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Прокълната
красота

Скандалите на конкурсите за красота остават в историята с отнети титли заради наркотици,
измами, непристойно поведение и още куп прегрешения на красавиците, окичили се с короната Мис

П

рез декември 2020 г. конкурсът „Мис Франция“ бе помрачен от няколко
скандала. Короната сложи Мис Нормандия - Амандин Пти. Ослепителната 23-годишна блондинка е родена в село Бургебюс, Северна Нормандия,
работи като модел и завършва магистратура по мениджмънт и геронтология. Изборът на бяла хетеросексуална жена за Мис Франция обаче се оказа
голям проблем в днешно време, когато обществото е особено чувствително
към темите за расовата, половата и религиозната дискриминация. Още повече, че сред
ключовите съпернички на Пти на конкурса бяха и четири цветнокожи момичета. Пти бе
нападана в социалните мрежи с грозни думи и обвинена в расизъм и хомофобия. „Срам
ме е, че представляваш нашата страна!“ и „Не мога да гледам сините ти очи!“ гласяха някои от хейтърските коментари. Всичко това дойде на момичето като гръм от ясно небе тя на няколко пъти в тв интервюта не сдържа сълзите си, определяйки нападките срещу
себе си като „изключително разочароващи“.

Скандалът получи широк отзвук и извън пределите на страната и раздели вълнуващите се от темата на два лагера. Едно от
най-красноречивите саркастични изказвания бе на депутатът
от Руската дума и журналист Андрей Медведев: „Френската
демокрация е в опасност! Фашистите явно настъпват и са готови да поемат властта. Мис Франция 2021 е бяла (!), стройна (!),
французойка (!), вероятно е хетеросексуална жена и се среща с
мъже на нейната възраст и може би яде и месо. Или, налице са:
хомофобия, расизъм, тормоз над малцинствата, потисничество
на мюсюлманите и мигрантите, тормоз на дебелите хора и потъпкване на всякакви ценности. Ясно е, че Мис Франция в една
демократична държава трябва да бъде (или според нормата не
трябва да бъде) дебел трансджендър от афроарабски произход,
веган и феминистка. И може би ще й отнемат титлата. В противен случай това ще бъде някакъв Мордор, а не истинска демокрация!“ Покрай скандала с новата Мис Франция се разрази
и още един – с нейната основна конкурентка Април Бенаюм,
която в крайна сметка бе избрана за първа подгласничка. Април
също се срещна с огромна доза омраза в социалните мрежи

заради еврейския си произход (нейният баща е израелец). Красавицата не пропусна да даде не едно и две интервюта, в които
се оплака от антисемитизма. Грозната и враждебна реакция
шокира и предизвика възмущение сред френските политици.
„Подобни думи на омраза и антисемитизъм се наказват от
закона и интернет платформите трябва да имат средства да
реагират на нарежданията на властите“, заяви Тиери Брьотон,
еврокомисар за вътрешния пазар.
Скандалът на Мис Франция всъщност е един сред множество
подобни скандали, разразявали се през годините на някои
от най-престижните световни конкурси за красота, защото е
ясно - където има толкова красота, има и много злоба, и удари
под кръста. И още – похот, алкохол, наркотици, престъпления и
големи лъжи. Прокълнати ли са красивите жени, или са просто
твърде слаби, за да запазят себе си цели в неумолимата месомелачка, която сдъвква и изплюва всеки ден стотици крехки
същества, погубвайки мечтите и бъдещето им?
Ето някои от най-големите скандали с победителките в
конкурсите за красота през годините.
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Дъщерята на
президента Джо
Байдън няма да бъде
част от администрацията
му, но ще използва
трибуната, за да се
бори със социалната
несправедливост

М
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Ашли Байдън

Няма да е
новата
Иванка Тръмп
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ного съм
горда с баща
си.“ Това са
първите думи
на единствената дъщеря на новия
държавен глава на Америка, които тя изрече в
първото си телевизионно
интервю. Седнала пред дъщерята на бившия президент Джордж Буш-младши
– Джена, Ашли трудно
сдържаше емоциите си,
когато говореше за татко
си. И най-вече за момента,
в който семейството чува
новината, че той печели
президентските избори и
ще се върне в Белия дом,
но не като вице, а като
новия главнокомандващ.
„След първоначалното
вълнение, което всички
изпитахме, седнах до баща
ми, който говореше по
телефона, хванах ръката
му и я стиснах силно.“

Момичето на татко

Ашли е единственото дете на
Байдън и втората му съпруга
Джил. Тя е и неговият най-голям подарък, след като години по-рано той губи първата
си жена Нейлия и дъщеричката им Наоми в автомобилна
катастрофа. Въпреки че в
колата са и двамата му синове
Бо и Хънтър, момчетата се
разминават със смъртта.
Ашли е категорична, че
този момент е бил повратен
за баща й и за начина, по
който той започва да гледа
на живота и най-вече на семейството си. „Татко е изклю-

ЗВЕЗДИ

Кейт Мос

преродена

Британската
модна икона
вече няма активна
кариера и не прави по
няколко сесии и ревюта
на ден, но продължава
да е желана от
дизайнерите

Н

а 16 януари Кейт навърши 47 г. Възраст, на
която повечето модели не си представят
да получават купища ангажименти, още
по-малко от топ брандовете в индустрията.
Британката обаче не е просто поредната
манекенка, успяла да впечатли фешън
гурутата и да бъде ангажирана от моделиерите заради
милионите си последователи в социалните мрежи. Тя е
една от супермоделите на 90-те. Красавиците, които не
просто станаха популярни, те превърнаха имената си в
успешни и печеливши брандове. И тези брандове продължават да работят успешно за тях.

Сн. Guliver photos/Getty images, архив.

Ново начало
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Краят на декември 2021 г.,
прекрасната френска столица Париж, ревю на Fendi. На
подиума излиза Кейт Мос,
а малко след нея и дъщеря
й Лайла Грейс. Въпреки че
двете са се появявали заедно
на корици на списания, това
е първото ревю, на което
дефилират рамо до рамо.
Именно те дават началото на
модното шоу и както става
ясно Кейт може да е щастлива,
че има достойна наследница в
лицето на момичето си.
Въпреки че на подиума
Мос винаги е демонстрирала
професионализъм, лудите
й младежки години определено влияеха негативно
на публичния й имидж и
само любовта и подкрепата,
на дизайнерите и модните
експерти й помогнаха да не
срине кариерата си до основи.
Днес 47-годишната Кейт
е много по-добра и здрава
версия на момичето от 90-те.
Повече от три години тя изцяло се е отказала да консумира
алкохол, храни се по-здравословно и всеки ден прави
йога. Единственият порок от
миналото, който е решила
да не „изоставя“ напълно, са
любимите й цигари. „Лягам си

рано, пия много вода, намалила съм до минимум кофеина
и се опитвам да направя това
и с тютюна“, сподели през
2018 г. Кейт в разговор с
журналистката Меган Кели.
Мнозина все още не могат да
повярват на преобразяването
на моделката, която успя да
остави пиячката, дрогата и
дългите купони по нощните
заведения. Целта обаче си
заслужава – Кейт е решила
да бъде най-добрата версия
на себе си заради дъщеря си
и да й помогне по пътя й към
модните върхове.
Не на последно място е
и мъжът, който вече седем
години споделя живота и
любовта й – младият граф Николай фон Бисмарк, който е с
десетилетка по-млад от нея.
Въпреки че двамата преминаха през няколко критични
момента, които за малко не
им костваха връзката, те
продължават да са заедно, а
според писанията дори тайно
са се сгодили и мислят за общ
наследник.

Едни луди години

В началото на кариерата си
нито Кейт, нито майка й са
си представяли голямото й
и бляскаво бъдеще в модата.

ЗВЕЗДИ

Едва не се жени
за Къртни Лав,
спасява от смърт Лео ди
Каприо, развива успешен
бизнес и мрази да бъде като
всички – той е борсукът,
който всички
харесват

Едуард Нортън

а
б
у
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Странник

Б
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ялата лястовица на Холивуд е символът на
един кръг от критично мислещи и знаещи
хора, които превръщат киното в изкуство и
живота си в модел на умерено, но вдъхновяващо бизнес ориентиране. Останалото е суета,
която губи времето, или както самият Едуард
заявява – „Светският блясък е доста корозивен“. Малцина са онези като Нортън, които могат да завъртят комерсиалната машина на Холивуд в собствения си ритъм
и да спечелят преднина пред мейнстрийма.
Мъдър, търпелив, той
подготвя големия си удар
„Убийство в Бруклин“, който
определя като „Поверително от Ел Ей”, но с главен
герой Форест Гъмп, цели
20 години. Още преди да се
превърне в една от големите
звезди на своето поколение
с класиката „Боен клуб” на
Дейвид Финчър във велик
тандем с Брад Пит. Критиците
пък определят „Убийство в
Бруклин“ като най-доброто,
което Нортън е правил през
последните пет години (след
„Бърдмен” на Алехандро Иня-
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риту). Актьорът изпълнява
главната роля – на мъж, страдащ от Синдрома на Турет
(неврологично разстройство,
изразяващо се в множество
тикове, а често и с неволни
ругатни), който обаче е с
феноменална зрителна памет,
и това го прави отличен детектив. Нортън обаче не само
играе, но е и автор на сценария (по едноименния роман
на Джонатан Летем), а също
така и за първи път в кариерата си сяда на режисьорския
стол. Тя започва обаче в театъра, където прекарва мла-

дите си години. В качеството
си на контрольор на билети,
разбира се. Някъде там Вселената е оставила и възможност
изобщо да не се занимава
нито с театър, нито с кино.
Едуард обаче е целенасочен
– няма празен ход още от
петгодишна възраст. Бащата
на актьора е известен юрист.
Едуард Нортън старши е бивш
федерален прокурор в администрацията на президента
Джими Картър, а майката на
Едуард - Робин, е учителка
по английски език. И ако те
са каймакът на фамилията,
дядото на Едуард е двигателят на прогреса. Джеймс Рус е
собственик на просперираща
строителна компания, която
изгражда града конгломерат
Колумбия в щата Мериленд,
който и до днес е в топ 10 на
най-добрите места за живеене в Америка. Дядо му дори е
смятан за създател на първия
мол. Естествено, плановете

на фамилията са били Едуард
също да се посвети на бизнеса. Но той има други стратегии за себе си. Сериозно и
умно момче е, което още на 5
години решава, че ще стане
актьор. На 8 години учи в
театрално училище. В гимназията Едуард продължава с
актьорството и успешно го
съчетава с баскетбол. След
като завършва, е приет в
Йейл, където записва астрономия, история и японски
език. Дипломира се през 1991
г. и заминава за Япония, за да
работи за фирмата на баща
си Enterprise Foundation. Чак
през 1994 г., когато се връща
в Ню Йорк, Едуард решава да
зареже всичко и да се отдаде
изцяло на актьорската професия. Започва да работи като
сервитьор, за да се издържа.
Междувременно играе в
няколко постановки извън
Бродуей. Играта му впечатлява драматурга Едуард Олби,

in memoriam

Лари Кинг
Легендарният
журналист
си отиде на 87
години от сепсис,
вследствие на инфекция
от множеството
му заболявания,
включително и
коронавирус

Властелинът
на интервюто

А

з съм просто един човек, който задава
въпроси, който е любопитен. Това е.“ Така
легендарният журналист Лари Кинг често
описваше себе си. Но мнозина не бихме се
съгласили с подобна скромност, особено
ако се обърнем назад и погледнем професионалната му биография. А тя казва всичко – над 60-годишна успешна кариера, повече от 50 000 интервюта
с най-големите имена от света на политиката, спорта,
шоубизнеса и с всяка личност, заслужаваща публично
внимание. Влиза и в Книгата на рекордите на Гинес – за
най-дълго излъчвано шоу с един и същи водещ, на едно
и също място. Larry King Live може и да се ражда в радио
ефира, но телевизията на Тед Търнър CNN, е тази, която
го превърна в „легендарно“.

Сн. Guliver Photos/Getty images

Силата на минимализма

Лари Кинг и едноименното
му токшоу владяха ефира
на CNN от 1987 г. до 2010 г.
Въпреки че сам решава да
се оттегли от мястото си в
новинарския канал, причината не е нисък рейтинг,
а по-скоро несгодите и
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скандалите, които се вихреха около личния му живот и
желанието на водещия да не
спестява каквото и да било
по темата. През следващите
години Кинг продължи да
интервюира в друг канал
– RT („Русия Днес“), което
предизвика доста голяма

вълна от възмущение отвъд
Океана, като мнозина дори
публично го призоваха да
свали шоуто си от там. Той
не само, че не го направи, но
и категорично заяви, че ще
подаде оставката си единствено ако усети каквато и
да било форма на цензура от
страна на ръководството.
Лари Кинг не обичаше
да го наричат журналист,
предпочиташе думата
„интервютор.“ Силата
му беше в това, че той не
просто задаваше риторични въпроси, а водеше
разговорите внимателно,
слушайки отговорите на
събеседниците си. Искаше
разговорите му да бъдат
натурални и неподправени,
затова и както сам признаваше, се подготвял за срещите
с гостите си доста базово.

Оставяше ги те да говорят за
себе си и малко по малко да
свалят защитните пластове, с които са се обградили.
Нямаше излишен натиск,
просто добро отношение и
приятна атмосфера.
Лари се харесваше и
гледаше от хора от всякаква
възраст. Защото дори младежите, които не се интересуват от политическите
новини, превключваха на
CNN, за да проследят някои
от разговорите на легендата.
Чифт големи диоптрични
очила, закачливи тиранти,
които бяха задължителният
му аксесоар, и един микрофон – това беше нужно на
този чаровен „интервютор“,
за да се превърне в легенда.
Минимализъм, немислим
за днешните тв водещи,
които се чудят какви

ЗВЕЗДИ

Бри Ларсон:

Вдъхновиха ме
порноактрисите

С

Сн. Guliver photos/Getty images, архив

амо на
31-годишна
възраст Бри
Ларсон вече
има награда
„Оскар“, един
режисьорски дебют и
освен това остава в история като първата жена
супергерой на Marvel със
самостоятелен филм.
Но звездата от „Капитан Марвел“ признава,
че през голяма част от
живота си не се чувствала добре в кожата си - не
вярвала, че е красива. А
за една актриса това е
пагубно. Бри разказва,
как голямата й мечта да
играе й помогнала да превъзмогне несигурността
си – в моментите, в които трябва да се бориш,
необходимото вдъхновение идва от най-неочаквани места.

Актрисата ползвала всякакви „патерици“ в кариерата си, за да повярва в себе си
и да печели роли, за които се
е явявала на кастинг с още
стотици много по-красиви
и уверени в себе си нейни
колежки. И – оказва се, това е
възможно, дори да не знаеш
почти нищо за героя си, който трябва да изиграеш. Бри
откровено разкрива, че през
2010 г. получава ролята на
Енви Адамс в „Скот Пилгрим
срещу света“, вдъхновявайки се от актрисите на
порнонаградите Adult Video
Awards:
„Явих се на кастинга,
защото бях голям фен на сценариста Едгар Райт. Наисти-
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Носителката
на „Оскар“
трябвало да
преодолее
несигурността си,
че не е красива

сн. архив

на фокус

Скелетите
на Белия дом

Най-грандиозните скандали с участието на американските първи дами

М

елания Тръмп се смята за една от най-противоречивите първи дами в
историята на САЩ, въпреки че далеч не е единствената съпруга на американски президент, забърквала скандали, достойни за трилър. Белият дом
помни истории за присвояване, дуализъм и дори подозрения за убийство.
В миналото дейността на първите дами на Америка е била ограничена до
планиране на държавни приеми с обеди и вечери, декориране на Белия
дом за празниците, грижа за подходящ гардероб и участието в малка социална програма
като грижа за деца със здравословни проблеми. Хазяйката на Белия дом никога не е била
в центъра на вниманието, отстъпвайки активна роля на съпруга си, въпреки че не всички
президентски съпруги са били толкова скромни. На фона на някои от тях разголената фотосесия на Мелания Тръмп изглежда като наивно занимание на влюбена тийнейджърка.
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