
У далекому 16 столітті з-під пен-
зля італійського художника 

Джузеппе Арчімбольдо виходили 
картини, незвичайні навіть для 
нашого часу. Майже всі його робо-
ти — портрети, проте зображен-
ня людей складені з «апетитних» 
складових: фруктів, овочів, море-
продуктів і квітів.

Нещодавно американський 
митець Філіп Хаас, натхненний хи-
мерною творчістю італійця, ство-
рив власні шедеври, запозичивши 
в Арчімбольдо його техніку. 

В результаті вийшла скуль-
птурна серія «Пори року» («Чо-

тири сезони») — чотири різних 
гігантських голови з органічного 
скла по п’ять метрів заввишки 
кожна, що зображують пори року. 

Велетенська композиція «Чо-
тири сезони» нині експонується 
в одній із найвідоміших худож-
ніх галерей Лондона — Dulwich 
Picture Gallery.
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Американець створює скульптури
з овочів і фруктів

У США відбулося свято близнюків

Мексиканські археологи знайшли 
шоколад віком 2500 років

Британка не припиняє гикати
впродовж п’яти років

Співробітник NASA вразив світ своєю 
зачіскою 

Японець вирізає фігурки зі стержнів
простих олівців

У США відбувся найбільший 
у світі фестиваль близнюків. 

Влаштовують його в американ-
ському місті Твінсбурзі. Цей фест 
збирає близнят уже в 37-й раз. На 
свято з’їхалися понад дві тисячі 
пар братів і сестер. Наймолодшим 
близнюкам усього кілька місяців, а 
от найстаршій парі, зі штату Пен-
сільванія, виповнилося 97 років. 

Цьогоріч тема фестивалю — 
супергерої, тож багато хто вдяг-
нув костюми Бетмена, Супермена, 
Спайдермена й інших героїв ко-
міксів. Близнюки брали участь у 
параді та змогли позмагатися ще й 

у талант-шоу. На святі можна було 
не тільки гарно погуляти, а й запи-
сатися до наукової програми з ви-
вчення близнят як феномена.

Мексиканські археологи зна-
йшли на півострові Юкатан 

тарілку з речовиною, яка виявила-
ся шоколадом. 

Датується знахідка приблизно 
500-ми роками до нашої ери. Вона 
значуща не тільки давнім віком, а 
й тією обставиною, що старовин-
ний шоколад уперше знайдений не 
в чашці, а на тарілці. Це дозволяє 
припустити, що в ті далекі часи він 

міг використовуватися і в якості 
солодкого соусу до їжі. 

До слова, не так давно істори-
ки вважали, що продукт із зерен 
какао споживався в різних культу-
рах, які розвивалися на території 
Мексики до появи майя, винятко-
во у вигляді напою. 

Крім цього, вважається, що 
в давнину гарячий шоколад був 
привілеєм еліти.

Британка на ім’я Ліза Догерті 
почала гикати в січні 2008-го і 

відтоді так і не припинила. Гикав-
ка почалася в жінки під час першої 
вагітності. Лікарі заспокоїли Лізу, 
що таке часто буває з жінками 
у цікавому стані. Та навіть коли 
на світ з’явилася маленька Емілі, 

проблема не зникла. Нині 24-річна 
Ліза, яка має вже двох дітей, гикає 
щогодини, пише The Daily Mail. 

«Це не звичайні напади гикав-
ки, а лише одне дуже гучне гикан-
ня щогодини. Найгірше, що було, 
— це 100 гикань на день, навіть по-
чала час від часу гикати уві сні», —
розповідає жінка. «Я можу гикати 
дуже голосно, тож буває трохи ні-
яково, дехто каже, що я видаю такі 
звуки, як динозавр», — каже вона. 

Ліза перепробувала всі «бабу-
сині» методи — від затримування 
подиху та пиття води до переляку, 
але все марно. Традиційна медици-
на теж поки що не виявила причи-
ну її гикавки. «Один лікар навіть 
сказав мені, що в мене гикавка че-
рез те, що я багато базікала, і що 
я маю менше розмовляти», — при-
гадує Догерті. 

Жінка сподівається, що при-
чину гикавки медики знайдуть під 
час гастроскопії, яку їй нарешті 
призначили.

Успішний політ марсохода 
Curiosity приніс одному з учас-

ників цього космічного проекту 
всесвітню славу. Співробітник 
NASA Бобак Фердовсі, що потра-

пив у об’єктив фотокамери в перші 
секунди після прибуття марсохода 
на Червону планету, несподівано 
для себе став зіркою Інтернету. 

Щоправда, користувачі оці-
нили не роки праці вченого задля 
успіху американської космічної 
програми, а його незвичайну за-
чіску. На голові фахівця красу-
ється чорний ірокез із червоним 
«пір’ям», а на поголеній частині — 
білі зірки. 

Науковець змінює зачіску що-
разу, коли бере участь у новому 
космічному проекті, розповів його 
колега Білл Інгалс, який сфотогра-
фував приятеля в день посадки 
Curiosity і виклав фото в Мережу.

42-річний японець Тошию-
кі Ямазакі уже давно дивує 

земляків незвичайними скульпту-
рами з простих олівців. Різнома-
нітні фігури митець вирізає з їхніх 
графітних стержнів. Робота ця 
дуже кропітка і потребує гарного 
зору та терплячості.

Дивовижні міні-скульптури 
Ямазакі створює у власному ательє 
в Кофу, в префектурі Яманаші, що 
за 100 кілометрів від Токіо.

На кількох таких олівцях чо-
ловік вирізав алфавітну піраміду з 
латинських літер, на інших — япон-
ські та китайські ієрогліфи. Най-
улюбленішим експонатом у ательє 
Тошиюкі є олівець із графітовим 
ланцюжком.

У Франції 
народилося 
слоненя «з пробірки»

У другому за величиною зоопарку 
Європи «Боваль», що розташо-

ваний у Франції, народилося незви-
чайне слоненя. 

Сіреньке малятко з’явилося на 
світ, як то кажуть, «із пробірки»: 
слоненя дістало життя за методом 
штучного запліднення, йдеться в 
сюжеті ТСН. 

Французи назвали новонаро-
дженого Рунгве — на честь одного 
з вулканів Танзанії. Малюк цілком 
здоровий і за три тижні після наро-
дження уже за обидві щоки наминає 
бамбукове листя.

Наречена Кріштіану Роналду 
модель Ірина Шейк іде на ТБ
Відома топ-модель Ірина Шай-

хлісламова, більш відома у 
світі як Ірина Шейк, стане новою 
ведучою програми «Топ-модель 
по-російськи». Раніше популяр-
ну телепередачу вела світська 
діва Ксенія Собчак.

У ЗМІ потрапила інфор-
мація, що 26-річна наречена 
португальського красунчика-
футболіста Кріштіану Роналду 
підписала контракт із музичним 
телеканалом «Муз-ТВ», через що 
їй доведеться на якийсь час по-
кинути свого коханого та пере-
їхати до Росії.

Востаннє Ірина була на бать-
ківщині (дівчина родом із Челя-
бінської області) в квітні цього 
року. Тоді Шейк прилетіла до 
Москви в якості посла марки 
Intimissimi, щоб презентувати 
публіці нову колекцію бренда.

Нагадаємо, близько місяця 
тому Ксенію Собчак звільнили з 
посади ведучої модного реаліті-
шоу «Топ-модель по-російськи». 
Після цього керівництво теле-
каналу вело переговори відразу з 
кількома відомими в світі росій-
ськими моделями — Наталією 
Водяновою, Анною Вяліциною 
та Іриною Шейк. Для Іри це буде 
перший досвід роботи на теле-
баченні. Успіхів на новому по-
прищі Шейк побажала навіть її 
попередниця Собчак. 

До слова, в 2011 році Крішті-
ану Роналду зробив Ірині про-
позицію одружитися. У червні 
цього року, під час Євро-2012, 
футболіст мадридського «Реала» 
заявив, що весілля відбудеться 
наприкінці липня. Називали на-
віть дату — 30 число. Та вже сер-
пень, а про весілля — ні слова. 
Можливо, важливу подію у жит-
ті закоханих перенесли саме че-
рез зміни у кар’єрі манекенниці.

Британські фермери 
замінять сторожових собак 
агресивними ламами
Англійські аграрії вирішили взяти приклад із 
американських колег, які давно почали використо-
вувати лам для захисту овець від койотів. Фермери 
розраховують, що ці тварини допоможуть захис-
титися від злодіїв, які зазвичай грабують уночі. До 
слова, лами мають гострі й страхітливі різці. Крім 
того, вони відомі тим, що можуть плюнути у ворога 
відрижкою зі шлунку. 
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