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Те издигнаха професията
„модел“ в култ и замениха
актрисите и певиците върху
кориците на фешън изданията
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Топмоделите от 90-те
Special
PROJECT

Все така
недостижими

А

ко терминът „супермодел“ винаги е
олицетворявал красавиците, които са
най-ангажирани и които получават
най-високите хонорари в бранша, то
няколко имена, които изгряха през 90те години на миналия век, превърнаха
този термин не само в институция, но и
в личен бранд. Синди, Клаудия, Наоми,
Кристи, Линда и Кейт бяха част от „Голямата шестица“.
Заради тях и още няколко от колежките им от онези
години този период беше определен като „Ерата на
елегантността“. Лицата на красавиците бяха навсякъде.
Освен че покориха модната индустрия, те бързо привлякоха интереса на купища музиканти и режисьори,
които също ги желаеха в проектите си. Емблематичните
символи на тази епоха продължават да са актуални и все
така желани от всички дизайнери. И днешните им, доста
по-млади колежки, могат само да мечтаят имената им да
се споменават в продължение на няколко десетилетия и
завинаги да останат в историята.

Синди се радва на
щастлив брак със съпруга
си Ранди, а дъщеря й Кая
тръгна по стъпките й

Рекламата на
Pepsi я превърна
в секссимвол

Синди Крауфорд
Още с първите си стъпки в модата тя стана любимка на
дизайнерите. Бенката над устната й, която се превърна в нейна
запазена марка, и миловидната й усмивка бързо я направиха
звезда. Тя обаче се окичи с титлата „супермодел“ в момента, в
който започна връзка с холивудската звезда Ричард Гиър. И
най-вече след като го придружи на Оскарите през 1991 г., облечена в уникална червена рокля на Versace, която бързо прикова
вниманието на всички фотографи. Рекламата за популярна безалкохолна марка, която засне през следващата година за Super
Bowl, пък й донесоха титлата „фешън икона“.
Днес е на 54 години, но популярността й е все толкова голяма. Освен че продължава да е в топ форма и е канена за нови
рекламни кампании, тя е щастливо омъжена за бизнесмена
Ранди Гербер, от когото има две деца. Дъщеря й Кая вече
тръгна по нейните стъпки и благодарение на гена и
връзките на майка й в бранша също се радва на успешна
кариера. Е, не всичко в семейството е цветя и рози.
Бившето гадже на Кая – комикът Пийт Дейвидсън, миналата година вдигна родителите й на крака, след като
изпадна в депресия и призна, че е психически нестабилен. Синът на Синди и Ранди – Пресли, също преминава
през бунтарски период и е решил да го раздава „лошо
момче“. За кратко време изрисува тялото си с татуси, като
дори се дамгоса и с надпис на лицето - „неразбран.“ Това принуди родителите му да го изпратят на психиатър.

Клаудия Шифър

Открита от скаути в дискотека в Дюселдорф, блондинката
бързо покори света на модата. Бе сочена като новата Бриджит
Бардо и беше единствената от „Голямата шестица“, която не се
снимаше напълно гола за фотосесиите и рекламните си кампании. Клаудия беше една от големите любимки на покойния
Карл Лагерфелд, който я взе под крилото си и я направи лице на
Chanel. Заради прословутата си немска стриктност и готовност
да даде най-доброто от себе си за ангажимента, който е поела,

Клаудия
така и не
се съблече
напълно за
работата си
Първата голяма
любов на Синди
бе актьорът
Ричард Гиър
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Х

оливуд вече не
е това, което
бе – благодарение на Netflix.
Особено в
месеците на
пандемията компанията,
доставчик на филми и
сериали на основата на видео стрийминг, бетонира
своите позиции – аĸциитe
й са се увеличили c oĸoлo
55% пpeз пocлeднaтa
гoдинa. „Всички те спяха
по време на ранния възход
на Netflix. Сега се събудиха
и всичко им се изплъзна
така, че никога няма да
бъде възстановено. Те
загубиха хегемонията
върху цялата индустрия“,
казва милиардерът Бари
Дилър, дългогодишният
изпълнителен директор и
председател на Съвета на
медийната компания IAC
по повод холивудските си
колеги магнати. Хората
изоставят киносалоните
и интернет стриймингът,
на който старите сили в
индустрията се съпротивляваха толкова, сега
е абсолютен господар.
Наскоро от Netflix съобщиха, че са сключили договор
за няколко години с принц
Хари и Мегън Маркъл.
Продуцентската компания на младото кралско
семейство ще снима
няколко години документални и художествени
филми, сериали и програми за деца. Финансирането ще бъде от Netflix.
По подобни проекти със
стрийминг гиганта вече
работят семейство Обама,
известният режисьор,
сценарист и продуцент на
някои от най-гледаните тв
сериали, като „Клъцни-срежи“, „Клуб „Веселие“,
„Зловеща семейна история“ Райън Мърфи, колежката му Шонда Раймс
– създател на сериалите
„Анатомията на Грей“ и
„Частна практика“ и още, и
още големи имена, които
Netflix привлече.
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Рийд Хейстингс

Основателят
на стрийминг
платформата
за филми и шоута
Netflix не смята себе
си за изключителен
човек

Човекът, който
уби Холивуд
Но кой е човекът, който
стои зад новата империя в
развлекателната индустрия?
Казва се Рийд Хейстингс съосновател и понастоящем
изпълнителен директор на
Netflix. Богатството на 60-годишният компютърен инженер тази година се оценява на
5,1 млрд. долара, но за разлика от холивудските си колеги
той не може да бъде видян

на червения килим, нито в
заведенията на филмовия
елит или изобщо на местата,
модерни сред хайлайфа в Ел
Ей. Хейстингс, който живее
със семейството си в Санта
Крус, Калифорния, казва за
себе си, че е „маниак на тема
математика“, чиито любими
занимания са да върви и да
мисли. Да стои по-далеч от
хай обществото, той е научен

от майка си – израснала в
бедно семейството на социални помощи, като дете тя
страда от лошото отношение
на богатите и цял живот ги
презира. През по-голямата
част от живота си работи в
администрацията на президента Никсън, където среща
бащата на Рийд, който е
адвокат.
В последната година на
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Главната
редакторка
на Vogue
изживява найкошмарната си
година

Б

езспорно тя няма
да помни с положителни емоции
2020 г. Освен
че подобно на
стотици милиони по света
и на нея й се наложи да
прекара седмици в изолация заради коронавируса,
допълнителните проблеми, които й се стовариха,
определено успяха да я
разклатят. И макар че
продължава да не свежда
глава, все пак осъзнава, че
за първи път има голяма
вероятност да се раздели с трона, на който седи
вече 40 години – този на
Модната кралица на Vogue.
И това може да дойде след
шокиращата новина, че
тя и партньорът й от 20
години Шелби Браян вече
не са заедно.

Сн. Getty images, архив

Омръзна ми от него…

След като новината за раздялата на двойката обиколи
световните медии, хора от
най-близкото обкръжение на
шефката на Vogue побързаха
да обяснят, че това е бил един
очакван развой за тях. Отношенията между партньорите
започнали да охладняват
още от 2013 г. и раздялата
им била неизбежна. „Реално
Ана и Шелби не са заедно от
няколко години, но предпочитаха да не дават гласност на
провалените си взаимоотношения. Причината е, че всеки
от тях вървеше в различна посока и пътищата им така и не
успяха отново да се пресекат.
Отношенията на Ана с Шелби
се развиха по абсолютно
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Ана Уинтур

В центъра
на скандала
същия начин, по който и тези
с първия й съпруг Дейвид –
на нея й омръзна да бъде с
този човек, а и кариерата й
винаги е била на първо място
в живота й“, споделя приятел на модното гуру. Думите
му са потвърдени и от друг
източник, който допълва, че
една от чертите в характера
на Ана е именно тази – на
нея много бързо й омръзват
хората, които са в обкръже-

нието й – както в личния, така
и в професионалния й живот.
Именно поради тази причина
тя често сменя асистентите
си, фотографите, с които работи, както и звездите, с които
общува. Личният й живот
също върви в тази посока,
макар че в него не си позволява толкова чести промени.
Просто защото там не влага
толкова време и емоции,
колкото в голямата й любов –

работата.
Буквално дни след като
раздялата на Ана и Шелби
стана обществено достояние,
се появи и име на мъж, който
най-вероятно вече е заменил
бившия й любим в графата:
„този ми е интересен“. Става
въпрос за британския актьор
Бил Наи, с когото от началото на годината се появяват
заедно по ревюта и са засичани на сладки приказки в
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Джон Леджънд & Криси Тейгън

Не искаме
да сме
перфектни

Сн. Guliver/Getty Images

Загубиха третото си дете и
споделиха ужаса си с
целия свят, но вярват, че
ще бъдат заедно винаги
и никога няма да лъжат
нито себе си, нито
останалите

Т

е са сред любимците на публиката, която всеки път се умилява от непосредствеността и харизмата им. А фактът, че толкова време (заедно са от
2007г., а са женени от 2013-а) се грижат за чувствата си, ги превръща в еталон
за семейно щастие. Често обаче любовта получава тежко изпитание. След
като през август обявиха, че очакват трето си дете, Криси Тейгън и Джон
Леджънд загубиха бебето. Двойката съобщи тъжната новина в Instagram, като по-рано
Криси сподели за настаняването си в болница заради кървене.
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„В шок сме и изпитваме
болка, за която само сме чували, такава, каквато никога
досега не сме изпитвали. Не
успяхме да спрем кървенето
и да дадем на бебето нужните
му течности, въпреки многото торбички с кръв. Просто
не беше достатъчно“, написа
Тейгън в дълга емоционална
изповед в социалната мрежа,
където публикува и няколко
снимки от болницата.
34-годишният модел
разказва: „Никога не избираме имената на нашите
бебета до последния момент
след раждането им, преди
да напуснем болницата. Но
по някаква причина бяхме
започнали да наричаме това
момче в корема ми Джак.
Той винаги ще бъде Джак за
нас. Джак работи толкова
усърдно, за да стане част от
нашето семейство... На нашия
Джак - толкова съжалявам, че
първите моменти от живота
ти бяха посрещнати с толкова
усложнения, че не можахме
да ти дадем дома, от който се
нуждаеш. Винаги ще те обичаме. Благодаря на всички,
които ни изпращаха положителна енергия, мисли и
молитви. Чувстваме цялата ви
любов и ви ценим“, пише Криси, която заедно с музиканта
Джон Леджънд има две деца
- 4-годишната Луна Симон и
2-годишният Майлс Тиодор.
„Благодарни сме за живота, който имаме, за нашите
прекрасни деца, за всички
невероятни неща, които сме
успели да изживеем – завършва тя. – Но не всеки ден може
да бъде пълен със слънце.
В тези най-мрачни дни ще
скърбим, но ще се прегръщаме и обичаме по-силно и ще
преминем през тях.“
Хиляди изразиха подкрепата си за семейството, което
преминава през чистилището.
Но една дама накара Тейгън
да се притесни още повече.
Хилари Клинтън бе сред
първите, които поздравиха
Криси за смелостта. Бившата
първа дама на Америка заяви,
че Тейгън е помогнала на хи-
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Легендарният
шотландец си
отиде в съня си на
достолепните
90 години

Сър Шон Конъри

вечният

Сн. Guliver photos/Getty images

любимец
на жените

Н

овината за кончината на популярния актьор очаквано се превърна
в тема номер 1 както в медиите, така и в социалните мрежи. Въпреки че Шон Конъри се раздели с киното и филмовите роли преди 15
години и предпочиташе да бъде далеч от светлините на прожекторите, колеги и почитатели побързаха да отдадат дължимото на
личността му и за пореден път да покажат респекта си към „най-великия Джеймс Бонд“. Защото именно магнетизмът, който излъчва в
образа на агент 007, безапелационно го класира на върха в сърцата на почитателите на шпионската сага. А и не само на тях.
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Мъж за милиони

Да, милиони. И то не само
във формата на банкноти,
които получаваше за филмовите си роли, но и цифрата
на жените, които припадаха
само при споменаването
на името му. В навечерието
на рождения ден на актьора един от най-близките
му приятели – писателят
и режисьор Мъри Григор,
сподели как публично е станал свидетел на уникалния
ефект, с който харизмата на
Конъри действа на жените.
Двамата са работили заедно
по няколко кинопроекта и са
съавтори на биографичната
книга на актьора „Да бъдеш
шотландец“, която беше
публикувана през 2008 г.
„Като човек Шон Конъри е невероятно интересен, но като
мъж – има някаква химия, с
която влияе на жените. След
като издадохме книгата му,
ни поканиха на един книжен
фестивал в Единбург, където
да я представим. Казвам ви,
отвън имаше опашка от около
500 жени, които полудяха,
когато го видяха. Докато минавахме покрай тях, една се
обърна към Шон и каза: „Ти си
най-сексапилният мъж, Шон.“
На което той отговори с типичното си чувство за хумор:
„Е, нямаше да съм толкова
сексапилен, ако бях мъртъв,
нали?“, разказва Григор.
Конъри наистина успява да
разтупти женските сърца не
само в по-младите си години,
но дори и когато вече е на
достолепна възраст. Хиляди
са тези, които са готови да
разкъсат дрехите си и да се
хвърлят в обятията му, дори
след скандалното му изказване, че не е лошо дамите да
се удрят, като дори сподели
кой е най-удачият начин. „Не
мисля, че има нещо грешно в
това да удариш жена – все пак
не препоръчвам да се прави
по същия начин, по който
се удря мъж. Един шамар
е достатъчен, ако всички
останали алтернативи преди
това са се провалили“, заяви
през 1967 г. Шон в интервю за

ЗВЕЗДИ

Големият
режисьор
отпразнува 75 години и пи шампанско
във видеочат с президента Владимир
Путин

Никита Михалков

живее

Сн. архив

в отворен
брак

Н

е са много хората, които могат да се похвалят, че за рождения си ден са пили
шампанско с президента на Русия. Тази чест бе оказана на Михалков в края
на октомври, когато той навърши 75 години. Във видеочат Путин, макар да
е въздържател, вдигна тост за рожденика. „За съжаление, не мога сега да Ви
подаря знакови и интересни за вас вещи, но обезателно ще го направя. При
първа такава възможност ще го сторя лично. Сега искам отново да Ви поздравя и независимо че работният ден още не е приключил, символично искам да вдигна тази чаша
за Ваше здраве!“, обърна се президентът към Михалков.

Story 34

По-рано
той подписа
указ, с който
удостоява
Михалков
със звание
„Герой
на труда“.
Мъжа си
поздрави и Татяна Михалкова,
с която режисьорът
е в отворен брак. Двамата от години не живеят под
един покрив, но на празници
и рождени дни семейството
с децата и внуците винаги се
събира задружно.
Михалков се жени за
манекенката Татяна Соловьова през 1973 г., по време на
снимките на режисьорския
си дебют - „Свой сред чужди,
чужд сред свои “. Сватбата е семпла, без особена
помпозност. По времето,
когато среща обаятелния
Михалков, Татяна е един
от любимите модели на
известния в СССР моден
дизайнер Вячеслав Зайцев, но
заради Никита оставя професията си и се превръща в
домакиня. Именно това иска
той – послушна жена, която да
стои до печката и да му ражда
деца, докато той твори на
спокойствие.
За Михалков това е втори
брак – първият е със студентската му любов, актрисата
Анастасия Вертинская. По
това време младата красавица вече се е превърнала в
звезда от двата филма, в които участва – „Алени платна“
и „Човекът амфибия“, и я
ухажват големи актьори като
Инокентий Смоктуновски и
Андрей Миронов. Свикнала с
мъжкото внимание, Вертинская първоначално не обръща внимание на Никита, на
когото се налага да прекарва
часове под прозорците й с
букети цветя. Най-накрая тя
го удостоява с вниманието си.
Младите се венчават, ражда
им се син – Степан, но бракът
им просъществува по-малко
от 4 години, защото Анастасия иска кинокариера, а не да

сн. архив

на фокус

Карантината
не им понесе
Вълната на коронавируса разби няколко звездни любовни лодки

Н

якои звездни двойки не издържаха да прекарват затворени заедно
вкъщи 24/7 без обичайните си пътувания и ангажименти покрай
работата и в крайна сметка се разделиха. Разбира се, карантината надали е била единствената причина да си кажат „Край“, но със
сигурност е изиграла ролята на фаталната капка, която прелива чашата на търпението и взаимните компромиси. И проблемите, потушавани в годините, са се оголили безмилостно. Ето някои от по-известни двойки,
които поеха по различни пътища след началото на пандемията.

Мери-Кейт Олсън & Оливие Саркози

Н
Оспорваният
дом в Ню Йорк

Story 36

а 13 май новинарски сайт съобщи, че Мери-Кейт Олсън и Оливие
Саркози са се разделили след 8 години заедно, 5 от които те бяха
и съпрузи. Когато връзката им стана публично достояние през
2012 г., никой не предричаше на тази извънредна двойка със 17-годишна
разлика повече от година заедно, но те опровергаха прогнозите, като даже
минаха под венчило. Само че проблемите в семейството им явно са тлеели
отдавна. Оказа се, че 34-годишната американската актриса е поискала
спешно съдебно производство, за да оспори решението на 51-годишния си
съпруг да я изгони от общия им дом в Ню Йорк и да я лиши от наследство
(което противоречи на брачния им договор). Мери-Кейт опитала да подаде молба за развод още в средата на април, но съдилищата в Ню Йорк
не приемали документи заради пандемията. „Връзката им стана ужасно
грозна, а разводът - скандален“, издава близък до семейството. В допълнение към имуществените спорове причина станали и разногласията
на двойката по въпроса за раждането на деца. „Преди няколко години
майчинството изобщо не беше приоритет за Мери-Кейт, но сега всичко се
промени. Оливие обаче вече има две пораснали деца и не иска повече. Тя
смяташе, че той ще промени решението си, но това не се случи“, допълва
източникът. Чашата преляла, когато братът на френския президент поканил бившата си жена Шарлот и децата им да живеят с него и настоящата
му съпруга по време на изолацията във вилата им в Бриджхемптън, защото много се страхувал за здравето им в Ню Йорк. Колкото и Мери-Кейт
да се разбирала до този момент с бившето семейство на мъжа си и да
харесвала децата му, да живеят всички под един покрив, вече било малко
прекалено. Според последна информация актрисата, която се преквалифицира в моден дизайнер, от няколко месеца си е наела апартамент в
близост до близначката си Ашли и не мисли за нова връзка.

