
Імперія Депп 
 

Родина Депп - це відома творча родина, яка стала дуже впливовою в галузі 

кіномистецтва, музики та моди Франції та Америки.  

 
Дізнаємося трохи більше про кожного члена родини більше. 

Джонні - голова родини 

Американський актор, продюсер, режисер, сценарист і музикант.  

 
 

Народився в Овенсборо, Кентуккі, США. Повне ім'я - Джон Крістофер "Джонні" Депп II.  

 

Його батько, Джон Крістофер Депп Старший, працював інженером-будівельником, а 

його мати, Бетті Сью Палмер, — офіціанткою. У нього дві сестри — Деббі і Крісті, і брат 

Деніел.  

 

В 12 років він знайшов для себе захоплення — зайнявся музикою, яка стала головною 

в його житті. Мати подарувала Деппу гітару, на якій він самостійно навчився грати. 

Незабаром він вступав до гурту "Дітки" що виступала в нічних клубах Флориди. У віці 

16 років Депп кинув школу, бажаючи присвятити своє життя музиці. Пізніше грав в групі 

"P", де разом з ним беруть участь Гіббі Гейнз, гітарист Біл Картер, колишній музикант з 

"Секс Пістолз" Стів Джонс, Блоха з "Ред Хот Чіллі Пепперс" і Сел Йенко. 



В 20 років Депп одружився з Лорі Енн Еллісон, яка була на п'ять років старшою за 

нього. Вона познайомила Джонні з Ніколасом Кейджем. Кейдж вмовив Деппа 

зустрітися з його агентом, який влаштував йому проби на роль у фільмі "Кошмар на 

вулиці В'язів" (1984), що і стало першою акторською роботою Деппа. Проте на 

першому місці для нього все одно залишалася музика. Він сподівався, що фільм стане 

хорошою підтримкою для його творчості, але, всупереч надіям Деппа, група розпалася. 

Джонні Депп отримав іменну зірку на Алеї Слави в Голлівуді в 1999 році.  

 

В 1998 році під час зйомок фільму "Дев'ята брама" познайомився з французькою 

актрисою і співачкою Ванессою Параді, з якою почав зустрічатися. Вона народила 

йому двох дітей — дочку Лілі-Роуз в травні 1999 року і сина Джона Крістофера в квітні 

2002 року. 

 

Ванесса Параді 

 
Ване́сса Шанта́ль Параді́ (фр. Vanessa Chantal Paradis; *22 грудня 1972, Сен-Мор-де-

Фоссе) — французька співачка, акторка і фотомодель. 

Народилася 22 грудня 1972 року в паризькому передмісті Сен-Мор-де-Фоссе 

(департамент Валь-де-Марн). 

 

З дитинства захоплювалася співом і танцями. Її сім'я займалася шоу-бізнесом, і вже у 

сім років дівчинка з'явилася на французькому телебаченні на телеконкурсі L'école des 

fans з піснею Emilie Jolie. У 1986 році, у свої 14 років, Ванесса отримала європейську 

популярність з піснею «Таксист Джо» (фр. Joe le taxi). У наступному році вийшов її не 

менш успішний дебютний альбом M & J, який став платиновим. 

У 2005 році Ванесса Параді та Джонні Депп працювали над спільним проектом — 

фільмом «Людина, яка убила Дон Кіхота», в якому Ванесса Параді мала виконувати 

роль Дульсінеї, а Джонні Депп — Дух Короля. Однак через численні проблеми зйомки 

фільму не були завершені. 

У червні 2012 року Ванесса та Джонні розлучилися 



 

Історія знайомства 

Перша зустріч Джонні Деппа і Ванесси Параді сталася в 1993 році, після розриву 

відносин Деппа з Вайноною Райдер. Того разу вони помітили один одного, але не 

звернули уваги в плані відносин і подальшого спілкування.  Все, що сталося між ними - 

це обмін привітаннями. Надалі актор зустрічався з фатальною моделлю Кейт Мосс, а з 

Параді не перетинався. 

 
Після другої зустрічі актор неодноразово розповідав, що не міг повірити своїм очам, 

адже він не міг зрозуміти: ця дівчина людина чи янгол, настільки дівчина привернула 

його увагу.  Однак, близько спілкуватися молоді люди почали лише під час зйомок 

актора в кінокартині «Дев'ята брама».  Зав'язалося близьке спілкування, а через три 

місяці актор дізнався, що Ванесса вагітна.   

 
З появою доньки Джонні зробив татуювання її імені, як символ, що вона назавжди в 

його серці. 

 

Ця новина неймовірно потішила Деппа.  Близькі друзі і інше оточення стверджувало, 

що таким щасливим актора вони ніколи не бачили.   

Джонні Депп змінився після зустрічі з коханою, адже ще рік тому він тільки й робив, що 

гуляв на найрізноманітніших вечірках.  Актор говорив, що співачка стала осяянням в 



його житті, буквально врятувала його з темряви.  Поява Ванесси дозволила акторові 

забути минулі невдалі стосунки. 

 
Лілі Роуз Мелоді Депп 



 
(англ. Lily-Rose Melody Depp; нар. 27 травня 1999, Париж, Франція) — американсько-

французька акторка і модель, донька американського актора Джонні Деппа та 

французької співачки і акторки Ванесси Параді. 

Як бачимо дівчинка вирішила наслідувати батьків.  

Дитинство Лілі Роуз провела в провела у французькому маєтку Ле-План-де-ла-Тур, 

неподалік від Сен-Тропе. 



 



 
Через кілька років сім'я Депп-Параді переїхала в США. Турботливі батьки віддали дітей 

в елітну приватну школу, розташовану в Голлівуді. Це був Оквуд. У закладі звертають 

увагу не тільки на освіту дитини, але і на творчий розвиток. 

У віці 12 років дівчинка дізнається про розлучення батьків. Лілі спокійно поставилася до 

цієї події в родині. 

Світ мистецтва, голлівудських зірок - це звичайне життя дитини з акторської родини, до 

якої належала і Лілі. Єдине, що завжди залишалося поза цим світом, - любов дочки до 

батька, одночасно з цим - неймовірне бажання піти від ярлика «дочка Джонні Деппа».  

Родинні зв'язки безпосередньо впливали на будь-які роботи юної актриси. 

Дебют Лілі як актриси відбувся в 14-річному віці.  Першою роботою 14-річного підлітка 

став фільм «Бивень». У цій стрічці з дочкою зіграв батько Джонні Депп. Шанувальники 

актора вважали кінострічку дивною, але нічого іншого від епатажного актора і дочки 

чекати не можна було. Фільм ідеально підійшов під стиль зоряного сімейства. Він 

вийшов навіженим і фантасмагоричним, трохи божевільним. 

 



 «Дуже хвилююче вкладати мій маленький внесок у фільм «Бивень», в якому знявся 

мій батько. Сподіваюся, що вам сподобається! »  - заявила дівчина на своїй сторінці 

в соціальній мережі «Інстаграм». 

 

 Для Лілі виділили другорядну роль. 

Лілі-Роуз Депп цікавить не стільки кінокар'єра, скільки модельний бізнес. Незвичайна 

зовнішність підходить для зйомок в рекламі. Для подіумної моделі Депп недостатньо 

висока.  Параметри актриси: зріст 160 см і вага 40 кг. Деякі гуру модельного бізнесу 

вважають, що чітко окресленими вилицями позаздрила б навіть Елізабет Тейлор. 

 

  
 

 Співпраця з Шанель почалося в квітні 2015 року.  У Нью-Йорку Карл Лагерфельд 

організував показ нової колекції «Chanel Paris-Salzburg». На заході в ролі моделей 

були присутні кілька нових дівчат, в тому числі Лілі-Роуз Мелоді. Вперше про дочку 

Деппа і Параді заговорили як про нове обличчя прославленого французького бренду. 

 



 
Дівчина стала рекламувати неймовірний аромат «Chanel №5 L'Eau».  Це осучаснений 

варіант парфумів «Chanel No.  5». Очікувалося, що парфум буде користуватися 

попитом серед прихильниць бренду. Юна модель склала конкуренцію іменитим 

актрисам, які беруть участь в рекламних кампаніях модного будинку. Це Ніколь Кідман, 

Одрі Тоту, Катрін Деньов.  Лілі стала послом французького бренду, знімалася в 

рекламі окулярів «Pearl», представлених в колекції осінь-зима 2015/16. Депп постає 

перед шанувальниками на сторінках журналів «Vogue», «Gala» і «Grazia». 

 



 


