
Простий фермер Дерек Клінген-
берг із американського штату 

Канзас, котрий, безсумнівно, не 
обділений почуттям гумору, ство-
рює картини... з великої рогатої 
худоби. 

А відбувається це ось як. Ви-
користовуючи стадо корів, свою 
вантажівку та безпілотник із каме-
рою, Дерек майстерно маніпулює 
корівками, щоби зняти із висоти 
пташиного польоту, як вони слухня-
но «вишиковуються» на пасовищі, 
утворюючи необхідні йому зобра-
ження. 

Таким чином креативному аме-
риканцеві вдається поєднати ко-
рисне із приємним: і корів випасає, 
і свій вклад у сучасне мистецтво ро-
бить. 
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Американець 
створює картини 
за допомогою стада 
корів і безпілотника 

Малайзійська художниця виклала панно 
з 20 тисяч чайних пакетиків 

Троє братів зробили веселий подарунок 
матері у вигляді римейків дитячих фото 

У Харкові кіт поласував на м’ясокомбінаті 
на шість тисяч гривень 

Британка не усміхалася 30 років через 
боязнь зморщок 

Ці троє братів вирішили зро-
бити своїми руками милий і 

веселий фоторимейк: вони взяли 
свої дитячі фото і зняли такі ж, але 
вже будучи дорослими. Навіть їхні 
тато і 95-річна бабуся приєдналися 
до розваги. І треба сказати, що їм 
вдалося! Знімки, які відтворюють 
найщасливіші миті дитинства, ви-
йшли зворушливими та водночас 
смішними. Брати зробили з них 
календар і подарували його мамі. 

У Харкові чорний кіт на кличку 
Балик завдав збитків місцево-

му м’ясокомбінату. За інформаці-
єю ТСН, пухнастий поласував на 
шість тисяч гривень. 

Тварина несанкціоновано 
вдерлася на склад і кілька діб по-
спіль об’їдалася м’ясними деліка-
тесами. Хвостатого гурмана упій-
мали і здали у міський притулок. 
На підприємстві кажуть, що «зло-
дюжка» обирав найдорожчі про-
дукти, але тільки надкушував їх. 

Нині котисько-«криміналь-
ник» на сухому кормі. Люди про-
сять звільнити «злочинця». 

50-річна британка Тесс Крісті-
ан не усміхалася понад 30 ро-

ків через страх утворення міміч-
них зморщок. 

Жінка зазначає, що, навіть 
коли у неї з’явилася донечка, вона 
втрималася від того, щоб посміх-
нутися. 

На такі багатолітні «тортури» 
британка пішла, щоб ніколи не ко-
ристуватися ботоксом. 

«У мене немає зморщок, тому 
що я навчилася контролювати 
м’язи обличчя», — підкреслила 
Крістіан, яка, до слова, «зберегла-
ся» доволі непогано для свого віку. 

За словами жінки, друзі про-
звали її Моною Лізою. 

Казкові знімки українського фотографа 
підкорюють Мережу 

Український фотограф Аніта 
Анті, що нині мешкає в Нью-

Йорку, надихається казками зі 
всього світу і робить неймовірні 
портрети жінок і тварин у лісах, 

які, здається, оповиті магією. 
Деякі її роботи ілюструють 

знайомі всім казки, в той час як 
інші просто вигадані нею і дозво-
ляють глядачеві самому заповнити 
прогалини власною фантазією. 

Кажуть, письменниця та співачка 
Ірена Карпа вже давно не живе 

зі своїм чоловіком Норманом та зу-
стрічається з російським політтех-
нологом Ігорем Шуваловим. 

Про це повідомляють українські 
ЗМІ. Крім того, цю ж інформацію 
поширило видання «Публичные 
люди». 

Як відомо, радник Сергія Льо-
вочкіна Шувалов зараз співпрацює з 
телеканалом «Інтер». В одній із про-
грам каналу також працює Карпа. 
Крім того, в Instagram співачки було 
кілька світлин, на яких вона обійма-

ється та цілується з чоловіком, дуже 
схожим на Шувалова. 

Сама Ірена стверджує, що з 
Шуваловим вони просто колеги, а 
з чоловіком вона досі одружена. А 
Шувалов на запитання про роман 
із Карпою відповів: «Ну що ви, ну 
припиніть. Це вже точно без комен-
тарів». 

Однак видання «Публичные 
люди» зазначило, що незабаром Іре-
на та Ігор збираються повідомити 
про свої стосунки офіційно. 

А нещодавно письменниця 
представила на суд користувачів 

Facebook чорно-білу зйомку, в якій 
оголила не лише душу, але й частко-
во тіло. 

Як розповіла Карпа, наразі вона 
неохоче виходить у люди і працює 
над книгою про війну та дитячою 
казкою одночасно. 

Що ж до фотосету, то головною 
ідеєю було показати зовнішні риси 
як продовження рис характеру. 

Письменниця оголила спину та 
сідниці. Але не просто, аби розбур-
хати чоловічу уяву, а й щоб похизу-
ватися давньошумерськими малюн-
ками на тілі. 

Байбак-віщун замість 
передбачення весни вкусив 
мера за вухо 
День байбака мало не коштував вуха мерові американ-
ського містечка Сан-Прейрі. Замість того, аби тради-
ційно «шепнути» Джонатану Фройнду своє віщування, 
капосний звірок учепився у вухо посадовцю і ледь його 
не відкусив. Мер швидко оговтався і оголосив: байбак 
на кличку Джиммі встиг до раптової агресії передбачити 
ранню весну. Та доглядачі Джиммі з чиновником не згод-
ні й вважають, що тварина віщувала ще 6 тижнів зими. 
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Ірена Карпа крутить роман 
із російським політтехнологом 

Мистецтво має безліч проявів. 
Нерідко шедеври створюють 

навіть зі сміття. Так, креативна 
азійська художниця презентувала 
приголомшливе панно, зроблене з 
20 000 чайних пакетиків. 

Хун І, відома також під псевдо-
німом Red, не перестає дивувати 
шанувальників оригінальністю 
матеріалів, які використовує у сво-
їй творчості. Цього разу дівчина 
вибрала пакетики чаю. Хун І за-
мінила ними фарби для створення 

панно під назвою Teh Tarik Man. 
Малайзійка у своїх витворах 

дуже часто обіграє мотиви, що 
відображають культуру її країни. 
На картині зображений чоловік, 
який заварює чай «тех тарік». У 
Малайзії це особлива церемонія, в 
якій напій переливається з одного 
посуду в інший у супроводі майже 
акробатичних номерів. 

На створення картини заввиш-
ки 3,2 м і вагою майже 200 кг у 
мисткині пішло два місяці та 20 тис. 
чайних пакетиків, які вона зшивала 
і кріпила на дротяну сітку. В панно 
використано 10 різних відтінків. 
Щоб добитися різноманітності ко-
льору, дівчина вимочила пакетики 
у воді з різною температурою.  


