вже давно думаю. Як не втра-
тити свою людську та жіночу гід-
ність та залишитися на плаву — я 
не знаю», — поділилася артистка.
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Актор Сергій Астахов пішов від Олени 
Корикової до вчительки

Шоубіз

Народний депутат і українська спі-
вачка Злата Огнєвіч оголосила про 
складання депутатських повнова-
жень. Про це вона заявила під час 
засідання Верховної Ради.

Своє рішення Злата пояснила 
тим, що вона йшла до парламенту 
працювати над законами в галузі 
культури, замість цього потрапила 
в ситуацію війни двох політичних 
кланів.

«Одразу хочу зауважити, що 
тиску та погроз я в жодному разі не 
боюся. І навпаки — вважаю за пра-
вильне та доцільне й надалі опри-
люднювати факти корупції у владі. Я 
боюся іншого — за цей останній рік 
я бачу, як у цьому парламенті замість 
плідної реальної законотворчої ді-
яльності створюються непопулярні 
лобістські законопроекти, ведеться 
політична війна одного політичного 
угрупування з іншим, відстоюються 

інтереси певних хазяїв тих чи інших 
політичних груп», — заявила Огнє-
віч.

«Звичайно, за таких обставин 
культура та законотворчість у цьому 
напрямку нікому не потрібна, тому 
що вона, на ваш погляд, не принесе 
вам тих великих грошей, до яких ви 
тут усі звикли. Я погоджуюсь, куль-
тура — це не гроші, це набагато біль-
ше, це духовне багатство, це те, без 
чого не може існувати ані нація, ані 
сама країна», — пафосно наголосила 
Злата.

«Я йшла до парламенту не за де-
путатським мандатом чи якимись 
привілеями, я йшла як громадянин, 
який побачив новий шлях України. 
А зараз я бачу те, що, коли немає 
культури, набагато легше правити та 
маніпулювати народом. У цих обста-
винах як культурний діяч я не бачу 
своєї користі для цього парламенту. 
Схаменіться, поки не пізно, бо коли 
цей перерозподіл влади закінчиться, 
не залишиться ані культури, ані та-
лановитої молоді, ані самої України. 
Тому з об’єктивних причин я скла-
даю депутатські повноваження», 
— підкреслила співачка. Наостанок 
вона подякувала Радикальній пар-
тії та побажала «натхнення лідеру» 
Олегові Ляшку. Як відомо, Огнєвіч 
потрапила до парламенту за списком 
Радикальної партії. Тепер замість неї 
в Раду зайде Тетяна Юзькова, дочка 
першого голови Конституційного 
Суду Леоніда Юзькова.

Подібний випадок в українсько-
му парламентаризмі вже був: у 2008 
році депутат від НУНС, також спі-
вак, Святослав Вакарчук відмовився 
від мандату.

Суд оштрафував Артемія 
Лебедєва на 1 млн рублів 
за позовом ветерана
Відомий дизайнер сплатить штраф за образу 
пам’яті про учасників, ветеранів і жертв 
Другої світової війни.
Московський суд задовольнив позов 
ветерана Сергія Крамаренка та стягнув із 
дизайнера Артемія Лебедєва мільйон рублів 
як компенсацію моральної шкоди, повідо-
мляє телеканал «Дождь».

Джамала зніметься у фільмі 
французького режисера

Роберт де Ніро заговорив про 
російське громадянство
Оскароносний Роберт де Ніро відкрив у Москві свій 
новий ресторан і під час спілкування з журналістами за-
явив, що думає про російське громадянство. «Можливо, 
я б хотів отримати російське громадянство. Але це 
складна ситуація, так що подивимося, поки не можна 
передбачити», — заявив відомий актор, передає теле-
канал 24. Можливо, на таку думку актора наштовхнула 
любов до пельменів, які, зізнався де Ніро, він сам вміє 
готувати. Нагадаємо, раніше російське громадянство 
отримав французький актор Жерар Депардьє.

Популярний російський актор 
Сергій Астахов, чий роман з 

колегою по кінематографічному 
цеху актрисою Оленою Кориковою 
тривав кілька років, знайшов іншу 
жінку.

Артист розповів про нову 30-річ-
ну кохану.

«Mою дівчину звуть Вікторія. 
Взагалі-то я її ні від кого не прихо-
вую, і разом ми вже два роки. Люди 
чомусь люблять придумувати про 
мене те, чого немає. Віка дуже під-
тримує у всьому. Вона — вчитель по-

чаткових класів, їй 30. Так, молодша 
за мене на 16 років. На мій погляд, 
це не так вже й багато. Все-таки я 
людина старих орієнтирів: не зу-
стрічаюся, наприклад, з ровесницею 
своєї доньки, якій 17. Намагаюся 
для коханої добре зберегтися — і в 
фізичному, і в розумовому плані. 
Хоча чудово розумію, що сам далеко 
не подарунок», — говорить Астахов. 

Як актор і вчителька молодших 
класів знайшли один одного, для 
журналістів залишилося таємни-
цею. 

Макаревич не розуміє, навіщо бомбити 
Сирію, і не вірить російській владі

Аліна Гросу 
змінила свій образ

Злата Огнєвіч склала депутатські 
повноваження

Українська співачка Джамала 
виконає епізодичну роль у ху-

дожньому фільмі «Поліна», над 
яким зараз працює зіркова коман-
да з Франції, Бельгії та України.

Режисером картини став при-
зер Каннського МКФ, француз 
Оліас Барко, творець фільмів 
«Максимальний екстрим» і «Убий 
мене, будь ласка», а оператором 
— знаменитий Тьєррі Арбогаст, 
багаторічний співавтор Люка Бес-
сона, який працював над його го-
ловними фільмами: «Леон» (1994), 
«П’ятий елемент» (1997), «Люсі» 
(2014), а також співпрацював із 

Брайаном де Пальма, Матьє Кас-
совіцом і Еміром Кустуріцею.

«Поліна» — історія маленької 
дівчинки, яка вирушає в чарівну 
подорож, щоб з’ясувати прав-
ду про свою сім’ю. У фільмі зні-
муться такі зірки кіно, як Віржіні 
Ледуайен («Пляж», «8 жінок»), 
Едуард Баер («Астерікс і Обелікс 
у Британії»), молода французька 
актриса і модель Одрі Марней, що 
працювала з такими режисерами, 
як Мішель Гондрі, Джордж Клуні, 
Патріс Леконт і Седрік Клапіш, 
французький актор Верджіл Брем-
лі («Початок», «Мандерлей»), Сол 
Рубінек («Непрощений», «Справ-
жня любов», «Уолл-стріт»), Се-
верія Янушаускайте («Зірка») та 
інші. Україну в акторському складі 
картини представлять силач Ва-
силь Вірастюк, режисер Мирослав 
Слабошпицький і співачка й ак-
триса Джамала, яка зіграє в одній 
із яскравих епізодичних ролей.


