
Молода акторка та виконавиця 
ролі Ар’ї Старк у легендар-

ному серіалі «Гра престолів» Мей-
сі Вільямс взяла участь  у зйомці 
яскравого кліпу гурту The Vamps 
на пісню «Rest Your Love». Вільямс 
виконала одну з ролей у запаль-
ному відео, яке має чотири різні 
локації. У динамічному кліпі дії 
відбуваються на гучній вечірці, у 
цирку, на ігровому майданчику та 
в покерклубі.

Вільямс у вишуканій сукні та 
з жіночною зачіскою зіграла роль 
господині вечора, яка постійно 
стоїть із келихом шампанського. 
Однак у якийсь момент герої ві-
део розуміють, що зовсім поряд із 
ними є ще якісь кімнати, та почи-
нають пробивати стіни, аби опи-
нитися в іншому приміщенні. Так і 
героїня Вільямс опиняється на ве-
селій вечірці, де активно стрибає з 
іншими друзями.

Актриса Анастасія Заворот-
нюк рідко показує свого 

сина фанатам. На відміну від 
старшої сестри Ганни, Майкл на-
магається уникати публічності. 
Нещодавно Анастасія опубліку-
вала у своєму блозі фотографію, 
на якій позує разом із Майклом. 
Хлопець помітно виріс, став ви-
соким і дуже схожим на свою 
«зоряну» маму. Нагадаємо, дочку 
Анну та сина Майкла Анастасія 
народила в шлюбі з другим чо-
ловіком, бізнесменом Дмитром 
Стрюковим. Зараз Заворотнюк 
заміжня за фігуристом Петром 
Чернишовим.

Ігор Ніколаєв розповів, як вибрав ім’я для 
новонародженої дочки

Дженніфер Лопес «виблискує» в рекламі 
власної колекції

Зовсім недавно в сім’ї композито-
ра і музиканта Ігоря Ніколаєва 

відбулася радісна подія — дружина 
артиста Юлія Проскурякова наро-
дила дочку. Маленьку, яку батьки 
чекали довгих 10 років, назвали Ве-
ронікою. Однак це ім’я подружжя 
вибрало не випадково. 

«Нам подобалося, як воно зву-
чить в поєднанні з прізвищем та по 
батькові. Але якщо серйозно, це ім’я 
я вибрав з іншої причини. Вероні-

кою звали жінку, яка подала хустку 
на Голгофу Христу, і він витер ним 
обличчя», — розповів композитор в 
інтерв’ю журналу «Панорама».

Також «зоряний» тато зізнався, 
що боїться, щоб дочка не виросла 
розпещеною. Незважаючи на те, що 
в Ігоря вже є досвід у вихованні ді-
тей (у Ніколаєва є старша дочка від 
першого шлюбу), артист все одно 
переживає, як вперше.

Знаменита красуня Дженніфер 
Лопес знялася в рекламній кам-

панії нової колекції одягу власного 
бренду.

Останнім часом все частіше зна-
менитості стали самостійно рекла-
мувати одяг власних брендів. Варто 
визнати, що це цілком логічно, адже 
в такий спосіб вони привертають ще 
більшу увагу своїх шанувальників.

Так, днями в мережі з’явилися 
промо-знімки нової колекції одя-
гу бренду JLo by Jennifer Lopez. На 
фотографіях, які вже поширилися 
в мережі, Дженніфер Лопес постає  
в різних образах, демонструючи не 

тільки блузи, штани, сукні, елементи 
верхнього одягу, а й свою красу та 
розкішні форми, інформує журнал 
Viva.
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«Міс Україна Всесвіт» покаже світу 
українське вбрання

Шоубіз

У столичному «Палаці Спорту» про-
йшла перша церемонія вручення 
нагород «M1 Music Award». На пре-
мії були названі кращі українські 
артисти в 10 номінаціях. У кожній 
категорії було по три номінанти.

На початку церемонії кришта-
левий кубок за внесок у шоу-бізнес 
вручили групі «Скрябін». Організа-
тори, гості премії та глядачі в залі 
вшанували пам’ять загиблого му-
зиканта Андрія Кузьменка гучними 
оплесками.

У номінації «Прорив року» пере-
могу здобув Дмитро Монатік. Музи-
кант зізнався , що вперше піднявся 
на сцену за нагородою. За цей рік 
Дмитро записав дуети з Quest Pistols 
Show та Ганною Седоковою. Альтер-
нативою року став Іван Дорн. Спі-
вак обійшов Джамалу й Onuka.

Хітом року була визнана ком-
позиція гурту «Время и Стекло» 
— «Ім’я 505». Потап і Настя удосто-
їлися нагороди в номінації «Група 
року». Зірки не були присутні на це-
ремонії нагородження — статуетку 
вручили дружині Потапа і продюсе-
рові Ірині Горовій. Горова розповіла, 
що Потап з Настею знаходяться в 
світовому турне, яке триває вже пів-
року. Зараз дует гастролює містами 

Німеччини
Без нагород також не залишили-

ся: Quest Pistols Show — проект року, 
Світлана Лобода — кліп року «Пора 
додому» і група DZIDZIO — лідер 
переглядів на каналі М1.

Співачкою року була названа 
Тіна Кароль. Під час вдячної промо-
ви співачка підкреслила, що її нова 
композиція «Здатися ти завжди 
встигнеш» про всіх українців, які, 
незважаючи ні на що, не опускають 
руки. Макс Барських став співаком 
року . Пісні підопічного Алана Ба-
доєва впевнено штурмують музичні 
чарти.

Режисер Олег Бондарчук поста-
вив для артистів феєричні номери: 
Суперблондинка Оля Полякова ви-
їхала на сцену на квадроциклі, Ірина 
Білик в образі єгипетської цариці 
прокотилася на колісниці і підійня-
лася на піраміду, а Монатика фанати 
носили на руках.

Помер режисер Ельдар 
Рязанов
Відомий радянський і російський режисер 
Ельдар Рязанов помер у лікарні в Москві у 
віці 88 років. Народного артиста СРСР Ельда-
ра Рязанова госпіталізували через задишку 
21 листопада. На цьому наполіг його лікар. 
Медикам довелося проколоти легеню, щоб 
відсмоктати рідину. У результаті в пацієнта 
розвинулася легенева недостатність, до того 
ж лікарі зафіксували ще й серцеву недостат-
ність.

Пєнкін — персона нон-грата 
в Україні
Російському співакові Сергію Пєнкіну, який пла-
нував 12 грудня провести в Києві свій концерт, 
Служба безпеки України заборонила в’їзд до Укра-
їни. Про це повідомила прес-секретар СБУ Олена 
Гітлянська. Виконавець планував дати концерти в 
Харкові, Києві, Одесі та Дніпропетровську. Наразі 
продаж квитків призупинено, а кошти в касах 
обіцяють повернути. Вартість квитка на концерт 
Пєнкіна в столиці сягала 2 тис. грн. 

Ганна Вергельська представила 
національний костюм, яким 

збирається здивувати світ на кон-
курсі «Міс Всесвіт» у Лас-Вегасі.

Національний костюм, який 
покаже Ганна на конкурсі, склада-
ється з двох суконь. Перша — це 
корсет, друга — тонка сорочка в 
традиційному українському крої з 
широкими рукавами зі складками. 
Довга спідниця доповнена шлей-
фом, розповідає «Таблоїд».

Головний убір — традиційний 
для українки вінок світлого кольо-
ру, зібраний з елементів плетеної 
соломки. Також вінок прикраше-
ний квітами.

На сцену Вергельська має ви-
йти з рушником із тонкого білого 
шовку з малюнком «дерево життя» 
червоного кольору та шовковими 
кутасами. І, звичайно ж, з тради-
ційним короваєм.

До слова, сукня пошита з на-
турального шовку, тафти та окса-
миту. А вінок зроблено з соломи та 
квітів льону. Також костюм допо-
внює намисто з коралу, кришталю 
та традиційного дукачу ручної ро-
боти.

Нагадаємо, фінал «Міс Всес-
віт» відбудеться 20-го грудня в 
Лас-Вегасі.

Зірка «Гри престолів» била келихи та 
ходила крізь стіни в божевільному кліпі

Анастасія 
Заворотнюк 
показала 
дорослого сина

У Києві роздали нагороди 
кращим виконавцям України


