
В передмісті Нью-Йорка врізається 
у пам’ять оригінальний будинок, 

пофарбований в усі кольори веселки. 
Він нагадує дитячий малюнок. 

Власниця незвичного помеш-
кання — творча особистість Кет 
О’Салліван, що працює під псевдо-
німом Katwise. Придбавши ветхий 
будиночок, зведений іще у 1840-му, 
останні кілька років жінка витрати-
ла на його оформлення. Завдяки до-
помозі численних друзів, яких Кет 
жартома називає «ельфами ніндзя», її 
житло набуло унікального екстер’єру 
та внутрішнього декору і стало нази-
ватися «Каліко». Для ремонту мист-
киня накупила фарби на $1000. 

Хазяйка зазначає: будинок трохи 
психоделічний. Когось іншого гніти-
ло б постійне перебування у такому 
розмаїтті барв. Та у житті Кет яскраве 
усе. Скінчивши школу, вона придба-
ла старий бус і перефарбувала у «кри-
кливі» кольори. А заробляє, шиючи 
строкаті светри у стилі «печворк». 
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«Райдужний» 
будинок: 
нестримний політ 
фантазії «вільної» 
художниці 

Дизайнер створює неймовірні скульптури 
з каменів, що ширяють у повітрі 

«Маленькі старенькі» американського 
фотографа: вік — це всього лише цифри 

У США пройшов «бородатий» чемпіонат 
світу–2014 

Американка виготовляє морозиво у формі 
смертоносних вірусів 

Перша думка, яка виникає, коли 
дивишся на ці знімки, — що 

камені склеєні якимось потужним 
суперклеєм. Але насправді нічого 
подібного не використовується. 

Ландшафтний дизайнер 
Майкл Граб стверджує, що головне 
тут — знайти баланс. Його проект 
називається Gravity Glue. 

Представляємо вам його диво-
вижну роботу, яку утримує лише 
сила тяжіння. 

Нещодавно The New York Times 
опублікував статтю, присвя-

чену психологічним проблемам 
старіння. Ілюстраціями до неї 
стали знімки, на яких зображені 
дітлахи, що виглядають як люди 
похилого віку. Ці фотографії на-
очно показали, що в дорослій лю-
дині, незалежно від віку, завжди 
лишається щось від маленької 

дитини. 
Американський медіафото-

граф Закарі Скотт, що створив 
серію зі «старими» малюками, 
вважає істинним вислів «Вік — це 
лише цифри». В душі людина за-
вжди зостається молодою. 

«Фірмовий стиль» Закарі 
Скотта — це знімки з ефектом 
«ілюстрацій». У його роботах 
практично стираються кордони 
між фотографією та малюнком. 
На обробку одного фото у митця 
йде по 8–10 годин у день. 

Не тільки Еркюль Пуаро і Саль-
вадор Далі могли похвалитися 

своїми вусами, які, безсумнівно, 

додавали чимало харизми до їхніх 
образів. У наші дні також є чимало 
чоловіків, які приділяють рослин-
ності на своєму обличчі неймовір-
но багато часу й уваги. 

Так, днями в Штатах пройшов 
чемпіонат світу з кращої бороди 
та вусів 2014 року. Двома з топ-10 
найбільш імпозантних, на думку 
журі, бороданів маєте змогу поми-
луватися на опублікованих фото.  

Дизайнерка зі США Вей Лі запро-
понувала друзям незвичайний 

десерт. Яскраві й апетитні на вигляд 
заморожені соки вона приготувала 
у формі... хвороботворних бакте-
рій, вірусів і кактусів. Утім, «небез-
печні» ласощі приємних оку літніх 
відтінків смакували всім. 

Героями Dangerous Popsicles, а 
саме так називається серія заморо-
жених «хвороб», стали інфлуенца 
— вірус грипу, золотистий стафіло-
кок, збудник вітряної віспи, кишко-

ва паличка та ВІЛ. 
Процес виготовлення десерту 

передбачав підготовку ескізів і мо-
делювання заготовок за допомогою 
3D-принтера. Потім за ними відли-
ли силіконові формочки. 

«Перед дегустацією ви розду-
муєте кілька секунд, розглядаючи 
десерт. У ньому нема нічого, крім 
цукру, води та барвників, але вас не 
перестають долати думки про смер-
тоносні віруси! В цьому й родзинка 
проекту», — каже Вей». 

Молодий британець поборов анорексію 
й вразив усіх накачаним тілом 

У 16 років Пол Ендрюс, маючи 
180 см зросту, важив 45 кг. Був 

типовим «ботаном», тож став при-
вабливою мішенню для шкільних 
хуліганів. Його «затравили» на-
стільки, що заляканий хлопець по-
кинув школу і повністю відмовився 
від їжі, перетворившись на анорек-

сика. Проте Пол, якому вже 24, здо-
лав недугу й тепер красується на 
обкладинці фітнес-журналу. Зму-
сивши себе діяти і почавши ходити 
до «тренажерки», за рік набрав 13 
кіло. Сьогодні важить 80 і підіймає 
до 180 кг. Каже, наростив не тільки 
м’язи, а й упевненість у собі. 

В гостях у американської веду-
чої Еллен Дедженерес побувала 

голлівудська актриса Енн Хетевей. 
Оскароносна знаменитість розпові-
ла, що багато людей її ненавидить, 
але вона намагається не звертати 
увагу на ворогів і любить себе сама. 

«Їх не дуже багато, невелика 
група, але дуже гучна», — зізналася 
акторка, маючи на увазі своїх нена-
висників. 

Енн розповіла, що регулярно 
отримує сповнені злоби послання 
від злих людей. Особливо чомусь 
їм не подобається, що в 2013 році їй 
дали «Оскар» за роль другого плану 
в стрічці «Знедолені». 

«У мене була жахлива звичка 
«погуглити» і почитати, що ж про 
мене говорять люди. Багато всякого 
цікавого можна про себе дізнатися. 
Найчастіше сперечаються про те, 
чи вагітна я. І ось одного разу я по-
трапила на форум із питанням «Ви 
любите чи ненавидите Енн Хете-
вей?». Звичайно ж, мене це зачепи-
ло. Спочатку просто читала, але по-
ступово відчула, що мене захльостує 
образа. Я постаралася забути це, але 
не можу. Я ще не навчилася любити 
себе настільки, щоб довіряти собі, а 
не тому, що про мене говорять. По-
чала думати, що, може, я й справді 
така погана», — пожалілася актриса. 
Втім, у цієї історії щасливий кінець. 

«Я змусила себе вимкнути 
комп’ютер, змусила сказати собі, що 
я не хочу вірити всім цим злим лю-
дям. Я не хочу спілкуватися з ними 
ні на якому рівні й відкриватися їм. 
Я сама себе хочу пізнати краще. Я не 
хочу почувати себе вразливою що-
разу, коли виходжу з дому та чую 
злі слова на свою адресу», — сказала 
вона. 

Гігантській анаконді згодують 
живу людину 
Канал Discovery запускає нову передачу під назвою 
«З’їдений живцем», яка просто шокує. Відповідно до 
сюжету, режисер програми Пол Розолі буде живцем 
з’їдений гігантською анакондою. Захопливий трейлер 
шоу вже з’явився в Мережі. Судячи з відео, для того щоб 
доставити змію до місця проведення зйомок, знадоби-
лося сім осіб. Зйомки будуть проходити в джунглях. За 
словами документаліста Розолі, він дасть велетенському 
удавові заковтнути себе цілком. 
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Енн Хетевей регулярно отримує 
листи з погрозами 


