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Шоубіз

Леонардо Ді Капріо
закрутив новий
роман

Локон Джона
Леннона продали на
аукціоні в США за 35
тисяч доларів

На церемонії вручення BAFTA він
був підкорений ірландською красунею Лорою Уітмор. Примітно,
що 30-річна довгонога блондинка
Лора Уітмор повністю вписується
в той типаж дівчат, яких зазвичай
вибирає Ді Капріо.

Українка Ганна Скрипка презентувала в
Голлівуді комедійний серіал

Перукар залишив його в себе після
того, як підстриг легендарного музиканта «Бітлз», коли той готувався до
ролі у фільмі «Як я виграв війну». Нагадаємо, Леннона вбили в Нью-Йорку
в 1980 році.

На «Євробаченні-2016» Україну
представлятиме Джамала
Ц

Ш

ість днів — саме стільки
знадобилося
українському продюсерові, щоб відзняти в
США перший сезон комедійного
короткометражного серіалу англійською мовою Behind the Blinds
AKA Filmmaking 101 ( «За лаштунками, або кіно для чайників»).
Знімальна група, яку продюсує
Ганна Скрипка, багатонаціональна. Над серіалом працювали професіонали зі США, Іспанії, Ізраїлю,
Росії, Бразилії, Франції та України. Режисер і продюсер картини
Чарльз Ансель народився і виріс
у Франції. А режисером монтажу
став іспанець Адріан Моралес Рамос.
На сьогодні до перегляду готовий перший сезон — 8 шістдесятихвилинних серій. Закрита
прем’єра комедійного серіалу
відбулася в Голлівуді 10 лютого.
Фільм був позитивно оцінений
американськими
режисерами,
продюсерами та пресою.
У відкритий доступ на YouTube
кожна з серій буде викладатися
раз у тиждень щочетверга. Перша серія Behind the Blinds AKA
Filmmaking 101, ледь з’явившись
на каналі, вже набрала десятки тисяч переглядів.
Головні герої комедії — двоє
гангстерів зі Східної Європи.
Прагнучи «відмити» гроші, вони
намагаються зняти кіно за зна-

йденими в Інтернеті інструкціями.
Дія відбувається в Голлівуді.
«Як правило, східноєвропейські характери в голлівудському
кіно представлені карикатурно.
Ми хотіли не тільки пожартувати
над цими стереотипами, а й розбити їх за допомогою чарівності
головних героїв», — каже Ганна
Скрипка.
Режисурі Анну вчили в Київському інституті культури, а
продюсувати — в Нью-Йоркській
академії кіно, куди її запросили на
навчання, ознайомившись із дипломною роботою.
За 5 років в США Анна зняла чотири фільми. Перша робота John Bondage брала участь у
Каннському кінофестивалі і була
позитивно оцінена пресою. А короткометражка At Last перемогла
в номінації «Найкращий короткометражний фільм» на фестивалі в
Румунії. Відзначила преса і повнометражний художній фільм «Хвилі», який знімався і вийшов на
екрани в 2015 році на Філіппінах,
а зараз ведуться переговори про
його дистрибуцію в Європі.
У найближчому майбутньому
Анна Скрипка разом із Чарльзом
Анселом почнуть роботу над повнометражним фільмом про українку, яка потрапила в тенета торговців людьми.

Професор Лебединський: Я дуже поважаю
український народ за те, що він не здався

Р

осійський музикант Олексій
Лебединський, широко відомий під сценічним псевдонімом «Професор Лебединський»,
розповів у інтерв’ю виданню
«Апостроф-Лайм» про своє ставлення до українців, а також запевнив, що розуміє причину, через
яку багато хто ополчився на Ані
Лорак.
«Я шалено поважаю український народ за те, що він не здався і готовий далі продовжувати
боротьбу за нормальну державу.
І вони розуміють, що зараз не все
гаразд з українською владою, прийшли не зовсім ті люди, яких вони
хотіли. Я знаю, що українці підуть
далі та будуть воювати за свою
свободу. Тому я не можу звинувачувати український народ за те,
що вони засуджують артистів, які
виступають на землі загарбника»,
— розповідає співак.
Також Лебединський спробував подивитися на ситуацію, що
склалася з Ані Лорак, з точки зору
українських патріотів, які цілком
справедливо, на його думку, обурюються через її виступи на російських концертних майданчиках.
«Я розумію претензії українців до Ані Лорак. Неможливо зви-

нуватити народ України за те, що
українці не поділяють росіян на
хороших і поганих. Давайте уявімо, що на Росію напали німці. Негайно всі вони стали б ворогами.
Якщо вони прийшли на твою землю зі зброєю, про яких «хороших
німців» можна говорити?
За ідеєю, хороші росіяни повинні були стати в пікети. Кожен
росіянин, який поважає себе, повинен був вийти з плакатом «Руки
геть від братньої України!» — зазначив артист.
Раніше «Професор Лебединський» випустив кліп на пісню
«Ватник». Артист запевняє, що
знав, на що йшов, і тому не дивується з того, що багато росіян його
незлюбили після цієї «зухвалої»
витівки.

е стало відомо після голосування останнього відбору претендентів. Джамала отримала найбільше голосів і від суддів, і від глядачів.
Нагадаємо, цього разу судді
дуже бурхливо обговорювали виступи співаків. Чимало дісталося Джамалі від Меладзе за номер і
вбрання. Він вважає, що в співачки
все — постановка, вбрання, пісня —
три окремих компоненти, їх нічого
не об’єднує в один суцільний номер.
Що в кінцевому результаті може
призвести до негативного виступу
на «Євробаченні». Костянтин Меладзе переконував, що йому, досвідченому продюсерові, композиторові
відомі тонкощі, про які глядач навіть не здогадується. За співачку заступилася Руслана.
Були претензії і до SunSay. Зокрема, Руслана наполягала, аби SunSay
заявив, що він патріот своєї країни
та щоб пояснив, чому їздить працювати до Росії.
Руслана також обурилася з
приводу відсутності українських
елементів у пісні та виступі дуету
«Nuangels» або «НеАнгели».

Зрештою, найнижчий бал від
суддів отримав гурт «Brunettes shoot
blondes», два бали дали «Pur:Pur»,
три бали судді віддали гурту «НеАнгели», четвірку неочікувано отримав
SunSay, ще більш неочікувано Джамала отримала 5 балів.
Варто зауважити, що саме у фі-

налі проголосувало найбільше глядачів — 382,5 тисячі.
Один бал глядачі віддали
«Brunettes shoot blondes», два бали
отримали «НеАнгели», трійку глядачі дали «Pur:Pur», SunSay отримав
чотири бали, 5 балів отримав «The
Hardkiss» і 6 — Джамала.

У серіалі «Хазяйка» — жодного російського
актора

І

Кайлі Міноуг
показала відмінну
фігуру та перстень

С

вітова зірка австралійського
походження Кайлі Міноуг
для NME Awards 2016 у Лондоні обрала сукню, яка прекрасно
підкреслила її ідеальну фігуру.
47-річна співачка також не стала
приховувати каблучку, яку подарував їй коханий, 27-річний
Джошуа Зассе.
На церемонії Кайлі виглядала шикарно і набагато молодшою
за свої роки, повідомляє Ru.Delfi.
На ній було коротке біле
плаття в стилі 60-х, легкий загар і золоті босоніжки. Експерти
моди відзначили, що в співачці
все було ідеально. У тому числі й
перстень із діамантом, подарований її нареченим. Кайлі не стала
його приховувати від фотографів і навіть спеціально поклала
руку на стегно, щоб продемонструвати. Кайлі та Джошуа познайомилися на зйомках серіалу
«Галавант».
Після Нового року на пальці
зірки з’явився перстень із діамантом, і тепер всі гадають, коли
ж відбудеться весілля. Чутки
про новий роман Кайлі Міноуг з’явилися восени, незабаром
вона перестала приховувати свого коханого і стала все частіше
з’являтися з ним на публіці. До
речі, до цих пір Кайлі не тільки
жодного разу не виходила заміж,
але й навіть не була заручена.
Церемонія вручення нагород
NME Awards 2016 — найстаріша
британська премія в галузі популярної музики.

з 1 лютого на каналі «1+1» виходить 24-серійний фільм «Хазяйка»
про життя шахтарського містечка.
За словами режисера Бати Недича, у картині працюють виключно
українські актори та абсолютно немає політики.
Творці пишаються тим, що картина — виключно український продукт. Разом із зірками (Олена Стефанська, Володимир Горянський,
Юрій Горбунов), у картині знялися
невідомі молоді актори (Катерина
Варченко, Марк Дробот, Сергій Радченко). «Усі дуже талановиті, з сильним потенціалом. Працюють жадібно, без ниття і примх», — говорить
Бата Недич.
Політику і теперішню ситуацію
в Україні, особливо на шахтарському Донбасі, не чіпали: «Сценарій був
написаний задовго до відомих подій.
Це скоріше ще одна історія про кон-

флікт між багатими та бідними. При
цьому тут немає прив’язки до певних міст, областей, ми відходимо від
конкретного часу й точної географії.
Говоримо не «Київ», а «столиця», не
«Бориспіль», а «аеропорт». Такі події
могли відбуватися в будь-який час,
хоч у 2013 році, хоч у 1992... На машинах вигадані номери, але з українською символікою. У кадрі є гроші,
і глядач розуміє, що це гривні».
Жанр можна назвати мелодрамою про пошук себе, про кохання.
Є чимало криміналу. В основі сюжету протистояння двох сильних
жінок — молодої матері-одиначки
шахтарки Наталії та «господарки
міста», маніакально схибленої на
владі. Головна героїня кидає виклик
корумпованій системі рідного міста. Вона зіштовхується з трагічною
несправедливістю, але не боїться їй
протистояти.

Суд США змусив співачку Ke$ha працювати з
продюсером-ґвалтівником

У

США закінчилося слухання гучної справи за участі відомої співачки Ke$ha та її продюсера на прізвисько «Доктор Люк», передають
місцеві ЗМІ.
Артистка звинуватила свого
боса в тому, що він неодноразово намагався зґвалтувати її, всіляко схи-

ляв до інтимної близькості, домагався та змушував вживати наркотики.
При цьому якихось конкретних доказів такого серйозного звинувачення суд не побачив.
У відповідь на позов артистки
продюсер теж вирішив звернутися в
правоохоронні органи, звинувачуючи свою підопічну в наклепі.
У результаті суд не визнав провину «Доктора Люка», а співачці
повідомили, що її контракт із продюсером не може бути анульований.
Тепер вона зобов’язана записати під
його керівництвом ще шість альбомів.
Коли суддя читав постанову, артистка не змогла стримати емоції та
заплакала.

