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Stars
историите
на звездите

„Ако баща ми беше
спестил 10% от това,
което печелеше, сега със
сестра ми можехме да
живеем и на Луната“

башар рахал
Story
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Учебникът на
комарджията
Стефан Данаилов се превърнал във втори баща за Башар
Рахал, след смъртта на татко му, който пропилявал на комар
по половин милион долара и бил непоправим женкар
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Евъргрийн
незабравимите
истории на
звездите

Парижанката
от София
Цял живот смятали Илка Зафирова за голяма любовчийка,
защото се обличала екстравагантно и имала вид на французойка
Story
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я е аристократка и бохем, труден характер и момиче с
бурно минало, светска лъвица и приятел, с когото можеш
да се посмееш от
сърце. Изглежда,
когато се е раждала, орисниците са я
орисали да събира в
себе си и около себе си всички противоположности.
Наричат я жрицата на Мелпомена.
Дали заради култовата й роля на момиче с леко поведение във „Вълчицата“, или заради бохемския й характер
– най-вероятно и заради двете. Самата Илка е категорична, че през нея е
минала „бурната младост на цялото
ни поколение“. Нямала 19 години години, когато заминала за Смолян, за
да играе в театъра, и това бил най-големият късмет в живота й, сочи рекапитулацията й днес. Защото това била
причината да срещне цялата плеяда
звезди на родния театър и кино като
Рангел Вълчанов, Тодор Андрейков,
Иван Андонов. Все личности с много
талант и много жажда за живот.
Когато се връща назад във времето, за вече 72-годишната актриса това
е връщане в бурните нощни рейдове,

които започвали от Руския клуб и
Унгарския ресторант в София, с конспиративните прожекции на западни
филми в БИАД, с „групата за веселба
на народа“ - десетина човека, които
обикаляли купоните на познати и непознати. Това, с което била известна
Илка, били френските шансони и неприемливия за средата на миналия
век външен вид. Завършила френска
филология, тя изглеждала винаги някак особено, по френски. Дори се говорело, че е родена във Франция, макар че записали в документите й място на раждане в София. Все пак бил
разцветът на социализма – средата на
60-те и 70-те години. „Като се вгледам
назад във времето, виждам стои едно
черничко момиче, силно гримирано, с
цветни чорапи (обикновено червени),
високо смеещо се...Да-а-а, вече не
съм сигурна дали това съм съм аз“,
спомня си парижанката от София.

Дъщеря на домакиня и инженер,
Илка никога не е бягала от същността си на по-различното момиче, но и
си плащала за това. Най-вече заради
червените чорапи. „Много се гримирах, обличах се екстравагантно във
времена, когато всички бяха еднакво
облечени, имах дъфълкот (вид двуредно палто – бел.авт.), ушит специално
от майка ми. Това в съчетание с чер-

„Сигурно бих могла да правя и други неща.
Но не си представям друго,освен театъра“
В „Странната
двойка“ на
Нийл Саймън
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Сн. Chanel Haute Couture
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Галисия на
сигароните и
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Във Верин фестивалният
маратон започва с
маскаради и битки
с брашно

В

ерин е малък град с около 15000 души население
в провинция Оренсе, в
южноизточната част на
испанска Галисия. Едва
ли ще го намерите на
картата, ако не го търсите специално.
Намира се на около 15 км северно
от далеч по-известния Чавес, който
обаче е в Португалия. Полегнал спокойно край река Темега, в полите на
близките планини, Верин изглежда
заспал в сумрачните зимни месеци.
Докато не дойде краят на февруари,
когато в една ранна утрин и хората,
и животните биват разбудени от шумното дрънчене на огромни звънци,
което отеква чак из лозовите масиви
по хълмовете на околността. Това е
звукът на карнавала във Верин. Той
започва още в ранното утро, когато мъжете обличат маскарадните си
костюми и се втурват да тичат и да
вдигат максимално много шум по
улиците, призовавайки всички да се
присъединят към веселбата. Това са
сигароните, които обикалят, танцуват
и дрънчат до късния следобед. Тогава
идва ред на битките, в които традиционното оръжие е брашното, затова
и не случайно се наричат Farinada.

виното

Всичко започва обаче по-отдалеч –
в един специален четвъртък наречен
„ueves de comadres“ или женския четвъртък. Странно за старите времена,
но откакто се помни фестивалът, по
традиция главни герои са жените.
Наконтени до неузнаваемост, те зарязват съпрузи, приятели и семейства и се отправят на дамска вечеря.
Присъствието на мъже там е забранено – нежната половина на Верин
изживява своя звезден женски миг.
Към полунощ, развеселени от обилната храна и изпитите кани вино, момичетата напускат заведенията или
домашно приготвената трапеза и излизат на улицата. Това е своеобразен
сигнал за всички останали да се присъединят към тях и да поемат към
големия площад в центъра на стария
град, за да посрещнат карнавалния
кортеж и да чуят официалното слово, с което се откриват битките. След
това, сякаш от нищото, се появяват
тонове бяло, всеки замеря всеки. За
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Party
къде бяха
звездите

Мерил Стрийп, която
миналата година бе
отличена с „Оскар“ за
най-добра главна женска
роля, връчи статуетката на Даниел ДейЛуис – това е трета,
за главна мъжка роля,
което го прави рекордьор в тази категория
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За 85-и път Американската филмова академия
раздаде своите отличия – най-престижните

в света на киното
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