
Українська артистка Сніжана 
Єгорова підтвердила, що роз-

лучилася з Антоном Мухарським. 
За її словами, рішення вступило 
в силу 16 лютого, а вже 23 числа 
вона відзначила своє 44-річчя.

— Семен не привітав мене з 
днем народження, а батько моїх 
молодших дітей тим більше не 
привітав мене. Я думаю, він досі 
святкує наше розлучення, яке ста-
лося буквально напередодні мого 
дня народження, 16 лютого. Роз-
лучення відбулося, і рішення всту-
пило в кінці кінців у силу, — роз-
повіла Єгорова в інтерв’ю «ТСН».

Тепер артистка має намір до-
могтися виплати аліментів для 
своїх дітей.

— Мова йде не про аліменти і 
кошти для мого утримання, а про 
утримання його власних дітей. Тя-
ганина триватиме, і я не планую 

відступати. І я не хочу власними 
руками грабувати своїх дітей. Я 
вважаю, що мій колишній чоловік 
може платити, повинен платити, 
якщо він — батько, — зазначила 
Єгорова.

Раніше Сніжана заявляла, що 
офіційно все ще перебуває в шлю-
бі з Мухарським, у той час як сам 
Мухарський це спростовував.

Нещодавно опікуни, яким 
належить зберігати спад-

щину Майкла Джексона до тих 
пір, поки діти зірки не досягнуть 
повноліття і не вступлять у свої 
права, зробили дивне зізнання. 
Вони заявили, що ніяк не мо-
жуть знайти унікальну річ, котра  
належала співакові. Йдеться про 
справжню реліквію — «Оскар», 
отриманий у 1940 році продюсе-
ром Девідом Селзніком за ство-
рення знаменитого фільму «Від-
несені вітром» (1939). Майкл 
придбав статуетку в 1999-му на 
аукціоні, виклавши рекордну 
суму — 1 мільйон 540 тисяч до-
ларів.

Адвокат родини Джексонів 
— Ховард Уейцман, запевнив, 
що зараз ведуться активні пошу-
ки зниклого «Оскара». За його 
словами, після раптової смерті 
співака в 2009 році статуетка 
точно перебувала у володіннях 
Майкла. А тепер, під час черго-
вої ревізії, її виявити не вдалося. 
Опікуни поки намагаються за-
побігти початку поліцейського 
розслідування, запевняючи, що 
реліквія неодмінно знайдеть-
ся. За їхнім припущенням, його 
просто кудись переставили. 

80-річний Джигарханян одружився на 
36-річній обраниці

14-річна донька Віри Брежнєвої мріє 
переїхати до Америки

Знаменитий актор Армен Джигар-
ханян і 36-річна Віталіна Цимба-

люк-Романівська стали чоловіком 
і дружиною. Церемонія одруження 
пройшла в Гагарінському РАЦСі 
Москви. На торжество були запро-
шені тільки найближчі друзі пари. 
Однак дружина знаменитого актора, 
яка також є директором його театру, 
погодилася розкрити деякі подроби-
ці.

«Ми не хотіли галасу і спеціаль-
но вибрали для реєстрації нашого 
шлюбу день посередині тижня. При-
чому до поїздки в РАЦС, який знахо-
диться зовсім поруч, на Ленінському 
проспекті, ми займалися повсякден-
ними справами. Армен Борисович 
відвідав репетицію нової поста-

новки, а я готувалася до вечірнього 
спектаклю «Не телефонна розмова», 
у якому беру участь», повідомила Ві-
таліна Цимбалюк-Романівська.

Для візиту в РАЦС Джигарха-
нян вибрав пошиту на замовлення 
чорну сорочку та штани в тон. Його 
обраниця, дотримуючись традицій, 
віддала перевагу білому платтю. Ве-
сільне вбрання для нареченої Джи-
гарханяна пошила її мати. «Сукню 
для реєстрації Віточка приміряла 
тільки один раз. Вона попросила 
мене придумати наряд у її улюблено-
му діловому стилі, ми жартома нази-
ваємо це плаття «смокінговим», — 
розповіла Лідія Іванівна Цимбалюк.

Наречений і наречена хвилю-
валися, що їхнє весілля стане над-
банням громадськості, тому в день 
реєстрації Гагарінський РАЦС був 
закритий. Оголошення «Санітарний 
день» на вході повеселило легендар-
ного актора та його обраницю. Од-
нак церемонія пройшла не без при-
сутності близьких: радість молодят 
розділили сестра актора Марина 
Джигарханян, заступник директора 
театру Павло Лучников і сімейний 
юрист Ірина.

В інтерв’ю Каті Осадчій у програмі 
«Світське життя» старша донька 

Віри Брежнєвої Соня розповіла, що  
щойно повернулася з Нью-Йорка, де  
в рамках тижня моди ходила поді-
умом на показі українського дизай-
нера.

— Я дуже нервувала, це ж показ, 
— розповіла дівчина. — На жаль, я 
пройшлася дуже швидко, бо нерву-
вала, але мені сподобалося дивити-

ся на красивих моделей, бачити сам 
процес і бути в ньому.

Щодо навчання, то, як вона пові-
дала, не часто пропускає школу:

— Школа в мене британська і 
нам надсилають домашнє завдання 
електронною поштою. Тому я всти-
гала його робити, проблем немає, 
ніхто мене не сварить. 

У перспективі Соня мріє повер-
нутися до Америки.
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Володимир Зеленський розповів про 
ревнощі його дружини до Брежнєвої

Шоубіз

Увечері 28 лютого в Лос-Анджелесі 
відбулася 88-а церемонія вручення 
кінематографічної премії «Оскар».

У номінації «Найкращий актор» 
переміг Леонардо Ді Капріо. Для 
нього номінація на «Оскар» (за роль 
у фільмі «Легенда Г’ю Гласса») стала 
вже шостою.

Переможницю в категорії «Най-
краща актриса» оголошував Едді 
Редмейн. Жадана нагорода дісталася 
Брі Ларсон за стрічку «Кімната» ре-
жисера Ленні Абрахамсона.

«Найкращим фільмом року» 
стала робота «У центрі уваги» режи-
сера Тома МакКартні. 

А творця стрічки «Легенда Г’ю 
Гласса» Алехандро Гонсалеса Іньяр-
ріту Американська кіноакадемія вже 
другий рік поспіль назвала «Найкра-
щим режисером».

У категорії «Найкраща жіноча 
роль другого плану» переможницею 
стала Алісія Вікандер, яка була номі-
нована вперше в житті. 27-річну ак-
трису нагородили за роботу в фільмі 
«Дівчина з Данії».

Золота статуетка за «Найкращу 
чоловічу роль другого плану» діста-
лася Марку Райленсу за роль у філь-
мі Стівена Спілберга «Шпигунський 
міст». Це перша номінація та перша 
нагорода актора. Він подякував зна-
менитому режисерові за можливість 
роботи з ним.

А от головна та єдина надія Укра-
їни на цьогорічному «Оскарі» не ви-
правдалася. У категорії  «Найкращий 
короткометражний документальний 
фільм» перемогла картина «Еймі» 
— про життя британської співачки 
Еймі Вайнхауз. Стрічка Євгена Афі-
нієвського про Майдан «Зима у вог-
ні» лишилася без нагороди.

«Найкращим фільмом інозем-
ною мовою» став володар «Золотого 
глобуса» угорський режисер Ласло 
Немеш і його робота «Син Саула».

«Оскар» у категорії «Найкраща 
повнометражна анімаційна стрічка» 
отримав мультфільм «Думками на-
виворіт».

Найбільша кількість нагород 
цього року дісталося картині «Ша-
лений Макс: дорога люті» (режисер 
Джордж Міллер): «Найкращі кос-
тюми», «Найкращий художник-по-

становник», «Найкращі грим та 
зачіски», «Найкращий монтаж», 
«Найкращі звукові ефекти» та «Най-
краще зведення звуку».

Та не менше уваги, ніж сама це-
ремонія вручення «Оскара», щороку 
привертає до себе й червона доріж-
ка, на якій протягом кількох годин 
збиралися кінозірки.

Цього року жінки, які крокува-
ли 152-метровим килимом, тішили 
яскравими сукнями та відвертими 
декольте.

Актрису Наталю 
Крачковську 
госпіталізували
Російську актрису Наталю 
Крачковську госпіталізували у 
важкому стані. Лікарі оцінюють 
стан Крачковської як важкий, 
повідомляє «Інтерфакс» у неділю, 
28 лютого. Наталія Крачковська 
народилася в 1938 році. Вона 
знялася в майже 90 фільмах.

На церемонії вручення «Оскара» 
Леді Гага заспівала пісню про те, 
як її зґвалтували
Віце-президент США Джо Байден зі сцени театру «Долбі», де 
проходила церемонія «Оскар», оголосив номер Леді Гаги. 
У білосніжному вбранні співачка сіла за рояль і виконала 
пронизливу пісню про зґвалтування: у 19 років Леді Гага була 
піддана нарузі з боку продюсера. Сильний проникливий 
голос співачки і текст пісні змусили розплакатися весь зал. 
На сцену до артистки вийшли люди з написами «Це не твоя 
вина». Тут вже прийшла черга плакати самій Леді.

Лідер студії «Квартал 95» Воло-
димир Зеленський на собі від-

чув докори дружини щодо постій-
ної зайнятості, як і його персонаж 
у стрічці «8 кращих побачень».

«Цей образ мені близький. Я 
майже нічого не грав. Моя дружи-
на прямо говорить: «Є проблеми. 
Ти збираєшся виховувати дітей чи 
ні?» Я її розумію. Ми знаємо один 
одного мільйон років, вже не по-
трібно знаходити якісь форми та 
натяки, можна прямо про все го-
ворити. Але вона — представниця 
моєї професії, на відміну від моєї 
екранної дружини Віри Брежнє-
вої. Тому вона точно розуміє, що 
я не гуляю, я точно зайнятий, вона 
бачить, де я зайнятий, тому поки 
що прощає», — зазначив гуморист.

Комік розповів і про ревнощі 
дружини Олени до Віри Бреж-
нєвої, з якою Володимир по-
справжньому поцілувався в кар-
тині 8 кращих побачень.

«Оскільки, слава Богу, моя дру-
жина видюща, то ревнує мене, а 
значить — любить. Звичайно, вона 

ревнує, звичайно — образиться. 
У неї фрагментарно, сподіваюся, 
недовго буде зіпсований настрій. 
Іноді дружина ображається на те, 
що їй наснилося, що я з кимось гу-
ляв», — зазначив актор.

Володимир Зеленський буде 
згладжувати свою «провину» пе-
ред коханою 8 березня з побачен-
ням, квітами та подарунком».

Сніжана Єгорова офіційно розлучилася з 
Антоном Мухарським

Вийшов довгоочікуваний переклад книги 
«Гордість і упередження і зомбі»

З особняка 
Майкла Джексона 
таємничо зник 
«Оскар»

У рамках спільного проек-
ту «Книголав» видавництва 

«Основи» та 1+1 media у лютому 
вийшов довгоочікуваний пере-
клад книги Джейн Остін та Сета 
Ґрема-Сміта «Гордість і уперед-
ження і зомбі» (Pride and Prejudice 
and Zombies), написаної ще в 2009 
році. У роман Джейн Остін «Гор-
дість і упередження» додано еле-
менти зомбі-горору та східних 
бойових мистецтв, при цьому кла-
сичний сюжет залишився незмін-
ним. Видання з’явилося одночасно 
з виходом в український прокат 
фільму за мотивами книги.

«Усім відома істина, що зом-
бі, не позбавлений мізків, завжди 
прагне здобути ще більше міз-
ків», — так починається «Гордість 
і упередження і зомбі», розширена 

версія улюбленого роману Джейн 
Остін, до якого тепер увійшли ціл-
ковито нові епізоди — сцени без-
жальних зомбівських безчинств. 
Іще на початку ми дізнаємося, що 
тихі села Англії охопила загадкова 
моровиця, внаслідок якої мертві… 
почали оживати! Тепер у відваж-
ної Елізабет Беннет немає вибору: 
вона мусить порятувати батьків-
щину від нечисті. Та вже невдо-
взі від таких шляхетних намірів її 
відволікає гордовитий і бундюч-
ний містер Дарсі. З його появою 
на читача чекає розкішна комедія 
характерів, сповнена майстерних 
словесних поєдинків між дво-
ма закоханими, а також не менш 
брутальних реальних поєдинків 
на кривавому полі бою. «Чи зуміє 
Елізабет побороти сатанинське 
поріддя? І чи зможе подолати со-
ціальні упередження, властиві 
класові дрібноземельних дворян? 
Сповнений романтики, сердечних 
мук, сутичок, канібалізму та тисяч 
трупів на різних стадіях розпаду, 
роман «Гордість і упередження і 
зомбі» перетворює шедевр світо-
вої літератури на щось таке, що 
вам справді захочеться прочита-
ти», — запевняють видавці.

Джейн Остін — авторка рома-
нів «Розум і почуття», «Менсфілд-
Парк», «Емма» та інших шедеврів 
британської літератури. Із англій-
ської роман переклали Роксолана 
Свято та Ярослава Стріха.

Ді Капріо нарешті отримав 
«Оскара»


