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Моят ужас е
клаустрофобията
Каскадьорката танцьорка от Dancing Stars
Стела Ангелова отказва каскади във
вода, след като едва не загинала
Story

10

„Холивуд не е място,
където отиваш да се
ожениш и да имаш деца –
там си, за да печелиш пари.
Направо е странно как
всичко там става страшно
бързо, но на мен ми харесва“

стела ангелова

Т

я е олицетворението
на сбъднатата „американска мечта“. В
началото на 90-те
години започва да
разнася пици по домовете, а днес е каскадьор с изградено
име в Холивуд. Снима реклами и е
дубльор на звездите в мегапродукции,
има собствена школа за пилатес в
Ел Ей, както и собствена модна марка. Отблизо очите й са кехлибареножълти, като на котка, с които гледа
твърдо и упорито. Едва забележимото
потрепване на ръцете й, докато отпива от кафето си обаче, издава, че не е
минала през месомелачката на шоубизнеса безметежно.

Противно на всеобщото мнение,
че каскадьорите могат всичко и не
се страхуват от нищо, Стела се оказва изпълнена със страхове, родени
от клаустрофобията й. Въпреки че
плува добре, категорично отказва
каскади във вода. Никога няма да
забрави как едно такова „приключение“ за малко не й коствало живота.
Именно заради вродения ужас от затворени пространства, от който актрисата страда от малка и който до
ден днешен я вцепенява от ужас така,
че губи контрол над себе си. „В работата като каскадьор страхът ми не
е генерално, че ще се ударя, или че
мога да умра при грешка. Страхувам
се, че мога да умра в точно определена ситуация“ - споделя тя. Разбрала
го, когато преди време я извикали за
елементарен наглед дублаж в психотрилър. Трябвало да падне в басейн
и да се прави, че се дави. Басейнът
обаче се оказал покрит с платнище,
под което Стела трябвало да плува
от единия до другия край под вода,
като от време на време го блъска отдолу, за да имитира давене. И всичко
това в пълна тъмнина, защото снимките били вечерта. „Клаустрофобията ми не е само страх от затворено
пространство. Аз мога да плувам
нормално, но не мога да се гмуркам
– споделя Стела. - Усещането, че над
главата ми има дори два пръста вода,
ми влияе ужасно. Но какво да кажа
в тази ситуация, след като на всички от екипа, които са „нормални“,
това им се струваше лесно? А аз вече
бях там и всички чакаха. Влязох под
платнището и заплувах. Но към половината на басейна трябваше да повдигна покривалото, защото въздухът
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Едно нанасяне,
много действия

Еven Better Compact
Makeup SPF 15 на Clinique,
72 лв.

Коригиращите продукти все повече надхвърлят
очакванията ни и освен покривност, дават на кожата и
цялата грижа, от която тя се нуждае

alberta ferretti

Повече от
фон дьо тен
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От години тенденцията
„слой върху слой“ позволява
на азиатките да полагат
един върху друг няколко продукта, за да получат прословутия си тен с високо съвършенство. Без всякакъв недостатък, безупречен и създаващ впечатление, че върху
кожата има съвсем малко
грим, който не стои като
маска и не утежнява чертите на лицето. Родена в Азия,
тази тенденция е вдъхновила гримьорите по целия
свят, които са я превърнали
в своята малка тайна и те
коригират несъвършенствата на отделните зони с
високо покривен продукт и

след това уеднаквяват тена
на цялото лице с по-леки консистенции. Lancome изобрети Teint Visionnaire, първият
двоен фон дьо тен, продукт
от ново поколение, който
издига познанието за съвършенството на кожата на
недостигано досега ниво. Той
обединява коректор с висока
покривност и флуиден фон
дьо тен. Първо се поставя
коректорът локално, за да
коригира петна, сенки и други несъвършенства, след което се нанася флуида, който
уеднаквява тена на кожата,
като постига естествен
грим резултат с лек фин
слой. С концентрираната
си във формулата [LR 2412]
молекула, която помним от
серума Visionnaire на Lancome,

той коригира бръчките и
минимизира порите.

Коктейл за
кожата
Побран в елегантна сребриста пудриера, новият компактен фон дьо тен Even
Better Compact Makeup SPF 15
на Clinique е базиран на технологията в една от най-известните линии на марката
Even Better, която се бори с
пигментацията. И освен, че
прави неравномерностите в

Посоки

Без задръж
На фестивала Марди Гра в Ню Орлиънс се
празнува като за последно – с луди танци, крещящи цветове,
алкохол, голи гърди и много джаз
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поред една от версиите
думата „карнавал“ идва
от латинския израз carne
vale - „сбогом на месото“ и плътта (в преносен
смисъл). Марди Гра в
буквален превод от френски означава „Мазния вторник“. С това име
е известен християнският католически празник, който се отбелязва във
вторник през седмата седмица преди
Великден. Това е последният ден, в
който е разрешено да се ядат „блажни“ храни, да се пие алкохол, както
и да се прави секс. Нищо чудно, че
от векове се отбелязва подобаващо
разточително в много страни по света, като Белгия, Бразилия, Германия,
Северна Америка, Италия, Швеция,
Холандия. С две думи, това е денят
преди Великденските пости, в който
всички задръжки падат и всичко е
позволено. Най-пищното и зрелищно празнуване на Марди Гра е в Ню
Орлиънс, щата Луизиана. И всъщност
въпросният вторник е кулминацията
на зрелищните карнавални шествия,
които продължават в порядъка от
една до три седмици преди него, за
които местното население започва да
се подготвя почти година преди това.   

В Ню Орлиънс темпераментният
Марди Гра е удивително преплитане
на неговите европейски корени с карибските традиции – с много джаз,
ярки карнавални костюми, танци и
разюздано поведение. Както, между
впрочем, и комерсиално мероприятие, което измъква успешно доларите
на туристите. Традиционно празничните паради и шествия събират в града повече от 1 млн. гости от всички
краища на САЩ, както и много чужденци. Марди Гра с шествията, парадите и карнавалите, полети с обилно
количество алкохол, се празнува от
XVIII век в този южен щат, който
тогава бил френска колония и това
обяснява и френското име на празника. След унищожителните поражения от урагана „Катрина“ през 2005 г.
най-важното за жителите на Ню Орлиънс е да продължат традицията с
вярата, че всичко ще бъде наред.
Именно хората са тези, които правят всичко за празника, управата на
града не участва в организацията. От
около 150 години Mardi Gras Krewes частни обществени организации, правят парадите и баловете по време на
сезона. Членовете им плащат такси
от 20 до няколко хиляди долара за изработването на сложните дву- и три57
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Специална изненада
бе музикалната
сензация Low Deep T,
който изпълни хита
си Casablanca, а
после бе забелязан
в компанията на
чаровната Алекс Раева

Party
къде бяха
звездите

В страната
на чудесата
С изискан коктейл, много музика, танци и
стотици гости официално бе открит новият
търговски комплекс Paradise Center
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