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Від авторки

Я вела щоденник ювілейного року Vogue почасти тому, що зна
ла: цей рік буде вартий того, аби пам’ятати його в подробицях, 
але також тому, що писання завжди допомагало мені в часи 
напруженості й тривоги —  а й те, й те я передбачала на своєму 
шляху. Майже всі записи я робила, щойно прокидалася зран
ку —  або як тільки приходила додому після роботи. Упродовж 
цих дев’яти місяців стільки всього змінилося, і в моєму світі 
Vogue, і у зовнішньому світі, але написане —  це мої безпосеред
ні враження від подій того чи іншого дня, добре це чи погано.

Тут є багато подробиць про те, що значить працювати 
в журналі. Якби це був приватний «Любий щоденник», без 
них можна було б обійтися —  я б не писала про розташування 
магазинів одягу в торгових центрах, про процес модної фото
зйомки, про часом нудні офісні засідання. Однак я включала 
всі ці деталі в розповідь, щоб зробити її повнішою й показати 
зсередини, як працюють журнали на кшталт Vogue. Загалом 
це історія з життя однієї жінки впродовж одного надзвичай
ного року.

Александра Шульман

Липень 2016 року
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Вересень

1 вересня

Три дні тому в Апулії, у ресторані на березі моря, просто біля 
прибережної траси, за довгими сімейними столами поруч із 
нами якісь діти гралися з пеналами для олівців і викладали 
рядами кольорові фломастери. А сьогодні я знову в Лондоні, 
почуваюся як у перший день навчального семестру, і мені теж 
хотілося б принести на роботу нову коробку кольорових ру
чок —  блискучих, акуратних і сповнених надія ми. Надіями на 
що —  важко сказати.

Першого вересня народився мій батько. Якби він іще жив, 
сьогодні йому виповнилося би 102 роки. Та одинадцять років 
тому його прах запустили в небо на ракеті, яку мій брат Джей
сон зробив із примірників Evening Standards —  газети, де бать
ко пропрацював понад сорок років. Він обожнював журналіст
ську роботу, яка була йому імпровізованою трибуною й давала 
можливість публічно висловлюватися —  на тему театру, полі
тики чи будьчого іншого, не важливо —  головне, що його чули. 
Моє ставлення до роботи редактора Vogue дещо інакше. Це 
Vogue говорить, не я. Хоча я, звичайно, можу обирати, що саме 
буде сказано. Після тритижневої відпустки я почуваюсь дале
кою від журналу й сумніваюся, чи взагалі маю що сказати на 
будьяку дотичну до нього тему. Знадобиться кілька днів, щоб 
знову влитися в роботу.

Цього ранку надворі мокро, і я всю ніч чула, як зі зламаної 
ринви за вікном спальні скрапує вода. Я вдягла смугасту со
рочку Zara, яку купила перед відпусткою. Приємно вбрати
ся в новий одяг —  така собі амуніція на новий день. Зазвичай я 
не ношу сорочок, проте сорочка ніби засвідчує цілеспрямова
ність, а вона мені знадобиться. Та все одно почуваєшся якось 
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дивно, вдягаючи костюм замість речей, які я носила всі ці дні 
у відпустці. Перш ніж поїхати в офіс, я заходжу до пекарні Gail’s 
на нашій вулиці й купую круасани та булочку з сухофруктами 
для Сема, мого сина, який має прибути з НьюЙорка о пів на 
одинадцяту ранку. Його не було дев’ять тижнів. Я страшенно 
скучила. Сьогодні на вечерю запечу курча. Не зможу розслаби
тися, доки він не напише, що приземлився.

7 вересня

Я повернулася до роботи, маючи перед собою п’ять великих 
проектів: ювілейне число до сторіччя журналу, велика вечір
ка на честь нашої сотої річниці, Vogue Festival-2016, зйомки до
кументального фільму каналу BBC-2 про журнал, а також від
криття виставки в Національній портретній галереї. Коли я 
про все це думаю, мені хочеться повернутися у відпустку. Сьо
годні вранці відбудеться презентація виставки «Vogue-100: 
Століття стилю» для преси. Ніколас Каллінен, молодий чо
ловік, який відносно недавно став керівником Національної 
портретної галереї, приїхав трохи засмучений через свіжу 
зачіпку на його модному й елегантному приталеному синьо
му костюмі. Річард Мейсер і Шарлотт Родріґез щойно почали 
знімати документальний фільм, і коли я з кимось розмовляю, 
Шарлотт тримає наді мною мікрофон на «журавлі», а це не 
дуже сприяє невимушеності. Я розумію, що доведеться звика
ти, коли вже я погодилася на цей фільм, але на початках при
сутність знімальної групи страшенно нервує.

Виставку спонсорує модний дизайнер Леон Макс, і він ра
зом зі своєю блідою довгокосою дружиною, українкою Яною, 
вже прибув на презентацію —  щойно після круїзу Італією. Леон 
каже, що після такого довгого плавання у нього паморочиться 
в голові, і це його непокоїть, адже в листопаді він бере участь 
у масштабних зйомках в Істон Нестон, своєму маєтку в Норт
гемптонширі. Леон відхиляється, неначе цілиться з рушниці, 
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аби показати, як йому погано. Я раджу йому вправи для очей, 
яких мене колись навчили і які мають тренувати мозок, очі 
й вуха, щоб зменшити запаморочення, але бачу, що він мене 
не слухає. Леон виїхав із Росії, коли йому було сімнадцять ро
ків, і  відтоді заробив цілий статок. Тепер його компанія не 
лише випускає модні колекції під брендом Max Studio, а й ви
робляє одяг для багатьох величезних магазинів у  Штатах. 
Одного разу я спитала його, на чому він розбагатів. «Я вдало 
вклав гроші на початках», —  лаконічно відповів Леон. У нього 
широке слов’янське обличчя, і він не має звички всміхатися 
кожному й просто так.

Перед тим як увійти до зали, Ніколас відводить мене вбік 
і каже, що зустрічався з командою герцогині Кембриджської. 
Вони думають погодитися на фотосесію для обкладинки юві
лейного числа. Це чудова новина, і цілком несподівана. Я звер
талася до герцогині з цією пропозицією, але відповіді не було, 
тож я вже думала, що не склалося.

До питання про те, що має бути на обкладинці числа Сторіч
чя, я час від часу повертаюся вже щонайменше рік. Що могло б 
умістити в собі ціле століття? Я не хотіла, щоб це була якась 
одна модель (навіть не Кейт Мосс, яку часто беруть у пам’ят
ні числа), і схилялася до концептуального або типографічно
го рішення —  ми вже таке робили раніше, наприклад, число до 
міленіуму мав однотонну сріблясту обкладинку і продавався 
неймовірно добре. Але герцогиня Кембриджська, безпереч
но, стала би найліпшим варіантом. Звичайно, її фото вже ба
гато хто друкував на обкладинці, але спеціально для якогось 
журналу її ніколи не знімали, а з історією королівського пор
трета, якою може похвалитися Vogue, вона продовжила б тра
дицію. Я міркувала, яка «фішка» могла б її зацікавити, і прига
дала, якраз коли це писала, що вона —  патронеса Національної 
портретної галереї.

Ніколас каже, що вони начебто хочуть попрацювати з моло
дим фотографом, для якого це стало б надзвичайним шансом. 
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Слухаючи його, я думаю про те, як важко буде знайти саме ту 
людину. Vogue потрібен знімок, який стовідсотково вцілить 
у «яблучко», а молоді фотографи не такі досвідчені —  чи заці
кавлені, —  аби створити обкладинку на мільйон, як перевірені 
часом Маріо Тестіно або Патрік Демаршельє. І все ж це диво
вижна новина. Це б забезпечило справжній успіх спеціального 
номера. Слова Ніколаса все крутяться в моїй голові, поки три
ває підготовка до пресконференції.

Ми всім натовпом заходимо до зали Ондаджі * на перевірку 
звуку та вмощуємося на сцені навколо маленького столика, 
який неприємно хитається. «Гарна Ikea», —  зауважує Ніколас. 
Перевіряють мікрофони. Коли заходить публіка, я завважую 
несподівано багато облич із Condé Nast **, і хоча вони й не му
сили приходити сюди цього ранку, аби дізнатися більше про 
виставку від Vogue, я рада, що вони тут, —  вони заповнюють по
рожні місця. Я свідома того, що в наш час набагато менше лю
дей приходять на такі події особисто, особливо коли основну 
інформацію можна отримати електронкою. Це ще один прик
рий бік журналістики двадцять першого століття.

На підготовку виставки пішло чотири роки, тому важливо, 
щоб вона мала успіх. Це означає, що вона має привабити ба
гато відвідувачів і здобути похвалу від критиків. Вона доро
го коштувала, адже ми з Патріком Кінмонтом, художнім ди
ректором, та Робіном М’юром, куратором, прагнули зробити 
її пам’ятною. На мою думку, для цього потрібна дещо склад
ніша структура, ніж просто картинки на стінах, і я в захваті 
від композиції, яку створив Патрік —  вона проводить відвіду
вача крізь десятиліття. Ми з Ніколасом по черзі беремо слово 
й обоє дякуємо Леону за його щедрість.

* Атріум біля головного входу до національної портретної галереї.  

(Тут і далі примітки перекладачів.)

** Американське видавництво, що випускає 18 журналів, серед яких і Vogue.
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Леон каже, що радий фінансувати цю виставку, адже він 
обожнює портрети й колекціонує їх. Тоді Робін —  він, крім ін
шого, є неформальним істориком фотографії журналу —  ви
ступає з промовою про зміст виставки й описує те полювання 
на скарби, яке довелося влаштувати, аби її скласти. Він додає, 
що навіть після тридцяти років у архівах Vogue він усе ще зна
ходить щось нове й цікаве щоразу, коли в них поринає.

Нам ставлять звичні питання про недостатність расового 
різноманіття у виставці, хоча це наразі лише їхні припущен
ня: поки що жодна людина з публіки не знає, чи це так. На
віть якщо це так. Утім, оскільки виставка має ілюструвати сто 
років існування журналу, а протягом більш ніж вісімдесяти 
з них у мистецтві, моді й так званому світському житті Бри
танії з’являлося відносно небагато чорношкірих чи азійців, 
представити всі раси рівноцінно буде важко. Я усвідомлюю, 
що висловилася недостатньо чітко, а Робін каже, дуже дореч
но, що в шістдесятих ми стали першим журналом, який узяв 
на обкладинку чорну модель —  Доньєль Луну. Треба буде озна
йомитися зі статистикою расової репрезентації в Об’єднано
му Королівстві, аби краще розуміти, про що говорю.

Після відкриття ми йдемо через дорогу до конференцзали на 
Оранджстрит по гарячу каву й останні новини виставки. Там 
виставлено макет каталога, і ми погоджуємося, що обкладин
ка просто розкішна. Вогненноруда Лінда Єванґеліста у дов
гому плащі від Версаче, фото Патріка Демаршельє вісімдеся
тих років. Ми всі трохи розслаблені й щасливі, що відкриття 
минуло —  і то, здається, добре, —  і якусь частину зустрічі я про
воджу в айфоні, який тримаю під столом, намагаючись знай
ти адресу знайомого кравця, що може полагодити костюм 
Ніколаса.
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8 вересня

Учора ми спільно з Амандою Вейклі давали вечерю на честь 
її двадцять п’ятої річниці в бізнесі. Я сиділа поруч із її парт
нером, Г’ю Моррісоном, —  такий собі миловидний, організо
ваний чоловік аля Себастьян Коу *. По другий бік від мене 
сидить балакучий Чарльз Данстоун, засновник мережі мага
зинів Carphone Warehouse, батько двох дітей —  і ще одне «на 
підході». Перед літньою відпусткою він скинув чотирнадцять 
фунтів ** завдяки дієті «5.2». Сказав, що для чоловіків ця дієта, 
мабуть, ефективніша за інші, бо вони мислять «бінарно»: їм 
легше не їсти взагалі один день —  і їсти що завгодно наступ
ного дня, ніж відмовлятися від певних продуктів і будувати 
складну систему харчування. Можливо, це й правда —  хоча за 
своє життя я знала багатьох чоловіків, які збули чимало фун
тів на всіляких дієтах. Часто, втім, я думаю, що чоловіки після 
п’ятдесяти виглядають краще до схуднення, адже через втра
ту ваги вони здаються маленькими й тривожними, а шкіра на 
обличчі обвисає печальними складками.

Вечеря відбувалася в приватному барі Harry’s у Мейфері ***, 
і зала з трьома великими столами виглядала дуже святково. 
Але тривало це кілька годин. Аманда організовувала все сама, 
і мені показали меню лише минулого тижня. Я побачила, що 
там було чотири зміни страв, і запитала, чи не можна викрес
лити різото, яке Аманда запланувала. Її помічники погодили
ся, але після фуршету антипасто все одно принесли різото. На 
мою думку, нікому не треба чотири зміни страв. Чарльз пого
дився, що це було зайве, але потім ми вирішили не перейма
тися цим. Мій новий девіз —  «Не парся через рис». Я стараюся.

* Британський колишній легкоатлет, олімпійський чемпіон.

** Приблизно 6,3 кг.

*** район у західній частині Лондона.



ВЕрЕС Ень 15

9 вересня

Перед роботою зустрічаюся зі Стеллою Маккартні в рестора
ні Clarke’s у НоттінґГіллі *. Ми вже кілька місяців збиралися 
перетнутися, але час летить, і ми не теревенили вже, мабуть, 
понад рік. Це одна з речей, на які мені треба виділяти більше 
часу, —  просто бачитися з дизайнерами, слухати про їхні пла
ни й ділитися з ними нашими. Стелла у світлокоричневому 
пальті й джинсах виглядає чудово. Мене просто вражає, як ба
гато вона працює, надто з огляду на те, що в неї четверо дітей. 
Вона не з тих «мам на відстані», які доручають турботу про ді
тей спеціально навченим людям, а проте пильно контролює 
кожен аспект роботи свого бренду. Стелла розповідає, як важ
ко стало влаштувати дитину до престижної приватної шко
ли, адже тепер доводиться конкурувати з численними китай
ськими сім’ями, що хочуть дати своїм дітям британську освіту 
та влаштовують їм немилосердну дресуру. Думає, що дове
деться найняти дитині репетитора. Сама вона, пригадую собі, 
ходила до найближчої до дому державної школи в селі. Освіта 
так змінилася. Коли я вже збиралася йти, вона спитала, чи не 
було б нам цікаво написати про бюстгальтер для жінок піс
ля мастектомії, який вона розробила після розмови з Андже
ліною Джолі про те, як важко знайти щось привабливе в тій 
категорії.

10 вересня

Удома немає гарячої води, і мені не вдалося домовитися, щоб 
котел полагодили до завтра. Через це я дратуюся й ще менше 
схильна терпіти камеру, яка повсюди мене переслідує, адже 
Річард і Шарлотт ведуть зйомки повним ходом. У нас геть за
кінчився дорогий знежирений корм для нашої кицьки Коко, 

* район у північній частині Лондона.
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тож я мушу летіти до зоомагазину забирати замовлення. Нам 
постійно кажуть, що в бідолашної Коко ожиріння, попри дієту. 
Зоомагазин розташовано поруч із районною школою, і поки я 
паркую машину, батьки звозять дітей на навчання. На мені 
синя мереживна спідниця, синій топ без рукавів від Крісто
фера Кейна й білі шкіряні туфлі на високих підборах Manolo 
Blahnik. Майже всі дорослі на тротуарі біля школи вдягнені 
в джинси, куртки й кросівки, тож я, біжучи бруківкою до ма
газину, виглядаю так, наче потрапила сюди з іншої планети. 
Я знаю, що джинси й кросівки не означають легше, менш на
пружене життя, але тієї миті мені здається саме так.

О сьомій ранку Сем поїхав із друзями у мандрівку до Італії 
на останній тиждень перед початком занять в університеті. 
Ми майже не встигли провести час разом, удома, а тепер він 
знову поїхав. Коли він повернеться, я буду в НьюЙорку, диви
тимуся нові колекції. Але тепер Сем досить дорослий, щоб по
піклуватися про себе. Коли він був малим, перспектива чоти
рьох тижнів показів і роз’їздів жахала мене. Я страшенно не 
любила залишати його з нянькою і завжди плакала в машині 
дорогою до аеропорту.

14 вересня

Так завжди —  наш сад здається надзвичайно красивим саме 
тоді, коли мені отот треба кудись летіти. Учора вранці нареш
ті достиг інжир, і свіжі осінні кольори в променях сонця про
зирають крізь запилюжену зелень.

Коли я виїхала з дому до аеропорту Гітроу, мене страшен
но нудило, а вже чекаючи на рейс, я почувалася так погано, 
що ледь не скасувала поїздку. З дев’ятнадцяти років я дуже не 
люблю літати, інтенсивність мого страху то зростає, то спа
дає. Кілька років тому я пройшла дуже помічний курс гіпнозу. 
Досі не знаю, як це працює, але був момент, коли, пролітаючи 
високо над Охотським морем дорогою до Токіо, я подивилася 
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на світанок без страху, навіть майже із задоволенням. Цілий 
рік мені було набагато краще —  я могла спати в ніч перед рей
сом і не сприймала найменшу дрібницю як знак того, що мені 
не варто сідати в літак. Але цього літа знову погіршало —  піс
ля особливо турбулентного польоту на Ібіцу. Минулого тижня 
я ходила на додатковий сеанс, і тепер не можу зрозуміти, чи 
то мені недобре від майбутнього перельоту через Атлантику —  
чи справді щось не так зі шлунком. Намагаюся прийняти пер
ше пояснення й сподіваюся, що хай там як —  а я почуватимуся 
ліпше, коли приземлюся. У кожному разі скасовувати поїзд
ку —  не варіант, адже команда BBC вже прибула до НьюЙорка 
знімати мене на показах. Врештірешт я вимкнулася щойно 
ми злетіли, проспала три години, прокинулася, коли попере
ду лишалася тільки половина польоту, і мій шлунок уже пово
дився набагато спокійніше.

Я обожнюю дивитися в  ілюмінатор на посадкову смугу, 
коли літак сідає. Якщо сідаєш у літак із переконанням, що 
не переживеш політ, поштовх у момент посадки неймовір
но приємний. Перший показ у розкладі —  Діан фон Фюрстен
берґ, і я їду на нього прямо з аеропорту. У кінці виходить вона 
сама —  як справжня шоувумен, із вогненною гривою та все ще 
неймовірними ніжками, летить подіумом, махаючи руками 
й вдивляючись у публіку. Вона нагадує мені Білла Клінтона. 
Я й забула, який мультикультурний ньюйоркський світ моди. 
Тут і  там щебечуть юрми молоді азіатського походження, 
а чорних облич мало не стільки ж, скільки й білих. Увесь тиж
день натовп у черзі на вході та виході з показів повторює про
тягло, нагадуючи наспів грецького хору: «Надзвичааайно», —   
або: «Суууперкруууто».

Ньюйоркські колекції часто виявляються комерційною 
версією європейських новинок за попередній сезон. В Аме
риці так добре вміють це робити: їхні модельєри перетворю
ють чужі ідеї на те, що приносить гроші. Першого ж дня я по
мітила величезний вплив Céline у довжині, в силуетах, у цих 
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важких громіздких туфлях, які всі обожнюють. Коли в 2008 
році Фібі Файло прийшла в Céline, вона, здається, одразу по
цілила в той стиль, із яким асоціюють себе стільки жінок. Не 
зовсім чоловічий, але позбавлений класичних сексуальних 
кліше й гламуру напоказ. Натомість у її одязі є затаєний шик 
і практичність, хоча вона й відійшла від прямих чорних шта
нів і білих футболок, із яких починала. І саме на її об’ємну, по
довжену асиметрію з  минулого сезону орієнтувалися аме
риканські дизайнери, —  а  не на паризькі короткі приталені 
Асилуети від Ніколя Ґеск’єра з Louis Vuitton або Рефа Саймон
за з Dior. Не дивно, що американських модельєрів так вибішує 
сама згадка про «мавпування» —  ще більше за стереотип про 
них як успішних «дизайнерів спортивного одягу». Утім, у ко
мерції останнє слово за ними, і вже понад сорок років амери
канський ринок залишається найпотужнішим рушієм модної 
індустрії —  гігантські торгові центри, колосальні мережі ма
газинів, численні мегаполіси.

Зараз, проте, ситуація змінюється: Китай та інші країни 
Далекого Сходу виходять на перші позиції. Той факт, що Аме
риканська Імперія нині доживає свої останні дні, ніде не про
являється так очевидно, як у фешніндустрії. Тканини та крій 
переробляються під потреби східного ринку. Великі бренди 
вкладають купу грошей в розширення на схід, і хоча багато 
жінок Близького Сходу ховаються за паранджою, у їхніх ша
фах можна знайти найчарівніші зразки західної моди.

Цього ранку я прокинулась о пів на шосту, що можна оці
нити на «відмінно» в умовах збитого перельотом режиму. Тут, 
у готелі Lowell, дуже приємно. Коли я приїжджаю, всі кажуть 
мені: «З поверненням, міс Шульман». Я зупиняюся тут щоразу, 
майже відколи почала працювати в Vogue, хоча це непрестиж
ний житловий квартал, тимчасом як більшість показів і зустрі
чей відбуваються в центрі, в районах Сохо і Трайбека. Але тут 
затишні номери, а ще мені дали бонус —  симпатичну вітальню 
з глибокими кріслами та каміном на п’ятнадцятому поверсі.  
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Звідси відкривається один із тих приголомшливих краєвидів 
на мангеттенські висотки аля Леґоленд із їхніми кондиціоне
рами та кулерами для води на шпилькоподібних триногах.

16 вересня

Нині майже неможливо знайти логічного пояснення існуван
ню модних показів. Раніше вони надавали можливість про
фільній пресі та розповсюджувачам побачити, що створює 
дизайнер. Преса звітувала про те, який одяг можна буде при
дбати, а рітейлери замовляли колекції, що через п’ятьшість 
місяців опинялися в їхніх магазинах.

Тепер же в чотирьох столицях світової моди —  НьюЙорку,  
Лондоні, Парижі та Мілані —  відбувається, за скромними під
рахунками, понад триста показів (за офіційними даними, без 
неофіційних показів та презентацій), і ще стільки ж заходів 
у шоурумах. Незліченна публіка сидить у порядку ієрархії: 
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найважливіші, на думку модного дому, гості —  в першому ря ду, 
а решта —  в другомутретьому, часто й далі. Подивитися шоу —  
вже не прерогатива нечисленних щасливчиків. Більшість по
казів можна переглянути через трансляцію наживо або  ж, 
час тіше, в мережах Instagram або Snapchat, куди викладають 
фото відвідувачі або самі компанії. І велика частина того, що 
ви побачите, ніколи не потрапить до бутиків, адже магазини 
вже зробили великі закупи заздалегідь, із простіших, «комер
ційних» колекцій.

Показ дає дизайнеру змогу продемонструвати своє бачен
ня в найчистішому вигляді. Творець обирає моделей, на влас
ний розсуд формує їхні образи, додає декорації чи музику, які 
мають поглибити враження, та й саме приміщення впливає 
на атмосферу. Але найголовніше в усій цій пишній виставі —  
розголос і формування колективної думки, що відбувається, 
коли зібрати в одному місці компанію зацікавлених сторін. 
Найголовніше —  те хвилювання, яке виникає, коли ці люди 
бачать щось, що їм подобається і що вони хочуть придбати 
для зйомки, обкладинки, магазину чи навіть для себе самих. 
Довкола показу формується невловима динаміка, і саме тому 
я мушу бути присутня. Не прийти —  значить пропустити гру, 
у  якій я теж беру участь, навіть якщо часом здається, що я 
прос то днями висиджую на лавці, чекаючи на п’ятнадцяти
хвилинний показ, а потім знову сиджу, чекаючи, поки маши
на не виїде з затору.

Ще один чудовий день у НьюЙорку. Температура під трид
цять, зате не вогко, а небо сяє блакиттю. Із трафіком набагато 
гірше. Уранці мені знадобилося півтори години, щоб дістати
ся до центру, і  моя стурбованість перспективою пропусти
ти показ Michael Kors усе росла. У машині мене знімав Річард 
Мейсер, це трохи відволікало —  але й додавало занепокоєння. 
Урештірешт я вийшла й останні чотири квартали пройшла 
пішки, а коли забігла в залу —  останньою, —  то виявилося, що 
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за лаштунками відбувається якась драма й показ відклали ще 
на півтори години. Пішли чутки, що знепритомніла одна з мо
делей. Я сиділа поруч із Маріо Тестіно, який обмахувався про
грамкою й вітався з усіма й кожним, зокрема черга дійшла до 
одного з інвесторів Майкла —  Сайласа Чоу. Той глянув на ма
ленький фотоапарат, що висів у Маріо на зап’ястку, і гаркнув: 
«Сфоткай. Мене з дружиною». Він побіг до першого ряду по 
дружину, і Маріо, фотограф компанії Michael Kors, люб’язно 
зробив знімок подружжя.

Пепе, водійчилієць, просто блискуче ігнорує мій стрес, 
викликаний заторами, і в ті хвилини, коли я не пірнала в теле
фон розсилати листи, ми непогано теревенили собі про при
йдешні президентські вибори. «Трамп не заслуговує на об
ран ня», —  каже він про Дональда Т., який нині здобуває дедалі 
більшу прихильність виборців, і додає: «Та він говорить про 
імміграцію таке, чого ніхто більше не скаже. Я іммігрант, але 
перше, що я зробив, коли приїхав сюди, —  пішов учити англій
ську. Учити закони цієї країни. Тепер маємо нелегалів, які по
рушують закон, а тоді вимагають чогось від держави». Не те 
щоб він особливо підтримав Гілларі, коли я згадала її ім’я. Так 
само, як і Кевін Манкусо, який цього ранку приїжджав роби
ти мені зачіску. Кевін каже, Гілларі діє так, ніби «їй усе дозво
лено». І раптом мені спадає на думку, що перспектива Трампа 
очолити Штати, а Корбіна * —  очолити Об’єднане Королівство, 
хоча це й видається чимось екстраординарним, тепер цілком 
можлива.

Зазвичай я не викликаю в готель перукаря, щоб робив мені 
зачіску. Здебільшого я й до салону не ходжу, бо зачісуватися 
в перукаря —  одне з моїх найменш улюблених занять, хоча ба
гато хто, я знаю, вважає це розкішшю. Так нудно сидіти в кріс
лі, поки тебе смикають за волосся, тим паче що я не люблю 

* Джеремі Корбін —  британський політик, лідер Лейбористської партії та лідер 

опозиції з 2015 року.
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цей вигляд гладеньких пасем. Але навіть я усвідомлюю, що 
коли ти після довгого перельоту й тебе чекає знімальна гру
па, таки варто подбати про зачіску. Кевіну вдалося зробити 
мене більше схожою на американку —  блискучі кучері, що ле
жать слухняними хвилями, замість моєї фірмової зачіски аля 
спросоння. Хоча взагаліто я ухвалила рішення, про яке потім 
точно пожалкую, —  не готуватися до зйомок щодня. Сама дум
ка про те, що мені щоранку робитимуть зачіску й макіяж, зда
ється просто нестерпною.

Знімальна група вже відчула смак тижня моди, а ми з моєю 
командою відчули, як воно —  ходити всюди з передавачем до 
мікрофона, прикріпленим до пояса. Телевізійники, здається, 
годинами знімають, як я дивлюся на затор із вікна автівки, —  
навряд чи це захопить телеглядача. Куди цікавішою була моя 
зустріч із мініатюрною, засмаглою Вікторією Бекгем у її ве
личезному шоурумі. На ній —  довга спідниця й топ із м’ятого 
шовку, а ще купа блискіток на повіках. Знімальну групу по
просили приїхати на годину раніше, щоб встановити облад
нання й налаштувати світло; нам усім це здалося зайвим. Про
те Вікторії, схоже, вони анітрохи не заважали, хоча роки два 
тому все було б інакше. Вона дуже професійно розказала про 
свою колекцію і влучно відповідала на всі їхні питання. Ко
лекція отримала дуже добрі відгуки, вона вийшла заверше
ною й носибельною, навіть якщо —  як і чимало інших —  трохи 
завиразно перегукується з Céline.

Просто перед тим як поїхати, я помітила, що в невеличкий 
закуток за важкими чорними завісами напхалося зо шестеро 
людей із команди Вікторії, ховаючись від камер і сміючись над 
своїм становищем. Ми так і не зрозуміли, чому їм не можна 
було зніматися. Бренд Бекгемів —  це щось неймовірне. Кожен 
у родині робить свою справу блискуче, і кожен, віддзеркалю
ючи успіх інших, збільшує спільну силу всієї сім’ї —  навіть Гар
пер із її кісками та стилем крихітки.
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Приземлилася в Гітроу і, чекаючи на багаж біля каруселі, по
чала перевіряти листи, яких назбиралася ціла купа: хто має 
робити інтерв’ю з Карлі Клосс для грудневого числа, якщо її 
агент не раз переносив зустріч, а наш журналіст поїхав із Нью
Йор ка?; новина: сьогодні на вечірці, присвяченій Лондонсько
му тижню моди, яку я організовую в резиденції ВінфілдГауз 
спільно з американським послом і його дружиною, Метью та 
Брук Барзенами, має бути дивовижна комбінація —  держав
ний секретар Джон Керрі й Донателла Версаче; повідомлення 
від моєї літагентки Юджині з трохи невтішною статистикою 
продажів роману «Папуги». На щастя, одразу за ним прийшов 
схвальний лист від якогось читача.

Удома я бачу, що за чотири дні моєї відсутності в саду запа
нувала осінь. Тисовий живопліт поцятковано червоними ягід
ками, а лоза за кухонним вікном обважніла від виноградних 
грон, які мені нема коли зібрати й перетворити на смачню
щий конфітюр чи джем. Щороку я почуваюся винною, коли 
викидаю ці грона, так само як через вишнюморель у черв
ні, яка годує птахів, плямує плитку чорним соком і засмічує 
її кісточками. Сьогодні краєвид із вікна так відрізняється від 
учорашнього: липи й напівзів’ялі виткі троянди, мотузки для 
білизни й череп’яні дахи. На якусь мить мені палко забажа
лося знов опинитися під широченним ньюйоркським небом, 
у його ясному світлі, адже тут прогноз обіцяє рясну зливу та 
невиразну сірість. Сподіваюся, до шостої вечора небо проясніє, 
адже сад ВінфілдГауза —  одна з родзинок резиденції, поруч із 
joie de vivre * Метью і Брук.

* Життєрадісність (франц.).
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Учора вечірка була казкова, і  я лягла спати цілковито щас
ли вою. Я  приїхала в  неопалладіанський ВінфілдГауз у  Рі
джентспарку * за п’ятнадцять хвилин до початку, але на вході 
мене затримала масова ретельна перевірка. Там завжди дба
ють про безпеку, але її посилили через приїзд Джона Керрі. 
Аргумент, що я організовую цю вечірку, допоміг мені не одра
зу. Але зрештою мене провели до будинку повз дитячу гірку 
для скейтбордів, яку Барзени встановили на подвір’ї.

Там мене привітала звична юрба фотографів, комунікацій
ників, асистентів і працівників кейтеринґу (а також діджеїв 
для особливої нагоди). Зазвичай на таких професійних вечір
ках зала виглядає залюдненою ще до того, як прибуде перший 
гість, а мене якийсь час знічев’я фотографують саму, —  поки 
не з’явиться хтось іще, кого варто було би зняти. Підходить 
Саша Форбс, яка допомагає мені організовувати всі вечірки 
від Vogue, і повідомляє, що Донателла не приїде.

Однією з перших прибула Алекса Чанґ, яка щойно випусти
ла серіал про майбутнє моди, і він уже став популярним на но
вому YouTubeканалі Vogue. У цих відео Чанґ розмовляла з різ
ними людьми, дотичними до модного бізнесу, від модельєрів 
до викладачів і студентів. Серіал мав вийти розважальним 
і трохи інформативним, і їй це вдалося. Вона метка й розум
на. Коли я представила її Брук, Алекса сказала, що їй приємно 
бачити на столах Jack Daniel’s, а Брук розповіла, що бурбон —  її 
родинний бізнес.

Це вдруге ми організовуємо вечірку спільно з Барзенами, 
і  вдруге її спонсорує рітейлер J. Crew. Розваги в  посольстві, 
здається, переважно фінансує хтось інший, так само і в нас, 
у Vogue. Брук на знак лояльності вдягла чорний комбінезон 
від J. Crew, що виглядає фантастично. Брук —  гнучка, дуже  

* Один із головних королівських парків Лондона.
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приваблива жінка з  неймовірною теплотою в  спілкуванні 
й талантом виявляти свою зацікавленість до кожного.

Мені дуже подобалися попередники цього подружжя, Мар
джорі та Луїс Сасмени. Вони належали до іншого покоління 
в плані підходу, особливо Луїс, здоровань, схильний виступа
ти в ролі мовчазного літнього політика —  на контрасті з іні ціа
тив ною в спілкуванні Марджорі. Метью, на противагу йому, 
блукає залою в сорочці з розстібнутим коміром, із келихом 
у руках, балакаючи з гостями. У них різні стилі, хоча обидва 
подружжя цікавляться мистецтвом і володіють деякими фан
тастичними роботами.

Вікторія Бекгем з’явилася, як завжди, у сяйві софітів, але 
за кілька хвилин її перевершив у зірковості Джон Керрі. Я га
дала, він прослизне через чорний хід і  піде собі просто до 
ліжка —  ну або випити чогось у приватній атмосфері нагорі, 
але натомість він сміливо вийшов супроти нуртування зали 
в розпалі свята. Йому майже одразу ж представили Вікторію, 
і вони розмовляли так довго, аж я подумала, що він, певно, 
вже не встигне ні з ким поспілкуватися, але Джон пробув на 
вечірці значно довше за ті півгодини, про які мені попередньо 
казали. Він такий високий, що людині мого зросту майже не
можливо встановити з ним зоровий контакт, і навіть нахиля
ючись до свого співрозмовника, зазвичай він дивиться кудись 
у залу. У галасливій залі нелегко встановити і слуховий кон
такт. Керрі сказав, що наступного дня йде на матч «Арсенал» 
проти «Челсі», свій перший футбольний матч у Британії, куди 
його запросили американські власники «Арсеналу». Коли по
ширилися новини про присутність на вечірці Джона Керрі, 
градус спілкування в залі злетів до неба: він сяяв, наче справ
жня зірка, і змінив хід усієї вечірки. Я з превеликим задово
ленням спостерігала, як він балакає з Бой Джорджем і, спи
раючись на одвірок на виході в сад, слухає Lion Babe, дочку 
Ванесси Вільямз Джилліан із левиною гривою, яка заспівала 
кілька пісень.
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Пізніше я побачила Вікторію, вона сиділа на терасі, скинув
ши туфлі. Я запитала, про що вони говорили з Керрі. «Він ска
зав, що бачив мене в ООН, —  відповіла Вікторія, маючи на увазі 
промову, яку вона виголосила цього року, —  і додав: “Нам тре
ба поговорити про Сирію”». Вираз обличчя Вікторії свідчив, що 
її така пропозиція здивувала не менше, ніж мене. Це, безпе
речно, демонструє, що навіть міжнародні політики не можуть 
протистояти спокусі цієї зірки. Того ж вечора з’явилися нови
ни, що Америка вступає в переговори з Росією на ту саму тему.

Через півтори години приїде Роберт Спенслі. Його найняли во
зити мене містом під час Лондонського тижня моди. Сьогодні 
чудовий день, і мені хочеться трохи побігати в парку навпроти 
будинку. Біжучи звичним маршрутом, я бачу, як дітлахи (май
же всі —  хлопчики) грають у традиційний для суботнього ран
ку футбол, а за ними спостерігають татусі. Здається, ще зов
сім недавно Сем був одним із тих хлопчаків, стояв там у своїй 
завеликій футболці «Квінз Парк Рейнджерс». Тоді я належала 
до нового покоління мам у парку, а тепер я —  старий вартовий 
цих околиць.

21 вересня

До міста приїхав Louis Vuitton і привіз свою виставку. Її влаш
тували в  колишньому офісному центрі на Стренді *, там 
можна снувати між залами, в яких виставлено різноманітні 
валізи, і сумки, і одяг від Louis Vuitton, а ще —  технологічно за
паморочливі відеоінсталяції. Той факт, що Louis Vuitton праг
не взяти участь у Лондонському тижні моди, яскраво свідчить, 
наскільки це престижно.

Вечеря на честь відкриття мала бути в клубі Робіна Берлі 
за адресою Гертфордстрит, 5. Мене запросили на 21:30, та я 

* Центральна вулиця Лондона, що поєднує політичний і діловий центри столиці.
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припустилася помилки (а мала б уже знати) і прибула о 21:35, 
коли в клубі ще майже нікого не було. Невдовзі приїхала Даша 
Абрамович і ввічливо запитала мене про мій роман, у якому 
молода росіянка виходить заміж за дуже успішного старшо
го росіянина. Я не наважилася спитати Дашу, чи вона його 
читала. Тоді вона повернулася до мого боса, Джонатана Нью
гауза, щоб дізнатися, що він думає про «нашу батьківщину». 
Він дещо знає про Росію завдяки запуску там Vogue у 1998 році, 
а потім —  Vogue Ukraine у 2013. Джонатан вважає, що Путін веде 
довгострокову гру в кота й мишку, саме так він бачить відно
сини США та Росії, і нагадує Даші про Берлінську кризу за 
Хрущова й Кеннеді в 1961. Даша неймовірно приваблива: ве
ликі очі, широке обличчя й безмір упевненості, яку дає заміж
жя за одним із найвідоміших олігархів світу.

Приблизно за сорок хвилин зала раптом наповнюється 
прекрасними моделями і великими шишками з LV. Височен
на Лілі Дональдсон, уповита в хмару білого хутра, Алекса в ко
роткій смугастій сукнісорочці —  вона добряче попрацювала 
задля цієї вечірки, —  і Ніколя Ґеск’єр, як завжди, дуже друже
любний і розслаблений на вигляд, попри своє становище жор
стко контрольованого модельєра. Мене посадили між Джона
таном і виконавчим директором бренду Майклом Берком за 
довгий стіл, схожий на стіл молодят на весіллі. Молодь роз
містили за боковими, адже для них це був символічний ві
зит, і їжа їх мало цікавила: Кара Делевінь зі своєю дівчиною, 
St. Vincent *, та сестрою Поппі (нереально білявою, з таким са
мим білявим чоловіком). Коли почали прибувати інші, не за
прошені, і тиснутись у залу, вечеря стала нагадувати гру в га
рячі стільці. Але оскільки раз у раз хтось виходив на перекур, 
місця весь час вистачало всім.

* Псевдонім співачки Енні Кларк.
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На рейсі британських авіаліній до Мілана о  9:25 зібралася 
вели чезна компанія fashionжурналістів. Усі позіхали після 
вечері, яку Вікторія Бекгем влаштувала в своєму магазині 
в останню ніч Лондонського тижня моди. На цій вечері я сиді
ла поруч із Саймоном Фуллером, її партнером у бізнесі й ме
неджером, котрий переїхав до ЛосАнджелеса заради своєї 
дру жи ниаме ри кан ки. Вона отот має народити двійнят. Він 
сказав, що волів би жити в Лондоні, але насправді немає особ
ливої різниці, в якому місті він оселиться. Він постійно в до
розі. Мені ж хотілося б, щоб Вікторія робила показ у Лондоні, 
а не в НьюЙорку. Всетаки вона вважається британським ди
зайнером і має тут величезну підтримку.

У Мілані ми вперше зупинилися в  готелі Palazzo Parigi.  
Раніше я дуже любила готелі, але тепер усвідомлюю, що вони 
взагалі не дають розслабитись. Постійна зміна мешканців за
ражає атмосферу неспокоєм, і я весь час почуваюся так, наче 
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мені треба кудись бігти, навіть у рідкісні миті, коли можу від
почити, замовити їжу в номер і щось почитати чи подивитися.

З мого номера відкривається широка панорама міста, і тут 
є балкон. Дивно, але дуже важко знайти красивий краєвид Мі
лана, чи то згори, чи із землі. Внизу немає жодної перспекти
ви —  будівлі стоять просто перед тобою —  і не видно дальшого 
обрію. Навіть тут, нагорі, краєвид потворний, —  поміж старих 
вуличок випинаються доситьтаки посередні новобудови. Але 
щойно я бачила прекрасну райдугу після зливи, яка припус
тила, як тільки ми приземлилися.

Більшість їхали сюди заради показу Gucci. Усім довелося пово
лі повзти машиною через місто, тоді пробиратися до складсь
ких приміщень крізь залиту дощем територію заводу. У за лі —  
кремовий килим із принтамизмійками, що перегукується 
з ширмами, обклеєними вінтажними шпалерами. Це перший 
із великих міланських показів, і в залу набилося повно стиліс
тів, фотографів, журналістів і рітейлерів, які теревенили, че
каючи на початок, так, ніби не бачилися тільки вчора.

Шоу справило цілковито інакше враження, ніж у останні 
десятиліття шику і глянцю, коли покази проводили у вишу
каних темних залах із драматичним освітленням. Естетика 
аля ґікгламур, яку впровадив минулого року Алессандро Мі
келе —  його запустили на посаду креативного директора лише 
за кілька тижнів до показу —  визріла, і тепер стало зрозумілі
ше, до чого він веде. Було море сумок, і ременів, і ювелірних 
виробів —  такі собі старі гламурні скарби, а не конвеєр Itbags *. 
Одяг був дико дорогим і нагадував стиль комісійних магази
нів своїми хутряними облямівками та ювелірними золотими 
й смарагдовими вставками, ботанськими охровими й гірчич
ними відтінками.

* Поняття, що позначає популярні в 1990-х і 2000-х роках унікальні дизайнер-

ські сумки, які ставали культовими серед поціновувачів моди.
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24 вересня

Попри дощ і прохолодну погоду, вчорашню вечерю на честь 
Алессандро проводили у великому шатрі в саду. Роберт Трі
фус із Gucci сказав мені, що під час першої репетиції у червні 
він турбувався, чи не буде в шатрі надто вогко, але навіть не 
думав, що буде аж так мокро. Іще вчора зранку вони не підоз
рювали, що дощитиме так сильно.

Два довгі столи й одне довге меню —  чотири страви, які де
тально описав для нас шефкухар, один із найкращих у  Іта
лії, як нам сказали, —  кожна страва з окремого регіону країни. 
Дуже амбітний план для модної індустрії —  влаштувати таку 
гурманську трапезу. Я обрала страву з регіону між Міланом 
і Римом під назвою «особуко», а виявилася вона маленькою 
калюжкою темночервоної підливки, у якій плавав хрумкий 
рис різото.

Мені представили усміхненого чоловіка в окулярах у тем
ній оправі, але я не почула його імені. Лише пізніше я зрозумі
ла, що це був Федеріко Маркетті, керівник недавно об’єднаних 
компаній Net-a-Porter та Yoox. Із того, що я читала, у мене скла
лося враження про нього як про безликого простобізнесме
на, але він, виявилося, зовсім не такий, а дотепний і говіркий, 
одружений із молодою англійкою. Після злиття він щотиж
ня проводить два дні в  Лондоні, і  тому шукає хороший го
тель у західному районі міста. Його офіс розташовано в цент
рі Westfield * у ШепердзБуш **. Я дуже хотіла познайомитися 
з ним, адже Condé Nast саме входять до сфери онлайнторгівлі, 
плануючи в наступному році запустити сайт Style.com. Феде
ріко сказав, що якби він знав про цей бізнес те, що знає тепер, 
то, можливо, навіть не починав би його.

* наразі найбільший у Європі торговий центр.

** район у західній частині Лондона.
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Зліва від мене сиділа Алекса, оскільки людина, котра мала 
сидіти між нами, не прийшла, а ФрансуаАнрі Піно, господар 
вечірки з другого боку від неї, упродовж майже всієї вечері 
говорив із Анною Вінтур, головною редакторкою американсь
кого Vogue. Це добре, адже Алекса дісталася мені. Навпроти 
сиділа Дакота Джонсон; вона, як сказала Алекса, ходить на 
вечірки зі своїм найкращим другом і цим немало ускладнює 
йому життя. Незважаючи на це, дівчата обмінювалися тексто
вими повідомленнями весь вечір.

Дакота має бути на обкладинці нашого лютневого номера, 
тож я раділа, що вона так чарівно виглядає: приємне, дещо 
хлопчакувате обличчя та скуйовджене каре. Коли бачиш лю
дей особисто, вони часто цілковито відрізняються від себе са
мих на екрані, —  а Дакота виглядає краще. Завжди важко зро
зуміти, хто буде правильним вибором для певної обкладинки. 
Дакота стала відомою переважно завдяки фільму «П’ятдесят 
відтінків сірого». Нова її стрічка, «Великий сплеск», що вийде 
якраз на час виходу того номера, —  далеко не така гучна.

З другого боку від мене сидів Геміш Боулз із американсько
го Vogue у теракотовому костюмі з квітковим візерунком від 
Gucci. Його робота нагадує роботу не дуже секретного агента, 
який просочується в світ моди й великих грошей, аби дістати 
історії для журналу, а ще він, красень, супроводжує Анну на 
різноманітних модних подіях. Не впевнена, чи Геміш хоч раз 
запитував у мене щось про мене саму, але якщо не відходи
ти від його улюблених тем —  він просто майстер причаровува
ти. Він розповів мені, що має понад чотири тисячі предметів 
у своїй колекції вінтажного одягу, які зберігаються в різних 
складах по всій Америці. Керувати колекцією такою розміру —  
це вже ціла професія, не кажучи вже про мандри світом на по
саді чарівливої зброї.
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Зранку прокинулася, а надворі сяє сонечко —  ура! —  і отот роз
почнеться цілий день показів, але спершу треба наді сла ти Де
віду та Сему повідомлення й нагадати виставити відповідні 
баки зі сміттям для сміттєзбиральної машини. Наша адмініс
трація в  Бренті * нещодавно запустила нову неймовірно за
плутану систему з чотирма баками та вивозом різного сміт
тя в різний час. Один із цих контейнерів —  крихітний зелений 
ящичок, куди слід викидати харчові відходи. Коли я поскар
жилася, що ми ніяк не помістимо в нього наші харчові відхо
ди за тиждень, вони запропонували прислати людину, яка 
навчить мене ефективніше використовувати продукти. На
приклад, пояснив оператор, замість того, щоб викидати ста
рий сир, чи не думала я приготувати кіш? Серйозно?

У мене є паперова мапа міста, але міланська однобічна сис
тема дорожнього руху досі здається мені загадковою. Оскіль
ки я постійно їжджу машиною, то не маю жодного відчуття 
орієнтації в цьому місті, тож цього разу постановила собі біль
ше походити й усвідомити, як воно все поєднується. Машина 
й водій мали б додавати тобі влади, але часто все інакше —  ти 
дитинієш, стаєш нездатною викрутитися без них.

26 вересня

Упродовж майже всієї поїздки до Мілана мене мучила тяж
ка застуда, яка змушує почуватися повільною й незграбною 
і робить із мене геть непривабливого співрозмовника через 
увесь цей нежить і чхання. Я не одна така, і ми ділимося ліка
ми —  Lemsip, ібупрофен, оцилококцінум. Жоден засіб не дає 
ані найменшого ефекту. Я взула туфлі на підборах, і коли мій 
водій Массімо бачить мене, його обличчя сяє. Він каже: «Ви 
сьогодні дуже чарівно», —  і виструнчується, натякаючи на мій 
збільшений зріст. Я приймаю це за комплімент. Може, інші 

* район у північно-західній частині Лондона.
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сприйняли б це як нав’язливий сексизм? Я тепер часто думаю, 
що поведінка чоловіків у часи моєї молодості зараз вважала
ся би неприпустимою —  повсюдний флірт, дотики і дражливі 
жарти. Нам це здавалося кумедним, іноді лестило, у найгір
шому випадку докучало. Нині хуліганам світила б інквізиція  
від HR.

Місто сьогодні більш пожвавлене, ніж зазвичай, і мені вда
лося заскочити в Фонд Prada, де Міучча Прада та її чоловік 
Пат ріціо Бертеллі створили величезну компіляцію робіт мис
тецтва для всього міста. Тоді Массімо відвіз мене в передміс
тя до Ангару Бікокка, величезного артпростору на базі заводу 
Pirelli, розташованого поруч із промисловими об’єктами та за
лізницею. Сем писав мені електронкою, що до й так монумен
тальної інсталяції «Сім райських палаців» у гігантському анга
рі додали п’ять нових робіт Кіфера. Хоча я й досі не навчилася 
розуміти мистецтво Кіфера, мене завжди охоплює захват від 
нього. Нові картини були приголомшливі й справляли потуж
не враження в тому темному лункому приміщенні поруч із ве
жами «Палаців». У поїздках я завжди намагаюся знайти час на 
якісь заняття, не пов’язані з модою. У НьюЙорку мені вдало
ся побачити новий музей Вітні та скульптури Пікассо в Музеї 
сучасного мистецтва. Треба вибиратися зі своєї бульбашки, 
щоб дати мозку сприйняти щось нове й уникнути нападу кла
устрофобії. Чотири тижні подорожей із одними й тими сами
ми людьми можуть будького звести з глузду, і час від часу все 
починає нагадувати «Володаря мух». Гаразд, я перебільшую, 
але відчуття замкненого простору точно є.

Мілан —  дивне місто з чудесними цікавинками, які майже 
неможливо відшукати. Я обідаю з Карло Капаса, який тепер 
очолює італійську Палату мод —  вони організовують місцевий 
тиждень моди. Симпатичний чоловік та успішний бізнесмен, 
а також співвласник бренду Національної палати мод, він на
магається зробити місто привабливішим для іноземців під 
час показів.
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Це добре, але найкорисніше було б забрати день із Мілансь
кого тижня моди й віддати його Лондону, або принаймні дати 
нам день на приїзд до Італії. Утім, Карло сказав, що не зможе 
переконати модні доми змінити щось у розкладі. Нині щодня 
відбувається показ якогось великого бренду, а це означає, що 
якщо ми поїдемо раніше, то образимо когось із них. Очевид
но, набагато логічніше було б поставити два чи три бренди на 
один день, але вони не хочуть ділитися, боячись, що це змен
шить кількість відгуків у пресі та рівень загальної уваги до 
кожного. Ясна річ, Gucci не хоче ділитися з Prada, а Dolce & Gab-
bana —  з Armani. І кожному потрібно кілька годин на підготов
ку моделей, це також ускладнює організацію двох великих 
показів у один день. Дуже італійське суперництво —  Монтеккі 
проти Капулетті.

В інших містах, здається, таких проблем не виникає. Топ
ди зайнери погоджуються ділити дні з іншими, навіть якщо їм 
це не дуже подобається. Та й принцип покриття в пресі тепер 
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інший. Уже нікому не йдеться про колонку в завтрашній газе
ті. Важливі відгуки публікуються в інтернеті за годину, і абсо
лютно можливо однаково приділити всім увагу. Стара конку
ренція в плані друку —  наприклад, кількість сторінок, розмір 
заголовку та порядок статей —  уже не має значення.

Розмови про тривалість тижня моди та розподіл днів між 
містами тривають, відколи я прийшла у Vogue 1992 року, і, без 
сумніву, велися ще задовго до того. Але ніяких змін не відбу
вається, хіба зустрічей щораз більше.

28 вересня

Дивне відчуття, коли повертаєшся додому —  і маєш негайно 
кудись їхати знову. Золота осінь —  коли прокинулася, я поба
чила за вікном спальні ширму з золотого листя, обарвленого 
сонцем. Минулої ночі було місячне затемнення. Коли я при
їхала додому, ми вийшли в сад подивитися —  було близько де
сятої години, і місяць висів у небі, сяйливочервоний. В іншо
му житті я б навела будильник на третю ранку, щоб побачити 
саме затемнення, але мені треба було поспати. На підлозі кух
ні на мене чекало розкидане пір’я, певно, сліди серії пташиних 
убивств Коко. Неясно було, хто залишив його там так надовго, 
але докази вказували на Сема, який був удома сам і якийсь час 
ігнорував це. Девід приготував мені яєчню, і я впала на ліжко, 
а розпаковування валізи відклала на завтра.

Після показів я переконана, що нам треба зрозуміти, як 
краще використати можливості друкованої преси та цифро
вих технологій, спробувати знайти шлях у цьому новому світі, 
де щодня якийсь свіжий додаток чи девайс вимагають інакшої 
реакції. З огляду на те, як швидко відбувається прогрес, я не 
впевнена, що треба хапатися за все лише тому, що воно існує. 
Можливо, варто почекати й побачити, як це вдається іншим, 
а не ловити кожну соломинку тільки тому, що це можливо.
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На стіні в мистецькій залі висить грудневе число, і виглядає 
воно добре. Я в захваті від розділу про вечірки, але це й не 
дивно, адже ідея була моя. Тут є чудові матеріали, які справ
ді вловили магію особливого свята. Процес упорядкування 
журналу —  це своєрідна алхімія, яку важко чітко визначити. 
Я складаю план того, що, на мою думку, ввійде у номер, але 
врештірешт він починає жити власним життям. Деякі мате
ріали не вдаються такими, як планувалося, деякі вимагають 
більше простору, а  інші виглядають не зовсім так, як я собі 
уявляла, і я щось змінюю. Значна частина наших продуктів 
вимагає багато коштів, тож я обмежена в тому, що можна ви
кинути, особливо з модних фотосесій. Часто результат мене 
дивує, і це одна з тих речей, які найбільше подобаються мені 
в роботі редактора. Ось чому я страшенно не люблю планува
ти далеко наперед чи не лишати місця для змін. Хоча здаєть
ся абсолютно логічним мати набір статей, які можна вставити 
в будьякий час, у реальності вони так довго «висять» неви
користані, що моє бажання опублікувати їх зникає. Я завжди 
скаржуся, що в нас немає ніякого «запасу» матеріалів, не при
в’я за них до дати, і хтось неодмінно скаже мені: це через те, 
що я сама їх уникаю.
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Жовтень

3 жовтня

Перші кілька днів Париж, як завжди, гуде від пліток. Неначе 
за три тижні показів назбиралося ціле вогнище чуток, і в ос
танній тиждень воно готове загорітися. Моя інтернеткоман
да розповідає, що всі кажуть, наче це буде останній показ Рефа 
Саймонза для Dior. Я не сприймаю ці новини надто серйозно, 
адже так часто всі «з надійних джерел» знають, що колекція 
того чи іншого дизайнера буде останньою, або що котрийсь 
модельєр отот точно стане креативним директором якогось 
великого бренду, або що скоро звільнять редактора якогось 
журналу, або що якась відома марка спалює весь нерозпрода
ний одяг. Що довше ми сидимо на лавочках, намагаючись не 
горбитися, слухаючись групки фотографів біля краю подіуму, 
які кричать нам «не схрещувати ноги», та уникаючи зорового 
контакту з певними людьми, —  то більше нам потрібно розва
жатися таким чином.

Я поїхала до Парижа в середу дуже раннім потягом Euro-
star, як і належить передовичці. Наша команда розділиться, 
щоб відвідати різні покази, тож зі мною спочатку буде лише 
один чи два співробітники. Коли я приїхала на вокзал, вагон 
бізнеслаунж був уже забитий, хоча я думала, що прибуду за
вчасно. О п’ятій ранку не варто марнувати жодної миті, яку 
можна витратити на сон. Коли я вийшла з паризького Північ
ного вокзалу, то одразу ж помчала через сад Тюїльрі на показ 
Джона Ґалліано для Margiela, який виявився дуже успішним. 
Я подумала, що це вперше він зміг поєднати власну роман
тичноісторично естетику з духом самого бренду.

Наступного дня в мене була зустріч із Сідні Толедано, вико
навчим директором Dior. Я хотіла зустрітися з ним, бо ми не 
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бачилися вже кілька років, ще відколи він замінив Джона на 
Рефа Саймонза. Конференцзала зі стінами діорівського сіро
го кольору та шкіряними кріслами розташовувалася на чет
вертому поверсі будинку на авеню Монтень, а з вузенького 
балкончика, як показав мені Сідні, відкривався краєвид на 
Будинок інвалідів. Був ідеальний ранок —  синє небо і сіробілі 
елегантні паризькі авеню. До нас приєднався Олів’є Біалобос 
у кашеміровому шарфі; він усе життя працює в Dior і, здається, 
анітрохи не старіє. Треба сказати, він був радий бачити мене 
не більше, ніж у всі наші попередні зустрічі.

У Сідні був із собою примірник журналу з напівпрозорими 
різнокольоровими закладками на кожній сторінці —  де згаду
вався Dior, де фігурували інші бренди й так далі. Хтось про
глянув усе число й жовтим маркером позначив кожну згадку 
про компанію. Сідні був стурбований тим, що, за їхніми під
рахунками, Dior начебто отримав менше уваги, ніж минуло
го року. Я вперше почула про це, тож не могла пояснити йому 
причину такої ситуації, хоча щоб викривити картину, достат
ньо лише однієї великої статті на місяць про певного дизайне
ра, наприклад, як про Макквіна й відкриття виставки в музеї 
Вікторії та Альберта. Хай там як, а нам, на щастя, вдалося змі
нити тему, і я провела годину за цікавою розмовою про бізнес, 
а також про те, скільки лідерів fashionіндустрії, як і він, родом 
із Касабланки —  наприклад, Джозеф Еттедґі.

Учора я на день повернулася в офіс. Листопадове число вже 
лежало на моєму столі, і нова дівчина Бонда, Леа Сейду, на  
обкладинці виглядала ще енергійнішою, ніж я сподівалася.  
Дуже мило: текстурний рожевий фон, Леа в тілесній сукні від 
Dolce & Gabbana з великою багряною трояндою. Та разом із 
тим вона тут видається дуже рішучою.

Хвала небесам: здається, ми майже домовилися з Harrods 
про спонсорство для Фестивалю Vogue, і я вже бачила візуа
лізацію шатра, який хочу поставити біля меморіалу принца 
Альберта. Сьогодні субота, тож я вирішила пробігтися в Кен
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сінґтонському парку, щоб поглянути на запропоноване нам 
місце —  от і стимул бігти далі. Мені подобається ідея розташу
ватися близько до дороги, адже так перехожі бачитимуть шат
ро і, сподіваюся, лоґотипи Vogue.

4 жовтня

Знову в Парижі —  на вечері, яку дають Hermès та Apple на честь 
їхньої співпраці над годинником Apple Watch. Я сиділа поруч 
із чоловіком, який раніше працював у Adobe, а потім три роки 
розробляв технологію для годинника. Його звати Кевін, і він 
сказав, що не дозволяє своїм малим дітям проводити з айпа
дами й іншими пристроями більше, ніж півгодини на день. 
Але він був у захваті від годинника й від того, чого ця новинка 
могла б досягти. Ошатний шкіряний ремінець від Hermès, без
перечно, дуже прикрашає ґаджет, та я досі не зовсім розумію, 
як застосовувати свій екземпляр, який мені люб’язно подару
вали. Проте всі в Apple на такому ентузіазмі, що розводитися 
про це було б, певно, невдячністю. Шлюбні ігри між модою 
й технологіями тривають. Кожен хоче те, чого нема в іншого, 
і дедалі частіше модні доми наймають людей із досвідом у га
лузі технологій —  і навпаки.

8 жовтня

Лондон. Світло дня лише починає займатися, і я чекаю, доки 
відкриється парк, щоб піти на пробіжку. Чотири тижні пока
зів надзвичайно сильно позначаються на фігурі: забагато дов
гих пізніх трапез, замало вправ і ще ця спокуса —  дуже доб рий 
хліб на кожному столі в Мілані й Парижі. Я набрала сім фун
тів *, і це мені не подобається.

* трохи більше як 3 кг.
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Тепер, коли марафон показів позаду, мене охоплює відчут
тя спокою, а водночас я відчуваю острах і хвилювання перед 
наступним етапом роботи. Стільки всього треба зробити.

Учора я, здається, домовилася з першим спікером для Фес
тивалю: Ґрейс Коддінґтон. Я хочу поставити її в пару з Люсін
дою Чемберз, нашою директоркою відділу моди, котра була її 
асистенткою в 70х та на початку 80х. Думаю, два покоління 
модних директорів Vogue, які ще й колись працювали разом, —  
це буде просто бомба. Я перехопила Ґрейс на рецепції паризь
кого готелю Shangri-La й запросила її, а вчора ми опинилися 
в одному вагоні потяга Eurostar. Між готелем і потягом вони 
з  Люсіндою встигли поговорити про виступ і  про фото, які 
можна для нього взяти, це здається мені добрим знаком. На
ступного року вона випускає парфуми спільно з Dover Street 
Market, а ще за її автобіографією знімуть фільм. Ґрейс спочат
ку думала, що першою претенденткою на роль молодої себе 
вона обрала б Сіршу Ронан, але потім їй спало на думку, що 
Ронан, взагаліто, вже надто доросла. У Ґрейс надзвичайне об
личчя —  єлизаветинське в своїй білизні та строгості, обрамле
не вогненним волоссям.

13 жовтня

Їздила до Кенсінґтонського палацу на зустріч із командою гер
цогині Кембриджської. Я так переживала, як би не спізнитися, 
що приїхала на півгодини раніше й сиділа, чекаючи, в машині 
біля супермаркета Wholefoods. Мене попереджали, що треба 
взяти з собою документи, і все ж, коли я подаю свій паспорт 
Джону, який сидить у  прохолодній будці біля поліцейсько
го шлагбаума, він посміхається й  каже: «Я  знаю, буває». Я, 
нічого не розуміючи, дивлюся на нього, а  він показує мені 
паспорт, звідки визирає не моє, а Семове обличчя. Добре хоч 
це не посадка на літак —  тут охоронець просто каже, що таке 
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трапляється постійно. Уранці я поспіхом схопила паспорт 
і навіть не зазирнула в нього.

Ми з Ніколасом Калліненом і Пім Бекстер із Національної  
портретної галереї зустрічаємося з Ребеккою Дікон, особис
тою секретаркою герцогині, та Джейсоном Кнауфом, сек ре та
рем із комунікацій королівського подружжя, щоб обговорити 
можливість зйомки на обкладинку Vogue. Ми всі викладаємо 
свої карти: я кажу, що мені потрібна обкладинка, яка допомо
же продати журнал, яка захоплюватиме людей і буде не надто 
строгою, а вони кажуть, що хочуть щось таке, що матиме зна
чення в контексті ролі герцогині в галереї.

Я принесла зразки робіт десятка британських фотографів 
від откутюр до портретної зйомки, які моя креативна дирек
торка, Джеймі Перлман, зібрала під присягою нерозголошен
ня. Деякі з них неідеальні, якот дизайнер Джонатан Андерсон 
у гамівній сорочці на фото Тіма Вокера, і я, дивлячись на знім
ки очима секретарів герцогині, розумію, як важко їм перенес
ти ці зразки в контекст роботи з нею. Їхні інстинкти підказу
ють, що герцогиня обрала б молодшого, ще не надто визнаного 
модного фотографа, але вони просять нас із Ніколасом Каллі
неном підготувати до наступної зустрічі меншу вибірку.

19 жовтня

Я божеволію, намагаючись привести все до ладу перед нашою 
відпусткою в Індії. Не існує ідеального часу для відпустки, але 
зараз вона здається особливо невчасною з огляду на мільйони 
рішень, які треба ухвалити.

Ми все ще чекаємо, щоб Harrods підписав той контракт. 
Вони хвилюються, що ми розмістимо поруч інші бренди, 
а це буде підважувати їхню позицію єдиного спонсора. На
віть флаєр із назвою таксі створив би проблеми. Ми намагає
мося запевнити їх, що цього не станеться, але обговорення, 
здається, зайшло в глухий кут. А не маючи від них офіційного 
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підтвердження, я хвилююся через платежі за ранні етапи під
готовки, які вже й так прострочені.

На щастя, прийшли фото Джиджи Хадід для обкладинки 
січневого числа, і серед них є чотири чудові варіанти. Я осо бис
то долучилася до добору одягу для цієї зйомки, і тепер тішуся, 
що всі варіанти, здається, спрацювали. Іноді ми досліджуємо 
реакцію потенційних покупців на обкладинку, і в цьо му ви
падку фото, яке обрали модний редактор і фотограф, отрима
ло вищий рейтинг, ніж те, що сподобалося мені. Користуючись 
привілеєм головного редактора, я попросила провести ще 
одне опитування. Аргументи на користь найменш улюбленого 
мого фото такі: Джиджи на ньому вишуканіша, більш у стилі 
Vogue, —  а мені тимчасом до вподоби розслаблений, вільний об
раз із голим пупцем, у білих джинсах і светрі Bella Freud. Зви
чайно, з багатьох поглядів надзвичайно непросто домогтися 
такої чіткої ідеї, яку має бренд Vogue. З іншого боку, вона дуже 
ускладнює рух уперед.

Сьогодні була ще одна зустріч у Національній портретній 
галереї щодо виставки, яка відкриється наступного року. Нам 
іще треба ухвалити рішення про те, хто працюватиме над тех
нічним боком відео та інших медіаекспонатів, які тепер ство
рює Vogue. Я сказала, що, здається, вже запізно ухвалювати 
таке рішення, але Сара Тінзлі, кураторка виставок, гостро від
повіла: «Для нас не пізно. Якби вже був грудень, було б піз но. 
Ми просуваємося саме так, як я й хотіла».

Планується створити аудіоґід, у якому фігуруватимемо 
ми з Патріком Кінмонтом та Робіном М’юром, а також фото
граф, якого ще треба обрати —  майже неможливо ухвалити 
це рішення. Чомусь перші кандидати на озвучення —  Том 
Гіддлстон та Анна Фріл. Я впевнена, що обоє годяться, але не 
розумію, які були критерії добору, адже ці двоє акторів, як на 
мене, досить різні.

Ми обговорили дизайн табличок і те, що, як я дізналася, 
називається «інтерпретацією» (для непосвячених —  це напис, 
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який допомагає вам зрозуміти, на що ви дивитеся). У деяких 
галереях до інтерпретації ставляться з величезним снобізмом, 
бо гадають, що це понижує рівень виставки. Я була рада, що ні 
працівники галереї, ні Патрік, здається, не поділяють цих по
глядів. Ми обговорили іншу виставку, яка відбувається в них 
зараз, і погодилися, що в наступній ми не будемо використо
вувати мобільний додаток: «Надто великий, надто завчасний, 
надто недоречний крок», —  дотепно підсумував Патрік. Потім 
порушили питання про те, які фотографії надрукувати на лис
тівках. Є знімок Кейт Мосс авторства Мерта і Маркуса, але на 
нього вони не можуть отримати дозвіл, тож думали про фото 
з відомої зйомки Корінн Дей 1993 року. Вони пропонують кадр, 
де вона лежить у білій майці, руки заведені за голову. Мені він 
не подобається, бо Кейт Мосс на ньому здається мертвою. Пат
ріку знімок нагадує рекламу кулькового дезодоранту. Я запро
понувала відоме фото, де вона в обрамленні гірлянди. Споді
ваюся, їм удасться добути цей знімок. Якщо ж ні —  то ми всі 
погодилися, що фото, на якому Кейт Мосс загортається в ковд
ру, виглядає сильнішим за перший варіант.

23 жовтня

Джодхпур * —  біля фортеці Мегранґарг. Від’їзд із Лондона був 
пекельний, як і всі від’їзди у відпустку. Щоб іще більше все 
ускладнити, я спробувала перефарбувати одну кімнату вдо
ма у колір мого робочого кабінету —  відтінок рожевого, яким 
я дуже пишаюся, —  але все пішло не так і стіни набули кольо
ру жуйки. Тепер я уявлення не маю, як це все виглядатиме, 
коли ми повернемося. А зараз я вже хочу перефарбувати все 
в кольори, які бачу тут: яскраві, живі й сильні. Мої оселі завж
ди потерпали від нескінченної шереги виборів, зроблених 
нашвидкуруч. Не уявляю, яким було би життя, якби я мала 

* Штат у Індії.
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час на роздуми. Можливо, тоді ухвалювати рішення було б 
іще складніше.

Одрі Том, моя багатостражденна тренерка з йоги, поради
ла мені попрактикувати більше смирення й прийняття, тож 
я вирішила спробувати це тут, у Індії. Не впевнена, чи можна 
змінити характер за два тижні й чи сумісні ці характеристи
ки —  смирення й прийняття —  з роботою редактора Vogue. Та 
я змирилася з перспективою довгого перельоту і, на диво, він 
минув добре. Опівночі ми прибули в Мумбаї.

Наступного ранку ми прилетіли сюди й оселилися в готе
лі Raas, який дуже нагадує рай. Величезна комфортабельна 
кімната з краєвидом неймовірної фортеці, неначе викарбува
ної в пагорбі, що нависає над містом. Учора ми прогулялися 
базаром, намагаючись нічого не купувати, тоді подивилися, 
як готують до спалення гігантського злого бога Равану з пап’є 
маше. Юнаки розфарбували й прикрасили його, а хлопчики 
почали виконувати навколо нього якийсь танець із мечами. 
Минула година, а Равана, здавалося, анітрохи не наблизився 
до звершення своєї долі, тож ми попленталися назад до готе
лю обідати.

26 жовтня

Над фортецею кружляють птахи. Уранці вони здаються вели
кими —  сіруваті з зиґзаґоподібними візерунками на крилах, —  
але тепер, у сутінках, ніби менші. Я хотіла взяти з собою бі
нокль, але забула, і дуже про це шкодую. Учора ми ходили до 
фортеці на відкриття Раджастанського міжнародного фоль
клорного фестивалю. Нас провели до двох смугастих круглих 
стільців поруч із другом Девіда, магараджею Джодхпура —  
для нас просто Бубджи, —  якого посадовили в першому ряду. 
Бубджи вчився в Оксфорді в один час із Девідом, у нього вели
кі очі, які спершу здаються сумними, але потім розумієш, що 
це через їхню форму, а що ховається в них —  неясно.
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Сьогодні почуваюся так, наче я десь не тут. Я бачу людей 
і чую постійне гудіння клаксонів та заклик на молитву, що 
лунає з мечеті поруч із готелем, але все це здається нереаль
ним. Уранці ми їздили до храмів Осіану в зручній білій маши
ні з кондиціонером. Під великим храмом стояла довжелезна 
черга, і вона не ставала коротшою: люди чекали, щоб увійти 
й принести дари. Уже запалили світло на терасі, де розташо
вано ресторан, а скоро ввімкнуть освітлення фортеці. Я сид
жу на нашій приватній терасі й милуюся фортецею. І жодної 
секунди тут я не переймалася роботою. Мені так пощастило 
з командою, яка дозволяє ось так утекти. Чи це я нахабнію?
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Листопад

1 листопада

Важко повірити, що вже листопад. У Мумбаї температура да
леко за тридцять і дуже вогко, принаймні нам так здавалося, 
коли ми лежали, розслаблені, біля розкішного басейну в го
телі Taj у останній ранок відпустки або коли сиділи в плете
них кріслах на терасі під час останнього обіду. За сніданком 
я прочитала на порталі Observer біографічний нарис Жермен 
Ґрір, якій заборонили виступати в Університеті Кардіффа че
рез її погляди на трансгендерів. Що робить жінку жінкою? За
галом я з нею згодна, і вже збиралася запитати Девіда, скіль
ки, на його думку, в Британії трансгендерів, —  та натомість ми 
одночасно сказали пошепки, що жінка з книжкою навпроти 
нас трохи схожа на Жермен. Вона була сама, у вільному біло
му топі й чорних леґінсах, поринула в читання. Урештірешт 
ми погодилися, що це не Жермен, —  насправді навіть не аж так 
схожа на неї. У мандрах, а особливо у великих готелях, є щось, 
що змушує думати, наче когось упізнаєш —  можливо, це спо
сіб призвичаїтися до незнайомої території. Але ця мить нага
дала мені про нашу зустріч, коли мені було двадцять шість, 
а мій тодішній хлопець був одним із її юних шанувальників. 
Він узяв мене на вечерю до квартири її подруги, письменниці 
Ґіти Мехти, і я запам’ятала лише ту муку, коли мені довелося 
грати з ними в Trivial Pursuit * —  із двома відомими, блискучи
ми, самовпевненими старшими жінками.

Після обіду ми пішли на Мумбайський літературний фес
тиваль послухати дискусію про відносини Китаю та Індії. 
Оскільки зараз я організовую Фестиваль Vogue, мене цікавить 

* настільна гра-вікторина на загальну ерудицію.



47

механіка фестивалів —  як їх складають та фінансують. Коли 
дискусія завершилася й ми встали, пролунало оголошення, 
що заключну промову о 20:30 виголосить почесна гостя —  не 
хто інший, як Жермен Ґрір. Отже, жінка, трохи схожа на ЖҐ, 
але не дуже, —  то всетаки була вона. Шкода, що я не підійшла 
до неї за обідом, але вона, певно, готувалася до вечірньої про
мови, тож навряд чи зраділа б моєму вторгненню.

Я починаю подумки повертатися до роботи. На щас тя, лис
тів від колег майже не було, окрім одного —  від мого видавни
чого директора Стівена Квінна, який повідомив, що листопа
дове число продається добре. Пощастило працювати з люди
ною, яка мене турбує під час відпустки лише з  хорошими 
новинами. Утім, іще хтось написав мені з питанням, які по
літики та члени королівської сім’ї відвідають нашу святкову  
вечірку на честь Сторіччя. Ніби я знаю! Я вирішила відкласти 
це питання кудись у далекий куток, бо воно мене напружує.
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7 листопада

Я повернулася до Англії, уже засипаної іржавозолотим лис
тям. Перевели годинники, і тепер після обіду швидко темніє.  
Одна з речей, що вразили мене в Індії, —  як рано там стає тем
но: в Удайпурі сонце сідало вже о 17:30, а в Мумбаї —  хіба на 
частку секунди пізніше. Спека й відпустка асоціюються в ме
не з довгими теплими сутінками.

Повертатися на роботу було важко через велику кількість зу
стрічей —  щодня, одна за одною, ціла шерега. Ближче до п’ят
ниці першого тижня з’явилося відчуття, наче я чогось досяг
ла, але ті перші кілька днів видалися жахливими: просто купа 
запитань і мозок зі збитим режимом, якому було важко знай
ти відповіді. Набір фотосесій на новий сезон уже наполовину 
вкомплектовано. Усі редактори подали свої ідеї для зйомок, 
і ми з Джеймі, моєю креативною директоркою, проглянули їх, 
намагаючись витримувати рівновагу між фотографіями та ін
формативною частиною про моду. Як завжди, важко було по
єднати фотографів із ідеями та числами, до того ж у нас іще 
немає одного з найвпливовіших трендів цього сезону —  тако
го собі ботанського шику аля стара скриня на горищі в стилі 
Gucci, який заплановано включити в березневе число, тради
ційно присвячене міжнародним колекціям. Нині актуальність 
друкованого журналу багато в чому визначається цікавістю 
й шармом фото, а не висвітленням важливих трендів —  мабуть, 
зараз це важить менше, ніж раніше.

У Девіда жахливий період. Одному з його найближчих дру
зів учора діагностували рак на пізній стадії, дуже несподіва
но, а інший серйозно хворіє. Через це мої турботи про роботу 
здаються неважливими й невиразними. Неможливо щоденно 
функціонувати, цінуючи кожну мить або даючи життю про
пливати повз тебе, адже інакше не вистачало б стимулу чогось 
домагатися. Але я справді інакше поглянула на вчорашній 
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провал зі списком кандидатів на зйомку для числа Сторіччя, 
який мала підготувати для Тіма Вокера. Наскільки це важли
во? Залежить від того, під яким кутом подивитися.

Здається, ми перевищили бюджет на 2015 рік, попри мої зусил
ля компенсувати перевитрати за рахунок грудневого й січне
вого чисел. Коли йдеться про модні фотосесії, гроші —  як вода 
в решеті: вони просто зникають. Якщо не на фотостудію й де
корації, то на пошуки локації, або переліт, або готелі, або ще 
кілька асистентів. Просто зараз я думаю над тим, як відправи
ти мою модну редакторку Кейт Фелен та Аласдейра Маклел
лена до Штатів на зйомку в стилі диких прерій. Збираюся за
пропонувати їм Іспанію або щось ближче до дому —  можливо, 
там не буде ваєтівських обшитих вагонкою будиночків, але 
зате ми отримаємо ідеальне світло за копійки.

Знімальна група BBC проводить у нашому офісі майже ко
жен день. Вони, здається, трохи зневірилися знайти якісь сю
жетні ходи, щоб показати вирішення проблем. Я кажу їм, що 
проблем навколо багато, просто всі не надто цікаві й не видо
вищні. Вони було подумали, що знайшли такий сюжет на на
раді, коли ми переглядали візуальні матеріали для лютневого 
числа й Френсіс Бентлі, наша виконавча редакторка, сказала, 
що на зйомку для обкладинки проспонсорованого Westfield 
березневого додатку не вистачає бюджету.

 — Здається, тебе це роздратувало. Так? —  із надією запитав 
Річард зза своєї камери.

 — Так, мене це роздратувало.
 — Чому?
 — Бо прикро, коли немає грошей на те, що треба зробити.
 — А чому їх немає?
Я пояснила, що це пов’язано з нудними деталями перехо

ду від подіумного, ґрунтованого на фотографіях додатку до 
такого, де додаткові витрати зумовлено потребою знімати то
вар. Я відчула його нудьгу й розчарування.
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Вони планують невдовзі поїхати до НьюЙорка, щоб зафіль
мувати модну зйомку Патріка Демаршельє та Люсінди. При
наймні там буде справжня модель, це більше пасує Vogue, ніж 
нескінченні зустрічі за круглим столом і розмови про витра
ти, що тепер, здається, забирають увесь мій час. Я сказала сама 
собі й іншим, що ми не зобов’язані забезпечувати розважальну 
програму для документалки. І все ж, як не дивно, я почуваю
ся винною через те, що вони не отримують чого хочуть. Жур
наліст у мені розуміє їхню потребу в історії й потребу Річарда 
в дослідженні. Але всі решта просто думають, що його запи
тання наївні й дивні.

10 листопада

Учора під час вечері Девід запитав, чи знаю я, що він любить 
цикорій.

 — Цикорій?
 — Так, цикорій. Цими днями він був у салаті. А в цьому є?
Він дослідив страву, але дарма, цикорію там не було. Це на

гадало мені, як у «Абатстві Даунтон» дворецький Карсон одра
зу після одруження розкритикував кулінарні здібності своєї 
бідолашної дружини —  просто за весільним столом. Захлан
ний перегляд телесеріалів —  мій новий спосіб переключити
ся: після повернення з Індії я передивилася майже всі останні 
сезони «Абатства».

Снідала вчора в George із Ніколасом Коулріджем, який ке
рує британським відділом Condé Nast. Ми обоє замовили пюре 
авокадо з пластівцями чилі та лаймом, а також яйцяпашот —  
без тостів. До чого ми докотилися? Невже ми просто жерт
ви модного способу життя? Ніколас мав із собою нашкряба
ний нерозбірливим почерком список тем для нашої розмови: 
у нього з’явилася ідея для додатку Vogue, а ще він хотів запита
ти, кого я планую запросити на урочисту вечерю на честь Сто
річчя. Джорджа Осборна? Еда Вейзі? Я відповіла, що планую 
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запросити Джеремі Корбіна, і ще побачимо, чи зможе Емілі 
Шеффілд, моя заступниця, повпливати на чоловіка своєї сест
ри, Девіда Кемерона. Запросити ми можемо лише триста гос
тей, і, з урахуванням кількості впливових людей у світі моди, 
правильно збалансувати список гостей буде нелегко.

Як новий голова музею Вікторії та Альберта, Нік увесь свій 
перший робочий тиждень намагався загасити пожежу, викли
кану новинами про те, що музей відмовився від одягу Марґа
рет Тетчер, який їм пропонували багато років тому. Нік має 
чудове почуття гумору й без жодних ознак стресу розважає 
мене байками про їхню мережу кураторів, перериваючись на 
нестримний регіт. Він каже, що ця структура дуже сильно на
гадує структуру журналу. Одного дня він опублікує блискучі 
мемуари. Тоді поєднання його прекрасної пам’яті, дивовиж
ного таланту до пародіювання та цілковитої безжальності 
в дотриманні фактів стане йому в великій пригоді.

11 листопада

День перемир’я. Учора нас із Девідом запросили на презента
цію книги Тані Комптон «Видатні сади Англії». У нашому но
вому числі вийде стаття про сад Клаудії і Джонатана Розерме
рів, який Клаудія створила в  їхній резиденції у Вілтширі —   
Фернпарку. Джонатан успадкував від батька компанію Asso-
ciated Newspapers, яка випускає газету Daily Mail, і подружжя 
уславилося своєю звичкою уникати публічності. Проте Клау
дія —  опікунка Музею садів, одного з маловідомих лондонсь
ких скарбів, а книга вийшла на підтримку музею, опікунками 
якого є Таня Комптон і моя сестра Нікі, тож Клаудія погоди
лася на інтерв’ю. Так коліщатка закрутилися, і Нікі взяла для 
нас інтерв’ю в Клаудії, дуже вродливої платинової блондинки. 
Вона дуже обережна в тому, про що можна, а про що не мож
на писати. Найменше про свободу інформації дбають власни
ки й редактори ЗМІ, коли заходиться про їхні власні справи.
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Вечірка відбувалася у великому скляному атріумі в голов
ному офісі Associated Newspapers на поверсі, де, схоже, розта
шовано кабінети керівництва, —  біля ліфта тут кілька обов’яз
кових картин і дерев’яні меблі, що відрізняють цей поверх від 
журналістських. Клаудія нещодавно добирала спікерів на 
істо ричний фестиваль Chalke Valley, який вона допомагає ор
ганізовувати. Одним із них став Саймон СебаґМонтефйоре.

 — І цього разу ви маєте погостювати в нас у Ферні, —  запро
понувала вона Саймону.

Він відповів, що не надто любить гостювати в когось, бо то
ді починає почуватися незручно. Я сказала, що, на мою думку, 
люди від природи діляться на гостей і господарів.

 — Ну, хіба ви не погоджуєтеся, що для євреїв найбільше ва
жить ванна кімната? —  зауважив він. —  Ви ж типу єврейка?

Так, я типу єврейка. І мені таки мало що дарує більше задо
волення, ніж справді комфортабельні ванні кімнати.

 — А що вам потрібно у ванній? —  запитала його Клаудія. 
Саймон відповів:
 — Біде.
Джаспер Конрен, чий сад також фігурує в книзі, нахилив

ся до колумністки газети Daily Mail Сари Вайн, і вони обоє ди
вилися у своїх телефонах на фото її чоловіка Майкла Ґоува 
в урочистому вбранні —  як мені здалося, на якійсь події в пар
ламенті. Джаспер став знайомити нас, а я сказала, що, звичай
но, знаю Сару, адже вона постійно пише для Daily Mail прикрі 
речі про Vogue.

 — Але про вас у останньому номері я написала добре, —  від
повіла Сара. Це правда, так, але, крім цього моменту, стаття 
всетаки була двома тисячами дошкульних слів про одяг у на
шому великому вересневому числі.

Тоді я була у відпустці й отримала sms із запитанням, чи не 
хочу я написати відповідь на її статтю для The Times. Із роботи 
електронні листи на цю тему йшли потоком, а це означало, що 
мені доведеться знайти газету і прочитати відгук. Бульбашка 
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моєї відпустки вмить луснула. Сара ж розповіла, що вона теж 
була у від’їзді, а їй подзвонили з Daily Mail і сказали, що «ре
дактор» хоче, аби вона написала відгук про те, яка жахлива 
мода у Vogue.

 — Я вражена, що Пол Дейкер переглядає Vogue і має власну 
думку про моду, —  сказала я, розмірковуючи, читав він його за 
сніданком чи у ванній, як багато наших читачів.

 — Ну, так мені сказали, а оскільки я ще не бачила це число, 
то мусила їхати до Фроума * й купувати собі примірник, щоб 
написати статтю, —  відповіла вона, намагаючись зняти з себе 
частку особистої відповідальності за ту діатрибу, а ще даючи 
зрозуміти, що не купувала журнал для себе. Ну що ж, однак це 
підняло наші продажі на заході на один примірник.

Для мене основний пріоритет просто зараз —  укомплектувати 
березневе число. Мій стіл укрито аркушами паперу А3 з фото 
саме тих костюмів із подіуму, які хочуть узяти на зйомку всі 
наші модні редактори. Знову мене вражає, що вони завжди 
обирають один і той самий образ у кожного дизайнера. На по
казі Louis Vuitton може бути сімдесят дев’ять убрань, але всі 
редактори обирають із них один чи два —  і змагаються за те, 
кому вони дістануться. І так не лише в нашому журналі. Як 
часто ми замовляємо щось, а нам кажуть, що американський 
Vogue теж попросив цю річ? Усі модні журнали використову
ють для зйомок одні й ті самі речі, тож одна сукня, чи куртка, 
чи сорочка постійно подорожує по світу, дедалі більше зношу
ючись після кожної мандрівки.

Відділ статей подав список ідей на наступні кілька місяців, 
вони пропонують зробити матеріал про колекцію костюмів 
Rolling Stones, які будуть виставлятися в галереї Саачі. Я осте
рігаюся фотографій старого одягу просто так чи на манеке
нах, адже вони можуть виглядати моторошно, але я досі не 

* Містечко на південному заході Англії.
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домовилася про статтю на березень із Кейт Мосс, нашим по
заштатним модним редактором. А ця ідея, здається, могла б 
її зацікавити, якщо поєднати старі костюми гурту з сучасною 
модою та відзняти це на ній або на інших моделях. Ще ліпше: 
Мік Джаґґер і Кіт Річардс будуть у студії, коли ми, сподіваюся, 
готуватимемо цей матеріал, тож схрестімо пальці, щоб Кейт 
і Vogue спокусили когось із них також стати перед камерою. 
Кейт Фелен, яка працюватиме з Кейт М. на цих зйомках, ко
лись розповідала, як Л’Рен Скотт познайомила її з Джаґґером; 
Кейт тоді здивувалася, що він сидить перед телевізором і ди
виться крикет із чашкою чаю на таці —  не дуже рокенрольно.

Кейт Мосс приєдналася до нас роки два тому, почала як 
стиліст на зйомках. Фотографи обожнюють із нею працювати, 
і в неї було кілька дуже хороших матеріалів. Їх об’єднує один 
настрій —  її власний —  сексірокенрольний, тож цей задум мо
же вдатися. Коли Кейт заходить, вона сама переглядає одяг 
на стійках і добирає потрібні речі, іноді міряє їх. Тоді ганчір’я 
перетворюється на магічні артефакти. Вона просто знає, як 
змусити одяг працювати: як рухатись у ньому і як його скру
чувати, задирати, зминати, щоб він виглядав якнайкраще. 
Слідкувати за часом —  не її коник, іноді мені доводиться чека
ти кілька днів, поки вона нарешті приїде на зустріч. Але що
разу, коли ми зустрічаємося, вона мене зачаровує. На щастя, 
Кейт Ф., її Vogue’івська няняплюсколега, має м’який, терпля
чий характер святої і, здається, не зважає на такі вибрики.

13 листопада

Прокинулася —  а надворі прекрасний ранок, на землі —  килим 
із золотого листя. Це божевілля —  мати п’ятдесят вісім років 
і все ще радіти своєму дню народження, але я радію. Сем при
вітав мене smsкою й повідомив, що приземлився. Він повер
нувся з НьюЙорка, куди літав на тиждень, і це —  найліпший 
подарунок.
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На черговій зустрічі в Кенсінґтонському палаці щодо ви
бору фотографа я пропоную Джоша Олінза як кандидата но
мер один. Жінки в нього на фото виходять дуже вродливими, 
і водночас природними. У його роботі є певний шик, а ще я по
думала, що він сподобався б герцогині як особистість, та і я б 
із ним спрацювалася —  адже я збираюся брати активну участь 
у підготовці цього матеріалу. Я також згадала Маріо Тестіно, 
але розумію, що це неминуче призведе до порівняння з фото
графіями Діани, принцеси Уельської, на обкладинці —  хоча не 
Маріо знімав її для британського Vogue. То був Патрік Демар
шельє. Ребекка, особиста секретарка герцогині, вислуховує 
наші з Ніколасом міркування, щоб потім переказати ці ідеї Її 
Королівській Високості.
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День народження минув прекрасно, і я почувалася геть роз
пещеною. Ми з мамою, Семом, моїм братом Джейсоном і Деві
дом пішли на вечерю в італійський ресторан Locanda Locatelli, 
було дуже смачно. Коли ми сідали в машину, Сем, як завжди, 
перевіряв сповіщення на телефоні й сказав: «У Парижі щось 
сталося». Було близько 23:00, інформація ще була хаотична 
й заплутана, але вже надходили новини про вбивства в театрі 
Bataclan, напади на ресторани й вибухи на стадіоні Stade de 
France. Ми приїхали додому, ввімкнули телевізор і дві години 
дивилися моторошні новини. Життя буремне. Ось я наминаю 
папарделе, а ось уже чую новини про криваві події в Парижі.

Ми з Девідом провели ніч із суботи на неділю в Lamb Inn, 
готелі у  Східному Сассексі —  це була частина святкування 
дня народження, —  і велику частину цього часу ми пролежа
ли в номері, дивлячись новини по маленькому телевізору, які 
ставали все гіршими й гіршими через зростання кількості 
загиблих. Наступного дня ми пішли гуляти заплавними лу
ками й випробували подарунок мого брата: це хитромудрий 
пристрій, схожий на шкіряну штуковину для садомазо, але 
називається він «murmurizer» і повинен прикликати хмари 
шпаків, якщо ним помахати. Очевидно, він імітує їхній крик. 
Обіцяні шпаки не з’явилися, але зате ми змусили птахів здій
нятися з трав у повітря, а корів —  попіднімати голови.

Цього ранку я збиралася на зустріч із герцогинею. Пішла 
на кухню зварити каву й покласти курячий бульйон, який на
передодні приготувала, у морозилку. Поки я відтирала важко
доступні куточки дека, в якому запікалося курча, мені спало 
на думку, що коли я піду з цієї роботи, то доведеться проводи
ти більше часу за відтиранням дек. Миття посуду —  це части
на домашнього життя, якого, як я часто думаю, мені не виста
чає, але воюючи з курячим жиром, я мусила визнати, що це 
заняття навряд чи можна комусь порекомендувати.
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Зустріч у палаці відбувалася в іншій кімнаті, облаштованій, 
як завше, в традиційному англійському стилі: приглушені 
відтінки зеленого й темне дерево. Слава —  дивовижне явище: 
кімнати, у яких перебувають відомі люди, кардинально від
різняються від тих, де їх немає. Я побачила герцогиню ще з по
рога —  мене завжди дивує, яка вона висока. На ній гольф, синя 
спідниця, чорні колготки й високі чоботи, і в неї легке блис
куче волосся. Сидячи на канапі, вона якимось чином здається 
менш присутньою фізично, що заохочує до невимушеної по
ведінки. Це повна протилежність матері її чоловіка —  Діани, 
принцеси Уельської, яка поводилася геть інакше: змушувала 
людей звертати увагу на те, як вона ходить, як сидить.

Я відчула величезне полегшення, коли герцогиня сказала, 
що їй подобається «перший» фотограф, тобто Джош. Їй було 
цікаво, який сюжет ми хотіли вкласти у фотографії, якщо хо
тіли взагалі. Це має бути особисте життя чи робота? Про які 
локації ми думали? Вона розмовляє тихо й чітко і має чарів
ну усмішку, яка миттєво розтоплює лід. На цьому етапі вона, 
здавалося, захопилася ідеєю відобразити в фотографіях її лю
бов до свіжого повітря: «Не смійтеся, але я обожнюю розпа
лювати вогнища. Чи можна зробити щось із цим?». Ми пого
ворили про дерев’яну хатку в її саду як про можливу локацію, 
про ймовірність знайти невеличкий пляж десь поблизу. Але 
зйомка планується на січень, тож буде непросто з погодою і зі 
світлом.

Зустріч тривала годину, і ми погодилися, що було б добре 
познімати її в неформальному одязі —  картаті сорочки, джин
си, тільняшки. Але я думаю, що треба також запастися варі
антом на кшталт Макквіна. Тепер треба повідомити Джошеві. 
Упевнена, йому й не снилося, що я маю йому сказати.
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Місію завершено. Сказати Джошу, що його обрали на цю спра
ву, —  неначе подарувати дитині на Різдво омріяну величезну 
блискучу іграшку. Було дуже приємно бачити, як він втішив
ся, але скоро він упав у, я так розумію, приголомшену мовчан
ку, тож я торохтіла далі, розписуючи деталі. Уночі мені снило
ся, наче нам не вдалося втримати це в секреті, —  сподіваюся, 
той сон не стане регулярним жахіттям на наступні півроку.

Сьогодні я склала чернетку листа до всіх, кого ми хочемо 
включити в фотосесію Тіма Вокера «Зал слави» для числа Сто
річчя. Тепер треба персоналізувати кожен лист, адже список 
такий різноманітний —  він включає, наприклад, дизайнера 
Apple Джоні Айва, автора гіпотези Геї Джеймса Лавлока, Брає
на Феррі та Майкла Кларка. Деякі рішення щодо того, кого ми 
включаємо, ґрунтуються на передбаченні, чи зробить Тім хо
роший знімок із цими людьми. Тім найкраще працює з тими, 
ким захоплюється чи кого наперед бачить у своєму кадрі.

Коли переглядаєш варіанти портретів, які буде виставлено 
на Vogue-100, стає ясно, що фотогенічність людини —  важливий 
фактор слави. Малопомітній, «нормальній» людині набага то 
важче стати відомою, ніж тим, хто вміє створювати фірмо
вий впізнаваний образ. У модній індустрії таке робив багато  
хто: Карл Лаґерфельд із його хвостиком і високими комірця
ми; Анна Вінтур з її бобкаре та сонячними окулярами; С’юзі 
Менкес із її чубчиком. Це спосіб заявити про себе й виділити
ся з натовпу. Але справа тут не лише в моді. Згадайте Девіда 
Гокні * та його окуляри, Черчилля з його пишними формами 
й сигарою, Бориса Джонсона з білявою школярською чупри
ною. Навіть королева створила собі стиль, який вирізняє її, —  
однотонні вбрання з простим, але виразним силуетом.

* Девід Гокні, британський художник.
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У п’ятницю я погодилася на інтерв’ю в межах майбутнього 
парламентського дослідження про ставлення до тіла. Певно, 
я з’їхала з глузду. Усе просто опуститься до звичних скарг на 
занадто худорлявих моделей і їхній нездоровий вигляд. Але 
я відчуваю, що важливо спробувати дати корисніші відповіді. 
Зважувати моделей і вираховувати індекс маси тіла, так, наче 
вони телиці чи тамвортські свинки, —  безперечно, божевілля. 
Я навіть не впевнена, чи легально буде створити закон проти 
найму на роботу за критерієм ваги. Але не можна заперечува
ти, що індустрія моди часто поводиться нерозумно, коли дохо
дить до залучення дуже худих моделей, і я не проти це визна
ти. От тільки важко буде пояснити, чому, якщо я так вважаю, 
я не можу змахнути чарівною паличкою головного редактора  
Vogue і змінити ситуацію. А наскільки довга їхня паличка?

20 листопада

Мейфер перетворився на голлівудське містечко. Встановили 
різдвяні декорації: іграшкові солдатики на даху бальної зали 
Claridge’s; білі олені біля ресторану Річарда Керінґа «34». Усе 
це виглядає неймовірно гарно й геть не так, як у інших райо
нах Лондона, —  позолочений світ привілейованих і заможних. 
Погода змінилася, і сьогодні зимно. Уранці я снідала на кух
ні, коли почула якийсь тріск, а тоді вловила дуже дивний за
пах. Спочатку подумала, що забула вимкнути газ у каміні, але 
справа була в іншому. Виявилося, що загорівся один зі смітни
ків під стільницею, і від чорного пакета, що плавився, валив 
густий дим. Коли все охололо, я спробувала розібратися, що 
сталося, але це досі цілковита загадка. У смітнику було лише 
дві банки зпід дієтичної коли, порожня упаковка від котячого 
корму та паперова інструкція до чорнил для принтера. Само
займання. Дивина.

Пожежа затримала мене, тож я запізнилася на зустріч зі 
знімальною групою ITN —  вони вже чекали на мене в офісі, щоб 
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відзняти матеріал до початку розслідування. Я захищала ви
бір моделей Vogue і намагалася пояснити, що вираховувати ін
декс маси тіла —  хибний шлях прогресу, адже він не обов’яз
ково свідчить про стан здоров’я і ним легко маніпулювати. Я 
також навела аргумент, що кар’єра моделі —  її вибір. Кажучи 
це, я усвідомила, що таке зауваження навряд чи здобуде знач
ну підтримку, але це правда, що мало кого змушують іти в мо
делі насильно. Тож чи почуваюся я за них відповідальною?

 — На наших зйомках —  так, звичайно.
 — Хто відповідає за юних дівчат, на яких тиснуть агенції 

чи дизайнери, змушуючи скинути більше ваги, ніж потрібно 
для здоров’я? За ким останнє слово?

Я відповіла, що не знаю, —  ще одна помилка. Рідко можна 
почути, що людина, у якої беруть інтерв’ю, не має відповіді. 
Професіоналів і публічних осіб навчають уникати цього, і за
звичай вони в такій ситуації дають відповідь на зовсім інше 
питання. Тема ваги моделей дуже складна, важко зрозуміти, 
де початок, а де кінець. Було б легше, якби інтерв’юери не від
штовхувалися від припущення, що кожен, із ким вони роз
мовляють, винен. За неупередженішого підходу вони могли 
би розговорити більше людей. А пропонувати Вікторії Бекгем 
узяти участь у такому перехресному допиті —  очевидне без
глуздя, адже врештірешт це зведеться до репортажу про неї 
саму. Не дивно, що вона не відповіла на їхнє прохання.

23 листопада

Перша паморозь вкрила дахи за садком, і небо на сході займа
ється тілеснорожевим. Важко змусити себе вийти пробігти
ся, але парк у цьому світлі виглядає дуже красиво. На сьогод
ні обіцяють ясне небо, сонце й холодну погоду, і це вельми до 
речі, бо сьогодні ми знімаємо Еді та Олімпію Кемпбелл на ло
кації для березневого числа. Біжучи, я слухаю радіо 4’s Today: 
Брюссель усе ще перекритий через чутки про терористський 
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замах, Ед Мілібенд обговорює кліматичні зміни. Він стверд
жує, що кліматичні зміни —  складна тема в політиці, адже по
літика зосереджена на короткостроковій перспективі —  на
ступні п’ять років, тоді як кліматичні зміни вплинуть на цілі 
покоління вперед. Тож оскільки нині він перебуває на пери
ферії політичного життя, йому легше взятися за цю проблему. 
Схожий механізм діє і в багатьох інших галузях. Люди в цент
рі, котрі ухвалюють рішення, майже постійно намагаються 
врівноважити миттєве досягнення, якого прагнуть зараз, із 
добробутом у довгостроковій перспективі.

Сьогодні ввечері —  церемонія нагородження British Fashi on  
Awards *, а вчора ми були на врученні Evening Standard Theatre  
Awards **. Газета вручатиме найкращому режисерові нагороду 
Мільтона Шульмана, і мама з релігійною шанобливістю відві
дує церемонію вже протягом десятків років —  спочатку з ним, 
і тоді ми влаштовували святковий обід у Savoy, а згодом —  са
ма, і це вже перетворилося на стриманий офіційний захід. Ми 
з Девідом стирчимо біля червоної доріжки, якою крокує висо
ченна Ніколь Кідман зі своїм трохи нижчим чоловіком, тоді, 
за нею —  Рут Вілсон. Я присіла на серіал «Коханці», де вона грає 
головну роль, і зараз переживаю мить цілковитого фанатсько
го захвату —  не можу повірити, що це справді вона. Я все хочу 
підійти до неї й вилити свої почуття, але ніяк не трапиться 
відповідний момент.

Ми з Девідом сидимо з командою Александра Макквіна 
з музею Вікторії й Альберта —  вони отримують відзнаку в особ
ливій номінації за виставку Savage Beauty. Поруч зі мною си
дить Сем Ґейнсбері, яка підготувала виставку, і скаржиться, 
що вони всі вчотирьох планують виголосити одну й ту саму 
промову. Креативний директор, Сара Бертон, сидить за іншим 

* Британська відзнака за досягнення в царині моди.

** нагорода за досягнення в галузі театрального мистецтва, спонсорована газе-

тою Evening Standard.
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столиком і підходить до нас зі стурбованим виглядом, трима
ючи папірець із промовою. Сем каже, що вона надто довга, а я 
пропоную їм відійти й поредагувати її разом.

Хоча номінацій багато, церемонія триває не надто довго. 
Нагороду Євґенія Лєбєдєва отримує Ванесса Редґрейв. Після 
того як про це оголосили її дочка Джоелі Річардсон із пов
ними сліз очима та бородатий Ральф Файнз, вона заволоділа 
сценою й почала повільно говорити про театральну сім’ю сво
їм тремтливим, гіпнотичним голосом. Я завважила, що вона 
не торкнулася Джоелі й не виявила жодного задоволення від 
емоцій, якими щойно вшанувала її дочка. Ніколь Кідман отри
мує нагороду Наташі Річардсон, що посилює вагу тієї надзви
чайної родини Редґрейв.

За вечерею Сем Ґейнсбері запитав, чи правда, що Вікторія 
Бекгем виграє «Дизайнера року» на сьогоднішньому British 
Fashion Awards. Я такого не чула —  але я нічого не знаю про пе
реможців до оголошення. Напевно, це правда, адже я знаю, що 
Вікторія приїде, а вона зазвичай не з’являється там, де нічого 
не виграла, попри те що номінанти не мають нічого знати за
здалегідь. Я сумніваюся, що Ніколь Кідман приїхала б учора, 
якби не знала, що виграла.

24 листопада

Що ж, я помилялася. Цілковито. Вікторія з Девідом обоє були 
на British Fashion Awards, але «Дизайнера року» виграв Джона
тан Андерсон. Тож я відчуваю, що негарно повелася з нею в по
передньому записі. Нагороди вручали в театрі Coliseum, він 
мав дуже гарний вигляд і весь мерехтів у світлі свічок. Зібра
лося чимало зірок зі світу моди: Джордан Данн отримала на
городу «Модель року» від свого приятеля Олів’є Рустена, Анна 
Вінтур нагородила Карла Лаґерфельда відзнакою «За життєві 
досягнення», а нас —  дивовижною історію про те, що Карл по
будував у себе вдома в Біаріці тенісний корт спеціально, щоб  
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вона, любителька тенісу, «почувалася собою». Одні залишають 
квіти в спальні для гостей, інші будують тенісні корти. Ми за
просили за наш столик Ердема з його хлопцем Філіпом Джозе
фом, а також Алексу Чанґ, котра, як виявилося, вручала Ерде
му нагороду «За найкращий бренд». Здається, ніби я єдина не 
знала заздалегідь, хто яку нагороду отримає. Хай там що, а так 
вечір був значно цікавіший, із елементом інтриги. А до того ж 
Джек Вайтголл блискуче вів вечір, дуже дотепно. Дві ночі на
городжень поспіль —  це цілком достатньо.

Крістофер Бейлі сидів за столиком Burberry разом із Маріо 
Тестіно, Роузі ГантінґтонВайтлі та Наомі Кемпбелл у корот
кій чорній перуці. Чоловік Крістофера Саймон сказав мені, що 
за кілька днів має народитися їхня друга дочка. Я намагаю
ся вигадати, що б їм подарувати для дитини: надсилати одяг 
було б наче в ліс дрова возити.

25 листопада

Шалений день. Спочатку Алекса брала в мене інтерв’ю для 
спеціального випуску серіалу Vogue про майбутнє моди —  ми 
говорили про різні посади в журналі та відповідні обов’язки. 
Зазвичай у цьому не було б нічого такого, але цього тижня я 
в режимі паніки, бо намагаюся знайти нового організатора 
на Фестиваль, який зміг би вирішувати всі технічні питання.  
Людина, яка мала бути моїм другим пілотом, цими днями 
звільнилася, а Серена Гуд, яка виконує її роботу зараз, скоро 
піде в заслужену декретну відпустку. Враховуючи це, а також 
пошуки заміни на час декрету редакторки статей і нового мо
лодшого співробітника відділу моди, усі щілинки в  моєму 
графіку заповнено співбесідами. У мене часто виникає спо
куса делегувати їх іншим людям, але ж, урештірешт, добір 
відповідних співробітників —  один із найважливіших аспек
тів моєї роботи. Я люблю запитувати кандидатів, чому вони 
хочуть працювати саме в цьому журналі. Люди часто кажуть, 
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що хочуть працювати у Vogue, але мені цікаво дізнатися, чому 
вони вважають це важливим. Загалом я просто наймаю тих 
людей, які одразу припадають мені до вподоби —  сповнених 
енергією й упевненістю. І мій метод дуже добре спрацьовував 
усі ці роки, і на роботі, і вдома, коли я шукала няньку. Ні там, 
ні там —  жодних катастроф.

Обідала з агентом Маріо Тестіно, його братом Джованні, який 
запізнився на півгодини через жахливі затори. Ми поговори
ли про те, як фотографів на зйомках тепер просять зняти ві
део, а то й іще неприємніше —  не питаючи, запрошують іншу 
команду для відеозйомки. Ми не встигли достатньо про це по
спілкуватися, адже я мусила поспішати до монтажної на Кар
набістрит подивитися перші кадри «Корони», масштабного 
серіалу від Netflix авторства Пітера Морґана. Виходить блис
куче. Абсолютно переконливо й захопливо, просто як «Даун
тон», тільки тут усе справжнє: Айлін Еткінз у ролі колишньої 
королеви Мері в день зречення її сина, наша королева (Клер 
Фой) у готелі Treetops у день свого сходження на трон; фантас
тичний Черчіль, якого грає Джон Літґоу, і на диво тендітний 
та високий принц Філіп, закоханий до безуму молодик, яко
го грає Метт Сміт. Фіона Ґолфар, редакторка Vogue, запропо
нувала нам написати про це ще кілька місяців тому, а зараз 
намагається організувати фотосесію з акторами, поки вони 
не роз’їхалися. Дивлячись серіал, усвідомлюєш, який надзви
чайний сюжет може ховатися навіть у найменшому часовому 
відрізку історії монархії, скільки в цій сім’ї драм і видатних 
особистостей.

Подзвонив Філіп Ґрін —  поговорити про моє прохання зняти
ся в документалці. Він каже: «Звичайно, дорогенька. Що від 
мене вимагається?». Тоді починає лаяти їжу на церемоніях на
городження: «Із якої вони планети?». Завжди ця його корон
на фраза —  а за нею яскрава розповідь про те, як він мусив 
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домовлятися з рестораном Dorchester, щоб вони не закрилися 
до його повернення. «Я ні крихти не з’їв, жодного разу. Бук
валь но кожна людина, з якою я розмовляв, питала мене: “Ти 
їв? Ти їв”». Взагаліто Філіпу ніколи не подобається їжа на чу
жих заходах, а тим паче —  вино. Коли він збирається на мої 
Vogue’івські вечері, то завжди цікавиться, чи можна йому за
мовити щось своє.

26 листопада

Зламався великий годинник на кухні. Я купила його в мага
зині Центру Помпіду під час Паризького тижня моди невдов
зі після переїзду сюди 2007 року, і дотепер ніколи не усвідом
лювала, як багато разів на день на нього дивлюся. Деталька, 
якою стрілки кріпилися до гігантського плетеного цифербла
та, упала, як виявилося, в миску Коко, і хтось її викинув. Уве
чері я руками перебрала ціле відро сміття, шукаючи крихітну 
металеву кульку.
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Учора був повний місяць. Я не дуже зважаю на народні по
вір’я, але точно знаю, що місяць уповні заважає мені заснути. 
Утім, як не дивно, цього разу я спала добре і прийшла на виїз
ний день команди Vogue сповнена ентузіазмом. Ми провели 
сім годин у готелі Belgraves у —  очевидно —  Белґрейвії: двад
цять один співробітник за одним довгим столом. Я  хотіла, 
щоб різні відділи журналу поділилися, чим вони займаються, 
і щоб ми з’ясували, чи справді зосереджені на найефективні
шому в таких царинах, як відео, вебсайт, друковані числа та 
цифрові пристрої. Було цікаво. Соціальні мережі надзвичай
но важливі —  не лише як спосіб передавати інформацію, а й, 
для нас, як можливість дати людям знати, який контент ми 
пропонуємо. Стаття на сайті даремна, якщо ніхто не твітить 
про неї або не шерить її на Facebook. Оскільки я не використо
вую ці платформи регулярно, мені важко ідентифікувати 
себе з їхніми користувачами, навіть якщо я усвідомлюю їхнє 
значення.

Ми почали о 9:30, і о четвертій дня мій мозок уже розри
вався від інформації. Усе втрачає сенс, коли такі зібрання пе
ретворюються на змагання —  тоді марнуєш купу часу, вислу
ховуючи, як одна людина оскаржує факти, що їх надала інша 
людина, —  але сьогодні всі справді були готові співпрацювати 
й поводилися відповідально. А найліпше —  це те, що я поїхала 
звідти зі списком дуже хороших ідей для числа Сторіччя.

Найважче —  це ідеї; їх утілення —  не аж така велика проб
лема. Чимало з них можуть вимагати багато часу, але вони не 
складні. Я в захваті від ідеї порівняти, як змінювалися ціни 
на життя в стилі Vogue за століття —  вартість помади, фотосе
сії, шматка мила, стрижки —  і від пропозиції запитати різних 
людей, що вони поклали б у капсулу часу, аби її відкрили ще 
через сто років.
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27 листопада

Тім вирішив, що хоче зняти для свого портфоліо лише тих, 
хто працює у сфері моди й мистецтва, а це значить, що треба 
змінювати список і переписувати листи, чернетки яких я вже 
підготувала. Я погоджуюся з ним, що так кінцевий результат 
буде логічнішим, хоча мені сумно, що ми не можемо включи
ти деяких людей, яких я хотіла б відзначити. Можливо, для 
них знайдеться місце деінде.

Мерт і Маркус, фотографи, яким ми планували доручити 
зйомку Rolling Stones і Кейт Мосс, відмовилися, і це страшен
но прикро —  ми ризикуємо залишитись або без цього матеріа
лу, або без обкладинки на квітень. Іноді мене вражає, якими 
ненадійними можуть бути люди в цьому бізнесі, практично 
ніякої відповідальності —  утім, ті двоє нечасто з нами працю
ють, тож, думаю, ми не належимо до їхнього топлісту. Певна 
річ, вони тепер теж і близько не в моєму топі.

Зараз вихідні, і я не збираюся через це турбуватися —  завт
ра буде новий день. Та вирішити цю проблему непросто. Одяг 
нам надали тільки до Різдва, і доти є лише чотири шанси зу
стрітися з Кейт, бо після цього вона буде зайнята до кінця січ
ня. Сфотографувати Міка чи Кіта, схоже, нам також не вдасть
ся. Знайти прекрасного фотографа за два тижні в  цю пору 
року —  нелегка справа.

Уранці я дочитала біографію Девіда Літвінова «Джекстри
бунець», яку написав Кірон Пім. Літвінов був одним із тих пер
сонажів, що крутяться серед злочинців і модників, рокенроль
ного та мистецького світу шістдесятихсімдесятих, і тепер я 
не можу вирішити, здався б він мені незламним чи просто на
бридливим, якби я його зустріла. Безперечно, у його характері 
були крайнощі —  він розумний, самозакоханий ексгібіціоніст. 
Він єврей, і кілька розділів, присвячених його зв’язкам у світі 
музики, змусили мене замислитися про те, що серед наших 
великих музичних імен немає жодного єврея: Rolling Stones, 
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Beatles, Led Zeppelin, Сілла Блек, Адель, Oasis... жодного єврей
ського імені. Днями, коли я говорила про це за вечерею, хтось 
нагадав мені про виняток —  Емі Вайнгауз. Із книжки зрозумі
ло, що серед тусовки, до якої належав Літвінов, був пошире
ний певний антисемітизм. Не те щоб це була дискримінація, 
радше усвідомлення, що єврейське коріння відрізняє його від 
інших.

29 листопада

Сьогодні неділя. Вогко, падає мжичка. Учора ввечері ми з Де
відом ходили на фільм «Стів Джобс», який видався мені за
плутаним і не зовсім правдивим. Мені було цікаво побачити 
Кейт Вінслет у ролі Джоанни Гоффман, керівниці відділу мар
кетингу, бо я пам’ятала, як на спільній презентації від Hermès 
і Apple різні співробітники Apple критикували її гру як не зов
сім достовірну. Цікаво, у фільмі вона вийшла більш чи менш 
симпатичним персонажем?

Після кіно я думала про те, наскільки Burberry, які вклали 
багато грошей і зусиль у цифрові технології, схожі на Apple, і, 
звичайно, про їхню останню виконавчу директорку, Анджелу 
Арендс, яка перейшла від них до Apple. Про те, наскільки для 
їхньої діяльності важливий меседж бренду. Як назва бренду 
використовується знову і знову в різних презентаціях чи в ре
кламі, і як дбайливо ці величезні успішні компанії дотриму
ються свого меседжу та роз’яснюють філософію свого бренду. 
1964 року Маршалл Маклуен писав: «Медіа —  це меседж», —  але 
в наші дні, думаю, меседж сам по собі належить до потужних 
медіа. Це важливіше, аніж будьякий засіб передавання інфор
мації, яких тепер так багато.

Цього ранку я воювала з нашим дверним дзвінком, точні
ше із його відсутністю. У нас уже майже рік немає дзвінка, 
і нарешті я від цього втомилася. Але я не маю ні найменшо
го уявлення, який дзвінок купити і де його знайти. Я не хочу 
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встановлювати інтерком, який дзеленчить точно як телефон, 
тож його всі часто ігнорують, думаючи, що слухавку візьме 
хтось інший. Такі речі мене перемагають: зазвичай я здаюся 
й вирішую розібратися з цим іншим разом.

Поки я друкую це, вискакує сповіщення від Googleпошти. 
Клікаю: «Александра Шульман із Vogue каже, що нульові роз
міри * НЕ спричиняють у дівчат розлади харчування». Що ж, 
нічого нового, думаю я, і переходжу за посиланням, де на ме
не чекає потворна фотографія, на якій я виглядаю надто са
мо вдоволено, а  під нею —  стаття про моє інтерв’ю для ITN. 
Статтю, здається, опубліковано на новозеландському Herald. 
Я й забула, що запис виходить уже завтра.

Я вирішую не дивитися на ще одне пов’язане з цим поси
лання. За хвилину ми з Девідом ідемо на виставку Пітера Ле
ніо на в Інституті Курто, а тоді на виставку імперського мис
тец тва в галереї Tate, тож я волію думати про це. Безперечно, 
завтра буде час потурбуватися про статтю. Сподіваюся, я не 
пошкодую, що пішла на це інтерв’ю, у якому чітко дала зрозу
міти, що законодавчі ініціативи стосовно індексу маси тіла не 
спрацюють, і взагалі це погана ідея. Питання з дверним дзвін
ком залишається відкритим.

* У американській системі розмірів 0 відповідає параметрам від 76-56-81 см 

до 84-64-89 см залежно від бренду. Часто використовується на позначення 

дуже худорлявих моделей і пов’язаних із надмірною вихудлістю трендів.
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Грудень

1 грудня

Передавали інтерв’ю з ITN. Я не стала дивитися його, бо стра
шенно не люблю бачити себе в телевізорі, але мені надісла
ли розшифровку. Звісно, всі нюанси того, що я сказала, було 
втрачено. Так починаєш усвідомлювати, чому політики під 
час інтерв’ю завжди уникають відповідей на непевні питання, 
хоча це дуже дратує. Немає жодних шансів, що в ефір потра
пить щось крім заяви в лоб, за чи проти. Нікого не цікавить 
ваше «ну, можна було б сказати, що за таких обставин, а от за 
інших...». Хай там як, а ця новина не доживе навіть до завтра, 
оскільки ймовірність бомбардування Сирії менше ніж за дві 
доби змете в новинах усе на своєму шляху. Я навіть не знаю, 
чи провели запропоноване парламентське розслідування.

Хвала небесам, ми знайшли Крейґа Макдіна, який знімати
ме Кейт Мосс у одязі Rolling Stones. Він упорається блискуче, 
а те, що погодився зробити це так скоро, —  майже диво.

6 грудня

Парламентське розслідування всетаки провели, і, наскільки 
я розумію, було вирішено щось зробити, але ніхто не знає, що 
саме. Я дійшла висновку, що навіть керівниця розслідування, 
Керолайн Ноукс, погодилася, що законодавство щодо індек
су маси тіла не спрацює. Думки щодо моїх слів розділилися 
в пропорції приблизно 40:60, із яких більшість каже, що я —  
час ти на зловісної змови світу моди, а меншість вважає, що я 
говорила від імені здорового глузду. Я отримала страхітливий 
лист від жінки, яка пише, що її дванадцятирічна донька тіль
ки вийшла з психіатричної лікарні, де лікувалася від розладів 
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харчування, і про те, які шкідливі мої погляди, що худорля
вим моделям слід дозволяти виходити на подіум.

Відбулося засідання журі щорічної дизайнерської премії 
Vogue та Британської ради у сфері моди. Із двадцять п’ятого 
поверху хмарочоса The Shard Лондон здається коричневим. 
Темза нагадує жирного бурого слимака, а коричнюваті вули
ці й сірі будівлі тягнуться куди сягає око, намагаючись не за
губитися серед будівельних кранів та висоток, що стирчать 
поміж ними. Ми були у просторому порожньому офісі зі скля
ними стінами зусібіч та тисячами лампочок для зйомок відео, 
яке Британська рада у сфері моди використовує для промоції. 
Тепер усе доводиться знімати. Кожен крок і кожен вдих. Це 
доводить мене до розпачу. Але я не в тому становищі, щоб за
перечувати, адже це я витрачаю величезну кількість часу на 
те, аби переконати людей погодитися на зйомки для докумен
талки про Vogue.

Я ще кілька місяців тому питала Вікторію Бекгем, чи не по
годиться вона бути почесним суддею, і вона приїхала, впови
та у вісім шарів білого кашеміру, щоб доєднатися до всіх нас —  
Лізи Армстронґ із Daily Telegraph, Мері Гоумер із Topshop, Ієна 
Люїса, тепер уже з Harrys shoes, Керолайн Раш із Британської 
ради у сфері моди, Сари Менлі —  представниці Burberry, С’ю
занн ТайдФрейтер, вільної консультантки, а також Вікторії, 
місіс Берстайн, нашої любої засновниці бутика Browns, і Са
манти Кемерон. Коли я подякувала Саманті за те, що вона при
їхала сюди рановранці на наступний день після голосування 
щодо Сирії, вона відповіла, що заради цього й була присутня 
в Палаті громад, хоча буває там рідко. Її чоловік, мабуть, задо
волений здобутою більшістю. Я не маю жодного уявлення, як 
я проголосувала б, але, безперечно, промова Гіларі Бенна на 
підтримку розширення бомбардування швидше за все пере
конала б мене. Тут важить навіть не так те, що він сказав, як 
те, що якраз він міг би дуже сильно схилятися (я припускаю) 
до варіанта «проти».
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Перед нами було п’ятеро претендентів. Основна презента
ція повинна висвітлювати щонайприскіпливіше досліджен
ня їхнього бізнесу —  фінансові графіки й прогнози, персонал, 
перспективи продажів тощо. Для них це хороша вправа, але, 
без сумніву, таке відштовхує деяких людей від участі. Цього 
року було важко ухвалити рішення, адже всі п’ятеро перебу
вають на зовсім різних етапах. Вікторія, яка спершу мовчала, 
швидко перетворилася на головного інквізитора щодо кожно
го учасника. Якщо хтось має сумнів, що вона багато знає про 
бізнес, яким сама займається, —  він дуже помиляється.

Наприкінці вибір цьогорічного переможця був між ком
панією Mother of Pearl, що спеціалізується на откутюр, однак 
орієн тується на середній сегмент ринку, та Софією Вебстер, 
яка побудувала дуже успішний бренд взуття, що швидко роз
вивається. Урештірешт ми обрали Софію, яка, разом зі своїм 
чоловіком Баррі, є втіленням справжньої сили, і нагородили 
Mother of Pearl високою відзнакою. Мені завжди сумно, що пе
реможець може бути лише один, бо вони всі вклали чимало 
роботи в заявку і дуже піклуються про свою справу.

Узяла з собою знімальну групу BBC до офісу Філіпа Ґріна, 
щоб вони зафільмували зустріч із однією з найпомітніших по
статей лондонського світу моди. Він був у чудовій формі, по
казав нам свій чорний лакований кабінет дизайну Тіни Ґрін із 
широкою терасою і краєвидом Оксфордстрит. У залі засідань 
він поставив вітрину з мечем на знак свого рицарства, але 
мені не вдалося прочитати напис і зрозуміти, хто йому його 
подарував. Я запитала його, як справи в бізнесі, і він відповів: 
«Ну, а ти як думаєш?». Так, знову «погода не сприяє». Перший 
тиждень грудня, а ще достатньо тепло, щоб ходити з голими 
ногами й без пальта. Наш клімат не допомагає продавати зи
мові колекції.

Я так часто чула історію про «несприятливу погоду», особ
ливо від масових магазинів, що вже думаю, чи не час замис
литись, як погода впливає на цей бізнес. Можливо, у наші дні 
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почнуть продавати менше пальт. Можливо, дуже теплі пальта 
слід продавати в січні, а не в листопаді. Я запропонувала щось 
таке Філіпу, але він категорично не погодився. Покупці весь 
час хочуть нових речей —  а осінні колекції вже закінчилися. 
Але що робити, якщо раптом стане холодно і я захочу купити 
тепле пальто саме тоді? «Пошукай в інтернеті», —  відповів він.

Питання про те, що коли продавати, постало досить гост
ро, і з цього приводу є купа різноманітних думок. Великі ма
газини дорогого модного одягу, здається, переконані, що їхні 
клієнти хочуть купувати речі заздалегідь, і тому ставлять дні 
розпродажу раніше, щоб звільнити місце для новинок. Якщо 
спитати когось із власників маленьких бутиків —  то вони не 
хочуть так рано розпродаватися й більше прагнуть функціо
нувати за принципом «купиводягнув». Загалом уся ця ін дуст
рія схильна продавати одяг до того, як прийде час його носи
ти, і таку тенденцію, в основному, просуває американський 
ринок. Звичайно, у них клімат набагато різноманітніший, ніж 
у нас. Онлайнпродажі, втім, змінили картину. Якщо у вас он
лайнмагазин, ви маєте бути спроможні постачати, скажімо, 
легкий одяг у Австралію в наш зимовий сезон —  і навпаки.

9 грудня

Ранок середи, але таке відчуття, ніби вже п’ятниця. Чому дні 
тижня відчуваються порізному? Учора була корпоративна ве
чірка на честь Різдва. Саша Форбс, моя незамінна права рука 
в усіх заходах Vogue, організувала її в Mark’s Club у Мейфері, 
і там було на диво святково —  оздоблені гірляндою сходи й ме
рехтливі келихи з коктейлями та шампанським. Я повісила 
на неї всі приготування і, хоча допомагала складати список 
запрошених авторів та інших людей, із якими ми регулярно 
співпрацюємо, забула, хто мав прийти, а хто ні. Так веселі
ше. Щодо нашої різдвяної вечірки —  я ніколи не можу вирі
шити, чи людям більше подобається вечірка такого плану, із 
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меншим акцентом на співробітниках Vogue, чи інакша —  коли 
на ній лише ми і, можливо, наші партнери. Мені, здається, 
більше подобається другий варіант, адже він дає нагоду ді
зна ти ся більше про людей, із якими я працюю щодня. Учора я 
більшість часу простояла біля дверей, вітаючи гостей.

Сподіваюся, коли я доберуся до офісу, знімки Кейт Мосс 
із проекту з Rolling Stones будуть готові. Здається, вони ледве 
встигли, бо Кейт приїхала тільки опівдні. До того ж, її не зня
ли в сучасному одязі —  на кожному варіанті обкладинки вона 
в пам’ятних речах гурту. Не впевнена, чи це спрацює. Думаю, 
якщо фотографії достатньо гарні, усе буде добре, але зазвичай 
людям подобається бачити на обкладинці реальні речі, а не 
костюми з архівів. Зате знімальна група була щаслива.

Учора з’явилися сумні новини про закриття бренду Джо
натана Сондерса. Мені подобається Джонатан, та його бізнес 
переживав злети й падіння постійно, з моменту заснування. 
Після найпершого показу ми взяли одну з його суконь на об
кладинку Vogue —  єдиний раз. Минулого року його врятувала 
Ейша Пасріча, вона вклала гроші в бренд, але, очевидно, щось 
пішло не так. Так важко отримати прибуток із незалежних 
брендів. Щонайменше чотири колекції на рік, замовлення 
від магазинів, які рідко платять вчасно, підтримка зв’язків 
у всьому світі —  практичних проблем купа, навіть якщо бренд 
сильний у творчому плані. До того ж так багато модельєрів —  
«чайники» в бізнесі, і їм потрібен хтось, кому вони можуть до
вірити управління справами й грішми. Тож часто їм нічого не 
вдається.

План на наступні десять днів:

 • Зв’язатися з усіма, кого ми хочемо зняти  
для «Залу слави» Тіма Вокера на виставку Vogue-100

 • Скласти повний план для числа до Сторіччя журналу
 • Знайти матеріали для квітневого числа
 • Зв’язатися з провідними спікерами на Фестиваль
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 • Почати роботу над програмою Фестивалю
 • Написати вступ для Vogue’івської книги про взуття
 • Написати статтю «Від редактора» для березневого числа
 • Продумати в загальних рисах травневе число
 • Намітити матеріал Маріо Тестіно на червень
 • Спланувати цифрове висвітлення модних показів 

на наступний сезон
 • Купити ще двадцять різдвяних подарунків
 • Розібратися зі стравами на різдвяний обід
 • Надіслати подарунки родичам

15 грудня

Спала жахливо через тривожні сни про роботу —  в них я не 
знала, речі якого сезону ми маємо знімати. Прокинулася о 
третій ранку, тоді продрімала ще чотири години, то занурю
ючись у сон, то з нього виринаючи. Напевно, це все тому, що я 
хвилювалася перед сьогоднішньою зустріччю в Кенсінґтон
ському палаці, де маю представити всім Джоша й Люсінду. 
Мій вроджений песимізм остаточно бере наді мною гору, і я 
на кожному кроці переживаю, що все розвалиться.

Джош приїхав у офіс одягнений дуже стильно: твідовий кос
тюм і краватка. Я турботливо, майже поматеринськи дума
ла попередити його заздалегідь, що було б непогано вдягнути 
краватку, а тоді забула. У нього чудові манери, а це я завжди 
помічаю в чоловіках —  у жінках меншою мірою. Ми з ним і Лю
сіндою ненадовго зустрічаємося в моєму кабінеті, щоб узго
дити запитання до герцогині. Чи можемо ми взяти з собою 
продюсера? Як щодо кейтеринґу? Чи є в них кімната для пере
вдягання, зачіски й макіяжу? Чи можна було б сфотографува
ти її з собакою? Батько Джоша дуже хворий, він щойно їздив 
до нього в лікарню, тож ці зйомки —  приклад ситуації, коли 
щось жахливе відбувається одночасно з чимось прекрасним.
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Ми приїжджаємо зарано і знову чекаємо в маленькій буд
ці біля воріт, доки нас не супроводять до Її Королівської Висо
кості. Вона і цього разу чарівна, дружня й легка в спілкуванні, 
хоча вміє закрити будьяку тему раз і назавжди, не вдаючись 
у деталі. Ми обговорюємо місце зйомки й чи будуть там обі
грівачі, чи можна нам привезти диван або крісло, і якщо ми 
зніматимемо її біля вогнища, де це можна було би зробити.

Що стосується одягу, тут важко визначитися напевно. Ми 
погодилися, що він буде дуже простий і невимушений, а тоді 
герцогиня сказала: «Але я хочу взяти те, що влаштовує вас». 
Ми домовилися, що Люсінда зробить добірку різних убрань, 
і тоді герцогиня подумає.

Коли ми йдемо, Джош і Люсінда обоє говорять, яка вона 
вродлива. «Вона наче справжня принцеса, хіба ні?», —  каже 
Люсінда. Для мене це величезне полегшення —  що вони обоє 
стали її фанами, адже могло бути й інакше. Вона абсолютно не 
належить до світу високої моди, а її особистий стиль —  мейн
стрімний і класичний. Дорогою до машини, на якій ми має
мо повернутися в офіс, Джош починає розводитися про те, чи 
не можна вдягти її в «штани від Céline із високою посадкою». 
Ми з Люсіндою кажемо, що це не буде зйомка в стилі «Céline
високапосадка».

17 грудня

Так тепло, аж не віриться, що Різдво отот — за тиждень. Я су
мую за памороззю на дахах і тріскучим, як у приказці, моро
зом, а вчора було тепло, наче в травні. Так глобальне потеп
ління видається набагато реальнішим. Цими днями, їдучи 
додому, я почула новину про те, що полярні ведмеді стають 
активнішими, бо мусять ходити в пошуках їжі дедалі швид
ше і на довші дистанції. Трохи схоже на роботу в друковано
му виданні. Ми тепер, як ті ведмеді, мусимо бути спритніши
ми й робити набагато більше, щоб отримати той самий дохід.
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Саме тому я замовила статтю для нашого інтернетсайту  
про те, що відбувається з традиційним розкладом модних 
показів. Американський орган у сфері моди, Рада модельє
рів Америки, розглядає різні варіанти —  можливо, невеличкі 
зустрічі з пресою й розповсюджувачами у звичний для пока
зів час, а  тоді один великий показ, де можна було би купу
вати одяг, призначений для покупців, або споживачів, як їх 
називають. Важко сказати, хороша це ідея чи погана, але, без
сумнівно, хороша ідея —  подивитися на поточну роботу цілої 
індустрії. Я роками казала, що нинішня система абсолютно 
недієздатна і взагалі безглузда —  це радше можливість нала
годження зв’язків, ніж спосіб продавати одяг.

Докорінна реформа точно змінила би принцип вибору одя
гу, який ми можемо представити в журналі, і спосіб органі
зації матеріалу —  кардинально. Наразі ми знімаємо всі вибра
ні весняні колекції, щоб публікувати їх у наступних числах, 
починаючи з лютневого, яке виходить у січні. Причина того, 
чому журнали виходять у попередній від зазначеного на об
кладинці місяць, губиться в далекій історії, але коріниться 
у всезагальному бажанні першим опинитися на вітрині га
зетного кіоску. Цими днями я дізналася, що в Кореї журнал 
випускають щось аж на шість тижнів раніше. Одяг, який ми 
публікуємо, з’явиться в магазинах приблизно в лютому. Але 
на момент виходу травневого числа (це буде в квітні) велика 
його частина вже буде недоступна —  розпродана чи поверне
на через надходження нового товару. Звучить заплутано, та 
так воно і є.

Ідучи вчора з роботи, я вперше відчула, що число Сторіччя 
може і справді скластися та вдатися дуже хорошим. Я вдячна 
своїм колегам за ту наполегливість, із якою вони роблять вда
лі числа, і за їхню відданість у створенні чогось виняткового. 
Майже всі матеріали в ювілейному числі посвоєму складні, 
а ще нам треба показати, що Vogue —  просто кращий за біль
шість інших журналів: він бентежить і захоплює.
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В обід ми з Семом ходили на шопінг, купити йому щось із одя
гу —  як різдвяний подарунок. Я вже не впевнена, чи зможу ді
брати розмір на око. Він хотів вінтажну дублянку й чоботи. 
Із дублянкою було легко, ми швидко знайшли її в Rokit у Ко
вентҐардені *, але з чоботами все складніше. Я намагалася по
яснити йому: коли маєш чітко визначений образ того, що хо
чеш, то знайти це завжди важко. Сем сказав, що мені набагато 
краще вдається шопінг, адже він не дуже вміє розгледіти річ, 
коли йому щось пропонують. Якщо я маю купити щось для 
себе з певною метою, то нерідко можу змарнувати кілька го
дин і повернутися ні з чим. Я зрозуміла, що найліпший спосіб 
купувати речі —  це коли натрапляєш на щось, що тобі справді 
до вподоби, навіть якщо немає особливої причини вдягти цю 
річ, бо коли треба підшукати щось для співбесіди чи вечірки 
на наступному тижні, то шопінг або не вдається, або виходить 
зпід контролю.

* район у центрі Лондона.
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22 грудня

Неважливо, на який день тижня припадає Різдво, все одно 
в останні кілька днів до того немає жодного шансу вирішити 
щось по роботі. Офіси напівпорожні, і наш, й інші, тож день пе
реповнений маленькими розчаруваннями. Я завжди залиша
юся до гіркого кінця, тимчасом як люди розбігаються. Мене 
дратує, що я не в змозі впіймати тих, кого хочу сфотографува
ти для числа Сторіччя, або доузгоджувати деталі якоїсь май
бутньої зйомки.

Один із наших позаштатних модних редакторів, Джо Мак
кенна, заходив сьогодні поглянути на одяг, що він замовляв 
для Шерідан Сміт, яка зриває овації критиків за гру в мюзик
лі «Смішне дівчисько» в ролі Фанні Брайс. Там п’ять величез
них стійок із переважно чорними сукнями й кількома білими 
сорочками. Купу чорних суконь замовили в William Vintage, 
адже вінтажні речі пасують жінкам із реальними пропорці
ями, на відміну від зразків колекцій. Джо каже, що більшості 
з того, що він хотів, немає, хоч і здається, наче він зібрав усі 
чорні сукні в Лондоні. Проблема, звичайно, в розмірі, адже ми 
лише позичаємо товар, а магазини не хочуть давати речі, бо 
сподіваються розпродати їх у період зимових свят. Зріст Шері
дан —  лише п’ять футів і два дюйми, а розмір —  десятий *, тобто 
в неї пропорції кишенькової Венери, але зразки зазвичай ши
ють восьмого або шостого розміру **, а мінімальний зріст час
то становить п’ять футів і дев’ять дюймів ***.

Джо також каже, що зйомка, яку він планував підготува
ти з Джеймі Гоксвортом для наступного числа, зривається. 
Вчора мені сказали, що вони вирішили знімати в якійсь лон
донській студії —  фінансовий бальзам мені на душу, адже за 

* Зріст приблизно 157 см; розмір європейський 38, або М.

** Відповідно європейські 36 і 34, або S та XS.

*** Приблизно 175 см.
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початковим задумом вони мали летіти до Луїзіани, —  але те
пер, очевидно, Джеймі хоче відкласти фотосесію, бо не може 
знайти дівчину (a.k.a. модель).

Джо каже:
 — Не вибухай —  просто послухай і дай відповідь завтра. Як 

щодо моделітрансгендера?
Я не вибухаю. Взагаліто —  могло би вийти й цікаво. Напев

но, усе залежить від того, як вона виглядає (чи правильно ка
зати «як він виглядає»?). Я знаю, що теоретично це не мусить 
бути або те —  або те, та я не спец у цій новій термінології. Будь
яка нерішучість на цьому етапі —  погано. Ми втратимо що
найменше два тижні роботи через Різдво, тож буде важко все 
встигнути.

Прийшли знімки Крейґа Макдіна. Матеріал справді вийшов 
чудовий. Ненав’язливо натхненний відомими фотографіями, 
зробленими на віллі Нелькот, де роллінґи записували свій аль
бом Exile on Main Street; Кейт виглядає прекрасно, і дивакувато, 
і взагалі досить незвичайно у старих Джаґґерових обтислих 
комбінезонах і вельветових піджаках. Фото на обкладинку, 
думаю, дуже принадне, але й  ризиковане. На Кейт —  оригі
нальна футболка зі стразами і язиком, яку тепер розтиражо
вано на мільйони магазинних полиць, а поверх неї —  шкіряна 
куртка. Я не впевнена, що це спрацювало б на будькому ін
шому, але поєднання Кейт і тієї футболки (яку —  ми це теж мо
жемо показати —  носив Джаґґер) вражає мене як непереборно 
спокусливе.

Перед тим я заходила до нового магазину Белли Фройд на 
Чилтернстрит. Я вже пропонувала Беллі написати статтю до 
цих фотографій, адже вона дружить із Кейт і трохи знає рол
лінґів, бо її чоловік, письменник Джеймс Фокс, працював із 
Кітом Річардсом над його мемуарами. Ще я подумала, що вона 
зможе відчути андрогінний гламур роллінґівських костюмів.
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Учорашня різдвяна вечірка Флори Фрейзер була чудовою. Я 
розмовляла з Лу Ґатрі, моєю подругою, яка робить каліграфіч
ні написи для всіх Vogue’івських запрошень. Я знаю її з вісім
десятих, і вона поринула в спогади про свій тодішній роман із 
одним із провідних лондонських модельєрів, який працював 
із нею в одному бутику. Вона бачилась із ним два вечори на 
тиждень (ще два вечори —  з іншим хлопцем), а на вихідні він 
повертався до своєї постійної дівчини.

26 грудня

Підготовка до Різдва відбувалася в динаміці крещендо: купи
ти подарунки, віддати розпорядження, написати листи, за
планувати трапези. А сьогодні тієї точки досягнуто, Різдво ми
нуло —  і залишилося якесь невиразне відчуття, наче немає до 
чого прагнути. У різдвяну ніч була повня, я прокинулась о пів 
на другу ночі й побачила біле місячне сяйво, що падало на під
логу, перебиваючи жовте світло вуличних ліхтарів. Я ніяк не 
могла заснути й усе гадала, чи ще не час нишком піднятися 
до Сема й покласти подарунок до панчохи —  наче в двадцять 
років йому не байдуже, побачить він мене в цей момент чи ні. 
Крім того, я непокоїлася, чи зможу зробити число Сторіччя до
статньо хорошим, хоча ще зо два дні тому мчала на хвилі впев
неності, мов серфінгістка.

Нарешті настав день Різдва, і він виявився чарівним: друзі, 
родина, неймовірно добре вино, ситний обід, який я готувала 
напередодні за допомоги Девіда (чистив картоплю) і моєї по
други Джейн Велслі (взяла на себе роль помічника шефкуха
ря в останню годину). Сему було зле, і він пролежав у ліжку 
весь день.
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Січень

3 січня

Завтра знову на роботу. Мене охоплює жах на думку про те, 
що я маю звершити за наступні шість місяців, адже багато що 
вийшло зпід мого контролю. Я хочу, щоб усе, що ми робимо, 
було справді надзвичайне, і щоб у цьому брали участь найкра
щі. Я хочу, щоб виставку Vogue-100 у Національній портрет
ній галереї сприймали як важливу віху в історії фотовиста
вок журналу, щоб мій Фестиваль був продуманим до дрібниць 
і приніс прибуток, щоб святкова вечірка була гламурною і про 
неї всі говорили, щоб число Сторіччя було винятковим, а в до
кументальному фільмі BBC життя Vogue здавалося сповненим 
інтригою, а не сумбуром.

Цього ранку, після десятиденної перерви в роботі, я про
кинулася й пішла на овочевий базар під зливою. Тоді потуш
кувала яблука з корицею, залишила на плиті доходити й за
мислилася про те, чи можливо було би мати (і чи мені б це 
сподобалося) життя, у якому я просто читала б усі ті книжки, 
що накопичилися на великому столі у спальні, і дуже мало 
працювала б. Я могла би щодня бігати, варити овочеві супи, 
дати волоссю посивіти і... І що тоді? Чи була б я задоволена? 
Девід, який щойно прокинувся, сказав, що філософи міркува
ли над тим самим питанням тисячі років.

4 січня

Котел вкотре вийшов із ладу, тож мій перший робочий день 
починається без гарячої води й без опалення —  знову. Заходи
ли Річард Мейсер і Шарлотт Родріґез із новинами про доку
менталку. Вони почали монтаж і зараз міркують над тим, як 
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розподілити матеріал на дві частини. Останнє, чого я хотіла, —  
це щоб у фільмі більшість часу займала я, але вони чітко дали 
знати, що відтепер, оскільки так багато пов’язано зі сторіч
чям, вони хочуть слідкувати за всім моїми очима, через приз
му моїх зусиль.

Найперший пріоритет —  квітневе число, яке вже на межі 
катастрофи. Джеймі Гоксворт і Джо Маккенна досі не обрали 
модель, і мені важко зрозуміти, як так може бути. Від самого 
жовтня вони не можуть узгодити ні модель, ні локацію. Джо 
показав мені фото, які надіслав йому Джеймі: хлопець, схо
жий на молоду Петті Сміт, у білій сукні в утилітарному стилі 
стоїть біля цегляної стіни. Коли я зізналася, що мене не дуже 
захоплює ідея такої фотосесії, він впав у розпач і сказав, що я 
його не слухаю: це фото —  не приклад одягу, а зразок образу, 
який цікавить Джеймі. Я не розумію, що саме тут мені вважа
ти доречним: хлопця в сукні зі шваброю на голові замість во
лосся? Цегляну стіну? Джо сказав, що попросив кастингме
не джера зв’язатися з агенціями в Нідерландах і підшукати 
варіанти моделейтрансгендерів. Я ніяк не можу позбутися 
думки, що було б набагато простіше взяти якусь уже знайому 
нам симпатичну дівчину. Але водночас розумію, що трансген
дер додав би цікаву нотку. Тож рішення не ухвалено.

Зсунулися дати іншої зйомки, і схоже, тих фотографій ми 
теж не отримаємо вчасно. Наразі все, що в нас є, —  це Кейт Мосс  
у старому комбінезоні Міка Джаґґера, і це чудовий матеріал, 
але все число на ньому не виїде.

На щастя, під вечір привозять каталог виставки у Націо
нальній портретній галереї разом із обклеєними сріблястою 
фольгою коробочками —  у них листівки, які будуть продава
тися. Каталог справді розкішний, блискучий, і коли перегля
даю його, у мене виникає відчуття реального досягнення. Не 
те щоб я активно брала участь у його створенні, але завдяки 
йому вся програма Сторіччя починає здаватися реальною.
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6 січня

З’являються показники продажів масових магазинів. Next 
у програші, John Lewis у виграші, але то лише заголовки, які, 
ймовірно, не відображають всієї картини. Не дивно, що вину
ватцем гірших, ніж сподівалися, показників Next преса нази
ває погоду. Очевидно, нині є попит на мультисезонні речі, а не 
на крайнощі в будьякий бік. На мою думку, добрі показники 
продажів корисні. Коли в бізнесі справи йдуть добре, легше 
керувати Vogue.

Дзвонив Патрік Демаршельє. Хоча він уже кількадесят років 
живе в НьюЙорку, його акцент залишається непереборно 
французьким, і розмовляє він неймовірно швидко. Я встигаю 
вихопити, що на Різдво він був на СентБарт *, а тепер він у Лос 
Ан дже ле сі. Потім кілька речень, які я не дуже розумію. Тоді: 
«Раптом хочеш, щоб я зробив щось ФАНТАСТІКЬ, то я їду до 
Європи. Окей, цьом». Кладе слухавку. Коли він справді хоче, 
щоб його зрозуміли, то акцент трохи зменшується. Мені по
добається Патрік. Він робить те, що ми просимо його робити, 
не здіймаючи довкола цього великого галасу, і завжди сум
лінно намагається вписатися в дедлайн. Він один із небага
тьох фотографів, які регулярно працюють із журналом, і він 
був важливою його частиною, коли я обійняла цю посаду 1992 
року. Потім рвонув, разом із моєю попередницею Ліз Тілберіс, 
до Harper’s Bazaar заради великого контракту. Але зрештою 
Пат рік повернувся —  вони всі повертаються.

Сьогодні після обіду була зустріч у Національній портрет
ній галереї, остання перед відкриттям виставки. Надзвичай
не відчуття —  сидіти там, за їхнім великим столом для засі
дань, коли до події, про яку ми говорили так довго, лишилося 
лише кілька тижнів. Було стільки зустрічей —  вони почалися 

*  Острів, заморська територія Франції.
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три роки тому, а планувалося все ще довше. На зібранні панує 
якась веселість —  усі збуджені, і всі шматочки пазла нарешті 
сходяться. Перші каталоги вже тут, сувеніри скоро прибудуть, 
освітлені тригранні стовпи, або «тоблерони», з обкладинками 
Vogue добирають за кольором, а попереду —  нескінченна про
грама вечерь, пізніх презентацій і пресконференцій.

Вивішувати фотографії почнуть двадцять п’ятого. Я про
шу Робіна М’юра зробити мені невеличкий список із топціка
винками про виставку. Ми говоримо про те, у яких фотогра
фів можна взяти інтерв’ю для підігрівання цікавості в пресі, 
і я наполегливо прошу їхніх піарників узгодити зі мною імена. 
Я не хочу, щоб хтось почав бунтувати проти нас, якот учора 
на радіо Майкл Даґер, тіньовий міністр культури, якого усуну
ли під час перестановок Джеремі Корбіна. Зрозуміло, він був 
засмучений і хотів висловитися, але комунікаційники з лей
бористської партії мали такий вигляд, наче все вийшло зпід 
контролю. Сподіваюся, більшість представлених фотографів 
будуть цікавими й загалом добре висловлюватимуться про 
наш журнал, але я знаю, що Девід Бейлі, наприклад, не прихо
вує, як він ненавидить сучасні модні журнали. До речі, треба 
подзвонити йому й домовитися про зустріч. Давно я не отри
мувала свою дозу бейлівських словесних нападок. Перші п’ять 
років, що я працювала у Vogue, він називав мене Ребеккою.

10 січня

Я змушую себе вийти на пробіжку вже ближче до обіду. Ви
зирнуло сонце —  це зараз буває рідко, а ще я планую винагоро
дити себе пообіддям, проведеним за книгою Петті Сміт «По
тяг “М”». Минулого разу, коли я бігала в цьому сквері (ділянка 
землі, відома серед місцевих як Парк собачих каків), мене на
магалися зґвалтувати. Думаю, саме так це можна назвати, хай 
навіть я досить легко відбулася. Був ранок після Різдва, і я про
бігла повз дебелого чоловіка у вовняній шапці й спортивних 
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штанах, який усміхнувся мені, а тоді жвавенько побіг поруч. 
Я подумала, що це просто післяріздвяна дружелюбність і за
сміялася, але вже за якусь хвилину відчула себе некомфорт
но в його товаристві й побігла вперед. Коли я зупинилася біля 
воріт парку, щоб відчинити їх, то почула, що цей чоловік прос
то позад мене.

 — Привіт.
Я повернулася, а він зробив крок уперед. Я подумала, що 

він, певно, самотній і просто хоче з кимось поспілкуватися, 
хоч трохи.

 — Іще раз. Іще раз, —  він махнув рукою на парк, пропоную
чи ще одне коло.

 — Ні. Лише раз, —  відповіла я.
Він підійшов до мене, нахилився, поцілував у щоку й ска

зав: «Щасливого Різдва!» з акцентом, який я не розпізнала.
 — Щасливого Різдва, —  я не хотіла виявляти ворожість, але 

тепер точно прагнула забратися звідти.
Тоді він стиснув мене у ведмежих обіймах і знову поцілу

вав. Цього разу я злякалася, і мені спало на думку мелодра
матичне питання —  чи є в нього ніж. Я різко шарпнулася, але 
він притягнув мене назад і хапнув за груди, потім, шкірячись, 
відстрибнув, а я прожогом вискочила за ворота.

Тоді мені хотілося лише втекти з парку, але через кілька 
хвилин, біжучи тротуаром, я почала засмучуватися й розпи
тувати себе. Чому я не крикнула, щоб він забирався? Чому роз
лютилася не на нього, а на себе —  за те, що не відреагувала? 
Що якби я була підлітком, сама в парку? Що якби він вдався 
до насильства?

Потім з’явилися новини про напади на жінок у Кельні на 
Новий рік, і їхні розповіді, як їх хапали й мацали, знову нагада
ли мені про цей випадок. Сьогодні я сторожко озираюся нав
кру ги, але серед звичних собачників ніхто не нагадує того чо
ловіка. Це неправильно: я не хочу, щоб на вибір мого маршруту 
впливала можливість його присутності.
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11 січня

Похмурий день. Я прокинулась і увімкнула радіо —  там грала 
Space Oddity *. Мені це здалося незвичним, і я подумала, що це 
підводка до репортажу про майора Тіма Піка й космічну стан
цію. Але ні —  помер Девід Боуві. Я трохи поплакала, а тоді захо
тіла написати статтю його пам’яті на наш сайт, для себе і для 
всіх інших. Це мій привілей як редактора. Писати про речі, які 
зачіпають мене, —  на диво ефективні ліки. Один із найбільших 
плюсів роботи журналіста.

Ми не будемо робити про нього матеріал у журналі, і це 
свідчить про величезні зміни. Уперше я відчула, що вже не
має жодного сенсу публікувати пам’ятну статтю в друковано
му виданні, адже воно, з нашими термінами, вийде лише че
рез шість тижнів. Так багато людей дізналися цю новину, коли 

*  Пісня Девіда Боуві «Дивний випадок у космосі».
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прокинулися й побачили в Instagram пости про нього —  старі 
фотографії, обкладинки альбомів. Перша велика інстаграмна 
смерть. Чи хотів би він такого?

Цілий день люди просять мене дати коментар про Боуві 
на правах лідера думок у світі моди, але я не хочу. Я відчуваю, 
наче це щось більш особисте. Він дав мені й багатьом моїм 
сучасникам приголомшливе бачення незвичайного способу 
буття. Старші в офісі відчувають справжню втрату; на молод
ших же —  хай навіть на десять років —  це вплинуло не так. Ма
буть, десь так я почувалася, коли вбили Джона Леннона чи по
мер Елвіс. То були новини, але не мої.

Хай там як, увесь день вийшов депресивним, і я знову рюм
сала під радіо дорогою додому.

12 січня

Учора на йозі Одрі, моя тренерка, сказала, що Меркурій увій
шов у ретроград. Я уявлення не маю, що це означає, окрім то
го, що люди кажуть так, коли справи йдуть кепсько. Вона ска
зала, що у всіх її клієнтів почалися проблеми. Сумніваю ся,  
що смерть Боуві якось пов’язана з рухом Меркурія, але, може, 
якщо подумати, то пов’язана —  враховуючи Starman * і Space 
Oddity та всілякі цікаві йому космічні штучки. Хай там як, 
а вчора ввечері мій котел знову зламався.

Сьогодні вже не так тяжко, хоч газетні статті про Боуві зно
ву змусили мене плакати. На десять хвилин раніше приїхала 
до Кенсінґтона ** на обід із Федеріко Маркетті з Yoox Net-a-Por-
ter, про який ми домовлялися ще у вересні в Мілані на вечері 
Gucci. Аби вбити час, я вирішила зазирнути в Marks & Spencer 
через дорогу від ресторану і глянути, що в них є на полицях, 

*  Пісня Девіда Боуві «Зоряна людина».

**  Один  із  престижних районів Лондона,  де розташовано багато посольств 

і консульств.
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оскільки завтра йтиму до них у головний офіс. Справи в пресі 
у них не дуже: оголошення про звільнення їхнього виконавчо
го директора Марка Болленда з’явилося одночасно з оприлюд
ненням досить безрадісних показників продажів із жіночого 
відділу. Я спостерігала за відвідувачками магазину —  в основ
ному, хоч і  не виключно, за п’ятдесят, невисокі, розмір 14 * 
і більше, майже всі в дутих куртках і чорних штанах. Не можу 
повірити, що вони асоціюють себе зі зразками откутюр, ви
світленими на продуманих пресзаходах марки, до цільової 
аудиторії яких належимо й ми.

На вітрині стояв манекен у темносиній парці, вона могла 
би бути чудовою, якби не дивний чорний комірець зі штуч
ного хутра, що псував увесь стиль. Кашемір, дуже ніжний на 
дотик, був у токсичних відтінках рожевого, блакитного й зе
леного, наче приємніших кольорів навмисно уникали. Білий 
кардиган із чорною оторочкою міг би бути справді стильним, 
але в нього якось дивно зібгані плечики, а всі штани висіли 
горизонтально —  так, що мали особливо непривабливий ви
гляд і здавалися розрахованими лише на велетенські сідниці. 
M&S мав би бути найліпшим місцем із базовим асортиментом 
для всіх і кожного. У деяких відділах досі так і є. Їхня білизна —  
фантастична. Але, звісно, завжди легко критикувати роботу 
інших людей. Ззовні рішення виглядають очевидними, а по
милки —  незрозумілими. Люди, які не належать до моєї сфе
ри, ніколи не розуміють, чому в нашому журналі публікують
ся фотографії прекрасних худорлявих манекенниць у одязі, 
який може собі дозволити відносно небагато людей. Або чому 
ми не беремо більш різноманітних за віком моделей.

Ланч із Федеріко, дуже веселим чоловіком і прекрасним 
співрозмовником, минув надзвичайно добре. У Yoox Net-a-Por-
ter працюють тисячі людей, і Федеріко має офіси по всьому 
світу, хоча більшість часу проводить між Лондоном і Міланом.  

*  Європейський 42, або ж XL.
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Він нарешті знайшов у Лондоні готель собі до вподоби —  в ос
новному тому, що там є хороший басейн, де можна плавати 
щоранку. Якщо стільки подорожуєш, то саме дрібниці, на
приклад можливість позайматися фізичними вправами, най
більше визначають комфорт мандрівки. Розмовляємо про 
мистецтво: Федеріко його колекціонує, за його словами —  по
скром но му. «На папері я дуже багатий, але в реальності наразі 
це не так». Перед обідом я заґуґлила його ім’я. У нього однако
ве прізвище з італійським футболістом, який грає за «Лаціо», 
і частка в бізнесі Yoox Net-a-Porter, який оцінюється на ринку 
приблизно в чотири мільярди фунтів стерлінгів.

Він розповів мені, що колись зустрічався з племінницею  
Армані Робертою, тож вони з Джорджо добре знайомі, але 
йому завжди важко дібрати щось модельєрові на день народ
ження. У Джорджо є все, а в пошуку нових інтересів він не 
дуже зацікавлений. Найбільш удалим подарунком йому від 
Федеріко був кіт: теперішній кіт Армані —  нащадок того пода
рунка, і Джорджо його обожнює. Його розповідь нагадала мені 
про те, як я відвідала міланську квартиру модельєра кілька 
років тому: там було так стерильно й  мінімалістично, що 
складалося враження, ніби навіть дихання може все забруд
нити, але просто на підлозі валялася яскрава ґумова миша. 
Тепер я зрозуміла, чому.

Обід посеред тижня —  або справжня насолода, або цілкови
то змарнований час. Сьогодні це був перший варіант, тож піс
ля нього я почувалась піднесено.

Залишилося лише чотири тижні на остаточне узгодження 
подій Фестивалю —  вісімнадцять розмов і поки що тільки дві 
з них організовано хоч якоюсь мірою. Як і велика частина моєї 
роботи, це —  пазл, у якому впевнитися, що деталь на своєму 
місці, можна тільки коли бачиш сусідні деталі, це неймовірно 
ускладнює завдання. Але я робила таке вже чотири рази, тож 
знаю, що це реально. Принаймні так я себе переконую.
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За вихідні запоєм прочитала «Потяг “М”». Наче ідеальна чашка 
кави. Чорна, гіркувата й смачна. Я заздрю тому життю, повно
му слів, фотографій і музики, хоча часто Патті здається сум
ною. Вона пакує ті самі речі в кожну поїздку —  ті самі шкарпет
ки, футболки, ефіопський хрестик, блокнот із міліметрівкою 
від Moleskine, джинсовий комбінезон і чорний піджак. Шкода, 
що я так не можу. Наближаються покази, і скоро мені знову па
кувати валізи. Вміст моєї валізи дуже відрізнятиметься від ба
гажу Патті.

14 січня

На наступні кілька днів прогнозують сніг. Я подитячому люб
лю сніг —  люблю дивитися, як він падає, і сподіватися, що він 
залишиться лежати на землі, люблю його блискуче укрива
ло, вранішню тишу вкритого снігом міста й навіть, підозрюю, 
перспективу цілого дня снігопаду, хоча я не пам’ятаю, коли 
востаннє сніг заважав мені поїхати в офіс. Минулого лютого 
під час заметів я була в НьюЙорку, і все відчувалося цілком 
інакше. Далеко від дому, турбуючись про те, чи злетить мій 
літак на зворотному шляху, я не могла насолоджуватись уми
ротвореною красою снігової віхоли.

Учора в Condé Nast був виїзний обід до Marks & Spencer. Я бу
ла там єдиним редактором —  решта з нашої групки були з бо
ку видавництва, включно з Ніколасом Коулріджем. Величезна, 
відносно нова будівля має всі елементи сучасного корпоратив
ного дизайну інтер’єру. Там стояли кольорові баки з криш
ками для ношеного одягу, стійка з завареним чаєм, столи
ки з розкладеними журналами мережі та запаморочливий 
скляний ліфт, який підніс нас високо над брудним міським 
ландшафтом Паддінґтонського басейну *. У верхньому лоб
бі висять портрети колишніх виконавчих директорів і чле
нів ради правління, серед них цікаве зображення лорда Сіффа 

*  Прилеглі до каналу території в районі Паддінґтон.



Січень 95

шістдесятих років: напівреалістичне, напівсимволічне —  чо
тири чи п’ять каретних годинників ширяють над його столом, 
за вікном плине майже міфічна течія (може, він любив рибали
ти), і трохи одаль стоїть маленька замріяна жінка (дружина?).

З’явився Марк Болленд —  із зимовою засмагою та прилиза
ним волоссям. Попри новини про його звільнення, він усе ще 
демонструє стандартні звичаї корпоративної верхівки: швид
ка хода, флотилія колег обабіч, обов’язкове запізнення хвилин 
на десять. Щойно ми розсілися в їдальні —  простотаки диво
вижна замальовка базарної площі пензля Лаурі на одній стіні, 
Моне на іншій, —  Марк повідомив нам про їхні нові ініціативи.

У бізнесі всі ми оптимісти, і неможливо уявити, що з тими 
показниками продажів ще кілька днів тому було важко пра
цювати. Патрік БускеШаванн, який чаклує над їхнім марке
тингом, із гордістю розповів нам про новий план узяти ви
знаного дизайнера чи знаменитість, щоб створити окремі 
невеличкі колекції. Перша буде з Алексою Чанґ, яка працює 
над лінійкою, натхненною їхніми архівами, і вони збираються 
презентувати її на Лондонському тижні моди. Алекса завжди 
працює добре, і я впевнена, що ця колекція також буде вдалою. 
Я вже знала цю новину, оскільки нас попросили першими на
писати про неї, але єдино правильним для Vogue, як на мене, 
було би, щоб статтю написала сама Алекса, —  а вона не погоди
лася. Мабуть, це забрало б у неї забагато часу й сил. Їжа за обі
дом нагадувала абстрактний живопис шістдесятих —  гребінці 
та курка на бризках яскравого зеленооранжевого соусу.

15 січня

Наш котел приносить мені більше стресу, ніж уся програма 
Сторіччя Vogue. Уперше цієї зими стало холодно, а вдома зов
сім немає опалення. Стоп, поправка: дуже зрідка опалення 
всетаки є —  коли котел, який доти працював на мінімально
му рівні, раптом прокидається, і тоді труби з гарячою водою 
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й батареї аж парують —  зазвичай це відбувається прямо перед 
тим, як ми лягаємо спати. Завтра до нас на вечерю приходять 
дванадцятеро осіб, і я зважую, чи не написати їм листа з попе
редженням, щоб узяли щось тепле. Ось про що я думаю, біжу
чи в магазин купувати м’ясо на вечір.

Коли я добираюся до офісу після розваг із котлом та м’яс
ною крамничкою, то застаю там Джейн Гоу, одну з наших по
заштатних редакторок, яка приїхала показати мені набір одя
гу на її зйомку з фотографинею Гарлі Вір. Джейн робить для 
нас кілька матеріалів на сезон, і я заходжу в кабінет із важким 
серцем, бо мушу сказати їй, що вона не може взяти два бренди, 
які хотіла. Ми вже так багато про них писали, а дотримувати
ся рівноваги дуже важливо. Хоча ми вільні знімати, що хоче
мо, іноді всі стилісти відхиляються, за віянням моди, в якийсь 
один бік, і чимало брендів, які в цьому напрямі не працюють, 
опиняються за бортом. У  певних сенсах гравці в  індустрії 
моди сподіваються ставлення, яке в мене асоціюється з дня
ми дитячих промов, коли майже всі отримують приз, щоб не 
йти додому засмученими.

Ура, на другий день зйомки Джо Маккенни, яка на певному 
етапі мала залучити моделей із візуально амбівалентним ген
дером, буде сонячно. Після величезного кастингу хлопців, що 
виглядають як дівчата, хлопців, шо змінили стать, і дівчат, що 
нагадують хлопців, Джеймі Гоксворт, фотограф, і Джо обрали 
дівчину, яка схожа на дівчину, і не хочуть знімати нікого, крім 
неї. Це означає, що мені можуть не передати деякі фотогра
фії, що вони знімали вчора на зустрічах із уже не потрібними 
хлопцями. Оскільки вони працюватимуть надворі, у Гайдпар
ку, сподіваюся, хороша погода дасть їм змогу зробити достат
ньо багато знімків. Я розчарована, бо мені подобалася ідея 
незвичного поєднання моделей, яке могло б стати хорошим 
способом поставити питання про мінливість гендеру в моді, 
водночас не роблячи купу зайвої роботи.
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На іншому фронті ми досі намагаємося затвердити Ріанну 
як модель для обкладинки травневого числа. Вони з Маноло 
Бланіком співпрацювали над колекцією взуття, тому Ріанна 
цього дуже прагне, але кожен аспект організації болісний, як 
виривання зубів. Ми досі не знаємо, чи буде з нею інтерв’ю. 
Її «люди» хочуть, щоб усі фотографії були чорнобілими, а ще 
в колекції є специфічна пара джинсових чобіт до стегна, які 
вони хочуть зняти на обкладинку —  це може бути вельми не
легко, адже на наших обкладинках фото зазвичай обрізані по 
пояс. І нам зазвичай ніхто не вказує, що на них має бути.

Учора я дізналася, що ні Крістофер Бейлі, ні Ніколя Ґеск’єр 
не зможуть виступити на Фестивалі: їм не годяться дати. Я по
чинаю посправжньому нервуватися, чи вдасться дібрати до
статньо сильних спікерів. Зазвичай Фестиваль відбувається 
у квітні. Цікаво, чи кінець травня —  незручний час для моде
льєрів? Але коли їм зручно? У всіх графік розписано на кілька 
місяців наперед. Як і в мене. Це жахливо —  знати, де ти будеш 
щодня протягом наступних чотирьох, п’яти, шести місяців. 
Але у світі моди, де купа людей так часто подорожують, реаль
ність саме така.

До мене підходить Гейзел Макентайр із відділу кадрів по
казати таблицю річних зарплат моїх працівників. Я вдивля
юся в неї з якимось відчуттям дежавю, яке спершу не можу 
витлумачити. Тоді усвідомлюю, що ці документи нагадують 
мені посібник із логарифмічними таблицями, який ми ви
користовували в школі на уроках математики. Що, хай йому 
грець, ми робили з цією інформацією потім? Я навіть не при
гадую, нащо вони були. Упевнена, у Сема ніколи не було таких 
таблиць. Таблиця Гейзел має показати мені, скільки я витра
чаю на зарплати протягом року, але вона здається незбагнен
ною. Ще мені стає сумно від того, скільки заробляють наймо
лодші наші співробітники. Їм усім так важко.
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16 січня

На біржі якісь жахливі новини: у дверях з’являється Девід і, 
махаючи газетою, каже, що ми всі скоро покотимося до дідь
ка на возику. Я переважно ігнорую його похмурі передбачен
ня, та це тільки заохочує його повернутися через годину, коли 
я вже завершую з маринадом, і зачитати мені гігантські урив
ки з Financial Times щодо скорочень у ЗМІ. Це не те, що я хоті
ла би почути, і мені враз спадає на думку питання, чи не стане 
вся програма Сторіччя якимось бенкетом під час чуми. Тоді я 
повертаюся до нарізання цвітної капусти для сьогоднішньої 
вечері.

18 січня

Ненавиджу дні, коли не вдається викреслити жодного пункту 
зі списку завдань, а сьогодні був саме такий. Річард із агенції 
Timebased Events сказав, що шатро, яке ми споруджуємо для 
Фестивалю Vogue, пересунули трохи далі від дороги, ніж ми 
гадали спочатку, через «особливості стікання води в кронах». 
Вони вирішили зробити такий собі коридор, тож вхід усета ки 
розташовується недалеко від дороги. Його команда запропо
нувала зробити стіну з живої зелені на вході, але ми з Анною 
Краєр, яка займається технічними питаннями, обидві заува
жили, що немає сенсу встановлювати стіну з живої зелені 
в парку, адже парк —  це і так одна велика стіна з живої зелені. 
У кінці травня дерева буятимуть листям, а трава буде яскра
возелена. Річард, як завжди, дуже люб’язно прийняв нашу 
відмову, як і тоді, коли мені не сподобався загальний вигляд 
шатра, що запропонували його колеги. Той ескіз видавався 
надто голим і мінімалістичним, у ньому не було тієї вишука
ності, яку я хочу додати цього року. Річард сказав, що незаба
ром вони запропонують нам щось інше.

Тимчасом котел удома досі несправний, а новий сантехнік, 
на якого ми покладали стільки надій, не зміг прийти вчора, як 
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домовлялися. На додачу холодильник перестав морозити лід. 
Справді, ретроградний Меркурій. Отот приїде Одрі позайма
тися зі мною йогою, тож треба запитати її, коли Меркурій ру
шить далі.

Одрі сказала, що він має рушити далі скоро... на її думку. А по
ки вона завершує тренування тим, що просить мене уявити,  
наче моє обличчя —  це сонячний промінь. До того моменту,  
коли я дістаюся офісу, будьякі сліди сонячного променя зни
кають, бо я запізнилася й мушу заходити просто під час зу
стрічі з Бей Ґарнетт, а її знімають BBC. Бей показує фото зі 
своєї зйомки, у якій вінтажний одяг поєднано з новим; вона, 
очевидно, трохи нервується —  чи сподобається мені. Я думаю, 
вони добре ілюструють ідею, що різниця між деякими вінтаж
ними й сучасними зразками моди майже непомітна. Речі доб
ре допасовані. У будьякому разі, якщо ринок акцій обвалить
ся, як обіцяють найпесимістичніші прогнози, всі ми, можливо, 
приєднаємося до Бей у її походах секондгендами.

Після обіду настав час ухвалювати купу рішень без будь
якої можливості поміркувати. Із фотосесії Джо Маккенни та 
Джеймі Гоксворта прийшов тільки один знімок того вродли
вого хлопця, Маартена, від якого я в захваті, а на решті була та 
дівчина, яку вони взяли просто напередодні зйомок.

У мене опускаються руки, коли я думаю, що роблю щось 
одне, а виходить щось інше. Фотографії справді сильні, вони 
виражають певну точку зору, але я досі думаю, що вони були б 
ще сильніші, якби не відходили від початкової ідеї зламати 
гендерні стереотипи. Я запитала, чи не можна включити ще 
когось із хлопців. Джеймі сказав, що подивиться.

Найнагальніша проблема —  це те, що зйомки з Ріанною, які 
відбудуться за два дні в Парижі, скажено перевищують бюд
жет, і з невідомих мені причин ніхто не розуміє, як вони стали 
такими дорогими на такому пізньому етапі. Скасовувати чи 
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щось змінювати запізно. Дивлюся в гардеробній на одяг, який 
добирала Кейт Фелен: зухвалий стиль аля Rhinestone Cow-
boy *, шкіра із заклепами, всипані паєтками мінісукні з Tom 
Ford, денім від Marc Jacobs і блискотливий Lanvin. Чи не ви
глядатиме це надто крикливо й стереотипно на чорній жінці?

Ми з Люсіндою проглядаємо одяг для фотосесії з герцо
гинею Кембриджською, який уже висить на стійках у фешн 
румі. Там білі сорочки й смугасті светри, денім у всіх можли
вих конфігураціях (включно з багатьма речами, які я не можу 
уявити на герцогині —  наприклад, обтислий комбінезон), ши
фонові сукні кольору морської хвилі, переважно від Дженні 
Пекгем (під присягою нерозголошення), біле мереживне щось  
від Ердема й темносиня вечірня сукня з Westwood. Ми не мо
жемо нікому розповідати, навіщо замовляємо одяг, і це усклад
нює роботу Кеті Франклін, асистентці Люсінди.

Герцогиня чітко дала зрозуміти, що не хоче бути вдягнена 
як богиня моди, тож у нас є десятки тренчів, простих светрів 
і блейзерів, але було б ідеально вмовити її хоча б на одну вечір
ню сукню. Я рада, що ми замовили стільки одягу —  три вели
чезні стійки. Люсінда зазвичай готує дуже обмежений набір 
речей і має чітке уявлення, яку з них одягти на який кадр, але 
в нашому випадку це неможливо. Тут у пріоритеті не наші ба
жання, а бажання моделі.

Я вже бачила фотографії реквізиту —  картаті пледи, дива
ни, плетені кошики, візерунчасті килимки. Я викреслила на
бір для крикету, бо він здався мені надто стереотипним, але 
кілька садових інструментів чудово пасуватимуть. Завжди 
корисно, коли той, кого знімають, має чим зайняти руки. Міс
це зйомки —  величезне поле й хлів. Виглядає дуже рівнинно 
(чого й слід було сподіватися від Норфолка, де все це відбува
тиметься).

*  Відома пісня 1970-х років, яку виконував Ґлен Кемпбелл. назва переклада-

ється як «Ковбой у стразах».
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Як і решта команди, я приїду туди напередодні й зупинюся 
в найближчому готелі. Не можу повірити, що це вже наступно
го тижня. Так близько —  і все ж, коли чекаєш, здається, що це 
так дражливо далеко. Коли ми отримаємо ці фотографії, мож
на буде зітхнути з полегшенням.

Джеймі Перлман, моя креативна директорка, зайшла ска
зати, що, на її думку, найкращий спосіб отримати знімки як
найшвидше —  це попросити Джоша Олінза передати мені диск 
із фото перед моїм поверненням до Лондона, але вона не впев
нена, що він на це погодиться. Ключове завдання —  не допусти
ти, щоб їх переслали електронкою, адже це не дуже безпечний 
спосіб. Я раптом починаю хвилюватися, що недостатньо твер
до пояснила, як важливо мені побачити знімки якнайшвидше, 
і кажу їй, що вона мусить наполягти, аби диск передали перед 
від’їздом Джоша до НьюЙорка. Мене жахає перспектива бути 
керівницею журналу, де опублікують знімки улюблениці на
ції, які нікому не подобаються. Мене лякає брак контролю, і я 
шкодую, що не можу сфотографувати її власноруч.

19 січня

За вікнами кухні темно, хоч у око стрель. Я не сплю з п’ятої, 
а в мо їй напівдрімоті зеленозолотими нитками з ефектом 
металік переплелася завтрашня фотосесія і якісь безіменні 
люди, котрі намагаються вивідати, що тут відбувається. Стаю 
на ваги —  від переживань набрала три фунти *. Інші худнуть 
від стресу, а я повнію —  запасаюся водою, наче той верблюд, 
що готується до довгого переходу пустелею.

Я спакувала три пари шкарпеток, гумові чоботи й термо
білизну. По радіо оголосили, що в південній Англії мінус сім 
і температура падає. Навряд чи це можна назвати блискучим 
убранням на день у товаристві з майбутньою королевою, але 

*  Приблизно 1,4 кг.
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я знаю правило «Il faut souffrir pour être belle» *. І думаю, що 
менше доводиться souffrir **, то ліпше.

Треба сказати Сему, що ввечері я їду. Це вперше я збрешу 
йому про те, куди збираюся. Учора перед сном він сказав, що 
застуджується, і я майже напевно почую в слухавці кволий го
лос, спраглий гарячого чаю з лимоном та медом і моєї уваги, 
а не повідомлення про від’їзд. Але принаймні тепер він дорос
лий юнак, а не той малюк, якого я мусила так часто залиша
ти. Хвала небесам за всіх тих чудових няньок, які давали мені 
таку можливість.

Я маю сісти на вечірній потяг до КінґзЛінн і сподіваюся, 
що дорогою встигну накидати програму заходів на Фестиваль, 
щоб можна було рухатись і вже щось організовувати. Після по
вільного початку року дні прискорюються, і я усвідомлюю, що 
часу на підготовку числа Сторіччя все менше, а до того треба 
ще організувати Фестиваль і святкову вечірку.

Сем пише мені —  не про те, що він застудився, а про те, що 
отримав високі оцінки за два есе. Це миттєво знімає мою на
пругу. Знову материнство допомагає мені відновити рівнова
гу. Існування Сема завжди змушувало мене подивитися на 
будьякі проблеми в роботі з іншого боку. Він навіть не питає, 
куди я їду, тож моя заздалегідь підготована брехня не знадо
биться.

Ґевейн Рейні, наш продюсер на локації й загалом майстер на 
всі руки, забирає мене, стилістку Її Королівської Високості 
Менді Такер, візажистку Саллі Бренку й усіх інших на вокзалі 
та везе до пабу поруч із місцем зйомки. Менді дивовижно го
вірка, і ми ділимося спостереженнями про Норфолк та його 
віддаленість від Лондона, а Ґевейн вказує на одні з воріт Сан
дрінґемського палацу. Уже надто темно, аби щось розгледіти. 

*  Краса вимагає жертв (дослівно: Треба страждати, щоб бути гарною) (франц.).

**  Страждати (франц.)
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Ґевейн каже, що герцогиня бачила одяг і вона задоволена, тож 
я зітхаю з полегшенням. Так незвично бути далеко від дому 
й роботи, коли відбувається щось настільки важливе. У всьо
му відчувається якась нереальність. У моєму номері срібляс
токоричневі шпалери з фактурою, що здається ворсистою, 
і дуже стильна ванна кімната під бамбук. Тут спекотно до за
духи, а вікна відчиняються якось заморочливо. З’їхалася вся 
команда, і ми вечеряємо разом за довгим столом, розмовляю
чи про все на світі —  крім того, що буде завтра.

20 січня

Рановранці ми виїхали на локацію: над полями висить сріб
ляста імла, і звідкись згори проблискує натяк на яскраве сон
це, яке все ще ховається. На дорозі, що пролягає через тихі, 
ошатні норфолкські села, нам трапляється дуже мало машин.

Ми приїжджаємо до будинку й господарських будівель по
серед полів. Колись це, мабуть, були фермерські котеджі, ху
торець на кілька хаток, але тепер це все один маєток, у ньому 
ніхто не живе. Знімальна група з Джошем і Люсіндою прибу
ла ще вчора, аби все підготувати й розвідати цікаві місцини. 
У будівлі затишно й тепло завдяки розтопленим дров’яним 
печам, уздовж стін розкладено стійки з одягом, у кутку стоїть 
величезний дерев’яний стіл, перетворений на робоче місце 
візажиста, а під гримерку відвели милу кімнатку зі ще одні
єю пічкою. Мені хочеться запам’ятати кожну дрібницю в цей 
день, який —  я добре свідома цього —  стане одним із найвиз
начніших днів у моєму житті, і я зазираю в кожен куток: ста
леве відро з квітами для реквізиту в одному з туалетів, парад
ні двері, пофарбовані в модний блакитний відтінок качиного 
яйця, побілені стіни.

Я знаю, як важливо, щоб Джош почувався впевненим, і спо
діваюся, що я не проектую на нього свій власний стрес. Я хочу, 
аби він відчував повну підтримку, а не тотальний контроль, 
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тож дбаю про своє: щоб були кадри усміхненої герцогині (фо
тографи відомі своєю нелюбов’ю до усмішок, бо думають, що 
це виглядає дешево), щоб зйомки кожного кадру не займали 
надто багато часу, адже вона може втомитися й знудитися, 
і щоб напевно зняти обкладинку якомога раніше, аби не до
велося робити це потім, коли вона, знову ж таки, може втоми
тися й знудитися.

Ми вже домовилися, що хочемо зробити невимушену об
кладинку, без стандартної пози, але інколи силувана нефор
мальність створює свої проблеми й ризики. Ми п’ємо каву й 
теревенимо, чекаючи на герцогиню з кількома її помічниками, 
і нарешті, услід за Менді Такер та її валізкою на коліщатках  
із перукарським начинням, до будинку заходить наша модель 
власною персоною: волосся, що спадає хвилями, і ця чудес
на, яскрава, всеохопна посмішка. Герцогиня має дуже милий 
і привабливий вигляд у парці, вузьких джинсах та чоботах, 
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вона просто вітається з усіма —  з Джошем, Люсіндою і ще кіль
кома помічниками вона вже знайомилася напередодні.

Ми з Люсіндою ще раз проглянули весь одяг і вирішили, 
що в ідеалі треба спробувати зняти обкладинку в картатій 
сорочці від Burberry. Я знаю, що герцогиня хоче виглядати 
справжньою, не як у Vogue’івській постановці, і ця яскрава со
рочка з золотистими ґудзиками здається мені хорошим ви
бором. У нас є ціла стійка вечірніх суконь —  Westwood, Erdem, 
Jenny Packham, —  які Люсінда привезла на випадок, якщо гер
цогиня почуватиметься готовою піти цим шляхом, але я впев
нена, що на обкладинку вона захоче взяти щось більш повсяк
денне.

Для першого кадру, який завжди дається непросто, бо 
учасники ще не розігріті, ми вирішуємо запропонувати синьо 
білу смугасту сукню і шкіряний фартух. Більше схоже на мас
карадний костюм, ніж на справжній одяг, і я не впевнена, чи 
герцогиня пристане на це, але вона сміливо вдягає те, що ми 
даємо. Цифрова фотографія дає можливість бачити світлини 
в міру просування зйомки, і поки Джош клацає її з вазою кві
тів у тісній гримерці, я дивлюся на фото на маленькому екран
чику, затемненому чорною тканиною. Герцогиня сміється —  
цілком природно —  і здається, наче на побілені стіни світить 
сонечко. Тієї миті я розумію, що все буде добре.

На зйомках зазвичай працює мільйон помічників, але на 
цей раз ми скоротили їх кількість до мінімуму, адже не хотіли, 
щоб за цим усім спостерігав цілий натовп, посилюючи напру
гу. Я просто вражена кожним працівником і тим, які вони всі 
спокійні, зосереджені й тихі: Кеті, асистентка Люсінди, терп
ляче обклеює скотчем підошву чобіт, аби та не зіпсувалася, 
Саллі мовчки спостерігає, готова за потреби поправити макі
яж, Макс, спец із реквізиту, прив’язує квіти на голі гілки в полі 
(навряд чи ви їх роздивитеся на фото). Макс привіз цілий ва
гон пледів, килимків, кошиків і столів. Кожен просто робить 
свою роботу замість відволікатися й витріщатися.



106 2016

Перерви між кадрами невеликі, адже всім хочеться встиг
нути якомога більше, але теревенів усе одно багато. Я оцінила 
й почала поважати Ребекку, секретарку герцогині, і Джейсона, 
секретаря подружжя з комунікацій: вони кмітливі й веселі, 
і з ними несподівано приємно працювати. Наприкінці цього 
тижня вони їдуть до Індії та Бутану на розвідку перед квіт
невою мандрівкою герцога й герцогині. Джейсон розповідає 
мені про роботу, яку Її Королівська Високість веде з жінками 
у в’язницях, а ще ми обговорюємо нинішній стан передвибор
чих перегонів у Америці (він американець) і питання з Євро
союзом. Пишучи це, я усвідомлюю, що коли ця книга вийде 
в світ, залишиться зовсім трохи до оприлюднення результа
тів виборів наступного президента США, які можуть вияви
тися страхітливими, враховуючи, що нещодавно Трамп узяв 
до своєї команди Сару Пейлін.

Герцогиня невибаглива, м’яка й феноменально ввічлива. 
Ми постійно питаємо її, чи вона не проти зробити ще один 
кадр або вдягнути ту чи іншу річ і чи нормально змушувати  
її стояти на лютому морозі, а вона лише відповідає, що її все 
задовольняє, якщо задоволені ми. З усіх нас вона єдина ні ра
зу не глянула на свій смартфон. Чи читає вона Twitter? Чи є 
вона в Instagram? Мені цікаво, але я не запитую. У неї найтон
ша в світі талія, і, попри народження двох дітей, на її тілі не
має ні грама зайвої ваги. Ще вона абсолютно позбавлена мар
нославства —  лише на мить, одягнувшись, зиркає в дзеркало, 
і ніколи не розводить метушні через свій вигляд. Це просто 
надзвичайно.

Ми знімаємо галопом. Я сподівалася зробити одне фото на 
обкладинку і три для самої статті, але пообіді, здається, у нас 
є аж сім. Джош нервується через поспіх, і я знаю, що йому хо
тілося би провести більше часу над кожним кадром, але та
кож знаю, що фотографи часто бувають не до кінця задово
лені результатом. Помітно, що йому не подобається перший 
знімок із квітами, але для мене він один із найліпших, і я далі 
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розводжуся про те, який він гарний. Близько третьої годи
ни Ребекка, очевидно, починає думати, що час закруглятися,  
але герцогиня, на загальний подив, пропонує зробити ще 
один кадр надворі, тому що там прекрасне світло. Ми обирає
мо смугасту червону кофтинку й пару темносиніх штанів, 
і герцогиня, коли стоїть, спираючись на хвіртку, здається най
більш розслабленою за весь час.

Перед тим як поїхати, вона уважливо прощається з кож
ним, включно з асистентами, і висловлює свої сподівання, що 
ми отримали бажане.

Усі спаковуються, а ми з Джошем і Люсіндою переглядає
мо частину знімків на комп’ютері. Серед них стільки чудових 
кад рів, що якась частина мене хоче просто ткнути пальцем 
у випадкову фотографію з кожної постановки й узяти що ви
паде, а не перейматися за кожен вигин руки чи неслухняне 
пасмо волосся. Коли починаєш придивлятися до світлин по
глядом хірурга, є ризик не вловити загальний ефект і зроби
ти невдалий вибір.

Краєвиди тут неймовірно прекрасні —  небо, яке постійно 
переливається від сріблястого до синього й рожевуватосіро
го, і довгі контрастні тіні. Прямо перед від’їздом низько над 
нами пролітає величезна біла сипуха. Я твердо вирішую про
глянути місцеві сайти нерухомості —  може, вдасться винай
няти тут будиночок. Це типова моя реакція на виїзд за межі 
Лондона, і рідко коли справа заходить далі за саме рішення.

Не можу повірити, що сиджу в потязі на шляху додому після 
цього бездоганного дня, який пройшов навіть краще, ніж я 
могла собі уявити. Потяг «КінґзЛінн —  КінґзКросс» швидше 
нагадує вагон метро, аніж транспорт першого класу, і сюди не 
вмістилися дві гігантські валізи Саллі з усім начинням, тож 
доводиться залишити їх у тамбурі.
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Ідемо з Семом на пасту в італійський ресторан Assaggi в Нот
тінґГіллі. Він думає, я брала інтерв’ю з Вікторією Бекгем —  це 
інтерв’ю справді відбудеться, але завтра, —  і запитує, як усе 
пройшло. Я кажу, що добре і що я вся замастилася, бо в неї 
була зйомка на природі. Звісно, мені важко всидіти на місці 
від того, який це був чудовий день, і я страждаю, що не можу 
розповісти про це синові чи будькому іншому. Я думаю про 
Джоша, який зараз сидить самодин у готелі, передивляючись 
сотні знімків, і сподіваюся, що він не стане занадто сильно 
їх обробляти. Коли дивишся на щось надто довго, починаєш 
бачити все інакше, достоту як коли повторюєш багато разів 
одне й те саме слово —  і воно втрачає свій сенс. Я не зможу роз
слабитися, поки не отримаю той жорсткий диск.

21 січня

Я не розумію Баттерсі *. Для мене це якась чорна діра міста, де 
нічого посправжньому не відбувається й де ніколи не можна 
бути впевненим, заїжджаєш ти туди чи виїжджаєш. Офіс Вік
то рії Бекгем розташовано в одному з місцевих складських 
комплексів, тут не побачиш жодної таблички на головному 
вході чи на будьяких інших дверях, аж доки не потрапляєш 
до маленької приймальні з аромасвічкою і вазою білих квітів, 
перев’язаних стрічкою.

Я приїхала брати у Вікторії інтерв’ю для книги, котру впо
рядковують Таня Ферс, моя подруга, яка зібрала чимало кош
тів для Британської ради у сфері моди, та журналістка Сара 
Мау ер, яка працює з Радою. Коли Таня попросила мене про
вести інтерв’ю з Вікторією, я знала, що це означатиме силу
силен ну роботи, і намагалася уникнути цієї лавини, але Таня 
добре вміє переконувати й не раз мені допомагала, тож я пого
дилася. На тому етапі така перспектива здавалася далекою —   

*  Житловий район на півдні Лондона.
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як пощастить, можливо, вона ніколи й не втілиться в реаль
ність.

Але це сталося, і ось мене вітає Нетелі Люїс, намісниця Вік
торії на землі (почасти ротвейлер, почасти захисна ширма), 
перепрошуючи за те, що Вікторія запізнюється, але додаючи, 
що вона цього ранку розвозить усіх чотирьох по школах і ще 
має вирішити якесь питання щодо кастингу для показу. Ми 
сидимо в її кабінеті з величезним дерев’яним столомверста
ком, пофарбованим у глянцевий сірокоричневий колір, ще 
кількома аромасвічками і ще однією вазою квітів —  вони так 
само перев’язані стрічками. Нетелі на Рідзво їздила на сафарі 
й розповідає мені страхітливі історії про їхній літачок і тур
булентність, спричинену спекою. Мені завжди розказують 
страшилки про польоти, або, може, це я завжди спрагло роз
питую про таке.

Приїжджає Вікторія в чоботах від Azzedine Alaïa на щонай
менше восьмидюймовій * шпильці й височенній платформі, 
які точно вирізняли її серед інших батьків на шкільних пар
ковках. Вона дуже вродлива: волосся, зібране в довгий висо
кий хвіст, вкорочені вовняні штани й коротке пальто чолові
чого крою з такої ж тканини. Перед інтерв’ю ми з нею трохи 
балакаємо, і я кажу їй, що ввечері їду з кількома друзями на 
собачі перегони на Вімблдонський стадіон. «Девід колись пра
цював на стадіоні Волтемстоу **, —  каже Вікторія. —  Прибирав 
пляшки зпід пива після забігу». І —  з кам’яним обличчям: 
«Мій чоловік любить шикарне життя».

Вона повела чудово структуровану розповідь на тему сво
го бізнесу, описуючи процес розробки одягу та свою роботу 
з різноманітними працівниками. У залі поруч із її кабінетом 
обладнано робоче місце для трьох асистентів («Я не люблю 

*  20 см.

**  Стадіон в однойменному районі, який став модним і престижним після Олім-

пійських ігор.
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називати їх асистентами»), а неподалік стоїть півторалітрова 
сулія вина Château Latour-Rothschild 1964 року —  її, як розпо
віла Вікторія, їй подарувала загорнутою в кухонний рушник  
якась жінка в парку під час чайної вечірки Harper’s. «Вона 
просто сказала: хоче подарувати мені її за те, що я переїхала 
в Лондон». Виглядало, наче такий подарунок анітрохи не здав
ся Вікторії чудернацьким.

Ми спускаємося зовнішніми сталевими сходами до цеху, 
і я все чекаю, що її шпильки отот застрягнуть у ґратках. У ве
ликій залі на першому поверсі повно чоловіків і жінок, швей
них машинок, фабричних відпарювачів і прасок, дощок із ко
лажами для натхнення та сувоїв тканини. «Ось це з колекції 
на продаж, над якою наразі працюють ці пани й пані», —  каже 
Вікторія, показуючи мені картатий джемпер, сплетений анг
лійською резинкою, що його котрась пані надягає на обшитий 
тканиною стокманівський манекен для підгонки. Хоча нікого, 
здається, не гнітить поява Вікторії, не відчувається й особли
вої теплоти. Я вже помітила, що так найчастіше відбуваєть
ся між модельєрами та їхніми цехами. Тут однозначно пану
ють стосунки штибу «начальникпідлеглий», хоча, можливо, 
у моє му офісі стороння людина відчула б те саме.

Коли я запитую Вікторію про її будні, вона каже, що трену
ється щоранку: «Це єдиний час доби, коли мене не відволіка
ють», —  а в неділю ввечері на холодильник вивішується графік 
кожного члена сім’ї: «Щоб усі знали, що кожен із нас робить». 
Завтра вона збиралася піти на вечірку на честь дня народ
ження її колеги зі Spice Girls Емми Бантон, але натомість за
лишиться вдома з Ромео, який готується до шкільного іспиту. 
«Я дуже чекала на цей вечір. Хотіла випити трохи текіли з дру
зями. Але діти важливіші», —  каже вона.

Вікторія —  одна з  найенергійніших жінок, яких я знаю, 
і ме не завжди вражає, скільки всього вона досягає. І справа не 
лише в бізнесі, а й у тому, як вона вміє розкритися —  саме на
стільки, щоб зацікавити й привабити вас, усе ж не залишаючи 
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відчуття, наче ви знаєте достатньо багато. Тож завжди хочеть
ся ще.

Джеймі привезла жорсткий диск, який забрала у Джоша на 
КінґзКросс, і ми переглядаємо фотографії в моєму кабінеті.  
Вона вперше бачить їх. Сподіваюся, їй подобається. Думаю, 
так. Я не можу спокійно дивитися на них і постійно прошу 
її відкрити іншу, наблизити, віддалити, передивляюся зно
ву і знову. Не можу пригадати, чи Джош передав усі знімки, 
про які я думала. Він зробив базову вибірку зі всіх кадрів, яку 
ми скинули на флешку, аби переносити з комп’ютера на ком
п’ютер.

Після обіду я знову намагаюся вирішити щось із Фестива
лем. У мене на стіні висить календар, що показує, як скоро я 
маю сформувати програму, а разом із тим у нас досі затвер
джено тільки два учасники. Ми з Емілі Шеффілд та Анною 
Краєр влаштовуємо мозковий штурм і  погоджуємося, що 
Емілі слід спробувати організувати спільний виступ моде
лей різних поколінь, який може блискуче зіграти в контек
сті Сторіччя. Можна ж спробувати зібрати Джеррі Голл, Мері 
Гелвін, Твіґґі та, скажімо, дівчину з вісімдесятих, наприклад, 
Ясмін ле Бон, а також якусь молоду модель, щоб вони погово
рили про зміни в цій справі та поділилися досвідом? Також 
ми всі погоджуємося, що було б добре провести гру в стилі те
левікторини на тему моди, а ще я думаю, що публіка буде не 
проти послухати куратора виставки Vogue-100 Робіна М’юра, 
який може розповісти про скарби архіву Vogue та про роботу 
в ньому. Наш архів —  майже легенда, але мало хто знає, який 
він тісний і переповнений.

Під вечір усі починають нервуватися, чи відбудеться за
планована фотосесія з Ріанною, бо нам переказують, що вона 
досі не приїхала на свою сьогоднішню зйомку через те, що за
писувалась у студії цілу ніч і до десятої ранку. Емілі, яка бере 
інтерв’ю, і  Джеймі мали їхати до Парижа раннім потягом 
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Eurostar, але Роузі Воуґл, яка займається квитками й броню
ваннями для зйомок, вирішує дати їм іще годинку сну, адже 
ми всі погоджуємося, що перспектива почати зйомки о 10 ран
ку, як домовлено, дуже малоймовірна.

Прямую до Кенсінґтонського палацу з флешкою на зустріч 
із Ребеккою та Джейсоном. Я нервуюся, показуючи їм резуль
тат, але вони, здається, задоволені, що знімки не надто нагаду
ють модну фотосесію. Наступний етап —  показати їх герцогині.

23 січня

З того, що я чула, зйомки з Ріанною всетаки відбулися, але 
практично нічого більше я не знаю. Вона навіть приїхала о 
другій дня, а це значно краще, ніж сподівалася наша команда.

Несподівано мені написав повідомлення один друг: каже, що 
скоро можна буде зняти котедж неподалік від нього. Це не 
Норфолк, але всетаки Східна Англія, а котедж стоїть просто 
на естуарії, і там широчезне небо, як я люблю. Я миттєво за
палююся й починаю планувати, як туди дістатися, та прора
ховувати бюджет. Цей рік такий завантажений —  наївно було 
би сподіватись, що я матиму достатньо часу навтішатися та
кою нагодою, але, з іншого боку, там я зможу прекрасно відво
ліктися від роботи й стресу. Ще я відчуваю —  якщо правильно 
розрахувати час, то, мабуть, усе вдасться. Може, Меркурій на
решті вийшов із ретрограду.

24 січня

Сем цього ранку був трохи пригнічений, і в останню мить пе
ред виходом я запитала його, чи не хоче він на кілька днів по
їхати зі мною в Париж, де відбуватимуться покази откутюр. 
Він погодився, тож я подзвонила в готель і попросила дібра
ти номер із двома окремими ліжками, а тоді ми помчали на 
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вокзал СентПанкрас купити йому квиток на мій потяг. У чер
зі на паспортний контроль я помітила немовля, що пхикало 
у візочку, і пригадала, як я уперше взяла свого сина з собою на 
покази. Йому було шість місяців, і наша нянька Гейлі також 
поїхала з нами. Було чудово повертатися до нього вечорами 
і прокидатися з ним уранці. І, думаю, мої почуття не змінили
ся, хоча цього разу спільна поїздка швидше має підбадьорити 
його самого, ніж мене.

Збирати речі в цю пору року —  жах. Занадто холодно й по
хмуро, щоб розглядати весняні варіанти, а всі мої зимові речі 
здаються нудними й старими. Учора я намагалася влаштува
ти набіг на кілька магазинів, сподіваючись знайти щось наді
лене чарами нового одягу, аби взяти до Парижа, але знайшла 
лише сірий кашеміровий светр, яких уже маю кілька. Все ж це 
краще, ніж нічого.

25 січня

Це моя перша подорож після вибухів у Bataclan у листопаді, 
і Париж здається безлюдним. Ми швидко доїхали з Північно
го вокзалу темними моторошними вулицями до хоч трохи 
пожвавленіших Єлисейських полів. Звісно, вечір неділі в цьо
му місті часто дуже спокійний, і, може, я лише проектувала на 
нього те, чого сама чекала після терористичних нападів, але 
коли я приїхала на Вандомську площу на показ Versace, це вра
ження посилилося. Велична площа також була темна й без
людна (особливо через те, що гігантський готель Ritz, який 
тепер розташовано там, досі зачинено на ремонт), за винят
ком кутка, де з’юрмилися папараці, журналісти й кілька роз
зяв, спостерігаючи за тими, хто входить. Цікаво, але на показі, 
здавалося, було більше британських журналістів, ніж зазви
чай, і більше американських журналістів, ніж я чекала. Вони 
відомі своєю нелюбов’ю до подорожей туди, де є хоч наймен
ша небезпека, а  минулої ночі на східному узбережжі була 
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сильна снігова буря, через яку затримали багато рейсів. Я не 
помітила жодної «зірки», а звична тусовка на вході була дуже 
відчутно поріділою.

Сара Гарріс, керівниця відділу культури Vogue, уже сиділа 
в залі, коли я ввійшла. Сара писатиме огляди показів —  вона 
робить це швидко і професійно, авторитетно, але й легко. Так 
часто огляди звучать надто претензійно. Сара стала улюбле
ницею вуличних папараці завдяки своєму довгому сріблясто
му волоссю й надзвичайно продуманому, але мінімалістично
му стилю, який включає багато деніму та сірий, темносиній 
і білий кольори. Її стиль протилежний до Versace на подіумі 
перед нами, але посвоєму витончений і виразний. Ще вона —  
найспокійніша моя працівниця, її термометр ніколи не пока
зує вище за позначку «теплувато», навіть у найдраматичнішій 
ситуації.

 — То що, кажуть, узяли Сару Бертон, правда? Видно, оголо
сять після показу, —  каже вона, маючи на увазі вакансію худож
нього директора французького модного дому Dior.

 — Справді? Мені це здається малоймовірним, —  відповідаю 
я. —  Вона глибоко вагітна, і чи захоче переїжджати з Лондона?

Сара знизує плечима, переключається на свій айфон і ро
бить нотатки про показ.

Моделі були в звичному напористому стилі Versace —  бездоган
ні високі левиці в обтислих убраннях, денеде розпанаханих, 
щоб оголити тіло, і в суцільних стразах білих, кобальтовоси
ніх, помаранчевих і чорних тонів. Вечірні сукні для червоних 
доріжок і мінісукні, подекуди перемежовані вбранням зі шта
нами —  наприклад, чорний костюм, у якому Джиджи Хадід 
відкривала показ. Versace —  із тих брендів, що гнуть свою лі
нію, яка в їхньому випадку характеризується безсоромно роз
кішною сексуальністю. Це добра стратегія в індустрії з такою 
високою конкуренцією. Можна виграти принаймні півбитви, 
якщо споживач знає, чого чекати, коли чує назву марки. Ніхто 
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не хоче, аби Versace почали робити мідіспідниці й допотопні 
шкарбани. Коли в кінці показу Донателла виходить вклонити
ся, я помічаю, що вона підстриглася коротше, зробила щось на 
кшталт видовженого каре, і це їй личить.

Після показу я йду з Семом на піцу через дорогу від готелю. 
Сем каже, він завжди думав так: якщо ти симпатичний і ро
зумний (а він такий), то подобатимешся дівчатам. Хіба ні? Він 
ображений через відсутність цікавості до нього з боку якоїсь 
дівчини, і, звісно, я, як мати, розриваюся між бажанням запев
нити його, що будьхто при здоровому глузді має бути від ньо
го в захваті (ergo, це з нею щось не так), і потребою застерегти, 
що це досить дивне переконання. Пам’ятаю, я постійно стика
лася з невзаємністю або ж хибно тлумачила рівень чиєїсь за
цікавленості в мені, коли була в його віці —  і, чесно кажучи, це 
тривало ще років десять потому.

Я пропоную Семові купити Pariscope і дізнатися все про ак
туальні події в Парижі, включно з програмою більш арт хаус
них кінотеатрів. Він каже, що вже дивився, які виставки за
раз відбуваються в музеях. Я знаю, що він може безкоштовно 
знайти цю інформацію онлайн, але ж так люблю той пухкий 
маленький томик, який можна носити в кишені й у якому всі 
подробиці можна знайти на одній сторінці, замість скролити 
тудисю ди на екрані.

26 січня

Сьогодні вранці я намагаюся тихенько встати з ліжка, аби не 
розбудити Сема, який іще спить. Мій телефон уже розриває
ться від дзвінків, а у двері постійно хтось дзеленчить. Новий 
телефон у кімнаті неабияк збиває мене з пантелику. На ста
рому були маленькі кнопочки з підписами —  ресторан, приби
рання кімнати, хатня помічниця —  їх просто треба було натис
нути. Новий бездротовий пристрій не має таких кнопок, тому 
мені доводиться витрачати десять хвилин на пошуки номера, 
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аби замовити каву. Я навіть не можу зателефонувати до рецеп
ції або операторові, бо не знаю відповідного номера. Нарешті 
мені таки вдається віднайти біля ліжка маленький ламінова
ний папірець із необхідною інформацією.

Легко забути, який красивий Париж у сонячних променях, 
що золотом виблискують на безлічі пам’ятників, а хмарочо
си та високі вежі довколишніх районів не обтяжують своєю 
присутністю низькі забудови центру, який відкриває широкі 
обрії неба.

Я прибуваю на показ до будинку мод Schiaparelli відразу після 
Карли Бруні, вона саме позує біля брендованої стіни чи, як її 
називають, «ще крок —  і повтори» (обожнюю цю назву!) з офі
ційною музоючірлідеркою дому, Фарідою Хельфою. Вперше я 
почула цей вислів для позначення брендованої стіни, коли ми 
працювали з компанією Ralph Lauren під час запуску їхньої лі
нійки одягу для Вімблдону 2005 року. Тоді ж я вперше почула 
словосполучення «зона комфорту», що пролунало у реченні 
«Ми не хочемо, аби Девід [Лорен] виходив за межі своєї зони 
комфорту», —  саме тоді, коли він разом зі мною проводив про
хану вечерю.

Бруні жартує —  мовляв, фотографам доведеться користу
ватися фотошопом для виправлення її вад, проте вона досить 
гарно виглядає у шкіряних джинсах, черевиках по кісточки 
та маленькій чорній куртці. Поруч із нею сидить Дієґо Делла 
Валле, власник Tod’s, величезного бізнесу з виробництва ре
чей зі шкіри, що його дід, натоді місцевий чоботар, був за
снував у двадцятих, а чотири роки тому Дієґо придбав дім 
Schia pa relli. На ньому його звичайний тонкий чорний шалик, 
браслети з бісеру та маленький червонозелений ґудзик Кава
льєре —  це щось на кшталт лицарського титулу в Італії, і ним 
також віншують підприємців. Бомонд зібрався непоганий: 
Дафні Ґіннесс, немов хижа птаха зі своїм чорнобілим вули
ком на голові, опинилася в протилежному від мене кінці ряду, 
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Сабіне Ґетті, власниця ювелірного бізнесу та представниця 
молодшого покоління клієнтів ательє мод.

По обіді я ледь не пропустила показ від Dior —  цілком пори
нула в написання рецензії на одяг від Вікторії Бекгем. Тому 
я попросила ЖанКлода, свого водія, поквапитись, і тепер ми 
летимо стрімголов через Сену до Музею Родена, у якому ко
манда Dior сконструювала велику сцену для показу в саду. 
Цього разу вздовж подіуму виставлено дзеркала, що відобра
жають усі його вигини; схоже минулого сезону вже робив Реф 
Саймонз. Більшість сходиться на тому, що команда дизайне
рів Dior зібрала чарівну колекцію. Вона видалася м’якшою,  
ніж та, яку створював Реф. Силуети не такі драматичні, та про
пор ції лишилися ті самі. Колекцію доповнювали пальта май
же з епохи королеви Вікторії та сукні в стилі техно, ін крус то
ва на вишивка, вбрання, що нагадують туніки, та особливість 
цього сезону —  асиметричний викот, що елегантно спадає на 
один бік.
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На виході мене зупиняє Б’янка Джаґґер. Ми співпрацюємо 
з нею в межах організації фандрайзингової вечірки наступ
ного тижня, присвяченої пам’яті нашої спільної подруги, за
кордонної кореспондентки Sunday Times Мері Колвін, яку було 
вбито в Хомсі три року тому. Зараз, коли я пишу ці рядки, я 
можу уявити собі, як шокували б Мері теперішні події в Сирії 
й те, що Ассад, якого вона ненавиділа та який зрештою позба
вив її життя, знову опинився у центрі уваги нашої зовнішньої 
політики. Я згадую її в короткій сукні з довгими неприкрити
ми руками та ногами. Вона безперестанку щось говорить. Ве
чірка має на меті зібрати кошти на допомогу молодим жінкам, 
які працюють у журналістиці на Середньому Сході. Б’янка 
каже, що їй дуже сподобалося вбрання, представлене коман
дою Dior під час показу. Після вечері її оточують журналісти, 
прохаючи дати їм інтерв’ю.

У кінці дня я відвідую студію Chanel на вулиці Камбон, де 
Карл Лаґерфельд займається останніми приготуваннями до 
свого показу. На мій подив, команда Chanel погодилася на те, 
аби Річард Мейсер знімав зустріч на камеру. У холі я зустрічаю 
піарника студії, Джо Еллісона, а неподалік від нього і змуче
ного Річарда: потяг Eurostar, яким він вирушив учора о пів на 
шосту, запізнився і прибув лише сьогодні о четвертій ранку. 
Без жодної на те видимої причини потяг затримали десь на 
виїзді з Парижа (добре, що хоч не в тунелі). У салоні погасло 
світло, і вони там просиділи, певне, годин дев’ять. Та на Річар
дів оптимізм цей інцидент геть не вплинув. Якось я надовго 
застрягла в тунелі під час поїздки разом із Маріо Тестіно. Ма
ріо такий балакучий. Мені пощастило, що я застрягла саме 
з ним. Тим не менше я нервувалася кожного разу, коли він раз 
по раз хрестився. Потяг ніяк не міг рушити з місця, а вода за
кінчувалась.

Коли ми піднялися нагору до студії, то зустріли там Лорен
са Деламара, Карлову праву руку в Chanel, а він дав нам зро
зуміти, що все йде не за планом і зараз не найкращий час для 
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зйомки на камеру. Я входжу всередину й бачу Карла, оточено
го журналістами, у товаристві італійської моделі Марії Карли, 
що стоїть перед ним у довгій білій вишитій сукні, стильно під
веденими повіками та зібраним низько на потилиці волоссям. 
На столі перед ним лежить книга зі скульптурами Пікассо, які 
надихали його на створення зачісок та косметики —  так неза
бутньо виглядають обличчя, викарбувані з каменю. Кімната 
помалу порожніє, і мені випадає нагода поспілкуватися з ним 
на тему 100літнього ювілею британського Vogue.

«Ми ніколи не озираємось назад, ми дивимося вперед», —  
каже він, згадуючи про вік французького Vogue, якому вже 
дев’яносто п’ять. Аманда Гарлек, яка постійно перебуває по
руч із ним, зазначає, що переді мною виставлено одяг із еко
логічної колекції зі скабками з дерева, пришитими до суконь, 
та краватками зі струн і шпагату. За словами Карла, минулого 
разу колекція мала присмак стилю техно, цього разу —  стилю 
еко, проте «у сфері моди треба ловити момент сповна». У цьо
му він досяг неабияких висот. Посада креативного директора 
модного дому вимагає набагато більшого, ніж дизайн одягу. 
Карл —  Meister  * месиджу, досконало володіє прийомом сили 
образу. Він контролює все, що відбувається в кімнаті, не вста
ючи зза свого великого столу, ніби доброзичливий Бондли
ходій, якщо такого собі можна уявити. Усі тут реагують мит
тєво та радше шанобливо, ніж боязко, на його кожен порух 
або коментар. Складається враження, ніби дівчата в захваті 
від нього, коли він оглядає кожну в їхньому вбранні зза своїх 
славетних темних окулярів.

Річарду дозволили увійти. Як на мене, він занадто близько 
вимахує перед Карлом своєю камерою. «Пане Лаґерфельде», —  
ледь чутно звертається Річард до Карла. Він підходить тріш
ки ближче, щоби повторити звернення до метра. «Пане Лаґер
фельде. Чи давно Ви знайомі з Александрою?».

*  Майстер (нім.).
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Мені стало геть не комфортно, коли розмова зайшла на цю 
тему. Я впевнена, що Карлові не цікаво розмовляти про мене, 
та він відповідає дуже ввічливо, хай і дещо ухильно. Він радше 
показує мені голограму своєї киці, Шупет, усередині скляного 
ромбика, що звисає з його вишуканої шпильки для краватки.

Для мене головна мета цієї зустрічі —  спробувати переко
нати його виступити на Фестивалі Vogue. Проте навколо заба
гато людей, аби почати про це мову, незважаючи на те, що я 
сиджу біля нього за столом, досить близько. Уже наприкінці 
нашої розмови я згадую про Фестиваль, але він не видав жод
ної реакції. Мені доведеться спробувати ще раз, якось інакше.

Коли ми вже виходимо, Річард задоволено говорить про 
те, якою чудовою видалася зустріч. А я просто відчуваю по
легшення, що все вже позаду. У мені постійно вирують супе
речливі емоції, усвідомлення того, що корисно для докумен
тального фільму, а що —  для мене самої. Ці дві речі не завжди 
збігаються. Я ніби не можу зрушити з місця, бо якщо Карл не 
виступить на заході, мені доведеться шукати когось іншого. 
Та хто ж мені скаже напевне, чи погодиться він прийти.

Завжди цікаво спостерігати за тим, як скетчі та різні студійні 
концепції перетворюються на готові продукти на сцені. Цього 
разу команда Chanel звела дерев’яну конструкцію в японсько
му стилі, із зображеннями води та трави кольору штучного 
смарагду, а на фоні —  блакитне небо. Ця колекція дуже спокій
на, і коли галас від приїзду гостей стихає, запановує відчуття 
вмиротвореності та цінності природи. Кара Делевінь приїха
ла в байкерських черевиках і вузьких штанах, разом зі своїм 
великим псом і купою репортерів та охоронців. Щойно вона 
всілася, охоронці відвели собаку кудись убік.

Решту дня я бігаю між шоурумами та показами. У неймо
вірно красивому шоурумі Céline, де підлога з мармуровим 
розписом і на стендах різнокольорові квіти, піарниця Енніка 
розповідає, що в усіх американських магазинах роздрібного 
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продажу побутує думка про «кризу рітейлу». З огляду на їхню 
невтамовну жагу до дедалі більшої кількості колекцій, що 
вони хочуть постачати до своїх крамниць, і до всього нового, 
що могло би привабити клієнтів, у цій кризі можна було би 
звинуватити самих рітейлерів. Звісно, якщо криза взагалі є. 
Тему обговорюють увесь тиждень. Скільки одягу потрібно по
купцям? Чи не забагато з’являється колекцій? За словами Ен
ніки, китайці тепер їздять у вихідні за покупками до Японії, до 
якої ставляться приблизно так, як ми до проведеного в Пари
жі вікенду. Трішки терапії покупками, трішки місцевої куль
тури —  та й обмінний курс йєни зараз на їхню користь.

27 січня

Один із найгнітючіших аспектів величезної за масштабами 
експансії роздрібної торгівлі у сфері модної індустрії поля
гає у великій кількості магазинів, схожі відділення яких роз
кидано по всьому світу. Колись у кожному новому місті мож
на було знайти новий магазин. Я забігала до Anthropologie та 
Club Monaco в НьюЙорку, а в Парижі —  до Isabel Marant та APC. 
Як би це ірраціонально не виглядало, але їх усі тепер можна 
знайти в Лондоні, хоча вони й утратили свій колишній блиск. 
Повернути сорочку до APC у Парижі було ще цікавішим досві
дом, ніж купити її в НоттінґГіллі. Тим не менше, часто тре
ба якось убити час між зустрічами, а прогулянки магазинами 
дуже доб ре до цього надаються —  бо кількість горняток аме
риканської кави (тут так називають чорну каву), яку може ви
пити жінка, не безмежна.

Шоурум Schiaparelli розташовано в одному з hôtels * на 
Ван дом сь кій площі, і визираючи з великих вікон на третьому 
поверсі, я бачу золото сонця —  воно виблискує орнаментом на 
балконах, які були частиною оригінального дизайну, що його 

*  Готелів (фр.).
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замовив Луї XIV (КорольСонце). Саме тому Ельза Ск’япарел
лі (чий модний дім від самого заснування стояв на цій площі) 
створила корок для одних зі своїх парфумів у формі велико
го кришталевого сонця. Наша зустріч із Бертраном Ґюйоном, 
дизайнером, відбувається у кімнаті, стіни якої оббито рого
жею —  прекрасне тло для картин, що на них висять. Я обіцяю 
собі зробити щось схоже наступного разу, коли влаштую ре
монт у помешканні. Ще стіни оздоблено розмальованою ліп
ниною, і здається, що сидиш на сцені, а довкола —  чудові меблі, 
портрети дизайнера та сюрреалістичні твори мистецтва.

Ми з Семом ідемо подивитися на виставку робіт Воргола в Му
зей сучасного мистецтва. Це допомагає мені відволіктися від 
потоку електронних листів щодо проблеми в офісі. У катало
зі Національної портретної галереї Vogue-100 останню серію 
фотографій підписали неправильно —  прізвище фотографа 
Джеймі Гоксворта помилково вказали як Гоксфілд. Така по
милка неймовірно дратує, але нічого вже не вдієш —  сучасні 
каталоги після друку обгортають у поліетилен. Джеймі Перль
ман страшенно хвилюється, що Гоксворт засмутиться, і зна
йшла компанію десь на півночі Англії, яка погодилася наново 
обгорнути всі каталоги за рекордний час і прислати до нашо
го офісу своїх працівників, що за допомогою наліпок виправ
лять помилку в кожному примірнику. На думку адміністрації 
галереї, це надто непрактично, тож вони відмовляються при
йняти пропозицію Джеймі. Під кінець дня їм вдається дійти 
компромісу —  у кілька примірників, які надсилають представ
никам преси, таки буде внесено зміни. Тепер питання полягає 
в тому, коли саме повідомити фотографові про помилку. Як на 
мене, що раніше —  то краще: ніколи не варто зволікати з пові
домленням нагальної та ще й неприємної новини. Джеймі не 
цілком поділяє мою думку.

Емілі, яка керує всім процесом, прислала мені електрон
ного листа із зауваженням, що в ювілейному числі журналу 
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забагато ностальгії. Мене це трохи дратує, оскільки не давні
ше як минулого тижня вона сказала, що ностальгії там бра
кує, і запропонувала винести окремим розділом спогади різ
них людей про журнал. Певна річ, людина, яка дратує мене 
найбільше, —  це я сама, оскільки я ніяк не можу достеменно 
зрозуміти, чого саме намагаюся досягти, і не маю часу сфо
кусуватися на деталях настільки, наскільки потрібно. В офісі 
мені набагато легше все чітко осягнути, ніж їдучи вулицями 
Парижа на задньому сидінні автівки.

Емілі схожа на ґламурну мушку, яка дзижчить навколо 
мене зі своїм смолисточорним волоссям. Вона сповнена енер
гією й постійно продукує нові ідеї, не даючи собі ні хвильки 
перепочинку —  ось уже надсилає мені листа, в якому пише про 
намір редакції звернутися до мене із запитом про втілення 
її ідеї —  взяти на обкладинку світлину з Джастіном Бібером;  
Емілі пропонувала цю ідею кілька тижнів тому, проте мені 
вона видалася не зовсім вдалою.

28 січня

Сьогодні вранці в Парижі страйкують таксисти. Вони протес
тують проти Uber. Тепер кожен у місті скасовує або перено
сить свої зустрічі. Я домовилася зустрітись із Альбером Ельба
цом за сніданком у готелі, в якому зупинилася. Раніше цього 
року його звільнили з Lanvin, і тепер він нарікає на жорсткі 
умови дизайнерського цеху. Щойно я замовила каву, як від 
нього прийшло повідомлення —  мовляв, не зможу приїхати 
на зустріч через страйк. Я відразу його набираю. Альбер каже, 
що його водій боїться їхати по нього на околицю міста, поза
як водії таксі жбурляють каміння та яйця в прокатні автівки 
(можу уявити собі цього водія —  на вигляд він, мабуть, такий, 
як і ті, що возять нас на покази). Мені шкода, що не зустрінуся 
з Альбером, і задля моральної компенсації я з’їдаю відразу два 
круасани, яких до цього моменту не помічала.
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Напередодні ввечері Том та Рут Чепмени з Matches.com 
влаштовують вечерю для Vetements, нового модного бренду 
в нашій тусовці, власником якого є братигрузини, Демна та 
Ґурам Ґвасалія. Демні доручили керувати Balenciaga радше 
в порядку винятку, оскільки Vetements —  колектив, який пра
цює над концепцією вуличного та повсякденного одягу й сві
домо позиціонує себе в ролі опонента старих і великих домів 
мод. Незважаючи на це, одне гуді в них коштує 415 фунтів. Та 
це жодним чином не впливає на бізнес, адже величезна кіль
кість магазинів хоче мати на своїх полицях їхні товари, а гуді 
повністю розпродуються.

Вечерю влаштували в закусочній із довгими високими сто
лами, їжу подають повільно —  щоразу лише одну страву. Ху
денькі гості неквапливо насипають собі їжу в тарілки, помі
шують її, беруть до рук виделки, знову відкладають чи просто 
бавляться ними, тоді як огрядніші беруться за справу серйоз
но —  кладуть їжу відразу до рота.

Уже перед від’їздом з Парижа я заскочила до Музею історії ім
міграції. Це велика будівля в стилі артнуво з вирізьбленим 
у камені барельєфом, що оточує ввесь екстер’єр. Мені цікаво, 
хто ж заплатив за таку роботу, коли будували цю споруду. На
горі —  постійна виставка робіт на іммігрантську тематику з на
різками старих відео, на яких зазнято прибуття іммігрантів, 
а також чорнобілі світлини іммігрантських спільнот у Фран
ції —  алжирці, що прибувають до Марселя, група африканців 
на одній із площ французького міста. Під склом виставлено 
валізу, яка належала молодому чоловікові з Індії, шестигран
ник із картинками на релігійну тематику, бавовняну сороч
ку, бритву, помаранчевий пластмасовий гребінець і маленьку 
світлину в рамці. Зважаючи на дискусію стосовно релігійної 
та світської ідентичностей у Франції, я подумала, що до цього 
експоната згодився б якийсь сучасний коментар. Нічого. Хай 
там як, виставка мене зворушила й засмутила. Головної мети 
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було досягнуто —  спільнотам мігрантів варто гуртуватися по 
прибутті в іншу країну задля успішної адаптації до нового 
життя, часто без жодної підтримки з боку сім’ї.

29 січня

Розпаковувати валізи —  ця справа посідає одне з перших місць 
у списку речей, які я менш за все люблю робити. У купі роз
киданого одягу, папірцях, що назбиралися під час подорожі, 
косметичці, з якої треба все викласти, є щось таке, що особли
во дратує. Усе це мало би асоціюватися з почуттями радості, 
яких я сповнена по приїзду додому. А валізки ніби докоряють 
мені своєї присутністю, допоки я все з них не повиймаю.

Цього року Інститут сучасного мистецтва святкує свою 
сімдесяту річницю. Я погодилася взяти участь у груповому 
фото його меценатів. Коли мені було років двадцять, я часто 
просиджувала там годинами, дивлячись фільми Енді Ворго
ла в маленькому кінотеатрі та гортаючи книги в книгарні. Від 
самого перебування там я почувалася людиною, що ходить до 
ІСМ —  тобто артистичною, іншою, витонченою; імовірно, я хо
дила тоді в чорному вбранні. Тусуючись там, я сподівалася зу
стріти Петті Сміт або когось схожого на неї. Тому мені завжди 
подобалося там бути. У вісімдесятих якийсь час я була член
кинею ради, яка вирішувала, чи дозволити ВІЛінфікованому 
митцеві з пірсингом взяти участь у перформансі, що перед
бачав кровопускання. Мені пригадується, ніби ця ідея мене 
не надихала. Потім я усвідомила, що так і не стала тією ризи
ковою людиною, якою себе уявляла під час перегляду чорно 
білих фільмів із зернистою картинкою.

Перед фотографуванням я зустрілася з Бетті Вудмен, вісім
десятисемирічною керамісткою, яка працює над розстанов
кою свого показу в кімнаті, закладеній дерев’яними ящиками. 
Вона крихітна й жвава; на ній дивацькі колготки вершкового 
кольору з рожевобузковими розписами —  ніби ноги в синцях, 
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і барвиста оправа окулярів. Бетті керує розпаковуванням ре
чей. Ті з нас, хто прийшли на групове фотографування, зби
раються за входом до Моллу. Ґреґор М’юр, директор інститу
ту, витягнув із коробки барвисту куртку в стилі попарт, яку 
Пітер Блейк створив 1978 року, й передав мені. Коли я повер
нулася до офісу, то попросила когось вивчити питання, чи не 
змогли би ми використати ідею з продажем схожих курток 
під час Фестивалю. Кого ми могли би попросити створити 
щось таке ж красиве? Хто би міг для нас це зробити?

Потім ми з Джеймі переглядаємо ще раз усі світлини з гер
цогинею на її лептопі. Мені вперше випала нагода спокій
но роздивитися Джошеве редагування, користуючись усіма 
можливими опціями. Інколи, коли Джеймі перемикає з однієї 
світлини на іншу, цей процес нагадує мені одну з тих дитячих 
ігор під назвою «знайди відмінність» —  чи зсунулося пасмо во
лосся на цій світлині, чи ворухнувся палець.

В обід я йду до перукаря. Коли вже збиралася виходити 
з перукарні, на другому боці салону з’явився Сем, якому я дві
чі на рік оплачую стрижку. Я підходжу до нього, аби привіта
тися, а він дивиться на мене й здивовано запитує: «Що з твоїм 
волоссям?». Моє волосся висушували на круглу щітку велико
го діаметру, аби зачіска трималася довше, і я скидаюся на пер
сонажа ситкому п’ятдесятих. Подив Сема мене трохи збен
тежив, тому Впродовж усієї поїздки назад до офісу в таксі я 
намагаюся розправити кучері, зводячи нанівець купу часу та 
зусиль стиліста.

Зрештою, це був один із тих днів, коли моя робота видається 
мені неабияким привілеєм. «Я  так бачу, в  тебе був гарний 
день», —  каже Девід, коли я, щойно діставшись додому, беруся 
смажити сосиски на вечерю.

Я повернулася з огляду розташування експонатів для ви
ставки Vogue-100 у Національній портретній галереї. Усе прос
то чудово, і я не можу дочекатися відкриття, аби похизуватися.
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Ви входите через великі подвійні двері в галерею —  і відра
зу перед собою бачите мерехтливі кадри з фільму, що нада
ють виставці виняткової безпосередньості та спонукають вас 
зробити крок уперед у кімнату, аби побачити: Кара Делевінь 
надуває рожеві бульбашки, Карен Ельсон танцює в Бутані, 
Еді Кемп белл у образі жокея, вимащеного в багнюку. Ліворуч 
видно стіни, пофарбовані в багатий блакитносірий колір, від 
якого простір видається геть іншим, ніж зазвичай, і вся дов
га галерея стає дещо вужчою на вигляд. Праворуч —  кімнати 
з роботами, замовленням яких займалася я особисто. Я мала 
сумніви щодо сумісності сучасних образів із образами істо
ричними, однак завдяки великим розмірам вони справляють 
потрібне, переконливе враження саме тих робіт, що гідні ви
сіти на цих стінах. І хоча серед колекції є деякі світлини суто 
зі світу моди, загалом добірка робіт цього періоду дозволяє 
відчути культуру століття через призму Vogue.

Більшість робіт іще не виставлено. Ще немає великих скля
них вітрин, у яких буде вкладено зображення, проте анфіла
да різнокольорових кімнат, хоч і порожніх, у яких можна буде 
здійснити подорож із шістдесятих років до 1916, вже in situ *. 
Ця блискуча ідея з облаштування кімнат саме в такому поряд
ку спала на думку Патріку Кінмонту.

Річард Мейсер та Шарлотт Родріґез, які знімали мій пер
ший огляд виставки, поїхали зі мною назад до офісу. Мені було 
приємно відчути їхнє захоплення від побаченого, яке перегу
кувалось із моїм. «Для нас це честь», —  сказав Річард, крутячи 
в руках лінзу своєї камери. Йому також було приємно бачити 
мене задоволеною й щасливою, адже таке видовище трапля
ється нечасто!

*  на місці, напоготові (франц.).
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Я лечу на висоті 11 200 м над землею зі швидкістю 900 км/год. 
Принаймні так зазначено в мапі, що лежить переді мною під 
час польоту до Мілана. Мене добряче нудить, почасти тому що 
я боюся літати, почасти через мою власну необережність —  я 
прокинулася з похмілля після вчорашньої вечері. Ми з Деві
дом пішли до моєї подруги, Флори Фрейзер, і мене так захо
пила розмова двох інших гостей вечері, Чарльза Саачі та ко
лишнього міністра ліберальних демократів Кріса Г’юна, що 
непомітно для себе я випила забагато білого вина. Чарльз, чи 
то щиро в це вірячи, чи просто задля суперечки, зі своїм чис
тим лондонським акцентом назвав Путіна й Трампа «велики
ми». «Велич» цих політиків, на його думку, посприяла тому, що 
питання проведення референдуму щодо виходу нашої країни 
з ЄС повністю втратило своє значення, оскільки всі релевант
ні питання вирішуватимуть лише ці два президенти. Кріс пе
реконаний єврофіл. Він має напрочуд добрий вигляд, хоча від
сидів термін у в’язниці. І не здається анітрохи стурбованим чи 
знервованим, завзято відстоюючи свою проєвропейську пози
цію. Він запитав у Чарльза, чи той колинебудь мав справу з Ро
сією. Чарльз відповів ствердно —  мовляв, постійно маю, та ні
коли там не був. Ми пішли від Флори якраз тоді, коли Чарльз 
і його нова дівчина, Тринні Вудол, теж збиралися йти. Стоячи 
поряд у коридорі, Чарльз обхопив мене й потяг на найкраще 
освітлене місце, потім зазирнув мені за вуха й заявив: «Ти геть 
не змінилася». Він пояснив, що хотів перевірити, чи я не роби
ла пластику. Дивна витівка.

Коли літак був готовий здійнятися в небо, пілот попередив 
пасажирів, що спочатку нас трохи потрясе в повітрі, та щойно 
минемо Париж, усе нормалізується. Насправді ж початок по
льоту виявився спокійним. Зараз ми вже десь над Ліоном, та я 
все одно хвилююся. Можливо, ми ще не долетіли до того міс
ця, де нас справді труситиме. Як же сильно я не люблю літати! 
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Хочу відразу заснути й забути про те, що я високо в небі, проте, 
як і більшості боягузливих подорожувальників, мені здається: 
лише завдяки тому, що я не сплю, літаку вдається триматись 
у повітрі. Я допускаюся помилки —  визираю з віконця, щоби 
побачити Альпи. Гори поступаються лише океанові в спис
ку об’єктів природи, які я менш за все люблю спостерігати 
з вікна літака. Як тут узагалі можливо приземлитися у випад
ку надзвичайної ситуації? Пригадую, коли тільки прийшла 
у Vogue 1992 року, якось я летіла з Мілана разом із Томом Фор
дом —  він теж тоді тільки почав моделювати одяг для Gucci.  
Том неймовірно добрий, він заспокоював мене, коли літак по
чав трястися, —  мовляв, над Альпами таке постійно трапляє
ться, не варто хвилюватися. Я ще досі вдячна йому за це.

Я сіла в цей літак заради того, щоб побачити показ Alta 
Moda від Dolce & Gabbana, який має відбутися завтра в La Scala. 
Проте наразі мені здається, що жоден із показів не є поваж
ною причиною, аби сідати в літак. Пілот щойно повідомив про 
погану видимість у Мілані, і стюардеси просять вимкнути всі 
електронні прилади для початку підготовки до автономно
го приземлення. Я розумію, що це, певно, звичайна річ, але 
все одно хвилююся. Приземлення без смартфона також озна
чатиме, що я не зможу ввімкнути музику на повну гучність 
навушників —  а це допомагає мені вижити під час посадки —  
й відволікати себе черговим раундом карткової гри на iPad.

Звісно, щойно ми приземлились, я роззираюся на 180 гра
дусів —  і мене знову охоплюють відчуття щастя та захвату від 
прибуття до Італії. Переді мною жінка в шубі з хутра шинши
ли, вона стискає пальцями паспорт Кувейту кольору кобальту. 
Мені цікаво, чи приїхала вона на показ із тим мужчиною і дів
чиною, яких я ідентифікувала як її чоловіка та дочку.

Мене забирає водій. Перед відвідинами Амброзіанської піна
котеки, дивовижного та відносно мало знаного історичного 
скарбу Мілана, я залишаю речі в готелі. Федеріко Маркетті, 
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меценат пінакотеки, люб’язно погодився організувати для ме
не приватний тур закладом, та я й не здогадувалася, що моїм 
гідом виявиться директор музею. Спочатку він заводить мене 
у стару бібліотеку, в якій, за його словами, кожна книга кош
тує щонайменше мільйон євро, потім ми проходимо до гале
рей, де нас зустрічає вельми серйозна і дуже молода жінкагід. 
Найбільше мені запам’яталися стародавні книги, оформлен
ням яких займався чоловік, що винайшов друковану пунктуа
цію * (я постійно дивуюся —  як він до цього додумався), кошик 
із квітами —  натюрморт Караваджо, та портрет герцогині 
Мілан ської пензля Леонардо да Вінчі —  її волосся так стильно 
перев’язано на рівні підборіддя. Та найяскравішим спогадом 
стало грубе пасмо білявого волосся, яке, за легендою, належа
ло голові Лукреції Борджіа, постать якої мене постійно нади
хала з того моменту, як я дізналася про її існування з прекрас
них історичних романів Жан Плейді. Ці історії були для мене 
свого роду «Голодними Іграми» —  казками про королів, інтри
ги, битви та кохання, настільки привабливими, наскільки до
зволяла мені власна уява. Ще одна перевага полягала в тому, 
що вони всі були засновані на історичних подіях.

Увечері мала бути вечеря, та не в ресторані, як планувалося 
спочатку, а в головному офісі Стефано й Доменіко. Спускаю
чись у фойє, я помічаю групу представників міжнародної пре
си разом із Ніколасом Калліненом, який також отримав запро
шення. Вечірка відбувається в кількох кімнатах, що не схожі 
на більшість офісних приміщень —  червоні стіни завішано ве
личезними портретами дизайнерів, виготовленими за допо
могою трафаретного друку, біля них стоять оксамитові стіль
ці в стилі рококо та денеде канделябри. Тарілки з лазаньєю 
й макаронами роздають у руки, а білі столики вгинаються 
під вагою таць із різнобарвними маленькими тістечками та 

*  Очевидно, мова про італійського друкаря Альда Мануція (1450–1515).
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круасанами зі солодкою кремовою начинкою. Італійські доми 
мод завжди подають на вечерю їжу, багату на вуглеводи. Звіс
но, усе дуже смачно, але люди, які особливо уважно стежать 
за своєї вагою, до такого не звикли.

Dolce & Gabbana провели свої перші покази високої моди чо
тири роки тому. Це італійський стиль пошиву одягу, тому, від
повідно до їхньої концепції, одяг треба показувати в тій країні, 
де його пошили, і, як у випадку цих двох дизайнерів, де його 
творці знайшли своє натхнення. На дводенну подію прийшли 
силасиленна відвідувачів. Усі мають на собі одяг від Dolce та 
в основному представляють не західноєвропейські країни: 
Дубаї, Катар, Кувейт, Росію. Кілька шанувальників прилеті
ли зі Швейцарії. Те, що раніше дует дизайнерів задумував як 
свою примху, тепер стало подією, яка що шість місяців зби
рає їхніх клієнтів, яким це явно до вподоби. Показ допомагає 
повністю зануритися у світ дизайнерського одягу та ефектив
ного маркетингу. Дизайнери спілкуються з клієнтами, навіть 
шиють для такої нагоди на замовлення жіночі сумочки, якот 
та, що зараз лежить у моїй кімнаті в готелі —  сіруваторожевий 
оксамит із вишивкою. Кількість замовлень зростає щосезону. 
Гості відвідують не лише магазини, а й такого штибу заходи, 
де можна похизуватися своїми колекціями дизайнерського 
одягу. Якщо ви можете собі дозволити придбати одяг такої 
вартості, то вам треба знайти ще час та місце, де його можна 
носити. І на таких подіях мають бути присутні люди, які не 
менше від вас зацікавлені у світові моди. Де ще можна побачи
ти стільки гостей, вдягнених у прозорі мереживні блузки по
верх атласних бюстгальтерів і корсетів, а на голові ще й зачіс
ки з позолотою? Я зустріла одного чоловіка, який носив на шиї 
ланцюг із пісковим годинником, прикрашеним коштовностя
ми, а замість піску з однієї частини посудини в іншу пересипа
лися мініатюрні діаманти. Для більшості з нас це інший світ.
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Сьогодні головний показ жіночого одягу в La Scala. Навіть 
найцинічніший із відвідувачів не зміг би не розчулитися, спо
стерігаючи захват двох дизайнерів, які стали першими, чий 
показ відбувається в цьому театрі, що дає мешканцям Мілана 
величезний емоційний заряд.

Глядачі розташувалися на порожній сцені оперного театру. 
Ніколас, який сидить поряд, коли побачив чоловіківмоделей, 
вдягнених у різнокольорові атласні костюмипіжами, запитав 
мене, чи дозволили би цим чоловіками пробігтися по школі 
Герроґейту *, де директорка нещодавно заборонила батькам 
показуватися біля школи в піжамах, коли вони привозять ді
тей. Моделі виходять на сцену з глибини порожнього гляда
цького залу в супроводі оперної музики Верді та Пуччіні. Їх
ній одяг фантастичний, як завжди: багато прикрашені плащі, 
пишні зачіски, довгі вільні пальта з хутряною оторочкою та 
вишиті сукні, що нагадують одну з ілюстрацій до лібрето, іде
альні чорні коктейльні сукні та величезні спідниці з тюлю ра
зом із шовковими фартухами з образами славетного Мілана, 
дні якого вже давно минули. Цей одяг геть не годиться для 
повсякденного вжитку. Однак, коли сидиш поміж глядачів, 
які, власне, вдягнені в деякі з таких речей, можна припустити, 
що це не так. Усе тут дихає достатком, гордістю та радощами 
від заразливої розкоші.

Стефано та Доменіко ніяк не можна назвати політично ко
ректними. Вони постійно завдають собі клопоту, ображаючи 
того чи іншого —  згадати хоча б торішню сварку з Елтоном 
Джоном із приводу сурогатного материнства. Я їх полюбила, 
хоча й знала про їхню примхливу вдачу та чудово усвідом
лювала, що наша взаємна прихильність може зникнути кож
ної миті —  нехай вони лише відчують, що журнал належно не 

*  Місто в центральній Британії.
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оцінює їхнього доробку. Та принаймні з ними не буває недо
мовленості в стосунках.

Глядачів просять на деякий час зійти зі сцени до партеру, 
після чого навколишній простір у стилі рококо темнішає, а на 
сцені з’являються вишукано накриті столи для обіду. Усе це 
прекрасне видовище освітлюється згори канделябрами.

Після обіду я повертаюся до готелю. Оскільки сьогодні ви
далася гарна днина, я вирішую пробігтися. Місцевий запилю
жений парк схожий на будьякий інший парк пообідньої пори 
в неділю, коли батьки, на обличчях яких можна побачити су
міш нудьги, гордості та тривоги, збираються навколо ігрових 
майданчиків, пильнуючи своїх нащадків. Якщо вірити моєму 
iPod, сьогодні я спалила 360 калорій —  це не покриє навіть од
нієї ложки обіднього різото міланезе.

Зателефонував Девід і повідомив, що вже закупив їжу на 
наступний тиждень, про яку я його попросила. Він тішиться 
тим, що віддав партійній організації ліберальних демократів 
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у Кемдені *, яка збирає біля місцевого фермерського ринку 
одяг для мігрантів у Кале, кілька пар своїх джинсів, сорочок 
та шкарпеток. Я висловила сподівання, що він не віддав їм 
шкарпетки з дірками на пальцях, бо таких у нього більшість. 
Девід каже, що я завжди щось таке маю сказонути, і він не 
може зрозуміти, чого ж так.

*  Один із районів Лондона.
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Сьогодні жахливий день. Один із тих днів, коли кожне пові
домлення або лист, який я відкриваю, містить щось таке, чого 
я воліла б не знати. Годі уявити, наскільки стресовою може 
стати ситуація, коли тобі доводиться поєднувати багато ре
чей: правильно дібрати фотопортрети Тіма Вокера для числа 
Сторіччя —  наразі маємо забагато моделей і замало людей, що 
відповідають за інші завдання під час підготовки номера, —  
запросити потрібних гостей на велике відкриття Vogue-100 
у Національній портретній галереї, погодити виступи тих 
спікерів, яких я хочу бачити на Фестивалі. Один крок уперед, 
два назад. Коли хтось погоджується з чимсь одним, негайно 
хтось інший щось інше.

Саме в такі моменти мені здається, що я занадто довго пра
цюю на цій посаді. Скільки ще я маю зазнавати стресу, склада
ючи список гостей? Однак потім я згадую, до прикладу, свою 
молоду подругу, у якої щойно виявили рак грудей, і намагаю
ся все переосмислити. Складання списку гостей —  справді пе
кельні муки, та це куди ліпше, ніж хвороба. Коли думаю про 
хворих на рак людей, яких знаю, почуваюся на полі бою, де 
осьось пролунає гарматний залп. Складається враження, ні
би немає жодного логічного пояснення, чому ця хвороба виби
рає того чи іншого. І те, що я прокидаюся посеред ночі, журя
чись змістом ювілейного числа журналу, видається прос то 
смішним.
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У СентДжеймському палаці відбувається прийом на честь 
Landmark Trust *. Згідно з правилами, ми з Девідом залишає
мо на вході свої телефони та йдемо довгим, устеленим кили
мом коридором, який веде нас до величезної кімнати, куди 
також невдовзі прибуде принц Уельський, аби нашвидкуруч 
привітатись із присутніми. Маленькі групки людей, яких 
принц, імовірно, захоче побачити, вишикувались уздовж кім
нати, щоби він зміг безперешкодно пройти нею, спілкуючись, 
поки на тацях підноситимуть курятину та гриби з  рисом. 
Пропонують багато вина, та майже ніхто його не торкається, 
зважаючи на обідню пору. Мені дивно бачити тут стількох лю
дей мого віку, сивочолих чоловіків, одягнених у костюми, до 
яких пришпилено бейджики з їхніми іменами, та жінок у дов
гих застебнутих жакетах і туфляхчовниках. Одна пані мені 
каже, що її подруга подивилася на мене й несхвально промо
вила: «Та на ній просто якийсь сірий джемпер. Напевно, ми всі 
сьогодні надміру вирядилися». А це ж був мій новий парадний 
сірий джемпер!

Як на мене, зараз ми всі представляємо істеблішмент **.  
І куди ж поділась бунтівна молодь? Я мала недовгу розмову  
з Аман дою Левіт, яка проектує нове крило для V&A ***. Я па
м’я таю її ще зі шкільних років у Лондоні як круту старшу дів
чин ку, вдягнену в нашу неофіційну шкільну форму, що скла
далася тоді зі смугастої футболки бренду Biba та комбінезону 
марки Laura Ashley. Навряд чи її архітектурний стиль до впо
доби принцові Чарльзу. Тим не менше, вона теж серед запро
шених гостей.

Мені не вдалося поговорити з принцом Чарльзом, позаяк 
треба було поспішити назад до офісу розгрібати завали. Крім 

*  Благодійний фонд для порятунку історичних пам’яток архітектури.

**  Широке поняття в англійській мові —  означає когорту впливових людей, які 

підтримують державну політику президента / прем’єр-міністра / монарха.

*** Музей Вікторії та Альберта.
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того, я мало що знаю про Landmark Trust такого, чим би мог
ла з ним поділитися. Станом на зараз мене ніщо інше не ціка
вить, окрім своїх проблем та досягнень, які, охоче визнаю, не 
надто мене тішать. Девід ставиться до цього з ангельським 
терпінням, та я відчуваю, що ці проблеми ще дадуть про себе 
знати.

Джеймі заходить до мого кабінету й каже, що золотисте ло
го Vogue, яке вона хоче для числа Сторіччя, коштує занадто до
рого, і що Стівен Квін, видавничий директор, який на рекламі 
заробляє всі гроші, що ми витрачаємо, вперся рогом і відмо
вився його оплатити. Джеймі має елегантну поставу та вибіле
не волосся і зазвичай носить туфлі на дуже високих підборах. 
Попри те, що природа не подарувала їй дзвінкого та сильного 
голосу, вона напрочуд гарно вміє висловлювати свою аргумен
товану думку. Зараз по ній видно, що вона сердита й розчаро
вана. Я заходжу в Стівенів офіс і починаю з ним домовлятися, 
аргументуючи свою думку тим, що нам справді треба зроби
ти так, аби лого мало розкішний вигляд. І хоча я не вважаю, що 
відданий журналові покупець змінить свою думку про жур
нал через наявність чи відсутність на ньому золотистого лого, 
я все ж таки наполягаю на тому, що саме таке лого сприятиме 
фактору «колективності», який допоможе залучити до журна
лу нову читацьку аудиторію. У кожному разі, якщо все піде за 
планом, це число привабить величезну кількість читачів і ста
не подією історичного масштабу.

Я пропоную йому заплатити половину суми зі свого редак
торського, а не продюсерського, бюджету, із якого зазвичай 
і оплачуються такі речі, як золотисте лого. І тут із якогось 
дива Стівен каже, що покриє витрати повністю. Я його обож
нюю. Він один із найвеличніших видавців журналів нашої 
епохи. Він посправжньому любить Vogue і вболіває за нього. 
Інколи він дратує мене більше, ніж будьхто поза моїм сімей
ним колом, та частіше за все він просто найкращий і найзав
зятіший бізнеспартнер, який міг мені трапитися.
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4 лютого

Раптом я починаю перейматися, чи правильно ми дібрали ма
теріал для числа Сторіччя. Можливо, воно виходить занадто 
історичним і довідковим. Я дуже довго думала саме над цим 
числом —  та, за звичкою, нічого конкретного не планувала до 
останньої хвилини. І от тепер я не впевнена щодо продукту, 
який ми маємо. Я точно знаю, що мені хотілося зробити ак
цент не лише на минулому, а й на майбутньому, проте важ
ко думати про щось таке сучасне, що можна було би подати 
в номері. Що не виглядатиме недоречним у цьому числі, якщо 
глянути на нього десь через років десять? Однак нам таки до
ведеться помістити щось дотичне до сьогодення. Найкращою 
ідеєю, що нам спала на думку, стала історія Дженніфер Сон
дерс і Джоанни Ламлі, які знялись у фільмі «Просто неймо
вірні», що має вийти на екрани цього року. У цій ідеї є нотки 
ностальгії, проте фільм було знято зовсім недавно. Ми поки 
що не знайшли фотографа, який зміг би підлаштуватися під 
графік акторок. Зважаючи на купу логістичних питань, що ви
никають під час підготовки кожної зі статей, легко забути про 
те, що кінцевий результат продукту повинен бути цікавим. 
Іноді я змушую себе на хвильку зупинитися та відчути задо
волення від маленької перемоги, оскільки решту часу стика
юсь із самими проблемами.

Вранці ми провели зустріч, де говорили про підставну об
кладинку, над якою сьогодні працюємо. Вона була такою кра
сивою, аж я вже мало не шкодувала, що ми її не використаємо. 
Джеймі вдалося намалювати витончену цифру 100 на матово
му білому папері зі сріблястими літерами Vogue. Я запропону
вала Робертові Мейсеру зняти зустріч на відео, аби він потім 
зміг пояснити перебіг підготовки матеріалу в документально
му фільмі. Однак коли він запитав мене, чому ми розробляє
мо обкладинку без фото, я відповіла непереконливо, поясню
ючи наше рішення тим, що годі вибрати когось, чиє обличчя 
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виглядало би доречно на цій обкладинці. Це не була брехня. 
До того, як я дізналася про згоду Її Королівської Високості сфо
тографуватися для обкладинки, я справді думала саме про ва
ріант, який ми сьогодні розглядаємо.

Мені треба показати фінальну версію в Кенсінґтонському 
палаці, тому ми з Джеймі прийдемо в офіс у суботу та роздру
куємо обкладинку в повному розмірі на принтері, щоб поди
витися на неї, перш ніж показати іншим у понеділок.

Я щойно знову була в Національній портретній галереї. Там 
уже виставлено більше експонатів. Підсвічені трикутні тоб
ле ро ни при вході мають вигляд найсмачніших солодощів 
у об горт ці з зображенням обкладинок, розташованих за ко
льоровим принципом. Кімната, присвячена сороковим рокам 
минулого століття, із червоними як кров стінами та картина
ми Сесіла Бітона, Кліффорда Коффіна й Лі Міллера в тій самій 
гамі та лакованому обрамленні, справляє просто розкішне 
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враження. Стівен і Джеймі поїхали зі мною й побачили її впер
ше. Стівен, якому притаманна ірландська пишномовність, 
цьо го разу не пустив і пари з уст, що мене неабияк зворуши
ло. Коли ми покинули виставку, Джеймі зізналася, що ледь не 
розплакалася від побаченого. Ми сприймаємо цю виставку як 
щось дуже емоційне, а в міру її наближення та зростання на
шого робочого навантаження й поготів.

Окрім усього, мені ще треба купити новий одяг. Попереду 
на мене чекає тиждень зустрічей і показів мод, а вдягти нічо
го. Звісно, «нічого» має відносне значення, оскільки в мене є 
дві шафи, забиті одягом, та жодна з тих речей не нова, а я хочу 
мати вигляд людини в новому вбранні.

5 лютого

Учора, повертаючись на таксі додому з прем’єри «Зразкового 
самця2» (без сумніву, один із найгірших фільмів за всю істо
рію кінематографу), я читаю лист від Крістофера Бейлі, яким 
він повідомляє мені про зміни в  показах бренду Burberry.  
Замість показу колекції весналіто восени та колекції осінь 
зима навесні, під час наступних показів демонструватимуть 
одяг, який відразу надійде у продаж до магазинів. Показ жіно
чого та чоловічого одягу проводитимуть одночасно. Новини 
на кшталт цієї викликають неабиякий резонанс у світі моди. 
Багато людей чекають від впливового бренду змін у форматі 
самих показів. Тепер скидається на те, що Крістофер цілком 
порушив традиційну систему, яка існувала досі.

На роботі всі обговорювали наслідки такого кроку. Ми зби
ралися опублікувати на нашому вебсайті допис про дискусії 
з цього питання. Однак сьогодні я його переглянула ще раз, бе
ручи до уваги останні події, і він здався мені занадто ускладне
ним, та й акцент дещо зміщений. Ми не планували опубліко
вувати допис сьогодні, проте нам треба було висвітлити тему 
швидко й досить просто, аби вона зацікавила якомога більшу 
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кількість читачів та відповідала їхнім потребам. Який ефект 
справило рішення Burberry? На кого воно вплине та яким чи
ном? Ми постійно думаємо про те, скільки треба писати для 
задоволення потреб представників нашої сфери діяльності, 
а скільки для читацької аудиторії вебсайту, якої стає дедалі 
більше. Тема на кшталт цієї ускладнює нам завдання.

Чи може цей крок стати початком чогось, що в довгостро
ковій перспективі кардинально вплине на такі журнали, як 
Vogue? Зараз ми фотографуємо одяг за два, три чи й чотири мі
сяці до публікації в журналі. Грубо кажучи, якщо під час по
казу демонструватимуть одяг, який відразу потрапить на по
лиці магазинів, то ми не зможемо заздалегідь його оцінювати, 
а отже —  не зможемо про нього розповідати. Або доведеться 
ходити на попередні покази в шоурумах, а це взагалі не так 
цікаво, як самі покази.

Ми з Крістофером домовлялися пообідати сьогодні —  хто би 
міг подумати, що в такий важливий день я отримаю сенсацій
ну інформацію з перших вуст? Він обіймає одну з найвпливо
віших посад у світі моди та постійно експериментує з новими 
каналами продажу, незмінно енергійний та оптимістичний. 
Усміхнений, привітний та відкритий під час особистої зустрі
чі, він здається таким далеким від тієї жорстко контрольо
ваної, одноманітної корпоративної культури, якою він керує 
в Burberry, де мільйон людей відповідають за кожну найдрібні
шу деталь. Перед зустріччю з ним я була в лікаря, тож Крісто
фер приїхав до Chiltern Firehouse *, що поблизу Гарлістрит, 
аби мені було зручніше. Попри те, що в цей день він міг би й 
обійтися без подорожі крізь усе місто.

Крістофер уміє переконувати. Вигляд у нього впевнений 
і позитивний, без жодної зверхності. Як за обідом, так і в інтер
в’ю, які я сьогодні читала, Крістофер визнає, що ще не цілком 

*  Розкішний п’ятизірковий готель у Лондоні.
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розуміє, яким чином декотрі з деталей цього плану спрацю
ють. Та він повністю впевнений у тому, що звичний метод по
казу одягу за кілька місяців до його надходження у продаж є 
нелогічним. Увесь захват, який може викликати показ, марну
ють (і це дуже дорого коштує) люди, що неспроможні перетво
рити раптове бажання покупців придбати товар у власне його 
продаж. Уяви собі, —  продовжує він, —  якщо показ транслюва
тимуть наживо у Bergdorf Goodman * і покупець зможе придба
ти ту річ, яку він щойно побачив. Крістофер також вважає, що 
доведеться прискорити динаміку виробничого ланцюга всьо
го бізнесу. І хоча він цього не каже прямо, та подумки точно 
переконаний у тому, що журналам доведеться стати частиною 
цього загального процесу. Відразу помітне його прагнення по
бачити свої колекції на сторінках Vogue та отримати свою пор
цію слави, яку йому забезпечить журнал. Водночас він явно 
уявлення не має, як цього досягти. Я не впевнена, чи він зараз 
обирає правильний напрям, проте його прагнення струсону
ти звичний порядок показів викликає захват.

Чи не впродовж усього обіду ми обговорюємо цю тему, 
та наприкінці посиденьок заходиться про особисте життя. 
Ми говоримо про його переїзд із Йоркшира до Глостершира. 
Маршрут поїздок додому на вихідні змінився. Раніше вони 
з Саймон мали змогу насолоджуватися випивкою, їдучи вечір
нім потягом на північ —  а тепер це п’ять годин у машині разом 
із дітьми та собакою, тож логічніше селитися ближче до робо
ти. А також ішлося про те, як ми любимо серіал «Війна й мир» 
на BBC, особливо Лілі Джеймс у ролі Наташі.

Коли я повертаюся до офісу, надходить запит від програми 
Today на Radio 4 —  чи даватиму я інтерв’ю разом із моделлю 
Роузі Нельсон, яка торік виступила з петицією —  вона засуд
жує погане ставлення до моделей, яких змушують худнути 

*  Магазин люксового одягу на П’ятій авеню в нью-йорку.
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на шкоду здоров’ю. Єдина причина, чому мені було би варто 
взяти участь у програмі —  це була б нагода оголосити в ефірі 
про відкриття виставки в Національній портретній галереї, 
та їм вочевидь кортить перевести розмову на тему ІМТ *, тож 
я відмовляюсь від участі. Після цього в мене заплановано три 
інтерв’ю, тому не хотілося би починати свій день із непотріб
них просторікувань на тему, яка жодним чином не стосуєть
ся виставки.

Деніель БеннісонБраун чекає, аби представити мені відео 
від Vogue. Деніель наш новий ангелохоронець —  вона впевне
на в собі та вміє чітко висловлювати думки. Вона одна з тих, 
хто вважає, ніби всі навколо неї відстали від життя, проте ці
нує Vogue як бренд, оскільки він пропонує якісний продукт. 
Вона виглядає неймовірно молодо без жодної краплі макіяжу, 
має пряме волосся, носить окуляри та постійно жує гумку. Як 
виявляється, вона носить джинси, гуді та светрики від най
дорожчих модних домів, або принаймні дуже крутих брендів, 
якот Céline чи Vetements.

Поки вона клацає на своєму ноутбуці, ознайомлюючи ме
не зі слайдами презентації, мені спадає на думку, що я сама 
й уяв лен ня не маю, як так розкласти ті слайди та уривки тек
сту на екрані. Як і в багатьох інших схожих ситуаціях, я тут 
покладаюся на когось іншого, і це мене цілком влаштовує. 
Я вкотре обіцяю собі, що обов’язково пройду інтенсивний тре
нінг після завершення всіх приготувань до числа Сторіччя. Те 
саме і з номерами мобільних телефонів, які я планую вивчи
ти напам’ять на випадок екстреної ситуації. Чому я досі не ви
вчила Семового та Девідового номерів?

Деніель пояснює свою стратегію, мета якої —  залучити до 
перегляду наших відео якомога більшу кількість «міленіалів». 
Коли я чую це слово, у моїй уяві неодмінно постає величез
на армія схожих на роботів створінь, які крокують на місці. 

*  індекс маси тіла.



144 2016

Звісно ж, люди, які народилися наприкінці дев’яностих, не аж 
так відрізняються, як нас у тому хоче переконати маркетин
гова термінологія.

Як і решта речей цифрового світу, який, я маю надію, при
несе щось нове та захопливе, ця схема опирається на імена 
знаменитостей, яких у соціальних мережах відстежує чима
ло народу. Мене гнітить усвідомлення того, що технологічний 
поступ, якщо так можна висловитися, відкинув нас далеко на
зад, спонукаючи сприймати контент менш допитливо, менш 
широко. Якщо ми знімаємо відео орієнтуючись на тих, за ким 
стежить багато користувачів мережі, то, теоретично, вони 
зможуть розмістити його в себе, і ми виграємо від ще більшої 
кількості переглядів. Усе ніби чудово, поки вони роблять ціка
ві відео, але так часто це зводиться до того, що гарненька дів
чинка починає розповідати, чи їй більше до вподоби туфлі на 
підборах —  чи без, кава —  чи трав’яний чай.

У її стратегії є ще місце для кількох цікавих відео, та, вра
ховуючи повсюдну надокучливу рекламу, такі відео не справ
ляють потрібного ефекту. Вони не здатні залучити велику ау
диторію, необхідну для того, аби продукт викликав фурор 
у цифровому всесвіті. На мій подив, один із уроків, який за
своїв відділ Деніель, полягає у тому, що коли у твоєму розпо
рядженні є серія відео, найкраще їх публікувати в один і той 
самий час щодня чи щотижня. Мене вражає тут цікава невід
повідність —  телебачення, навпаки, вже змирилося з тим, що 
кількість людей, які переглядають свої улюблені програми 
після їхнього виходу в ефір, приблизно та сама, що й людей, 
які дивляться у прямому ефірі.

Деніель міркує над запуском серії відео «Сніданок із Vogue» 
у форматі інтерв’ю. Однак вона вважає, що моделей навряд чи 
вдасться залучити до цього проекту, оскільки (хоч і смішно, 
та передбачувано) IMG (одна з найбільших модельних аген
цій) у одному з пунктів контракту забороняє знімати на каме
ру моделей, коли вони їдять.
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Уже наприкінці дня я дізнаюся, що витрати на портфоліо 
Тіма Вокера під назвою «Зал слави» досягли критично висо
кого рівня. Тім пропонує навдивовижу прекрасну ідею —  Кейт 
Мосс, яка перетворюється на дракона, у стилі ілюстрацій із 
1920х років. Бюджет такого знімка сягатиме дев’ятнадцяти  
тисяч фунтів —  із огляду на необхідність створити дракона,  
тому я навіть не розглядатиму такий варіант. Мені треба 
з ним поговорити. З того, що мені вдалося побачити, я роблю 
висновок: він блискуче виконує свою роботу та вкладає купу 
часу й зусиль у свою ідею. Мені не хочеться бути занудою, але 
в нас немає на це стільки грошей.

6 лютого

У мене сьогодні абсолютно вільний суботній день, хіба трохи 
роботи в офісі над червневою обкладинкою, тому я їду в центр 
міста приглянути собі новий одяг.
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Я порушую своє правило не купувати одяг для особливої  
нагоди, оскільки мені в таких випадках ніколи не вдаєть ся 
знайти те, чого хочу, ба більше —  зараз я навіть не знаю, що 
саме шукаю, і це ще дужче віддаляє мене від мети. Я опинила
ся поруч із магазином Selfridges’, де можна знайти одяг будь
яко го дизайнера, і тепер геть не знаю, в який бік іти. Голов
на проблема полягає в тому, що я не розумію, де і що шукати. 
А я ж редакторка Vogue. Зі мною такого не мало би трапити
ся. Мені слід би знати схему магазину Selfridges як свої п’ять 
пальців (до речі, хтось знає добре свої п’ять пальців?). Тож я 
вирішую розібратися зі схемою так, як би я це робила в неві
домому супермаркеті, і починаю шукати по категоріях товару. 
Поділ речей на класи та категорії був одним із моїх найулюб
леніших занять під час вивчення антропології в університе
ті —  які речі можна поєднати відповідно до їхнього викорис
тання, схожості та походження? Такі навички допомагають 
під час пошуку гірчиці чи рису для паельї, та вони зовсім зай
ві, коли намагаєшся знайти дизайнерський одяг.

Зараз я в пошуках другої лінії одягу японського дизайнера  
Sacai. Сподіваюся, персонал основного відділу Sacai мені до
поможе. Мій прийом із класифікації речей зазнає поразки  
у зіткненні з першою ж перешкодою, оскільки мені б і на дум
ку не спало, що цей відділ розташовано поруч із відділом іта
лійського дому мод Moschino. Sacai —  досить концептуальний 
японський бренд, а  Moschino —  повна його протилежність. 
Я завертаю за ріг, і раптом зі мною вітається молодий чоловік 
на ім’я Калеб: «Привіт, Александро». Помічає спантеличений 
вираз мого обличчя й пояснює, що стажувався у Vogue. «Я до
помагав, коли Кейт Фелен фотографувала Ґалліано», —  додав 
він. Та фотосесія, на якій був присутній Тім Вокер, відбулася 
кілька років тому, коли Ґалліано залишав свою посаду у Dior, 
і ми сходимося на думці, що та сесія була особливою.

 — Що ви шукаєте? —  запитує мене Калеб.
 — Сукню Sacai Luck.
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Він каже, що її вже, здається, немає в наявності, та бренд
ме неджерка сьогодні на місці, тож він запитає в неї.

Тим часом я блукаю поміж рядів із сукнями від Вікторії 
Бек гем (нічогенький асортимент товарів цього бренду озна
чає, що він незле розходиться), які розташувалися по сусід
ству з одягом від Стелли Маккартні. У світі супермаркетів 
поняття «сусідство», тобто одяг яких брендів розташовано 
поруч, має виняткове значення як для цих брендів, так і для 
магазину. Деякі бренди відмовляються від сусідства із інши
ми, якщо вони вважають, що ті інші не гідні висіти поряд. Як 
на мене, цей феномен схожий на вибір будинку. Хай там як, 
по сусідству з Вікторією свій товар виклали Антоніо Берарді 
та Ролан Муре. Стеллин одяг розташовано на іншому боці. На
впроти Стелли —  Сен Лоран, і мені здається, що це чи не най
помітніше місце в магазині.

Мені сподобалися дві сукні зі Стеллиного асортименту, 
проте обидві не мого розміру. Я повертаюся до Калеба, який 
підтверджує, що сукні Sacai Luck таки немає в магазині. Він 
також каже, що прочитав мій перший роман —  «Залишімося 
друзями», а тепер читає його мама. Я висловлюю йому свою 
вдячність та, як і всі письменниці, користаюся зі слушної на
годи повідомити, що моя друга книга вийде у м’якій обкла
динці місяці за два.

По дорозі до фірмового магазину, де продається одяг від Стел
ли, я забігаю у Jigsaw. Тут можна придбати гарний одяг за ро
зумну ціну, і я не проти купити пару штанів, які б ідеально на 
мені сиділи. Поки я блукаю рядами магазину, до мене підхо
дить чоловік. Він каже, що ніби здогадується, хто я така —  чи 
часом не головна редакторка Vogue?

 — Я побачив ваші черевики й подумав, що вони незвичай
ні. Гарно побачити щось незвичайне посеред суботнього дня.

На мені пара здоровенних білих броґів —  подарунок Стел
ли. Я згодна —  вони таки незвичайні. Мені рідко доводиться 
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носити таке, що такий чоловік, як оцей, сподівався би поба
чити на головній редакторці британського Vogue. А проте сьо
годні я нічого собі не можу дібрати.

У Стеллиному магазині я знайшла собі дві сукні свого роз
міру, та вони сидять на мені жахливо. Прикро, адже сукні такі 
чудові —  одна чорного кольору з шовковими мереживними 
квітами та глибоким викотом, а друга вся в ромашках.

Я застала Джеймі в порожньому офісі Vogue. Ми разом пере
глядаємо відредаговані знімки Її Королівської Високості. Я 
прошу Джеймі додати наше золоте лоґо та підпис «Її Королів
ська Високість герцогиня Кембриджська» на тих знімках, які 
ми дібрали. Коли ми додаємо лоґо Vogue, світлина якимось не
зрозумілим для мене чином повністю змінюється. Деякі з най
кращих фотографів не працюють у такому форматі, оскільки 
обкладинка повинна дихати безпосередністю, якої часто бра
кує найбільш об’ємним та захопливим світлинам. Так чудо
во бачити ці світлини роздрукованими на папері. Ми можемо 
собі це дозволити, оскільки зараз в офісі нікого немає. У мене 
вперше з’явилося усвідомлення того, яким чином можна пода
ти матеріал у журналі.

Я зустрічаюся з мамою на Площі Піккаділі. Ми йдемо в кіно 
на «Джаніс», документальний фільм про Джоплін *, який ли
шень вийшов на екрани. Моїй мамі мало що відомо про музи
ку американки, та вона знає про «її страшний кінець». Я теж 
мало що знаю про її музику. Тоді вона видавалася занадто ве
рескливою та гучною як на мій смак —  я віддавала перевагу 
м’якій музиці, якот альбоми Керол Кінґ «Гобелен» та Мела
ні «Свічки на дощі». Та після фільму в мене виникає бажання 
переслухати всі її альбоми. Тепер я починаю цінувати її не
ймовірний блюзовий голос. Під час усіх своїх виступів вона 

*  Американська співачка.
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одягала чудове вбрання. У неї просте та малоекспресивне об
личчя, проте прекрасна постава, довгі худі ноги й маленькі 
груди. У фільмі є один кадр, де камера під час концерту фо
кусується на її ступнях. На ній брючний костюм із металеви
ми петлями, золотого кольору туфлі, що нагадують свіжу ко
лекцію від Gucci.

Пишучи ці рядки, я отримую листа від Скарлетт Конлон, 
яка працює в нашій команді швидкого реагування та невід
кладно повідомляє мені про сенсаційні новини у світі моди. 
Бренд Vetements щойно оголосив про намір не дотримувати
ся більше звичного графіку показу колекцій готового одягу 
й буде показувати їх на приблизно три місяці раніше, разом 
із колекціями откутюр. Ситуація, за якої новий бренд із до
сить обмеженим колом прихильників отримує стільки уваги, 
несподівана, якщо не абсурдна. Проте нашу індустрію коло
тить, і складається враження, ніби вибили ще одну цеглинку 
з фундаменту, на якому базується календар моди. Наприкінці 
тижня я можу опинитися посеред купи цегли, яку треба буде 
викладати в геть новому порядку.

9 лютого

Вчора ввечері відбулася вечеря опікунів у Національній порт
ретній галереї. Вперше можна було побачити всю виставку 
повністю. Усе мало просто блискучий вигляд. Нас із Девідом 
запросили. Мені весь час хотілося говорити гостям, як мені 
очі розбігаються від побаченого. Я вмовляла їх глянути на мої 
улюблені обкладинки та статті, виставлені під склом. Коли 
ми всі піднімалися нагору вечеряти, один чоловік сказав мені, 
що прийшов сюди лише заради своєї дружини. Він думав, що 
нудьгуватиме на виставці, адже не цікавиться модою. Але зов
сім навпаки —  вона його вразила. Мені було приємно це чути.

На виставці було досягнуто гармонійного балансу —  від 
фото Лі Міллер із війни до проекційної кімнати, яка нагадала 
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нам про те, що до дев’яностих років люди переглядали слай
ди на діапроекціях, перш ніж обрати знімок, —  проектор гуч
но клацав і в ньому перемикалася 35міліметрова плівка. Нік 
Найт прийшов на вечерю разом із дружиною. Я поспіхом веду 
їх у кімнату з лайтбоксами, у якій виставлено три його світ
лини —  спіраль рожевого кольору в формі сукні, що перетво
рюється на порох, темнофіолетовий рот із чорною перлиною 
бренду Mikimoto між білими зубами, та Крісті Терлінґтон 
у мінісук ні з паєток кольору фуксії. Цю світлину ми зроби
ли під час тижня високої моди в Парижі у саду зі скульптура
ми в Музеї Родена. Пам’ятаю, ми назвали цей матеріал «Вона —  
D.I.S.C.O.», за однойменною піснею початку вісімдесятих. Нік 
здавався враженим власним доробком, а він за останні два де
сятиріччя справді суттєвий. Нік не лише задоволений своїми 
роботами (а задоволений він ними завжди) —  йому приємно 
бачити їх серед інших робіт, представлених на виставці.

За вечерею я сиділа між Ніком Калліненом та Леоном Мак
сом, із якими проводитиму великий приватний показ сьогод
ні. Леон та Яна провели Різдво на Мюстиці *, і вочевидь на вті
ша ли ся гулянками донесхочу. Хоча Леон мені сказав, що ледь 
не помер від нудьги першого тижня, коли на острові ще нікого 
не було. Він має намір збудувати сучасний будинок з нуля. Для 
цього проводить дві години на тиждень із архітектором, пра
цюючи над ідеями щодо втілення свого задуму. Та в жодному 
разі не на Мюстиці. Такий будинок там не стоятиме. Коли я 
зупинилася на ніч у Easton Neston ** минулого літа, Леон по
казував мені довколишні сади та ділився планами щодо змін 
у ландшафтному дизайні. Я запитала, як справи в маєтку те
пер, і він показав мені кілька світлин на своєму телефоні. Мені 
кортіло запитати у нього, що він тепер думає про своє жит
тя, яке так кардинально відрізняється від його дитинства: 

*  Приватний острів групи Малих Антильських островів.

**  Великий маєток у центральній Англії, що належить Леону Максу.
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стрибок від життя в радянській Росії до польотів на приват
них літаках, великих будинків і бізнесу в царині моди міг би 
стати основою романублокбастера. Та ледь я встигла завести 
мову на цю тему, як нам принесли нові страви. Поруч із Лео
ном сиділа Заха Хадід, у величезній накидці зі страусиного 
пуху схожа на велику птаху.

Увесь час після обіду я провела за впорядкуванням плану роз
садки гостей. Леон влаштовує вечерю у Вікторіанських гале
реях після сьогоднішньої вечірки. Саша, на якій була основ
на частина організації вечері, злягла від стресу. Як це часто 
буває, десь у обідню пору стає відомо, що деякі гості переду
мали й таки вирішили відвідати виставку, тоді як інші пові
домляють, що не зможуть прийти. Просто неможливо звести 
все докупи: щойно нам здавалося, ніби ми з усім упоралися, —  
як траплялася якась несподіванка. З’явилася інформація, що 
має прийти Лара Стоун. За десять хвилин дізнаємось, що її не 
буде. Юрґен Теллер, хоч і з грипом, таки приїде. Також прийде 
фотограф Аласдейр Маклелен, а от Нетелі Массене не зможе. 
Хтось має зробити додаток до смартфона під назвою Плану
вання Вечірки. Він точно стане популярнішим від Candy Crush.

Удома макіяж мені робить Емелі, їй доводиться працювати 
у складних умовах, оскільки я намагаюся переглядати план 
розсадки на своєму телефоні. Саша через силу встала з ліжка 
й допомагає мені вносити останні зміни. Я запитую в Емелі, 
чи не могла би вона навести олівцем контури трішки поверх 
лінії верхньої губи, аби та виглядала повнішою.

 — Як у Кайлі Дженнер? —  запитала Емелі.
 — Саме так, —  відповідаю. Уявлення не маю, які губи в Кай

лі Дженнер.
Коли я нарешті бачу свої губи у дзеркалі, вони мені здають

ся схожими на ті, які Івана Трамп носила у вісімдесятих —  ве
ликі та лискучі. А мої виразно підмальовані очі нагадують про 
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іншу Дженнер. Я кажу Емелі, що не можу ходити з макіяжем 
і на губах, і на очах, тому витираю губи. Вона запитує мене, 
кого я найбільше чекаю сьогодні ввечері. Та питання постав
лено неправильно. Сьогодні я з нетерпінням чекаю на кульмі
націю років планувань і обговорень, яка настане з прибуттям 
гостей. Ми запросили стількох людей, що сьогодні в галереях 
буде спекотно.

10 лютого

Ми з Семом поїхали до Національної портретної галереї разом. 
Коли ми туди прибули, зала вже була переповнена людьми. 
Мій хрещений син Гарі приїхав зі своїм товаришем відразу 
після нас. Перед нами стоїть Нікі Кларк і згадуває святкуван
ня 75ої річниці Vogue, саме тоді Джанні Версаче відкрив свій 
брендовий перукарський салон. Більшість гостей смакували 
напої у вхідній залі, не переходячи до інших кімнат виставки, 
тому я вирішила спрямувати їх туди. Наступні дві години я 
провела ніби в каруселі облич моїх давніх та нових знайомих. 
Пенелопа Трі, якій уже за шістдесят, мала просто чарівний ви
гляд і дуже безтурботний —  шовкова сукня з високою талією, 
і та сама чілка й великі очі, завдяки яким вона стала відомою 
моделлю. Джеррі Голл королівською ходою плавно пересува
лася центральною галереєю —  шкода, що без свого нареченого 
Руперта. Та це не завадило їй позувати перед фотокамерами 
з широчезною усмішкою, яка так невимушено з’являється на 
її обличчі. Маріо повідомляв про свій намір привести з собою 
п’ятьох асистентів, і тепер стояв у оточенні групи красивих 
молодиків у костюмах, яким він мене представив. Коли я сто
яла біля збільшеної в рази світлини з Гокні, яку зняв Сноудон * 
у своїй студії, з’явився американець Дерек Блезберґ, людина 
моди і мистецтва, разом із Дакотою Джонсон, яка прикрасила  

*  ентоні Армстрон-Джоунз, лорд Сноудон, британський фотограф.
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собою обкладинку нашого лютневого видання. Ми брали 
в Дерека інтерв’ю для грудневого числа, тоді він і пообіцяв, 
що спробує привести до нас цю акторку, яку він того вечора 
мав супроводжувати на прем’єру фільму «Великий сплеск». 
Тепер вона мені здається вищою, ніж коли я бачила її мину
лого разу на вечері в Gucci. На ній золота сукня богині. Фото
графи юрмляться навколо цих двох. Дерек знайомить нас, і я 
відразу повідомляю, що недавно переглянула «Басейн», фільм 
шістдесятих, який послугував основою для «Великого сплес
ку». Якраз у цей момент я помічаю маму та брата посеред на
товпу. Я розривалася між розмовою з Дакотою та бажанням 
привітатися зі своєю сім’єю, не знаючи, як поєднати обидва 
процеси. Урешті я залишила свою співрозмовницю —  ска
зала, що маю привітатися з матір’ю. Сподіваюсь, вона мене 
зрозуміла.

Про сам вечір я навряд чи зможу щось написати, позаяк то
ді скільки всього відбулось і я зустріла силусиленну людей: 
Зандру Роудс із її яскраворожевим волоссям, завжди друж
ню та сповнену ентузіазму, свою найдавнішу подругу за ме
жами світу моди, із якою я намагалася поговорити, та мене 
постійно відволікали; фотографа Пітера Ліндберґа з Пари
жа, який зробив стільки чудових знімків для Vogue, включно 
із відомим груповим фото супермоделей 1990 року. Прийшла 
дочка лорда Сноудона —  вона представляла свого батька, чиє 
здоров’я заслабке для спілкування в такому натовпі. Також я 
мала розмову з Діаною Донован, під час якої її чоловік, Теренс, 
зробив прекрасну світлину. Не вистачало тільки Бейлі, і це по
при те, що ми відвели для його знімків цілу стіну. Ріґен Кеме
рон, який відзняв для нас чимало знаменитостей, казав, що 
його переповнюють емоції, дивлячись на свою підсвічувану 
світлину із Кейт Вінслет.

Емоції, саме це слово. Усі його промовляли. Ніхто не був 
щас ливим, чи розчарованим, чи в захваті. Усі були сповне
ні емоціями. І, напевно, для більшості з нас ці емоції були  
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змішаними. Плин часу викликає меланхолію. Ось світлини, 
які було зроблено в часи нашої молодості —  куди поділися ро
ки між тоді й тепер? Відбиток, який час наклав на багатьох із 
присутніх гостей, можна розгледіти не лише бачачи їхні моло
ді обличчя на світлинах виставки, а й у тому відблиску, якого 
надав їм Vogue. Проходячи кімнату за кімнатою, я отримува
ла справжнє задоволення від усвідомлення наших досягнень,  
від наших митців, тем їхніх робіт і роботи всіх членів коман
ди Vogue, а також від того, що я просто була частиною цього 
світу. Та дехто, напевно, переживав дещо інші почуття, розу
міючи, що вже не є частиною світу Vogue і ніколи не стане.

Вечеря відбувалася за одним із найдовших столів, що я 
будьколи бачила. Спочатку ми орієнтувалися на тридцять 
людей, а тепер їх було аж вісімдесят. Я не була готова до та
кої кількості гостей. Леонові друзі, Аннабель і Вільям Астор, 
Річард Керінґ, кілька представників рітейлового бізнесу, як
от Елісон Льоніс із Net-a-Porter, фотографи та моделі. Я була 
дуже схвильована, можливо, через те, що я досі ще відчувала 
запал вечірки внизу й не могла розслабитися. Я мала виголо
сити коротку промову зі словами подяки, зокрема Леонові, та 
тепер мені здавалося, що це краще було би зробити в присут
ності меншої кількості людей, ніж є зараз. Я не мала при собі 
тексту й не дуже добре його пам’ятала, тому схалтурила. Та 
по Леонові ніколи не вгадаєш, що він насправді подумав.

Я посадила редактора Mail on Sunday Джорді Ґрейґа по 
один бік від себе, а Маріо —  по другий. Джорді надзвичайний 
спритник. По завершенні вечері він запропонував Маріо за
снувати стипендійну програму його імені, а сам Джорді та я 
маємо організувати вечірку для її запуску. Відразу видно, що 
він обожнює свою роботу, особливо свою владу як редакто
ра газети національного значення. Та все не так просто. Осо
бам, яких він знає та які потрапляють на шпальти його газети, 
часом не до вподоби опублікований матеріал. Він мені каже, 
що завжди телефонує їм перед тим, як щось опублікувати. 
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Колись Джорді був редактором Tatler * і страшенно не любив 
псувати стосунки з людьми —  досить суперечлива риса, вра
ховуючи його теперішню посаду. Девід сидів трішки далі за 
столом і насолоджувався розмовою з Софі Гантер, яка розпо
відала йому, що свого чоловіка, Бенедикта Камбербетча, впер
ше зустріла в туалеті. Насправді вона зустріла його там вдру
ге, але «зустріла вперше» звучить значно ефектніше.

Цього ранку я дозволяю собі повалятися в ліжку на годину 
довше. Нехай це буде мені подарунок за вечірку. Будильник 
дзвенить о восьмій, та Девід уже на ногах. Я дотягуюся до те
лефона й починаю читати листи з подяками. Мені якось див
но сьогодні. Не знаєш, чим себе зайняти після такого чудового 
вечора.

Із праймеріз у НьюГемпширі надходять невтішні новини.  
Гілларі не здобула підтримки серед молодих жінок. Тим ча
сом Трамп нестримно рухається вперед. Як на мене, його не
до оцінюють. Спустившись, я помічаю Девіда, який саме на
трапив на дещо зверхню статтю про наш захід, яку опубліку
вала в Guardian Джесс КартнерМорлі, і вимахує нею переді 
мною, поки я п’ю каву. А от Робін М’юр поділився зі мною лін
ком на статтю в Telegraph із прекрасним оглядом події. Я не 
можу вимагати від кожного закохатися в нашу виставку, але 
кожну реакцію сприймаю чутливо. Ідеться не про мій внесок 
у розвиток журналу. Ідеться про сам журнал Vogue як такий. 
І мені це не байдуже.

Я розмовляю з мамою. Вона каже, що, мовляв, відразу зро
зуміла: їй не сподобається вибір світлин для виставки і серед 
них не буде її улюблених. Проте мені здається, що загалом їй 
виставка припала до душі. Вона також розповідає, що, обійма
ючись із моєю подругою дитинства, Ребеккою Фрейзер, ска
зала: «Хто би міг про таке подумати, коли Александрі було 

*  Британський журнал про моду та світське життя.
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чотири рочки?». Саме так. Я дуже щаслива, що поряд є моя ма
ма, яка пам’ятає мене чотирирічною, навіть попри те, що вона 
інколи може дозволити собі такі дражливі слова.

Емілі збирається на Тиждень моди до НьюЙорка замість 
мене, оскільки я маю чимало роботи в офісі. Вона переймає
ться через документальний фільм. Іще каже, що Річард Мей
сер якось цього тижня кинув їй щось на кшталт «тобі цей 
одяг дуже личить». Їй така ремарка з його боку здається не
прийнятною. Мені дивно це чути, оскільки я не розумію, чому 
комплімент щодо твого вбрання з боку колеги по роботі може 
бути неприємним, у найгіршому випадку можна вважати це 
недоречністю. Та його тон їй видався дещо покровительским. 
Боже мій, бідні чоловіки. Пізніше я поділилася цим із Девідом. 
Він каже, що постійно робить дівчатам компліменти щодо їх
нього одягу в офісі Tatler, де він працює неповний робочий 
день, і що вони дякують йому за це та видаються цілком за
доволеними. Хтозна, може, їм так само, як і Емілі, ніяково від 
цих компліментів, а Девід цього просто не помічає.
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11 лютого

Коли прокинулась, я відчула, що маю розлад шлунка —  це, 
певно, наслідки вчорашнього надмірного захвату від вистав
ки. Я мала цілий день, аби натішитися її післясмаком та чу
довими квітами, що мені прислали. А тепер час займатися ін
шими речами. У парку лютий холод. Паморозь вкрила кущі 
своєю білою ковдрою, хоча деякі з них так і не скинули зелене 
вбрання. Обмерзла трава похрупує, але це приємніше, ніж як 
коли шторм Імоджен кілька днів тому був затопив уночі всі 
крокуси, і їхні голівки стирчали з калюж брудної води.

Складно зосередитися на чомусь іншому, окрім як на сто
літньому ювілеї. Та попереду на Vogue чекає ще багато випус
ків. Ми сподіваємося, що нам таки вдасться опублікувати світ
лину з Рене Зеллвеґер на обкладинці наступного щорічного 
тематичного числа «Стиль без віку» —  це перегукуватиметься 
з фільмом «Дитина Бріджит Джоунз», у якому вона недавно за
вершила зйомки.

«Стиль без віку» щороку продається чи не найкраще з усіх 
чисел журналу. Спочатку я задумувала його як таке, що не му
сить бути повністю присвяченим питанням моди для стар
ших жінок. Воно мало радше висвітлювати ідеї стилю для 
будьякого віку. Мода та вік —  одвічні питання, до яких повер
таєшся знову та знову. Чи існують часові рамки для котроїсь 
із тем? Чи не хочуть жінки старшого віку купувати одяг у тих 
місцях, що молоді, і навпаки? Який стиль із віком пасуватиме 
вам найкраще? У молодості ніколи не замислюєшся, чи жінки 
старшого віку можуть дозволити собі вдягти той самий одяг, 
що і ти. Та з роками починаєш питати себе, чи можна й далі но
сити такий одяг. Але якщо вам якесь вбрання справді до впо
доби, то чи не краще просто вдягти його й не думати про те, 
чи годиться воно для вашого віку?

Я помітила, що жінки, які мають дочок, частіше ставлять 
собі ці питання ніж ті, хто не має. На мою думку, це можна 
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пояснити тим, що маючи живий приклад перед очима, жінки 
усвідомлюють, наскільки краще той чи інший одяг вигляда
тиме на молодому тілі, а дочки можуть поводитися жорсто
ко, коли їм здається, що їхні матері мають безглуздий вигляд 
або ж намагаються бути схожими на них. Не думаю, що серед 
синів є багато таких, хто помічає, у що вдягнені їхні матері.

Ми з Анною Краєр, якій випала гірка доля організовувати 
Фестиваль і яка з головою поринула в питання довкола його 
проведення, ще раз обговорюємо план продажу квитків. Анна 
наголошує на тому, що, оскільки весь дохід від продажу квит
ків піде на оплату проведення Фестивалю, треба максималь
но збільшити продаж. Головне питання тут, як і в продажі 
будьчого, полягає в ціні: скільки люди будуть готові запла
тити за участь у такій події? Ми не продаємо яблука чи гру
ші, спідниці чи туфлі —  зараз ми продаємо виступи спікерів, 
а їхню вартість складно обрахувати і є ризик образити людей, 
якщо хтось відчує, що його оцінили не так високо, як інших.

Я аналізую її новий план, який має принести нам більше 
прибутку, та вона попереджає: деякі структурні зміни в ньому 
означатимуть, що Фестиваль нам обійдеться дорожче. Я в роз
пачі —  ми знайшли спосіб заробити більше грошей за рахунок 
збільшення виробничих витрат. У підсумку я кажу сердито, 
що не хочу витрачати наш і без того мізерний дохід на цей но
вий план, у якому закладено закупівлю якогось суперпросу
нутого лаку для гримерних столиків. Анна схожа на старосту 
в жіночій школі з оповідання Енід Блайтон *, із прекрасною бі
лою шкірою та кучерявим волоссям, яке вона часто накручує 
собі на пальці, переглядаючи нескінченні електронні табли
ці. Вона цілеспрямована й завжди переходить до суті справи. 
Її робота дуже цінна для нас, тому що вона ніколи раніше не 
працювала у форматі Фестивалю й часто бачить речі з такою 
ясністю, якої мені бракує. І сміється вона просто чудесно.

*  Англійська письменниця, що працювала в жанрі дитячої літератури.
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Я телефоную Юрґенові Теллеру, щоб обговорити його при
сутність на Фестивалі. Юрґен —  цікавий приклад безкомпро
місного фотографа, роботи якого слугують чудовим пояснен
ням багатьох речей, а часто й шокують. Тим не менше, його 
послугами користуються в Louis Vuitton і Céline. Жінки на його 
світлинах рідко виглядають традиційно красивими чи гла
мурними. Я хочу запитати, що він думає про відмінність робо
ти в межах світу моди —  і у своїх приватних проек тах. Я знаю, 
він скаже, що для нього немає різниці —  фотографувати себе 
чи оголену Шарлот Ремплінґ, або ж свою маму в лісі, або якусь 
модель для Louis Vuitton. Та мені також відомо, що навіть для 
Юрґена існують певні обмеження й умовності, які відмежову
ють його професійну діяльність від приватних робіт.

Цими днями він зробив світлину для обкладинки нового  
альбому Елтона Джона. Юрґен каже, що гонорари від Елтона 
допомогли йому придбати свій перший будинок: колись він 
працював у музичному бізнесі та познайомився з Елтоном, 
якому дуже сподобався. У вісімдесятих Елтон постійно най
мав його для нових і нових знімків. Якось Юрґен залучив до 
роботи свою тодішню дівчину, Венейшу Скотт, у ролі стиліст
ки —  і Елтон припинив звертатися по його послуги. Та до того 
часу Елтон заплатив Юрґенові достатньо, аби той зміг купити 
собі будинок у натоді зачуханому провулку Північного Кен
сінґтону *. З часом він, разом зі своєю дружиною Седі Коулз, 
перебудував його, і тепер має там заразом дім та офісне при
міщення.

Перед тим які піти з офісу, я отримую листа з повідомлен
ням, що Алессандро Мікеле погодився виступити на Фестива
лі. Усі зараз тільки й говорять що про його роботу в Gucci, тому 
для мене це фантастична новина, та ще й на початку вихід
них —  адже, якщо так, то мені вже вдалося зібрати кворум спі
керів на Фестиваль. Можна розслабитися. Удома нікого немає, 

*  Район у західній частині Лондона.



160 2016

лише лютий холод. Попри те, що котел наче як справний, по
ловина батарей у будинку геть холодні, а надворі мороз кріпне. 
Я йду до сусідів, Чарльза та Вірджинії, позичити кілька стіль
ців для вечірки з нагоди дня народження моєї сестри, яка від
будеться в понеділок. Потім повертаюся додому, смажу овочі 
та телячу печінку для себе й Девіда.

По вечері розглядаємо мапу Європи. Я хочу дізнатися, де 
острів Понца. Ми плануємо поїхати туди в червні на кілька 
днів по завершенні конференції Vogue в Евіані. Я веду пальця
ми по сторінці від місця, де позначено водойму (я припус каю, 
що це Женевське озеро), до Франції та Італії. Девід зауважує, 
що озеро, на яке я вказую, насправді в Угорщині, а не у Швей
царії. Мені бракує елементарних знань географії, і це лякає 
мене не вперше.

13 лютого

Я планувала весь сьогоднішній день провести в піжамі, дочи
туючи блискучий роман Емми Клайн «Дівчата», за основу яко
го взято історію банди Менсона. Та коли прокинулась уранці, 
ми з Девідом вирішили, що було б цікаво піти на бранч у пе
реддень церемонії нагородження BAFTA *, який організову
ють Еріс Феллнер і Тім Бівен із британської кіностудії Working 
Title. Тому я скидаю піжаму та вбираюся в лофери від Gucci 
й жакет із анімалістичним принтом, який я позичила в аме
риканського дизайнера Адама Ліппса. Бранч —  надзвичайно 
приємний формат спілкування, можна прийти й піти, коли 
заманеться. Мені він набагато більше до вподоби, ніж тривалі 
обіди з розсадкою гостей. Мувіленд став однією з причин ор
ганізації сьогоднішнього бранчу. Ерік біля дверей спілкується 
з Едді Редмейном (Working Title виступила продюсером філь
му «Дівчина з Данії»). Едді виглядає точнісінько мов школяр  

*  Британська академія телебачення та кіномистецтва.
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у своєму светрі з круглим вирізом під шию бордового кольору, 
що дуже нагадує шкільну форму —  таке може вбрати тільки 
британець. Усі в кімнаті, і чоловіки, і жінки, тільки те й роб
лять, що захоплено обговорюють Майкла Фассбендера. Хол 
Chiltern Firehouse переповнений, пересуватися майже немож
ливо.

У закутку я помічаю Бейлі з дружиною Кетрін та Ентоні 
Ґормлі. Я пробиваюся до них, аби, поперше, подякувати Енто
ні за те, що зміг прийти на відкриття в Національній портрет
ній галереї, а подруге —  поговорити з Бейлі про знімки «Прос
то неймовірних», які ми його просимо зробити. Він іще не 
бачив виставку, і це попри те, що для його робіт на ній відве
дено цілу стіну. Я так думаю, він хоче нам показати, що Vogue 
його мало цікавить, наголошуючи на тому, що він нам більше 
потрібен, ніж ми йому. Ентоні каже, що на виставці представ
лено чорнобілі світлини, а Бейлі відповідає: «А, ти маєш на 
увазі мої світлини». І гигоче, коли Ентоні показує фото з ви
ставки, які зробив на свій телефон. Замість світлин Бейлі той 
показує фотопортрет Ділана Томаса роботи Джона Дікіна, 
схожий на якийсь надгробний камінь, що виглядає зза плю
ща на цвинтарі, та фото великим планом Френсіса Бекона, або 
«містера Свині», як Бейлі його називає, авторства того ж таки 
Дікіна.

Подають їжу в малесеньких тарілках разом із коктейлями  
з шампанського та апельсинового соку. Тепер усе виглядає 
в стилі LA look, з огляду на стриманий одяг гостей, переважно 
в темних тонах. Інколи такі заходи можуть уганяти в депре
сію, вони ніби влаштовуються про людське око. Але сьогод
ні це справжня тусівка, тут багато спілкуються та пліткують. 
Я розмовляю з Пітером Морґаном про Королеву. Він стіль
ки часу провів у роздумах про неї, спочатку в межах роботи 
над своєю п’єсою «Публіка», тепер у межах телесеріалу «Ко
рона». Свою думку він завершує такими словами: секрет її 
успіху полягає у тому, що вона як чисте біле полотно, на яке 
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люди можуть проектувати все, що захочуть. Мені це нагадує 
наше ставлення до Кейт Мосс, яка долає межі індивідуально
го та виступає представницею ідеї або ж епохи, хоча різниця 
між цими двома поняттями зараз повністю стирається. Тим 
не менше я не погоджуюся з ним, оскільки мої монархістські 
симпатії сильніші, ніж у Пітера, і я вважаю, що королівська 
сім’я має виняткове значення.

14 лютого

У день Валентина ми з Девідом вирішуємо зробити собі при
ємність і пообідати в ресторані Spring, що в Сомерсетгаусі *, та 
подивитися на колекцію Курто **, яку я ще ніколи не бачила. 

*  Громадська будівля, що займає цілий квартал у центрі Лондона; у її примі-

щеннях розташовано понад сто мистецьких організацій.

**  Галерея Курто, один із найвідоміших лондонських мистецьких музеїв, розта-

шованих у Сомерсет-гаусі.
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Я одержима читанням оглядів виставки Vogue-100. Нашвидку
руч переглядаю газети, шукаючи згадки про подію й не звер
таючи уваги на ті речі, які я зазвичай полюбляю читати. Ліз 
Джоунс написала жалюгідну статтю в Mail on Sunday. Мені 
від разу хочеться зателефонувати Джорді та запитати, як він 
міг дозволити опублікувати настільки передбачуваний і само
референтний текст. Ми дев’ять років працюємо над організа
цією виставки, присвяченої сторіччю культури, а Ліз на двох 
сторінках розповідає, наскільки неадекватно змушують її по
чуватися ці світлини. Чому я читаю Mail? Минулого тижня 
Daily Mail відвела дві сторінки для відверто негативної рецен
зії від Сари Вайн, яка вважає, що виставка засвідчила втрату 
відчуття стилю в моді. Але загалом відгуки були чудові, вони 
змогли донести головну думку —  виставку було присвячено не 
моді, а оглядові культури всього століття через призму Vogue 
та фотографії світу моди. Прекрасні статті були в Time Out, The 
Evening Standard, The Daily Telegraph, Saturday’s Times, The New 
York Times... Усі дописи я сприймаю особисто.

17 лютого

Минулий тиждень завершився на мажорній ноті, тому я впев
нена, що цього тижня виникнуть ускладнення —  як докір мені 
за те, що занадто розслабилася. Мені притаманне це відчуття, 
ніби проблема причаїлася за рогом, і отот має вистрибнути 
зі своєї засідки, щоб налякати мене. Організація різних захо
дів із нагоди сторіччя виснажує емоційно. Щось можна лег
ко вирішити, а щось ні. Прибувають знімки Маріо Тестіно для 
розділу «Десятиліття» в ювілейному числі. Усі вони мають чу
довий вигляд. Кожна британська модель представляє одне де
сятиліття, від Стелли Теннант у вбранні епохи Едварда VIII ав
торства Макквіна до Джордан Данн, вбраної в сучасний одяг 
від дизайнера Джона Ґалліано з дому мод Margiela. Усі світ
лини виглядають саме так, як я того хотіла, хоча треба буде  
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дещо змінити у висвітленні стилю п’ятдесятих. Девід Ґенді 
має вульгарний вигляд у білому смокінгу, а Карен Ельсон 
трішки застрога в сукні з тюлю.

Тім Вокер має ще відзняти останні фотопортрети. Трейсі 
Емін двічі скасовувала фотосесію, коли він уже стояв на поро
зі її будинку. Мені кортить опублікувати світлину з нею в жур
налі, та Тімові це вже починає набридати. Представники Деві
да Бекгема просять Тіма запропонувати кілька концепцій для 
Девідової фотосесії, якщо Тім має охоту її провести. Я знаю, 
що Тім хоче сфотографувати його на футбольному полі, щоб 
він підкинув ногою корону у височінь. Чудова концепція, про
те мені чомусь здається, Девідові вона може не сподобатися.

Люсінда, директорка відділу моди, заходить у мій кабінет 
і розповідає про свою зустріч із Бейлі стосовно «Просто не
ймовірних». Вони ніколи не співпрацювали раніше, принайм
ні протягом довгого часу —  точно ні, і я переймалася, чи вони 
ладнатимуть. Він сказав Люсінді, що йому подобається енер
гетика роботи над чимсь несподіваним, а також запитав її, 
чому вона не використовує ботокс.

Ми проводимо свою щомісячну нараду, під час якої діли
мося сподіваннями щодо найбільшої кількості проданих при
мірників ювілейного числа в червні. Команда з відділу дис
трибуції вважає, що варто сподіватися зростання продажу 
примірників у кіосках на 25 відсотків у порівнянні із показни
ками аналогічного періоду минулого року. Непросто виправ
дати такий прогноз. У розрахунках продажу деяких журна
лів приблизно третину тиражу закладають на безкоштовне 
поширення або розпродаж із великими знижками, однак ми 
зосереджуємося на газетних кіосках, де, як правило, журнал 
продається за повну ціну. Ми не звикли роздавати примірни
ки безкоштовно, однак торік знижували ціну на кілька чисел 
журналу в деяких регіонах. Неймовірно, наскільки зниження 
ціни на журнал на один фунт може вплинути на показники 
продажу. Мене казить, коли бачу, як хтось читає Vogue, сидячи 
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в перукарні. Я сердито зиркаю на таких знад потворної на
кидки, в яку вкутують у перукарні, і мені кортить запитати: 
«Чом би вам не придбати собі примірник?».

Герцогиня мала переглянути всі відредаговані світлини, та 
від неї ще нічого не чути, і я хвилююсь. Я приходжу додому від
разу по обіді й роблю приготування до вечірки з нагоди дня 
народження моєї сестри, Нікі, яка щойно повернулася з Лос
Ан джелеса. Я пхаю меблі то в один, то в інший бік, вкладаю 
чайні свічки у підсвічники. Потім мене захопила ідея приготу
вати гуакамоле, тож треба десь віднайти авокадо й коріандр. 
Семова подруга Джо приїхала готувати вечерю й привезла 
з собою три мигдалевоапельсинові тістечка для пудингу. Не 
знаю, як таке стається —  ти весь час була впевнена, що все під 
контролем, та раптом усвідомлюєш, що ще купу всього треба 
зробити, а часу обмаль. У мене лишилося півгодини, щоб зі
братися на ще один приватний огляд виставки в Національній 
портретній галереї, який я проводжу цього разу разом зі Сті
веном Квіном і Ніколасом Колеріджем. Гарячої води не стало 
саме в той момент, коли я хотіла швидко заскочити у ванну.

Я виходжу з дому відразу по приїзду Девіда, криком пояс
нюючи йому й Семові, що ще треба зробити. Сем узагалі нічим 
не допомагав —  провів усе пообіддя на дивані з електрон ною 
цигаркою в роті.

Поки я дісталася галереї, на приватний показ уже при
йшло повно відвідувачів. Цього разу було багато представ
ників Condé Nast, домів мод і наших рекламодавців. Мені так 
подобається показувати їм експонати, натрапляючи часом на 
деталі, яких сама досі не завважувала. Вольфґанґ Блау, який 
нещодавно приєднався до нашої команди цифрового дизай
ну, вказує на статтю 1917 року про побоювання, що грамофон 
може негативно позначитися на нашому ставленні до музики. 
Вольфґанґ зауважує, що коли в статті замінити «грамофон» 
на «iPod», вона видаватиметься цілком сучасною.
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О пів на восьму я мушу йти, оскільки о восьмій у нас удо
ма вже мають зійтися гості. Коли сідаю в машину, мені при
ходить повідомлення від Ребекки Дікон, що вона вже в дорозі 
на вечірку, а показати герцогині світлини сьогодні не змогла. 
Я вже пішла з галереї, тож не зможу подбати про Ребекку на 
вечірці, і нервуюся через це ще більше. Раптом я розумію, що 
не можу охопити все водночас, і намагаюся повернутися до 
режиму сестри та господині.

Удома я застаю свого брата Джейсона, Нікі, Девіда та Сема 
за милою розмовою, і з дверей починаю віддавати накази та 
вселяти у всіх страх. Чому в келихи не налили вина? Чому 
світло таке яскраве? Чому двері на кухні відчинено навстіж? 
(Відповідь: тому що Джо напустив диму, смажачи їжу на гри
лі.) Починають прибувати гості.

Опівночі я спокійна, ми чудово провели час.

18 лютого

Зателефонував Бейлі. Він висловлює думку, що в матеріалі 
про «Просто неймовірних» має бути і про Стівена Фрая, а по
тім ні з того ні з сього каже:

 — Між іншим, п’ятдесят відсотків людей, які потерпають 
від дислексії, можуть читати.

 — Овва, і до чого це? —  здивувалася я, намагаючись віднай
ти зв’язок між Фраєм та дислексією, аж поки усвідомлюю, що 
жодного зв’язку не існує.

 — Ти якось висловила здивування, що, мовляв, коли я дис
лектик, то як я так багато читаю.

Це правда. Я сказала це декілька років тому, коли ми обго
ворювали читання. Я відповідаю йому, що знаю —  так, люди, 
які потерпають від цього розладу, можуть читати, хоча часто 
це для них важко.

 — Так, важко. Я не бачу зв’язків між літерами. Я бачу прос
то слово. Це схоже на читання китайських ієрогліфів. У Китаї 
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два відсотки людей дислектики. У нас таких десять, —  каже 
Бейлі.

Нарешті мені вдається поговорити з Ребеккою Дікон: гер
цогиня переглянула світлини й усе гаразд. Я пропонувала їй 
варіанти використання кількох різних світлин для обкладин
ки, уже з лоґо Vogue. Оформлення обкладинок —  украй склад
ний процес. Буває, що світлина, яка тобі сподобалася найдуж
че, на обкладинці виглядає не надто добре —  глядач ніби не 
може встановити зоровий контакт із людиною зі світлини, не 
виникає емоційного зв’язку, що вирізняє журнал на вітрині. 
Хоча ми ще не ухвалили остаточного рішення, яку світлину 
використати для обкладинки, для нас неабияке полегшення 
знати, що герцогиня загалом задоволена ними.

Я ще раз (востаннє) їду на приватний огляд виставки в галереї 
сьогодні ввечері. Там я зустрічаюся з Ніколасом Калліненом, 
аби показати йому світлини на флешці. Ми заходимо в його 
маленький кабінет. Я кладу на стіл роздруківки світлин, і ми 
їх обговорюємо, та мені кортить показати йому все з екрана 
комп’ютера, оскільки зображення на ньому буде кращої якос
ті. Ми пхаємо флешку в його комп’ютер, та той її не розпізнає. 
Після кількох спроб витягти та вставити її знову Ніколас кли
че колег на допомогу. Важливий момент —  ми не можемо до
зволити нікому з колег побачити вміст флешки, тому наступ
ні кілька хвилин ми почуваємося неспокійно, аж поки один 
із помічників не пояснює, що ця флешка годиться лише до 
комп’ютерів Apple, вона не читатиметься в системі Windows, 
якою користується Ніколас. Нам обіцяють знайти потрібний 
комп’ютер у вже порожніх приміщеннях галереї.

У Ніколаса обмаль часу, оскільки йому треба вже бути вни
зу й зустрічати гостей приватного огляду в будівлі через до
рогу, однак нам швидко приносять потрібний комп’ютер. Я 
намагаюся відкрити вміст флешки, та нам знову не вдається 
цього зробити —  цього разу треба ввести пароль, якого мені 
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Джеймі не повідомив. Мені аж не віриться, що в моєму роз
порядженні історичні світлини, і от я з такими труднощами 
намагаюся їх показати директорові однієї з наших національ
них інституцій. Час спливає. Внизу на Ніколаса чекає Марія 
Болшоу, яка організовує показ нашої виставки у Манчестер
ській художній галереї. Я зв’язуюся з Джеймі та питаю в ньо
го пароль. Нарешті я можу показати Ніколасові світлини, бо 
в нас обох уже істерика через цю майже нереальну загальну 
неспроможність. Світлини йому дуже сподобалися.

Ми з Девідом вирішили відвідати кіноклуб нашого друга Кріс
то фе ра Сайкса. Сьогодні він показуватиме фільм «Людина,  
яка впала на Землю», я ніколи його не бачила. Девід Боуві чудо
во грає роль іншопланетянинаалкоголіка, та фільм занадто  
довгий і, певно, сприймався краще в сімдесятих. За вечерею 
в одному з ресторанів неподалік група відвідувачів обговорює 
весілля Джеррі Голл і Руперта Мердока. Хтось із нашої компа
нії знає її особисто й каже, що вона на сьомому небі від щастя 
та раз у раз зі своєю протяжною техаською вимовою запевняє 
всіх, хто міг засумніватися, що «Руперт реально крутиииий». 
Це ще не всі плітки, і нам усім страшенно хочеться повірити 
в одну з них —  що Венді Денґ * стала коханкою Путіна, проте це 
малоймовірно, майже напевно брехня.

19 лютого

На годиннику чверть по третій ранку —  найтемніший час доби. 
Пройшов потяг —  я його називаю нічним потягом, —  він пере
возить радіоактивні відходи через усе місто, з півночі на пів
день. Коли ми лишень сюди переїхали, всі мені розповідали 
про цей потяг і його вантаж, та я гадки не маю, чи це справді 

*  Американська бізнесвумен і кінопродюсерка китайського походження, ко-

лишня дружина Руперта Мердока.
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так. Численні образи людей змінюють одне одного в моїй голо
ві, де їм не місце о цій порі доби, та вони все виринають. Девід 
Бекгем, Ріанна, Алекса Чанґ. Часом вони ненадовго відступа
ють, і я думаю, що вдягти на покази, які відбудуться впродовж 
наступних трьох тижнів, та запитую себе, чи не хвора я часом 
на рак легенів, бо ж курю з тринадцяти років.

Я думаю про Бекгема, тому що хочу, аби він прикрасив со
бою наше число Сторіччя. Та світлину з ним ми зробимо не 
раніше ніж за тиждень, тому він може весь цей тиждень не 
з’являтися у моїй пам’яті; думаю про Алексу, оскільки вона 
приходила в наш офіс дні два тому для обговорення іншого 
формату подання матеріалу для Фестивалю —  тобто не як ін
терв’ю. Фіона Ґольфар, у якої часто з’являються мудрі ідеї, вва
жає, що нам варто попросити її придумати щось ближче до 
формату ріелітішоу та більш розважальне —  наприклад, про
вести проби серед публіки на роль «Як бути Алексою». Ясна 
річ, Алексі ця ідея не сподобалася, оскільки вона не була впев
нена, наскільки іншим узагалі захочеться бути нею. Замість 
цього ми тепер думаємо про те, яким чином вона змогла би 
модерувати панельну дискусію з кількома іншими людьми. 
Може, вона разом зі своїм другом Дереком Бласберґом змогла 
би провести сесію «запитуйте —  відповідаємо».

Я бачила її сьогодні на презентації лінійки одягу від M&S, 
що складається з репродукцій оригінального дизайну, які 
Алекса знайшла в архівах компанії. Серед них був габардино
вий темносиній плащ, який сподобався би кожному (Алекса 
надала йому кольору хакі), та пара широких яскравожовтих 
штанів, які продаватимуться в більш комерційних кольо
рах —  білому та темносиньому. Виявляється, M&S моделюва
ли вельми нестандартний одяг ще у п’ятдесятих.

Ріанна зринула в моїх думках тому, що перед сном я отри
мала від Джеймі повідомлення з питанням —  чи відомо мені, 
що наше ексклюзивне право на оформлення травневої обкла
динки з нею поцупив американський Vogue для квітневого 
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числа. Джеймі пропонує поміняти Ріанну на Кейт Мосс, та
ким чином ми не фінішуємо другими. Попри те, що всі редак
ції Vogue належать до однієї компанії, у нас панує внутрішня 
конкуренція, коли того вимагають обставини. Конкуренція —  
хороше явище, якщо є час вирішити всі організаційні питан
ня, але в нас лишається менше як три тижні до надходження 
журналу в продаж, і я сумніваюся, чи ми встигнемо змінити 
обкладинку, головну тему числа, зміст, допис від редактора 
й нумерацію сторінок. Просто вибішує, коли домовленості 
порушуються саме таким чином, але агенти нашої компанії 
дуже підступні люди, вони завжди знайдуть спосіб довести, 
що поняття «ексклюзиву» має якесь таке малозрозуміле для 
тебе значення, про яке ти й не здогадувалась. Я уявлення не 
маю, чи знає Анна Вінтур про наше ексклюзивне право. Навіть 
якщо й так, це навряд чи якось впливало на її рішення.

Я не хочу про це думати посеред ночі. Мені пощастило, 
адже я легко знаходжу порятунок від проблем у сні. Насправ
ді що більше я хвилююся, то довше сплю.

У голові також пролітають думки про сьогоднішню зустріч 
у Кенсінґтонському палаці. Там я маю остаточно визначитися 
з добіркою світлин для обкладинки. Я відчуваю за них неаби
яку відповідальність —  їх побачить цілий світ, вони стануть 
канонічними, проте не в тому знеціненому значенні цього 
слова, яке так часто використовують. Те, який образ герцоги
ні ми подаємо, впливатиме на сприйняття її громадськістю. 
Я хочу, аби вона та Vogue ним пишалися, щоби він запам’ятав
ся надовго та відображав саме її, а не конструкт її. Уже дібра
но серію кадрів, які претендують на обкладинку і які мені 
спочатку не сподобалися, оскільки на герцогині тут тренч від 
Burberry, що має дещо осінній вигляд, а число вийде у травні. 
Та прекрасна щира усмішка на цій світлині переконує мене 
обрати саме її. Мені також подобається, що погляд звернуто 
просто до глядача. Я вважала, що сорочка в клітинку стане 
центральним елементом світлини, та тепер мені здається, що 
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на жодній зі світлин із цим не склалося. Джош, напевне, ду
має так само.

Водій, що везе мене до Кенсінґтонського палацу, має власну 
сформовану думку щодо королівської сім’ї. Він розповідає, що 
коли вірити газеті, яку він читає, принц Вільям лише вчора 
вийшов на роботу після різдвяної перерви. Я запитую, якої він 
думки про герцогиню.

 — Мені вона подобається, справді. Мені здається, у  неї 
з прин цом справжнє кохання, а якщо це так, то я бажаю їм 
щас тя. Їм доводиться терпіти стільки лайна. Я би за жодні гро
ші не хотів би опинитися на їхньому місці.

Разом із Ніколасом Калліненом я проводжу зустріч із усією 
командою для обговорення погодженої обкладинки та, вкот
ре, світлин. Я збиралася принести свій ноутбук, пам’ятаючи 
про проблеми зі зчитуванням флешки у Ніколасовому офісі. 
Та цього разу флешка читається відразу, хоча це маленький 
ноутбук із операційною системою Windows. Не встигла я по
казати обкладинку, як усі схвалили моє рішення. Це схоже на 
ідеальний удар у тенісі, коли ти знаєш, що виконала його цен
тральною частиною ракетки, ледь відчуваючи дотик м’ячика.

Однак світлина ще чекає на схвалення від герцогині. Вона 
не бере участі в цьому обговоренні, тому я не почуваюся ціл
ком спокійною. Дедлайн усе ближче, якщо ми хочемо ви ко рис
тати золотий колір на літерах лоґо та надати йому ідеального 
блиску за допомогою найкращої техніки фоторепродукції. Ми 
працюємо ще приблизно годину й обговорюємо виставлення 
світлини в Національній портретній галереї, її можливий по
каз і дату виходу в світ ювілейного числа Vogue.

По приїзду в офіс я біжу у відділ дизайну запитати у Джей
мі, чи ми встигнемо присвятити число Кейт замість Ріанни. 
Я обдумала цей варіант напередодні ввечері й вирішила, що 
так буде правильно. Номер із Кейт Мосс продаватиметься  
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не менш успішно, з огляду на відкриття виставки, присвяче
ної Rolling Stones. Мене надихнули показники продажу берез
невого числа —  вони стали найкращими за досить довгий час, 
і тепер я почуваюся настільки впевненою у своїх рішеннях, 
наскільки взагалі здатна. Та лишається чимало роботи, аби 
встигнути зробити заміну головної героїні числа. Перш за все 
треба переконати Стівена, що це правильна ідея, хоча вона 
й коштуватиме кілька тисяч фунтів. Я прямую до його кабі
нету, а в руках тримаю свій iPhone, із екрана якого хочу йому 
показати обкладинку з Ріанною. Кажу:

 — Нечасто я тебе прошу зробити щось для мене, та зараз 
саме такий випадок.

 — Моя відповідь —  ні, — каже він невимушеним тоном. —  Ви, 
жінки, постійно намагаєтесь обвести мене навкруг пальця. 
Що це в тебе?

Я показую йому світлину, яку ми ще не обговорювали під 
час нашої традиційної в таких випадках наради, пояснюю
чи своє рішення тим, що це число буде успішнішим, якщо ми 
підготуємо його на квітень, оскільки зараз наше ексклюзивне 
право порушили. Він відразу погоджується. Я обожнюю його.

Протягом наступних двадцяти чотирьох годин мені дове
деться переробити допис від редактора, а ще сторінку зі зміс
том числа, список продавців, змінити нумерацію сторінок та 
огляд тем на обкладинці. І так, сьогодні перший день Лондон
ського тижня моди. Усі автори журналу, які пишуть про моду, 
роз’їхалися на покази, а деякі співробітники сьогодні мають 
вихідний день —  вони не працюють у п’ятницю. В офісі зараз 
присутня лише третина команди. Я бігаю немов божевільна, 
намагаючись скрізь устигнути. Та кожен співробітник мені 
допомагає й робить усе необхідне.

Я надсилаю листа Ніколасу Колеріджу, який зараз у Мум баї, 
із поясненням, що відбувається, та повідомленням, що мені 
довелося ухвалити одностороннє рішення стосовно обкла
динки. Він мене підтримує. Не часто нам у Vogue доводиться 
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ухвалювати рішення так швидко. І я усвідомлюю, як мені по
добаються такі швидкі рішення та рух адреналіну по тілу, 
коли доводиться все навколо міняти та реорганізовувати.

Вечір настає, а я все ще не знаю, якою буде обкладинка 
числа Сторіччя. Перший показ у межах Лондонського тижня 
моди, який я відвідую —  від Charlotte Olympia в концертному 
залі Roundhouse у Чок Фарм *. На вході до залу прикріплено дві 
таблички, на одній написано «Преса», на другій «Гості» —  ніби 
представники преси не можуть бути гістьми. Мене це дратує, 
що свідчить про мій стресовий стан. Я вирішую не напружува
тися з цього приводу, та марно. Це перший показ Шарлотт. Він 
відбувається на круглому чорному подіумі, а моделі вдягнені 
в чорні сукні в стилі вамп сорокових, аби підкреслити ефект 
металізованих черевиків та сумочок. Вони здаються копія
ми самої Шарлотт, із завитим волоссям у стилі Вероніки Лейк, 
блідими обличчями, темночервоною помадою та ретрогла
мурними черевиками. Так багато британських дизайнерів до
водять цей стиль до крайнощів, майже до театральності. Одяг 
від Софії Вебстер сповнений карикатурною виразністю, мо
делі від Ніколаса Кірквуда скидаються на витвори архітек
турного мистецтва. Шарлотт вдалося вписати свою колекцію 
в стиль —  яскрава вишивка та манірна чуттєвість, високі плат
форми й вигнуті підбори.

20 лютого

Мені здавалося, що я замовила достатньо провізії для Сема 
й Девіда, аби ті не зголодніли, поки мене не буде наступного 
тижня. Однак коли приїхали зі служби доставки, то виявило
ся, що в замовленні лише туалетний папір, рідкий мийний за
сіб Fairy, мигдаль і салямі. Гастрономічні вподобання хлопців 
явно були не на перших позиціях мого списку пріоритетних 

*  чок Фарм —  район у північно-західній частині Лондона.
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товарів. Цікаво, про що думають працівники служби достав
ки, коли пакують замовлення? Чи підтверджують покупки 
сте рео типи щодо мешканців різних районів? Жінка з Квінз 
Парку * замовить буррату **, а жінка із Клепгему *** —  моцарел
лу? Чи можуть вони вгадати, кому саме везуть їжу, жінці чи 
чоловікові, лише зі списку продуктів, які в них замовили?

Фіона Ґольфар надсилає мені фото зі зйомок «Корони», які 
вона проводила минулого тижня. Фото чудове. Клер Фой, яка 
виконує роль королеви, у червоній сукні. Вона вдягнена сучас
но, проте атмосфера серіалу та місце зйомок переносять нас 
у минулу епоху. Я негайно телефоную Фіоні —  хочу сказати, 
яким чудовим вийшло фото. Фіона відповідає, що надіслала 
мені саме його, бо знала: мені обов’язково сподобається.

 — А інші які? —  запитую я підозріливо. Щойно це сказала, я 
згадую один із батькових улюблених жартів про євреїв. Пані 
Ґольдберґ дарує своєму синові на Різдво дві краватки. Потім, 
коли той спускається сходами на вечерю, мати йому докоряє: 
«То та друга тобі не сподобалася?». Мені часто здається, що 
з ро ка ми я стаю дедалі більш схожою на пані Ґольдберґ.

Фотограф Джейсон Белл відзняв десять світлин, маючи 
по п’ятнадцять хвилин на кожну. Це було непросте завдання, 
тому що їм довелося відмовитися від послуг продюсерської 
компанії, які коштували занадто дорого. Тож вони все органі
зовували самостійно, і Фіона навіть везла свою кавову маши
ну з дому в Шерпердс Буш***.

Оскільки це не була модна зйомка в традиційному значенні 
цього слова, багато домів мод допомагали значно менше, ніж 
могли б, наприклад —  неохоче позичали одяг. Безглуз да річ, 
яка трапляється в цій сфері. Немає нічого поганого в ієрархії, 
коли з’ясовують, хто крутий редактор, хто крутий фотограф, 

*  Квінз-Парк —  район у північно-західній частині Лондона.

**  Свіжий італійський сир, схожий на моцареллу.

***  Райони в південно-західній та західній частинах Лондона.
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який із журналів крутий. Проте іноді мені здається, що ін
дуст рія моди ще не усвідомила: людям подобається бачити 
одяг не лише на крутих світлинах, а й у контексті. І ще один 
геть божевільний підхід —  із міркувань маркетингу доми мод 
позичають одяг стрітстайлмоделям, яких фотографують на
товпи японських фотографів. Та їм не спаде на думку, напри
клад, позичити вбрання голові відділу патології в лікарні. Це 
одна з речей, які мене дратують. Як же нам переконати моло
дих дівчат, що думку про них складають не лише за їхньою 
зовнішністю, коли ті речі, якими вони захоплюються, якот 
висока мода, аж ніяк не сприяють усвідомленню, що можна 
поєднувати модний одяг і роботу в інших сферах? Коли пишу 
ці рядки, мені спадає на думку —  може, нам варто присвятити 
ціле число цій темі, під гаслом «жодних моделей»? Можливо, 
у листопаді. Ми можемо його назвати «Справжнє число».

Таке відчуття, ніби зараз усюди відбуваються зміни. Звіс
но, це в першу чергу стосується моєї професійної сфери, де пе
реглядають графіки показів та їхню роль, однак щось відбува
ється й у світі загалом. Сьогодні Девід Кемерон оголосив дату 
проведення референдуму *, а у США далі зростає популярність 
Дональда Трампа —  це теж можна називати зрушеннями, хоча 
вони лякають.

Я чекала, що суперечки про покази будуть точитися впродовж 
усього Лондонського тижня моди, але протягом першого дня 
моєї там присутності цього зовсім не відчувалося. Джонатан 
Андерсон знову презентував цікаву, сучасну й футуристичну 
колекцію, що викликала бурхливу реакцію на лондонських 
показах. Джеймі Гоуксворт сидів навпроти мене, а я згаду
вала, як на нього злилася кілька місяців тому, бо довелося 
витратити неймовірну купу часу на організацію фотосесії —   

*  Очевидно, мається на увазі референдум про членство Великої Британії в ЄС, 

що відбувся 23 червня 2016 року.
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а сьогодні він змусив мене згадати, який він чарівний в осо
бис то му спілкуванні. Він навіть телефонував, щоб перепро
сити. І його взагалі не хвилювала помилка в написанні його 
імені в нашому каталозі, яка так налякала Джеймі. Я його не 
відразу впізнала, головним чином через те, що він підстригся, 
а ще тому, що всі яскраві кольори показу зливаються в якийсь 
суцільний потік і я нікого не бачу.

Він розповів, що тільки приїхав із півночі Італії, де брав 
участь у проекті про бобрів. Я собі припустила, що це був його 
приватний проект, та, судячи з усього, ні —  проект замовляв 
клієнт, а Джеймі так і не побачив жодного бобра. Мене це за
інтригувало! Було приємно з ним зустрітися. Я запропонува
ла, щоб він зробив для нас фотосесію з Девідом Бекгемом. Тім 
Вокер досі зайнятий, і я майже впевнена, що в нього не знай
деться часу, тому я би дуже хотіла мати план Б. Ідея сподоба
лася Джеймі, і він сказав, що було би цікаво пофотографувати 
гарного чоловіка, оскільки він зазвичай уникає фотосесій із 
красивими людьми.

Часто буває, що коли я особисто прошу когось щось зроби
ти, вони погоджуються, та потім втручається інша людина 
й усе змінює. Незрозуміло, чому так. Можливо, люди не люб
лять відмовляти, коли з ними говориш прямо, а потім просто 
просять когось третього повідомити своє «ні», або їхній агент 
переконує їх не братися за цей проект, або їхній завантаже
ний графік справді не дозволяє. Хай там як, тримаю кулаки, 
аби все склалося.

Сьогодні я відвідала небагато показів, зате пішла на ве
чірку, присвячену запуску нової лінійки косметики від Marc 
Jacobs. Вечірка відбувалася в новому ресторані під назвою 
Parc Chinois у Мейфері. Як можна зрозуміти з назви, ресторан 
витримано в китайському стилі —  на кшталт того, що описано 
в книжці про С’юзі Вонґ *, —  із ліхтариками, темночервоним 

*  Героїня роману Річарда Мейсона «Світ С’юзі Вонг».
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освітленням і драконами. Чарівне місце —  принаймні підвал, 
де влаштували вечірку.

Я не бачила Марка вже кілька років, тому приємно з ним 
знову зустрітися, хоча наша розмова була короткою, позаяк 
гості все прибували й інші теж хотіли з ним побалакати. Я си
діла поруч із його босом, Себастьяном Зулом, а навпроти си
діла акторка Наомі Гарріс, яку я бачила кілька місяців тому 
в фільмі «007: Спектр». Я запитала її, як воно —  зіграти роль 
у одній із серій бондіани, а вона відповіла, що зйомки у «007: 
Спектр» сподобались їй більше, ніж у «007: Координати “Скай
фолл”», бо там було менше трюків. Вона пояснила, що хоч акто
ри мають двійників, які виконують трюки, останню час ти ну 
трюку все одно доводиться виконувати самому акторові —  на
приклад, падіння чи що там ще. Саме тому в акторів теж бува
ють синці й подряпини. На відміну від більшості акторів, Нао
мі було цікаво спілкуватися з усіма присутніми. Бет Дітто ви
конала пісню Боуві «Потанцюймо», і це стало окрасою вечора. 
Потім я тихо покинула вечірку з думкою про дванадцять пока
зів, які чекали на мене наступного дня.

21 лютого

Сьогодні першим свою колекцію одягу показуватиме Preen 
у Тейт Британії *. Оскільки музей було зачинено о тій ранко
вій порі, нас провели по геть порожніх галереях Тернера до 
місця показу в залі Дувіна. Прикро, що я просто промчала повз 
усі ці витвори мистецтва. Як би було гарно трохи біля них 
затриматися.

Мені подобається Preen. Модельєри Джастін Торнтон і Теа 
Бреґацці мають справжній хист поєднувати тканини і зобра
ження на них. Я би із задоволенням вдягнула щось із їхньої 
колекції, але мені здається, що я виглядатиму як жебрачка. 

*  Художній музей у Лондоні.
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Важко вдягти в п’ятдесят те, що виглядало б на тобі креатив
но й самобутньо у двадцять, —  хоч як тобі набридло носити 
одяг бежевого та темносинього кольорів.

Аня Гайндмарч бачить усе зовсім інакше. Головним моти
вом її показу, PXL8, стали квадратові форми, підсвічені куби 
яскравих кольорів, гра з пікселізацією виробів зі шкіри та хут
ра, і навіть оздоблення стразами. Виглядало цікаво й, певно, 
показ обійшовся в кругленьку суму. Судячи з усього, його ор
ганізатори вважають, що воно того варте, оскільки Аня кож
ного сезону намагається надати своїм показам певної екстра
вагантності.

Сьогодні покази відбуваються щогодини, і це забирає багато 
енергії. Проте було дуже цікаво поспілкуватися з кандидатом 
у мери Лондона від партії лейбористів Седіком Ханом —  із ним 
ме не знайомить Керолайн Раш із Британської ради у сфері мо
ди, що його супроводжує. Він розповідає мені, що недавно ра
зом із дочкою відвідав нашу виставку в Національній портрет
ній галереї, і йому дуже сподобалося. Він нижчий на зріст, ніж 
я собі уявляла, із охайно підстриженим сивим волоссям, міц
ним рукостисканням і візуальним контактом. Я не пам’ятаю 
точно дату проведення виборів мера, і відразу впадаю в пані
ку на думку, що вона може збігтися з днем виходу нашого чис
ла Сторіччя. Але ні, вибори відбудуться на кілька днів пізніше, 
5 травня. «Не те щоби я рахував дні до виборів, та їх лишилося 
сімдесят чотири!», —  каже Седік.

Він також каже, що Зак Ґолдсміт * щойно заявив про свою 
підтримку Брекзиту (це можна було передбачити, враховую
чи факт, що його батько, Джиммі, заснував антиєвропейську 
Партію Референдуму ще 1994 року). Седік явно вважає, що 
ця обставина піде йому самому на користь, беручи до уваги 

*  Основний конкурент Кана на виборах мера Лондона 2016 року, представник 

партії консерваторів.
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суміш рас та культур серед мешканців столиці. Я здивуюся, 
якщо Хан не переможе. Так чи інакше, я голосуватиму, ско
ріше за все, за нього. І от тепер, під час зустрічі, мене вражає, 
наскільки він цінує значення культури в найширшому зна
ченні цього слова для такого великого міста. Я постараюся не 
забути поміркувати над тим, чи зможемо ми попросити його 
та Зака поділитись своїми поглядами на значення моди для 
Лондона —  і зробити публікацію на нашому вебсайті.

Показ McQueen відбувається в Лондоні через вагітність Сари 
Бертон. У великих садівничих залах площі Вінсент зібралося 
чимало людей. Було би чудово, якби McQueen назавжди повер
нувся до Лондона. Проте, судячи з постановки самого показу 
(дуже простого, та й організованого не в котрійсь із вишука
них будівель столиці), я розумію, що вони не мають такого 
наміру. Менше з тим, колекція чарівна —  дуже романтичний 
і жіночний одяг, у якому багато мрійливості. Вона дуже фан
тазійна, відсилає до ідей самого Макквіна, —  а проте радше 
справляє враження спокою, ніж тривоги.

Я поспішаю в офіс, аби встигнути перевдягтися перед вечір
кою на честь дев’яностого дня народження засновниці Browns 
Джоан Берстейн. В офісі нікого, оскільки сьогодні вечір неді
лі. Ненавиджу вдягатися на вечірку в офісній вбиральні. Я по
люб ляю поніжитись у ванні, зняти напругу після робочого 
дня й увійти в стан релаксу. Вбиральні будівлі Vogue явно не 
відповідають моїм намірам, та й освітлення тут просто жах
ливе. Я  вдягаю нову ефектну чорнобілу сукню з  бавовни 
з напиленням від Osman. У неї широкий поділ і вона ідеально 
сидить, це робить мій настрій трохи більш святковим. Я при
буваю на вечірку якраз у той момент, коли всіх розсаджують 
до вечері. Цього чудового вечора тут зібралися модельєри, із 
якими Джоан працювала впродовж своєї кар’єри, якот Джон 
Ґалліано, Ріфат Озбек, Маноло Бланік, Альбер Ельбаз, а також 
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її родина (зо два десятки —  ні, я не помилилася —  її правнуків 
і правнучок), багато давніх друзів і ще кілька людей із про
фесійного світу моди, якот я. На вечірці грає танцювальний 
гурт, а при кожному столі є спеціальний паперовий мішечок, 
у який можна прибрати квіти зі столу.

Моє місце за столом поруч із Девідом Гером і його дружи
ною Ніколь Фарі —  вона сидить по його другу руку. Ми розмов
ляємо про театри (власне, про їх архітектуру). Девід розпові
дає, як Деніз Лазден * виграв тендер на дизайн Національного 
театру —  намалював на серветці ескіз вигнутого амфітеатру 
в Епідаврі для тодішнього директора театру, Лоуренса Олів’є, 
і додав, що хотів би спроектувати щось схоже. Епідавр не най
перше, що спадає на думку, коли я перебуваю в Національно
му театрі, який, за словами Девіда, узагалі просто жахливий. 
Я неоднозначно ставлюся до Девіда, бо він саркастично відгу
кується про талант мого батька як театрального критика, але 
як письменником я ним захоплююся. Ніколь покинула сферу 
моди, і тепер працює скульпторкою. Цікаво, що навіть стиль 
її одягу змінився —  на ній тепер щось схоже на жупан, а не те 
підігнане вбрання, яке вона носила, коли була дизайнеркою.

22 лютого

Під час усіх лондонських показів я тримаю телефон у руках, 
адже за ці останні тижні треба вирішити стільки питань, по
в’я за них із підготовкою числа Сторіччя. Я не можу дозволи
ти собі відкласти телефон убік —  він для мене заодно й чотки, 
і пожежна сигналізація, що постійно нагадує про необхідність 
рішень. У процесі підготовки постійно виникають маленькі 
кризові ситуації, і я можу не так багато зробити для заохочен
ня та мотивування людей. Це число має виняткове значення 
для мене, і я відчуваю обов’язок докласти максимум зусиль.

*  Відомий британський архітектор.
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Сьогодні зі мною в машині їде Річард, він навів камеру на 
мене в профіль і ставить запитання. А тоді перепитує з явно 
удаваним подивом:

 — Ой, вибач. Ти не хотіла про це говорити?
Або ще:
 — Ой, це непросте для тебе питання? Вибач.
Навіть якщо я йому перед тим пояснювала причину, чому 

мені не хотілося би обговорювати те чи інше питання.
На камеру я намагаюся говорити чесно й відкрито, наскіль

ки можу, проте іноді така поведінка може видатися занадто 
образливою для декого, або спричинити виникнення проблем 
у майбутньому. Йому кортить дізнатися, чому ми змінили об
кладинку, та я не хочу, аби він подав це так, ніби я зчепилася 
з Анною Вінтур у двобої. Помітно, що йому так і кортить роз
крутити цю соковиту історію, бо їх у нього катма. Є деякі речі, 
про які можна говорити для інсайтів, та я не маю жодного ба
жання зробити собі професійне харакірі в межах цього проек
ту, хоча іноді мені здається, що, можливо, я вже його зробила.

Розгнівана, я біжу на презентацію нової колекції взуття 
від Софії Вебстер, що відбувається в Будинку Святого Варнави 
Soho *. Колекція має вигляд готичної інсталяції в стилі «Жучо
го соку» **, моделі тримають у руках сумочки, що нагадують 
мотиви серіалу «Смертельна нудьга» та «За що варто помер
ти» ***. Цього разу в колекції більше темніших нот, ніж зазви
чай містить життєрадісний і безтурботний стиль Вебстер. 
Вона ще не знає про присудження їй нагороди від Британської 
ради у сфері моди і Vogue спільно, про це стане відомо у бе
резні. Дивлячись на цю колекцію неймовірних туфель, я розу
мію, що вона заслужила відзнаку. Ніяк не надивуюся, як цим 

*  Торговельно-розважальний квартал у центрі лондонського Вест-енду.

**  Американський фантастичний фільм Тіма Бертона 1988 року.

***  «Смертельна нудьга» — американський комедійний серіал. «За що варто по-

мерти» — кримінальна комедія-драма Ґаса Ван Сента.
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молодим дизайнерам постійно вдається придумувати щось 
нове, презентуючи його в такому оптимістичному стилі.

Епопея з фотосесією Девіда Бекгема триває. Його художній 
директор прийшов до нас і повідомив, що Девід хоче, аби його 
фотографував Тім Вокер, проте він не готовий підбивати но
гою корону, як того вимагає концепція. Тім не впевнений, що 
зможе придумати щось достатньо оригінальне, аби зацікави
ти Девіда взяти участь у фотосесії. То все скасовується, то зно
ву в силі. Роберт Спенслі, який возить мене на покази містом, 
запитує: «Чому би тобі не пофарбувати його в золотий колір?». 
Блискуча ідея, як на мене —  Золотий м’яч у поєднанні з Оска
ром. Ми могли би навіть зробити так один із Тімових «портре
тів за столом», на кшталт того, де Макквін позує з черепом —  
він зараз прикрашає одну з кімнат виставки в Національній 
портретній галереї. Я хочу запропонувати Тімові цю ідею, та 
він не відповідає на мій дзвінок. Час спливає.

Телефонує Джеймі. Каже, що Річард Мейсер збирається 
запитати в Анни її думку щодо заміни обкладинки з Ріанною. 
Мені задум не подобається, оскільки це неодмінно означати
ме, що всю команду Ріанни буде залучено до процесу. Я роз
лючена —  після того, як я довірилася йому й розповіла про 
свою ідею, він мене зрадив. Я набираю його, аби повідомити, 
що скасую весь фільм. Жахливий ранок.

Burberry проводить свій показ у новому форматі. Ми си
димо на маленьких бірюзових лавках, розставлених колами, 
і слухаємо дзеленчання Джейка Баґґа, під супровід якого на 
сцену виходять дівчата. Небагато застосувань можна вигада
ти для тренча, проте Крістоферу вдається знову й знову зна
ходити нові класні ідеї та стильні аксесуари.

Після показу Burberry шукаю місце, де можна купити куря
тину для завтрашньої вечері. Це єдина перерва в моєму гра
фіку на наступні тридцять шість годин, але в Найтсбриджі * 

*  Район західного Лондона, де багато магазинів роздрібної торгівлі.
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щось негусто м’яса сьогодні. Можна ще зайти в Harrods Food 
Hall *, але тамтешні ціни мене відлякують, окрім того, цей ма
газин такий великий, що доведеться витратити десять хви
лин лише на пошуки курятини. Дякувати небесам, що ви
найшли Google. Роберт знайшов м’ясний магазин, який нам 
не зовсім по дорозі —  у Південному Кенсінґтоні, і ми вируши
ли туди. Нарешті я купила курку та дюжину сардельок. Було 
би легше просто замовити все готовим із собою, та я знаю, що 
мені буде приємніше самій приготувати м’ясо для Сема та 
Девіда перед від’їздом до Мілана. Це виглядатиме чимось на 
кшталт єднання із тією людиною, якою я є поза роботою, і про 
яку так часто забуваю.

23 лютого

Учора я вечеряла зі своєю подругою Джейн Веллеслі. Коли ми 
сідали за стіл, вона нагадала мені, що 22 лютого була річни
ця вбивства в Хомсі нашої подруги, кореспондентки Sunday 
Times Мері Колвін. Мій ритм зараз такий швидкий і я настіль
ки зайнята сама собою, що не можу віддатись емоційним спо
гадам про цей день. Я лише кажу Джейн, що рада бути разом 
із нею цього вечора. Я чітко пам’ятаю, як того ранку, коли її 
вбили, я збиралася на ранній рейс до Мілана, а потім отрима
ла мільйони повідомлень із одним словом —  «зателефонуй». 
Згодом дізналася жахливу новину й розплакалася в черзі до 
паспортного контролю.

Я замовила піцу, чого собі раніше ніколи не дозволяла, 
а сьогодні вранці прокинулася зла на себе за те, що так роз
слабилася вчора. Тепер почуваюсь повільною й неповорот
кою. Я намагаюся побігати, але це просто мука. Після чоти
рьох кілометрів я здаюся, слухаючи розповідь на програмі  

*  Відділ харчових продуктів Harrods —  одного з найбільших у світі універсаль-

них магазинів.
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Today * про віртуальну реальність. Якщо їм вірити, увесь біз
нес модних показів стане нікому не потрібним за кілька ро
ків, оскільки ми зможемо все дивитися через гарнітуру на
ших пристроїв.

Діставшись дому, я отримую повідомлення від Тіма Воке
ра. Він пише, що не робитиме фотосесію для Девіда Бекге
ма, оскільки не впевнений у тому, що вдасться відзняти вда
лі світлини. Я намагаюся підбадьорити його й переконати не 
відмовлятися від цього задуму, наголошуючи на ідеї із золо
тими м’ячами. Він не заперечуватиме, якщо я поговорю з арт
ди рек то ром Девіда. Саме в цьому й полягає суть перемовин 
між сторонами. Тімові також хотілося б сфотографувати Де
віда оголеним і розбити світлини на фрагменти. Це просто 
блискучий задум. Розібрати людину на частини, а потім зібра
ти знову докупи, тільки в іншій послідовності.

Описуючи ідею артдиректорові Девіда, я додаю, що, мов
ляв, легких шляхів тут нема, проте ми хочемо зробити такий 
продукт, який відповідатиме духові інших портретів і всім за
пам’ятається. Час спливає. Одразу по закінченню цієї розмови 
мені телефонує Бейлі. Каже, що Люсінда просить дізнатися, 
чи вписувати ім’я Вікторії Бекгем до списку тих, хто братиме 
участь у фотосесії для матеріалу про «Просто неймовірних». 
Самому Бейлі ця ідея не до вподоби. Він кричить у слухавку, 
запитуючи мене, чи Люсінда взагалі розуміє, як це —  працюва
ти разом із ним? Хтось мені казав, що минулої ночі був повний 
місяць. Можливо, це якось пояснює сум’яття навколо.

Після дзвінка від Бейлі мені знову хтось телефонує. Цього 
разу Наомі Кемпбелл. Тім мав провести з нею фотосесію для 
ювілейного числа, та вона не прийшла. Тепер Наомі засмучена, 
оскільки світлин із нею в числі не буде. «Я захворіла. Тому не 
прийшла», —  пояснює вона, і додає з погрозою: «Пресі не спо
добається це число, якщо мене в ньому не буде». Я відповідаю, 

*  Ранкова програма на радіо BBC 4.
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що сесію було заплановано на чітко визначений день, запас
ної дати ми не мали, тому зараз уже нічого не вдіємо, та ще й 
із огляду на те, що завтра вона відлітає до ЛосАнджелеса. Я 
обіцяю перевірити, чи можна буде підлаштувати фотосесію 
з нею до якоїсь іншої. Надсилаю їй кілька квитків на виставку 
в Національній портретній галереї, де вона ще не була, а се
ред експонатів є чимало світлин із нею. Пізніше вона прислала 
мені дуже миле повідомлення зі словами подяки, у якому на
писала також, що виставка просто «чудова», і вставила в текст 
купу смайликів, значення яких я не здатна розтлумачити.

Стоячи на кухні в себе вдома, я отримую повідомлення від 
Ребекки Дікон, у якому вона пише, що ми отримали «добро» 
на всі світлини. Набираю її, аби подякувати та все ще раз об
говорити. Я не відчуваю полегшення, яке би мала відчути за 
такої ситуації, і це якось дивно.

24 лютого

Останні два дні виявилися найбільш стресовими за всю мою 
професійну кар’єру. Що більше стресу, то більше я починаю 
боя ти ся польотів. Мене постійно переслідує страшний сон, ні
би я щось загубила і не можу знайти, хоч як шукаю (тлумачен
ня сну тут зайве). Коли прокидаюся, мене охоплює жах, який 
я колись відчувала перед кожним польотом, а тепер намагаю
ся тримати під обмеженим, але контролем. Надворі сильний  
мороз, небо має рожевий відтінок. Я їду до Гітроу ранковими 
вулицями міста, доки ще на дорогах порожньо.

Я думала, мені навіть кортітиме знову опинитися в повіт
рі, оскільки я так проведу дві години без жодної інформації 
про роботу. Та де там —  мені лячно. Замовляючи о дев’ятій 
ранку свій звичайний у таких випадках заспокійливий засіб —   
біле вино, я ніяковію від погляду чоловіка на сусідньому си
дінні, який, очевидно, думає, що в мене проблема. По при
земленні я помічаю бадьоре обличчя позаду себе в проході 
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переповненого літака. Це Пітер Сорос, колишній чоловік Фло
ри, однієї з моїх найдавніших подруг. Зараз він виглядає зов
сім інакше —  коротке сиве волосся, а не чорне «під африкан
ця», за яким я його раніше ідентифікувала. І він помітно схуд.

 — Що ти робиш у Мілані? —  запитую в нього.
 — Та ти знаєш, я тут заради трьох речей, —  відповідає Пітер 

зі своїм американським акцентом.
 — Одна річ —  це мода? А решта дві?
 — Меблі, одяг і їжа, —  жартує. Він каже, що схуд майже на 

16 кілограмів, тому попросив свого італійського кравця вши
ти йому одяг. Він знайомить мене зі своїм другом, який пра
цює у фінансовому секторі. Вони вдвох пропонують підвезти 
мене до міста. Мені доводиться відмовитися, оскільки маю за
чекати на свій багаж. Я дивлюся, як вони безтурботно руха
ються вперед, без багажу, тим часом як я сама застрягла біля 
каруселі, що видає багаж. Ох, яке це щастя, коли подорожуєш 
лише з ручною валізкою. Мені рідко коли випадала така наго
да. У цю п’ятиденну подорож мене супроводжують дві великі 
валізи. Чекаючи на них, отримую повідомлення від Ребекки —  
вона пише, що герцогиня повністю погодила формат обкла
динки й текст. У мене ноги тремтять від полегшення, поки я 
викладаю важезні валізи на візок.

Ми знову всі прилетіли одним і тим самим літаком, аби 
вчасно з’явитися на показ від Gucci. Цього разу його відтінки 
дещо насиченіші, та загалом нагадують торішній показ. Гур
кіт і  проблискове світло не можна назвати найсприятливі
шим фоном. Проте одяг вдало передає шарм індивідуальнос
ті, який сподобався більшості з нас минулого разу. Чимало 
елементів із вишивками, усі кольори веселки, колаж спогадів 
про минуле —  від хусток на голову, які носили у «Сірих садах» * 
до хлопчачих зачісок «під макітерку» шістдесятих років, міс
тичних флори та фауни, вуличного стилю, легких шифонових 

*  Американський документальний фільм 1975 року.
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святкових спідниць і неприємно яскравих колготок. І сила
силен на аксесуарів, море сумок, які принесуть брендові чи
мало грошей наступної осені.

Минулого сезону Алессандро презентував нам хутряні мо
касини без п’ятки, та цього разу чи не всі моделі одягу він ви
рішив поєднати з високими підборами. Показ скидається на 
найпрекраснішу валізу з реквізитом, повну блискучих скар
бів —  і кому може таке не сподобатися? Після показу я йду за 
лаштунки, аби привітати його та подякувати за згоду висту
пити на нашому Фестивалі за два місяці.

25 лютого

Я маю хвильку чистого щастя —  у Мілані, посеред людного 
кафе, чекаю на свою чашку мак’ято. Поведінка баристи, що 
тягнеться за білими порцеляновими горнятками, одночасно 
спрямовуючи форсунки пари в молоко та викрикуючи щось 
за своєю стійкою, нагадує балетний виступ. Цього разу в мене 
новий водій, Андреа, який не розуміє ані слова англійською. 
Взагалі нічого, окрім «будь ласка». Навіть гірше —  він не може 
пояснити мені, що не розуміє ані слова. Кілька років тому я на
магалася вивчити італійську, і зазубрила якийсь відсоток слів, 
але не граматику. Тож він не розуміє ані мою англійську, ані 
мою італійську. Персональний водій у Мілані може здаватися 
розкішшю, та це єдиний спосіб встигнути на всі свої зустрічі 
та покази. Ми спілкуємося сумішшю мов, розуміючи одне од
ного лише за допомогою слів «il traffico e brutto» * та «molto tar-
di» **. Я просто божеволію, коли він тримає однією рукою кер
мо, а в другій телефон із голосовою супутниковою навігацією, 
що явно не може дати раду з односторонньою системою руху, 
яка переважає в місті.

*  Ускладнений рух (італ.).

**  Спізнилися (італ.).
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Головний показ сьогодні у Prada. Кожного сезону місце, 
де відбувається показ цього бренду, перетворюється на щось 
особливе. Сьогодні ми опинилися на старому базарі з дерев’я
ною підлогою та балюстрадою й лампочками на стелі в об
рамленні дротяної сітки. Одяг у показі, як завжди, складає
ться з багатьох шарів, і так само ідеї. Тут є масивні плащі та 
накидки, перехоплені широкими білими поясамикорсетами 
з бавовни. Вовняні колготки, плетені ромбиком, і білі моряць
кі кашкети. Чудово вишиті оксамитові сукні та легка органза 
поєднуються з важкими черевиками без підборів на шнурів
ках. Моделі носять сумочки на ремені через плече навско
си, у них червоні губи й начесане над чолом волосся, яке час
то можна побачити в М’юччі. Оплески лунають гучніше, ніж 
під час будьякого іншого показу, що я за весь час відвідува
ла в Мілані. Сьогодні Prada показала добірку своїх класичних 
хітів.

26 лютого

Ми з Андреа полишили всі спроби порозумітися усно та звер
нулися по допомогу до Google Translate. Поки що з мінімаль
ним успіхом, оскільки Т9 і поспіх призводять до того, що ми 
просто показуємо одне одному на своїх телефонах цілкови
ту нісенітницю. Прочекавши тридцять хвилин після показу 
Emporio Armani посередині кільцевої розв’язки, я не витри
мую і набираю Лору Інґем, нашу головну редакторку відділу 
моди —  тобто, вона виконує ці обов’язки під час вагітності на
шої основної редакторки. Лора займається організацією моєї 
подорожі в Мілан. Я запитую її, чи не міг би хтось зі знанням 
італійської пояснити Андреа, як він має виконувати свою ро
боту. Поки вона вирішує питання, я продовжую сидіти в ма
шині та відчуваю полегшення, коли бачу, що Андреа зовсім 
не знітився після зауважень, які йому довелося вислухати по 
телефону. Відтепер я починаю встигати на всі події.
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Зустрічі відіграють для мене важливіше значення, ніж по
кази. Вони є радше активним, аніж пасивним досвідом спо
стерігання за модою. Я зустрічаюся з Робертом Тріфусом із 
Gucci у Mandarin Hotel, де на кожному кроці розставлено вели
чезні скляні вази з орхідеями. Роберт працює у модному бізне
сі з того часу, як я розпочала свою співпрацю з Vogue. Спочат
ку він працював у Calvin Klein, потім у Armani, тепер у Gucci. 
Він завжди переконливий у спілкуванні й уміє чітко сказати, 
коли його компанії щось не сподобалося в нашому журналі, 
без жодних спроб розчулити, принизити чи залякати. На щас
тя, сьогодні це не було темою нашої розмови. Ми обговорює
мо формат виступу Алессандро на Фестивалі та їхній круїз
ний показ у червні у Вестмінстерському абатстві. Я запитую 
в нього, як їм удалося отримати дозвіл на проведення пока
зу в такому пафосному місці. Він відповідає, що абатству було 
не менш приємно дозволити провести в себе показ, ніж Gucci 
буде приємно його провести в абатстві. Інколи, продовжує Ро
берт, усе, що треба, —  це просто попросити. «Ага, а ще зробити 
щедрий внесок», —  думаю собі.

Пізніше того дня я зустрічаюся з М’юччею в головному офі
сі Prada на віа Берґамо. Ззовні вхід має звичайний вигляд —  су
ворий, із маленькими дерев’яними дверима в кам’яному фаса
ді, —  та за цими стінами все належить до світу Prada. Велика 
сталева гірка від Карстена Гьоллера зразу за вхідними турні
кетами, годинники біля рецепції, що показують час п’яти ча
сових зон, і широкий порожній двір. Ми заходимо до офісу 
разом і прямуємо до її кімнати для зустрічей, де стоїть білий 
стіл, стільці, і лишається ще чимало вільного простору. Якби 
я й хотіла бути на когось схожою, то на неї —  яструбиний ніс 
римлянки, засмагла шкіра та переливчасте рудуваторусяве 
волосся. Вона завжди має пречудовий вигляд. Її стиль ігнорує 
вік і статус. Яким би надмірним не був її одяг, вона в ньому 
завжди вишукана. Сьогодні на ній довгий шкіряний коричне
вий плащ, який вона продемонструвала в колекції чоловічого 
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вбрання, поверх сорочки з принтом зі вчорашньої колекції. Її 
голі засмаглі кісточки виглядають знад чорних броґів. А ще, 
як завжди, просто фантастично красиві сережки —  великі, 
у формі крапель, із рубінами й діамантами.

Ми говоримо про політику —  все те божевілля, що діється  
у США; мізкуємо, чи виявлятимуть виборці трохи більше при
хильності до Клінтон, хоча б коли усвідомлять, що вона ро
бить усе правильно. М’юччі здається, що Трам просто залякав 
республіканців, я ж їй кажу, що в Британії є люди, яких я би ні
коли не запідозрила в тому, що вони розглядатимуть для себе 
можливість проголосувати за вихід країни з ЄС. На її думку, 
коли люди відчувають загрозу —  з боку іммігрантів, через ри
зик війни чи спаду в економіці, —  вони стають більш консерва
тивними й замикаються в собі. Поволі наша розмова перехо
дить до теми сучасних молодих жінок.

У деяких оглядах її вчорашнього показу було використано 
цитати її ж слів про життя сучасних жінок. Імовірність того, 
що молодше покоління повернеться до стереотипу традицій
ної ролі жінки в суспільстві, завдає їй болю. Я, звісно, помічаю, 
що багато молодих жінок не хочуть жити життям своїх мате
рів, котрі працювали на повний робочий день, зовсім не маю
чи часу на себе. Я кажу М’юччі, що моя мама постійно повто
рювала: можна поєднати лише дві з цих трьох речей —  робота, 
сім’я та світське життя. За словами М’юччі, вона поєднує робо
ту й сім’ю. Мені здається, я більшменш можу поєднувати всі 
три, за умови що в мене лиш одна дитина, а чоловік нічого від 
мене не вимагає. Можливо, мені легше досягти такого балан
су, ніж багатьом іншим людям. Мені здається, мої стосунки 
з Девідом відрізняються від шлюбу. Будьхто з нас може прос
то піти, якщо захоче.

Преса та баєри снують містом, мов табуни риби, поміж по
казами, що відбуваються то у величезних палацах із позоло
ченими стелями й канделябрами, то у приміщеннях індустрі
ального типу. На показі взуття Tod’s я сиджу поруч із Лізою 
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Армстронґ із Telegraph та Анною Мерфі із The Times. Вони оби
дві в штанах піжамного типу від Dolce & Gabbana —  це пода
рунки від Стефано й Доменіко. І хоча вони виглядають у них 
досить стильно (у Лізи штани кольору морської хвилі, у Анни —  
аметистові), я не впевнена, чи варто такі штани вважати одя
гом для роботи, тим паче в лютому. «Мабуть, тільки в Міла
ні, —  визнає Анна. —  Усе, що вдягається під час цих відряджень, 
переважно вже не вдягається потім». Ліза іншої думки —  вона 
вважає, що одяг, стилізований під піжаму, стане трендом 
навесні.

І хоча це подарунки, те, ніби вони якимось чином вплива
ють на критиків та зобов’язують їх чимсь перед модельєра
ми —  міф. Якраз навпаки, журналісти вважають, що мають 
одягати подаровані речі як вияв поваги до бренду. У компа
нії, де я працюю, існує практика переказувати певну суму на 
благодійність, коли приймаєш будьякі речі як подарунок —  це 
допомагає вибирати те, чого справді хочеться. І не конче ро
бити пожертву в обсязі повної роздрібної ціни за ту чи іншу 
річ —  просто даєш стільки, скільки вважаєш за потрібне. Якщо 
ми воліємо відмовитися від подарунка, то він надходить до 
розпродажу, який проводиться впродовж цілого року, і кошти 
з нього йдуть на благодійність. Було би дурницею вважати, що 
індустрія моди виживає за рахунок таких собі хабарів та обо
рудок. Щиро кажучи, більшість із нас уже має стільки сумо
чок, що їх вистачить на ціле життя, і ще одна, отримана в по
дарунок, жодним чином не вплине на нашу думку про показ.

27 лютого

На вулиці стало холодніше. Прочиняю вікно на терасу, і кімна
ту заповнює крижане повітря, яке допомагає мені оговтатися 
від кисневого голодування багатьох ночей, проведених у готе
лях. До Мілана я взяла з собою одну з улюблених книг, «До Віф-
леєму, схилившись» Джоан Дідіон. Чекаючи на показ Bottega  
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Veneta, я гортала вже пошарпане видання Penguin у м’якій об
кладинці й натрапила на титульну сторінку, на якій колись 
вписала своє ім’я і дату —  1.10.1975. Мені було вісімнадцять, ко
ли я зробила цей напис, і я, мабуть, гадала, що можу стати та
кою ж, як Джоан Дідіон. Тепер я знаю, що ніколи нею не стану.

У цій збірці є чудове есе, яке я час від часу перечитую —  «Як 
вести щоденник». Для будького, хто веде щоденник, це есе —  
саме те, що треба. У ньому є влучне спостереження, що нотат
ки, які ми робимо, ті уривки розмов, описи та нариси, які по
трапляють до щоденника, є виявом певної самозацикленості.

Вони більше свідчать про нашу зацікавленість у нас самих, 
ніж про те, що ми описуємо за їхньої допомоги. Чому ми це 
помітили? Що це для нас означає? Мені здається, цей мій що
денник саме такий.

Мені до вподоби Bottega Veneta. Якби ж то я могла дозволи
ти собі купувати їхній одяг. На другому боці подіуму я помі
чаю когось у дуже дорогій сорочці від Gucci —  колись я мала 
намір таку придбати. Упродовж тижнів моди мені доводиться 
бачити багатьох людей, вдягнених у дизайнерський одяг. Дея
кі з них вражають, деякі —  мають жахливий вигляд. Мені при
ємно думати, що я зекономила купу грошей, адже якби купи
ла тоді ту сорочку, то зараз би журилася, що можу здаватися 
схожою на ту пані. Я пишу це цілком свідома того, що часом 
хтось може думати те саме про мене.

Пообіді я прямую до палаццо Ralph Lauren, що цілком від
повідає назві —  це інтерпретація поняття палаццо у виконанні 
американського модельєра. Скрізь стоять вдягнені в біле дво
рецькі. Нагорі, у «приватній кімнаті» —  білі дивани. Тут найза
можніші клієнти можуть робити покупки, якщо захочуть. Я 
запитую у піарниці Седі, яка ознайомлює нас із колекцією, про 
дату відкриття дослідницького крила Ральфа Лорена в Royal 
Marsden *. У 2014 я була опікункою центру й представила їм 

*  Королівський шпиталь Марсден, найбільший у Європі центр досліджень раку.
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Ральфа Лорена на заході зі збору коштів у Віндзорському зам
ку. Співпраця дослідницького центру, бренду люксового одя
гу та британської королівської сім’ї була на той час карколом
ним зіткненням різних культур. Проте врешті все склалося 
добре —  Ральф, який до того підтримував боротьбу з раком 
грудей, зробив дуже щедрий внесок у розбудову центру.

Якби я змогла все зробити посвоєму, то поєднала би візит 
Ральфа в межах відкриття дослідницького крила та нашу уро
чисту вечерю, проте Седі каже, що дату його приїзду ще не 
затверджено. Я почуваюся ніби песпастух, який зганяє своє 
стадо овець із велетенського поля до воріт, які невідомо коли 
мають відчинитися. Куди б я не пішла, я прошу когось щось 
для мене зробити.

У Мілані повно сімей, які всі разом працюють у індустрії 
моди. Дизайнерка Луїза Беккарія представляє одну з них. Луї
за просто нестримна торохтійка, вона вміє вмовляти й пере
конувати, а ще —  створювати колекції надзвичайно красивого 
вечірнього одягу. Такі сукні купуєш, коли маєш відповідний 
стиль життя —  цей пастельний шифон, вишитий кашемір, 
оксамит із гобеленовим оздобленням. Вона повідомленням 
запрошує мене зайти до неї й випити чогось у її новому будин
ку. Звісно, я приймаю запрошення, оскільки хочу побачити 
той новий дім. Після чотирьох днів показів у місті моди настає 
переломний момент, коли мені вкрай необхідно вирватися —  
бути не в кімнаті готелю, не на лавці біля подіуму, і просто не 
мусити просити когось щось для мене зробити.

Інтер’єр Луїзиного будинку, як і багатьох інших у центрі 
Мілана, дуже контрастує із зовнішнім виглядом —  ті самі не
приступні на вигляд подвійні двері в кам’яному фасаді. А все
редині все вибудовано довкола двору, на кожному поверсі —  
прекрасні анфілади кімнат із паркетною підлогою. Луїзин 
чоловік, Лучіо, він же принц Лучіо Бонаккорсі з роду Ребурдо
не, здається мені святим праведником, коли береться час
ту вати нас просекко, копченим лососем і хлібом. Він мило 
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всміхається, заговорюючи з дітьми —  їх багато, їм усім на ви
гляд двадцять із чимось, у них блискуче чорне волосся, вони 
то виходять, то знову заходять до кімнати, гортаючи щось 
у своїх телефонах і плануючи суботній вечір. Луїза належить 
до жінок, які обходяться без політкоректності, і спокійно го
ворить про те, де ночують члени її родини. Наприклад: «Мій 
син спить у тій кімнаті біля дупи філіппінки». Кілька років 
тому вона мені розповідала, як заможні італійці відправляли 
покоївок на закупи до Женеви, аби не світити виписки з ра
хунків своїх кредитних карток у Італії.

Щойно я зібралася йти, як приїхав Геміш Бовлз. Я запитую 
в нього про наступний показ Philipp Plein. Мені небагато відо
мо про цього дизайнера. Я знаю, що він, як і всі решта, полюб
ляє яскраві виступи та галас навколо них, і відкриває свої 
магазини де лиш можна. Геміш не йде на сьогоднішній показ, 
а минулого разу, за його словами, там повз мою колегу Емма
нуель Аль із французького Vogue, буквально за кілька санти
метрів, пролетіла величезна вогняна куля. Він також десь чув, 
що Пляйн спочатку заробив статок на виготовленні вішаків 
для одягу й кошиків для собак із крокодилячої шкіри. Така 
комбінація інтригує.

Світ моди полюбляє загадки. Коли приїжджаю на показ, 
що відбувається у виставковому центрі La Fiera за межами 
центру міста, я усвідомлюю, що Пляйнова колекція схожа на 
стиль Віллі Вонки *. Ті самі загадкові та зловісні іграшки. Ве
лика зала, повна миготливих вогників, які освітлюють дзер
кальний подіум. За годину, коли зала заповнилася, з’являєть
ся здоровенна вантажівка, гудіння якої нагадує гарматний 
вогонь, а з вихлопної труби виривається полум’я. Моделі ви
ходили так швидко, що було важко роздивитися їхнє вбрання. 
Вони ніби уособлювали модні орієнтири для представників 

*  Персонаж із казково-фантастичного роману «чарлі й шоколадна фабрика» 

англійського письменника Роальда Дала.
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нових заможних країн —  Росії, Китаю, Кореї. Там полюбляють 
дорогі хутра, вигадливі кросівки та плетені шапочки.

Після показу я швидко йду з наміром встигнути на вечірку 
до Маріо Тестіно з нагоди виходу в світ його спеціального чис
ла італійського Vogue, та через натовп біля дверей, слабкість 
мого характеру й бажання спати так туди й не втрапляю.

28 лютого

У Мілані зазвичай дуже тихо в неділю, і не так мокро, як сьо
годні. Дощ не вщухав ні на хвилину, аж бруківку затопило, 
і здається, що небо прорвалося. Я вирішила поспати зайву го
динку, а потім піти на показ до Marni. Мені завжди подоба
ється бувати на їхніх показах. Моя колега, Люсінда Чемберз, 
працює там стилісткою. Під час показу я чи не в кожній речі 
помічаю Люсіндин дотик —  зокрема її любов до практичних 
кольорів та сережок. Потім я відвідую показ колекції Луїзи 
Беккарії у шоурумі, де вона знайомить мене зі своєю фантас
тичною мамою —  зібране в зачіску сиве волосся, тонка постава, 
чорне вбрання. Її стиль разюче контрастує з неприборканими 
чорними пасмами Луїзи та пастельними кольорами її одягу. 
Останній раз я була в цьому районі в обідню пору якогось спе
котного вересневого дня. Тоді тут працював вуличний базар. 
Я купила собі три вінтажні величезні простирадла з льону за 
сорок євро кожне. Удома я їх використовую як скатертини під 
час кожної вечірки. Тепер не переймаюся, коли хтось розіллє 
червоне вино або ж розсипле вміст попільнички —  груба фак
тура льону дозволяє легко виводити плями.

29 лютого

Показ від Armani відбувається у спроектованому ним теат
рі Tadao Ando, грубій будівлі з бетону, яку зараз заполони
ли вбрані в чорні костюми чоловіки та жінки —  армія Armani. 
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Я маю коротку зустріч із дизайнером за лаштунками; він си
дить за столом сам, переглядаючи вранішні італійські газети, 
які за браком часу не встигли надрукувати новини з церемо
нії вручення премії Оскар. Та він у доброму гуморі, адже його 
одяг красувався на багатьох знаменитостях тієї ночі: Шар
лотт Ремплінґ, Кейт Бланшетт, і, звісно, на Леонардо ді Капріо, 
його відданому шанувальнику, який носить одяг від Armani 
з часів зйомок у фільмі «Що гнітить Гілберта Грейпа?».

Зазвичай небажано зустрічатися з дизайнерами за кілька 
хвилин до початку їхніх показів, оскільки вони вже подумки 
на сцені. Однак Армані розслаблений і говіркий. Він коротко 
розказав про колекцію, яку збирається показати: вона назива
ється «Чорний оксамит», оскільки більшість речей зроблено 
саме з цього матеріалу. Армані розповідає мені, як йому подо
бається оксамит, його текстура та гра світла на ньому. Навко
ло збирається дедалі більше люду, і я помічаю, що багато хто 
розглядає фотографії з церемонії вручення Оскара. Армані 
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в хорошій формі, на ньому широкі штани, які він часто носить, 
а під тонким блакитним светриком із кашміру з вирізом під 
горло вгадується м’язистий торс. У нього обличчя лиса —  гус
та засмага, маленькі гострі зуби та ще досі яскраві, яснобла
китні очі.

Багато провідних дизайнерів Мілана ходили на обід у день 
відкриття, куди я спізнилася. Там був також прем’єрміністр. 
Армані хвалиться, що Ренці *, виявляється, знає, як його зва
ти. «Звісно ж знає, —  кажу я. —  Урештірешт, ви найвідоміший 
і найстарший дизайнер у країні».

«Найстарший? Decrepito **?» —  Армані театрально відсах
нувся. Кажуть, ніби він не знає англійської, однак я впевнена, 
що він багато чого розуміє. Мені завжди приємно, коли хтось 
із дизайнерів намагається висловитися моєю рідною мовою 
(а таких чимало), і водночас прикро, що сама не можу порозу
мітися їхньою.

Наприкінці зустрічі я запитую в нього, чи не погодиться 
він бути на нашій урочистій вечері, відсвяткувати з нами. Він 
обіцяє, і дає знак своєму асистентові, аби той зробив відповід
ну позначку в щоденнику. Я дуже з того тішуся й іду займати 
місце в порожній залі, яку скоро заполонять гості.

Мені вдалося сісти на літак додому, що відлітав раніше від 
того, на який я бронювала квиток. Для мене це неабияке до
сягнення, оскільки я вкрай забобонна, коли йдеться про зміну 
часу вильоту. Однак можливість провести зайву годину вдома, 
розпаковуючи валізи та сортуючи речі, змусила мене піти на 
цей крок, усе одно я прибула до аеропорту раніше. По дорозі 
додому з Гітроу я побачила Лондон таким, яким він мені дуже 
рідко являвся, адже я постійно працюю в офісі о цій пообідній 
порі. На тротуарах повно малюків, яких забрали з дитячих 

*  на той час прем’єр-міністр італії.

**  Застарілий, непотрібний (італ.).
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садочків, біля автобусних зупинок чимало людей у візках і лю
дей похилого віку. Багато дідусів і бабусь однієї рукою ведуть 
своїх малих онуків, а в другій несуть пакунки. Відрізок часу 
з четвертої до шостої видається мені якимсь дивним і неком
фортним. Єдиним часом, коли я належала до цього світу, була 
моя декретна відпустка, і тоді ці дві години завжди вганяли 
мене в нудьгу. Не знаю чому саме, але вони здаються такими 
порожніми й моторошно тихими. Сьогодні, поки розпакову
вала валізи, я не помітила ані поруху дерев у парку біля дому. 
Напевно, я просто звикла до роботи в офісі. Хоча, можливо, 
причина в тому, що в дитинстві, приходячи зі школи, я часто 
лишалася на якийсь час сама вдома. У квартирі було темно, 
і життя починалося лише після приходу з роботи матері чи 
батька. Або ж, як варіант, моя відраза до цієї пори доби не має 
нічогісінько спільного з жодним із цих пояснень.
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Березень

1 березня

Сьогодні день народження моєї мами, а я не мала часу купити 
їй подарунок. Я її про це попереджала, і, як завжди, вона про
сила мене не перейматися, —  та всетаки я гадаю, що кожен 
мусить отримувати подарунки у свій день народження.

Я підстригаюся в Джорджа Нортвуда, який щойно приле
тів із ЛосАнджелеса, де робив зачіску Алісії Вікандер перед 
церемонією вручення премії Оскар. Він пробув там лише два 
дні й дивився, як Алісія отримувала статуетку за найкращу 
роль другого плану в фільмі «Дівчина з Данії», із її номера в го
телі. На моє припущення, що він, певно, зараз геть знесиле
ний, Джордж відповів, що краще піти в салон і побути серед 
людей, бо «якщо ти просто підеш сам додому, то навіщо вза
галі все це було потрібно?».

Сьогодні я вперше проглянула весь візуальний матеріал для 
нашого числа Сторіччя. Він чудовий —  прекрасні ілюстрації 
з чисел 1920х років і нові, які ми замовляли в сучасних митців, 
якот Наташа Лоу та Квентін Джоунз. Також у номері будуть 
чарівні приватні світлини дизайнерів, на яких вони ще діти 
або підлітки. Мені подобається світлина з Армані —  він сидить 
на пляжі разом із братом і своєю красивою мамою в купально
му костюмі, а також та, на якій молодий Томмі Гілфіґер у роз
кльошених штанах. У розділі «Спогади» буде чудова світлина 
з Гельмутом Ньютоном і Маноло Бланіком, а Анджеліка Г’юс
тон поділиться спогадами про те, коли й за яких обставин їх 
знято. На Гельмутові та Маноло майже однакові білі мокасини.

Епопея з фотосесією Девіда Бекгема триває. Він запропону
вав нам провести її в інший день, та жодного з фотографів ця 
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дата не влаштовує. Ми вже навіть думали, чи не можна буде 
провести фотосесію з ним у один день зі зйомками «Просто 
неймовірних», та потім з’ясувалося, що Бекгем ці дні у від’їз
ді. Наприкінці дня Джеймі тріумфально повідомляє, що —  на
решті —  ми погодили час. Фотографуватиме Джеймі Гоксворт. 
Відразу після цього я отримую листа, з якого дізнаюся, що 
піарвід діл «Просто неймовірних» не хоче, аби в цій фотосесії 
знімалася Джорджія Мей, модель, із якою було все домовлено 
багато тижнів тому. Схоже, вони не хочуть, аби Мей була у фо
тосесії, бо вона не знімається у фільмі. Та ми й не обіцяли кіно
зірку, і я не планувала влаштовувати їм таку грандіозну про
моцію. Про щось домовилися, щось летить під три чорти. Ось 
так виглядає ввесь процес. Якщо ми не фотографуємо Джор
джію, то ми взагалі не робимо цю фотосесію. Шкода, з огля
ду на всю зроблену роботу. Однак було би божевіллям почина
ти зараз процес погодження нової моделі. Нам потрібен хтось, 
кого ми вже фотографували для нашого журналу, це логічно, 
проте, схоже, їхні пропозиції цьому критерію не відповідають.

2 березня

Вечеря з нагоди дня народження моєї мами була чудова. Я ви
пила багато смачного червоного вина, що його замовив Кон, 
чоловік моєї сестри. Мені таки вдалося купити мамі подару
нок —  в останню мить я заскочила до Liberty *. Шовковий топ 
і гаманець із лоґотипом магазину мамі сподобалися. Незаба
ром вона їде на Сицилію, тому непогано мати під рукою не 
сумочку, а щось легше, в чому можна носити кредитну карт
ку, готівку та телефон, гуляючи ввечері. Мама розповідала 
мені, що вона вдруге ходила на нашу виставку, і їй дуже спо
добалося, проте додала: «Та якщо дозволиш мені одне заува
ження...», —  а я її перервала й сказала, що не дозволю жодних 

*  Магазин люксового брендового одягу в Лондоні.
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зауважень: усе, чого я хочу, —  це купатися у промінні слави. Не 
минуло й кількох хвилин, як я не втрималася й запитала її, 
яке ж там зауваження вона мала намір зробити. Як виявилося, 
на її думку, нові фотопортрети не такі виразні, як старі. Мама 
має чудовий вигляд, у неї жваві очі й гарна шкіра. Вона не в’я
не навіть у свої вісімдесят дев’ять.

Читаючи вранішню пресу, я запитую Девіда, у чому полягає 
різниця між мігрантами та іммігрантами. Я почуваюся тупою, 
запитуючи такі речі, проте з огляду на те, наскільки знеціне
ним стало слово «мігранти», мені хочеться зрозуміти, чому 
так трапилося. Урештірешт, мій батько був іммігрантом із 
Канади після війни, а його батьки були іммігрантами з Украї
ни —  вони близько 1911 року вирушили до Канади, рятуючись 
від погромів.

Хоча почався березень, надворі раптом запанувала мороз
на погода. Я помітила зелену цвіль на всіх підвіконнях бу
динку та на одній зі стін. До нас має приїхати Джозеф, буді
вельник, щоб обговорити будівництво нового сарайчика для 
садових інструментів із боку кухні, і глянути на цвіль він теж 
може. Девіда цвіль на підвіконні не надто зацікавила, а я, роб
ля чи макіяж, завважую, що маю глибокі зморшки під очима. 
Він гукає з ванної кімнати: «Ми говорили про проблеми з бу
динком, тепер поговоримо про проблеми з твоїм обличчям. 
Чи є у твоєму житті бодай щось, через що ти не переймати
мешся?». Ще до того як вибралася на роботу, я знайшла рішен
ня проблеми з цвіллю. А за два тижні я матиму чудовий сарай. 
Однак проблема зі зморшками під очима лишається.

Я попросила Ердема пошити мені сукню до урочистої вечері 
Сторіччя, і сьогодні ми проводимо першу зустріч, присвяче
ну цьому. Він працює у своїй студії в Бетнел Ґрін *, якраз над 

*  район у східній частині Лондона.
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культурним центром Rich Mix. Я обожнюю його кабінет, за
повнений прекрасними книгами, а ще тут можна побачити 
картини, сперті на книжкові полиці —  ніби чекають, поки їх 
візьмуть у рамку й почеплять на стіни. Ердем у телефонному 
режимі торгується за якусь ілюстрацію на аукціоні Sotheby’s, 
проте її купили за ціною, у десять разів більшою від заявленої. 
Він припускає, це тому, що автор ілюстрації —  росіянин, тож 
серед його клієнтів багато грошовитих людей.

Я маю кілька ідей щодо дизайну сукні на основі колекції 
з його останнього показу.

 — Вечірній дрескод? —  він запитує про формат події.
 — Так, —  відповідаю, хоча насправді не знаю. Ще не виріши

ла. —  Чи не буде це трохи занудно?
 — Нііі! —  радісно вигукує Ердем. —  Вечірнє вбрання —  це над

звичайно вишукано, можна пошити довгу сукню зі шлейфом.
Я рішуче відповіла, що не вдягну довгу сукню, я ніколи 

в житті не любила ходити в довгому, а на цьому вечорі збираю
ся гарно провести час.

 — Ну, а якщо це буде сукня, що ледь торкається підлоги? 
І пелерину на плечі? —  пропонує Ердем.

Я знову відкидаю його пропозицію. Жодних «торкається 
підлоги», будь ласка. А в кінці травня в пелерині я спечусь. Я 
зараз почуваюся так, наче відбираю в дитини цукерки. Мені 
подобається, як виглядає чорна оксамитова сукня без брете
лів, що щільно прилягає до тіла, із величезними вишитими 
квітами лілії. Та я не певна, чи матиму гарний вигляд у сукні 
без бретелів. Він малює ескіз, як би це могло бути, якби дода
ти тюль, що покриватиме мені плечі й руки. Це варіант. Проте 
зводить нанівець увесь ефект від контрасту чорного оксами
ту й оголеної шкіри.

 — Я думаю, сукня має дуже тісно облягати тіло. Дуже тісно. 
Дуже. —  каже Ердем, нашвидкуруч малюючи ескізи. Простяга
ючи мені папірець із малюнками, він пропонує обдумати ва
ріант із паєтками та вказує на іншу сукню з показу. На дошці 
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біля книжкових полиць прикріплено зразок із паєтками ко
льору свинцю та чорною вишивкою. Він швидко робить іще 
один ескіз —  дуже струнка жінка з довгими сережками у фор
мі крапель, обличчямсердечком і коротким волоссям, у сук
ні по кісточки з глибоким Vвирізом на спині. Ця жінка геть 
на мене не схожа. «Сережки, —  каже він, —  і ти могла би вдяг
ти тенісний браслет * із діамантами. Дуже витончений. Проте 
не надто маленький». Мені ніколи не доводилося чути про те
нісний браслет. Ми розглядаємо варіанти на його комп’юте
рі. На екрані з’являються незліченні ряди простих діаманто
вих браслетів. «Хоча мені вже спало на думку, що ось це міг би 
бути суперрозкішний варіант», —  він вказує на зразок ткани
ни деворе —  оксамитовий візерунок на шифоновій чи то тюле
вій основі.

*  Браслет  із низкою діамантів. Отримав свою назву завдяки тенісистці Кріс 

еверт, у якої такий браслет загубився під час матчу.
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Почесно, коли хтось так моделює сукню для тебе, та водно
час лячно й бентежно. Я не можу вирішити, чого хочу. У мене 
не було нормальної весільної сукні, бо ми зареєстрували 
шлюб за два дні після того, як подали заявку, і я тоді в остан
ню мить придбала шаль із вишивкою від Dries Van Noten, якою 
прикрасила свою білу сукню від Ghost. Та мені здається, зараз 
я почуваюся приблизно так, як більшість людей, коли обира
ють весільну сукню.

Перед тим як піти, я перевіряю свою поштову скриньку. 
На очі потрапляє повідомлення від нашої директорки відді
лу краси Ніколь. У ньому йдеться про те, що Кім Кардаш’ян 
могла би бути спікером на Фестивалі. Чудова новина, позаяк 
багато гостей будуть від неї в захваті. Ніколь сконтактувала 
з Шарлотт Тілбурі, яка блискуче говорить на публіку і яку ми 
запросили виступити на Фестивалі. Виявилося, що Шарлотт 
кілька разів робила макіяж Кім Кардаш’ян, і відтоді вони то
варишують.

3 березня

Я приїжджаю до Парижа якраз вчасно на показ Dior. Ще немає 
жодної інформації про те, чи команда модельєрів отримала 
артдиректора на цей сезон, проте ходять чутки, кому можуть 
доручити цю роботу. Ще більше пліткують про те, чи Гейді 
Слімейн піде з Saint Laurent. Учора ввечері Девід запитав мене, 
чи справді необхідно залучати зіркового дизайнера на поса
ду очільника цих домів. Я вважаю, що необхідно. З двох при
чин. Поперше, треба мати справді креативного лідера з візі
єю. Подруге, людям набагато простіше купувати речі певного 
дому мод, якщо вони знають ім’я дизайнера, що його очолює. 
Вислухавши моє обґрунтування, він проводить аналогію із 
футболом: там є команда та тренер, і фани команди можуть 
переживати певні емоції щодо цього особливого зв’язку між 
ними, що не конче виражається в  успішності у  турнірній 
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таблиці. Те саме може бути і з домами мод. Людям подобаєть
ся ідея тривалого лідерства.

Опубліковано висновки Бостонського консультативного 
звіту, підготовленого на замовлення Американської ради мо
дельєрів, мета якого полягала у вивченні графіків модних по
казів і продажу одягу. Вкотре я отримала підтвердження своїх 
здогадів —  немає практично жодного сенсу залучати коман
ду консультантів з питань управління, чиє завдання у тому, 
щоб виявити проблеми. Вони виставляють космічні рахунки 
за свої послуги і кожного разу проводять інтерв’ю із сотнями 
людей, аби лише дійти висновку, який може спасти на думку 
чи не будькому. Тепер, після місяців роботи, вони кажуть, що 
немає єдиного рішення проблеми, і пропонують цілий спи
сок варіантів на всі випадки. Можна презентувати колекцію, 
яка відразу піде на склади магазинів, можна презентувати ко
лекцію з тривалим періодом між замовленням і доставкою, та 
деякі речі з неї відразу пустити в продаж, або можна діяти за 



206 2016

традиційною схемою —  презентувати колекцію пресі й покуп
цям за кілька місяців до продажу. Нічого нового. Усе це свід
чить лише про те, що ніхто не знає, яка стратегія найкраща.

Новини про Брекзит заполонили шпальти британських 
газет і телеефіри. І якщо журналістам не вдається відкопати 
щось нове, вони розповідають про ворожнечу між таборами 
прихильників та противників референдуму. Не можу зрозу
міти, чому лейбористи та ліберальні демократи не обговорю
ють цю тему на радіо. І я не маю уявлення, яку позицію займає 
Джеремі Корбин *. Можливо, у лавах його партії побутує думка, 
що не варто виступати з жодними заявами, мовляв, нехай кон
серватори перегризуться між собою. За вікном потяга Euro-
star миготять рівнини північної Франції з вітровими елек
трогенераторами та маленькими селами, в кожному з яких 
видніється церковна дзвіниця зпоміж голих дерев.

Цього сезону показ від Dior відбуватиметься у Cours Carrée, 
дворі Лувру, вимощеному бруківкою, —  як і Музей Родена, це 
місце тусівки паризького бомонду. Серед колекції готового 
одягу є чимало красивих речей —  сорочки з високою талією, 
вишитими метеликами й тим самим кроєм —  відкриті плечі —  
що використовується в колекції кутюр, яку цього разу знову 
створила команда модельєрів, що, на думку багатьох, працює 
до призначення нового артдиректора.

Я сиджу поруч зі своєю колегою, редакторкою німецької 
версії журналу Хрістіане Арп, схожою на Валькірію —  дуже ви
со ка, дуже білява й надзвичайно вродлива, зі спокійним пів
ніч но євро пей сь ким типом обличчя. Чекаючи на початок по
казу, ми обговорюємо модельєрів. Хрістіане каже, що їй подо
бається одяг від Вікторії Бекгем. Позаяк я бачила її одягненою 
лише в чоловічого типу костюми (і ще час від часу білий смо
кінг), припускаю, що їй до вподоби лише штани від Вікторії.  

*  Лідер опозиційної партії лейбористів.
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«Ні, —  каже Хрістіане, —  я обожнюю її сукні. У мене їх щонай
менше дев’ять. І всі чорні». Я питаю в неї, коли вона їх вдягає. 
Виявляється, у Німеччині на багатьох прийомах жінкам нале
жить з’являтися у довгих вечірніх сукнях. Дякувати Богові, я 
не редакторка німецького Vogue.

5 березня

Так. Коли я прокинулася, ішов сніг чи щось таке. Краплі води 
зі снігом, який тане на ґрунті за секунду. Девід теж приїхав 
до Парижа зі мною, і це чудово, тому я влаштувала собі неро
бочий ранок, щоб ми могли поїхати в Фонд Louis Vuitton у Бу
лонському Лісі. Спочатку ми були трохи засмучені, бо поточну 
виставку присвячено сучасному китайському мистецтву, про 
яке нам мало що відомо, і бо надворі йшов сніг та було мокро. 
Красиві тераси, які спроектував Френк Ґері й які я так хотіла  
показати Девідові, зачинені. Та деякі з експонатів виставки 
просто прекрасні. На монолітних картинах Цяня Хуаня, вико
наних із попелу, зібраного в буддистських храмах, із фото
графічною точністю зображено сотні маленьких фігурок за 
роботою. Це нагадує мені панорами Андреаса Ґурскі. Також 
тут можна переглянути захопливе відео від Цяо Фея, зняте на 
фаб ри ці з виробництва лампочок Osram у Китаї. Навряд чи я 
колись замислювалася про те, як і де виготовляють лампочки, 
проте у відео йдеться про робітників фабрики та про прірву 
між їхніми мріями й справжнім життям.

Найбільше нам запам’яталася відеоінсталяція Айзека Джу
лі є на, темою якої стала жахлива трагедія, коли збирачі мо
люсків із Китаю затонули біля Моркембей однієї лютневої 
ночі 2004 року. Я замислилася над тим, чи нам ця робота спо
добалася не саме через те, що Джулієн не китаєць. Хоча основ
ною темою інсталяції виступає Китай —  якщо описати корот
ко, то це поєднання міфології, світу анонімності, нелегальних 
мігрантів і краси старого Шанхаю, —  та все одно це погляд на 
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Китай очима західної людини. Тому, напевно, ми розуміємо 
саме цю інсталяцію краще, ніж роботи інших митців.

Ми швиденько пообідали в кафе поблизу Трокадеро *. За 
сусіднім столиком сидять три ірландки приблизно мого віку. 
Вони голосно розмовляють, п’ють джин із тоніком —  схоже, 
добре проводять час у нетривалій подорожі до Парижа. Девід 
більше зацікавився молодою французкою, схожою на хлопця, 
що сиділа за іншим столиком, та мене заінтригували ірланд
ки. Мені цікаво, хто вони, оскільки з уривків розмови я розу
мію, що вони якимось чином мають стосунок до тижня моди. 
Більшу частину розмови присвячено обговоренню сина однієї 
з них, який отот має до них приєднатися: минулої ночі він був 
на вечірці, а тепер йому ніяк не вдається викликати Uber. І ось 
цей чудовий момент —  нарешті прибуває блудний син. Ним 
виявився Джонатан Андерсон **. У темних окулярах, вочевидь 

*  район у 16-му окрузі Парижа.

**  Модельєр із Північної Ірландії.
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утомлений після святкування вчорашнього показу від Loewe, 
яке тривало до самого ранку. Я би нізащо не звела цю веселу 
групу жіночок із одним із найбільш обдарованих модельєрів 
сучасного світу моди. Тепер він мені подобається ще дужче, 
оскільки прийшов побачитися зі своєю мамою попри жахли
ве похмілля.

7 березня

Прокинувшись уранці, я намагаюся замовити фарбу для дере
вини, з якої буде зроблено мій садовий сарайчик. Вулканічне 
скло, камінь Кароліни, зелений горошок. Важко оцінювати па
літру кольорів з екрана комп’ютера, сидячи в готельному но
мері поблизу Єлисейських Полів. У мене таке відчуття, ніби 
цей сарай має навести лад у моєму житті, і вочевидь це наба
гато перевищує його реальну функціональність.

Що ближче сьогоднішній показ Saint Laurent, то гучніше гу
діння тамтамів.

Я сиджу на показі Sacai, коли раптом мій сусід запитує:
 — То він уже не там, так?
 — Що ви маєте на увазі, хто не там?
 — Він уже пішов. Ось чому все буде так скромно.
Як і чутки довкола того, хто очолить команду в Dior, ця роз

мова —  наслідок довгих виснажливих годин, які ми всі прове
ли разом упродовж останнього місяця. У кожного своя думка 
щодо Гейді Слімейна та Saint Laurent. Він у багатьох викликав 
суперечливі емоції під час своєї каденції, примудрившись 
ввес ти мейнстрімну вуличну моду для підлітків —  вінтажні 
напівпальта, шкіряні куртки, мініспідниці й подерті колгот
ки —  в колекції одного з найелітніших паризьких домів мод. 
Я досі пам’ятаю його перший показ у 2012. Тоді мене шокува
ли моделі, схожі на простих покупців у Topshop, що прийшли 
пошопитися суботньої днини. Попри це колекція принесла  
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добрий прибуток: на подіумі одяг виглядав непривабливо, та 
на практиці виявився носибельним і стильним. Я купила собі 
чорне коротке пальто Saint Laurent кілька тижнів тому, аби но
сити його під час показів. Воно чудово скроєне й добре зши
те. Та в кожному разі чванькуватість Гейді розізлила багатьох, 
а в інших його ім’я викликає релігійне захоплення. Кількох 
людей він просто викинув зі своїх показів, і дуже пильно кон
тролював те, як фотографують його колекції, —  тож дехто те
пер із задоволенням обговорює ймовірність того, що йому не 
подовжили контракт. Бізнес компанії процвітає, тому мені 
важко уявити, що з ним припинять співпрацю. Та подейкують, 
що він зажадав непомірно високу платню.

На показі Стелли Маккартні, де, як завжди, її батько й ма
чуха отримали місця в першому ряду, щоби краще бачити де
філе довгоногих спортивних дівчат, я сиджу поруч зі своїм бо
сом Джонатаном. Ми, як годиться, обговорюємо Saint Laurent. 
Я запитую його думки, на що Джонатан відповідає: «Ну, бага
то ходить чуток». Робить паузу, потім додає: «Зазвичай чутки 
відповідають дійсності».

Я їду до студії Chanel, де в мене заплановано зустріч перед 
показом із Карлом Лаґерфельдом. Зараз там тихо. Карлові по
казують дівчат, аби він міг зробити останні дрібні зміни. На 
кожній із них шкіряний капелюшок у стилі уславлених капе
люшків із вузькими крисами від Коко, оздоблений низкою ве
личезних перлин. Я так хочу, аби він відвідав Фестиваль, або 
урочисту вечерю, або й обидві події. Однак Карл належить до 
тих, кого мені важко впіймати на гачок. Я вже стільки разів 
прохала його, і в особистій розмові, і листом, що не можу себе 
змусити знову повторити прохання, тому просто спостерігаю 
за тим, як він переглядає відео, де Шупетт бавиться на його 
ліжку. Супроводжуючи мене до виходу, Джо, яка очолює групу 
репортерів із Британії, демонструє невідпорний оптимізм і за
питує мене, чи я нагадала йому —  вкотре —  про дату проведен
ня Фестивалю. На її думку, річ у тім, що проведення фотосесії 
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для рекламної кампанії може накладатися на дні Фестивалю, 
і якщо це справді так, то Карл мусить у цей час бути в Парижі. 
Проте я думаю інакше. Якби Карл справді хотів прийти, він 
би зробив для цього все необхідне. Скоріше за все, він не має 
охоти. Дуже шкода.

Щосезону Джонатан влаштовує святкову вечерю в Парижі для 
працівників Vogue та Vanity Fair, на яку запрошує фотографів 
і дизайнерів. Під одним дахом збирається цікава мішанка лю
дей із усіх куточків світу. Він завжди виступає з вітальним 
словом, немов персонаж фільму «Хрещений батько», який ке
рує сімейним бізнесом. Завдяки йому ми справді почуваємо
ся спільнотою, членами такої собі різношерстої сім’ї. Разом із 
тим, як воно й буває у мафіозній родині, часом дехто з її членів 
зникає за загадкових обставин, а інших натомість приймають 
до лав. Ніколас Колерідж, Люсінда та я належимо до тих, хто 
в сім’ї чи не найдовше.

8 березня

Зараз заходи безпеки на паризьких показах жорсткіші, ніж 
були під час кутюрних показів. Сканують кожного відвідува
ча, кожну сумку. Навколо павільйону в Тюїльрі, де відбуваєть
ся показ, неквапно ходять полісмени з пістолетами, байдуже 
спостерігаючи за парадом екзотично вдягнених поціновува
чів моди. Більшість гостей обговорюють нові пропозиції щодо 
того, коли презентувати одяг і коли розсилати його в магази
ни. Я зустрічаюся з Демною та Ґурамом Ґвасалія в шоурумі, 
розташованому на неохайному бульварі поблизу ГардюНор *. 
Усередині, у великому чорному просторі, лунає музика Nirva-
na й виставлено кілька рядів чоловічого та жіночого вбрання, 
які Демна створив для Vetements. Брати опинилися на гребені 

*  Північний вокзал, один із семи вокзалів Парижа.
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успіху після своєї першої вдалої колекції для Balenciaga, по
каз якої відбувся вчора. Вуличний стиль Vetements було дуже 
вдало поєднано з пропорціями та формами, якими свого часу 
збагатив моду Крістобал Баленс’яґа *. Щось на кшталт міксу 
Бенксі з Пікассо, проте з набагато успішнішим результатом, 
ніж може здаватися.

Демна та Ґурам грузини. Їхнє дитинство припало на роки 
громадянської війни у Грузії. Демна мене вразив своєю м’якіс
тю, тоді як Ґурам вирізняється напористістю, притаманною 
багатьом візіонерам. А Сталін хіба не грузином був? На моє за
питання, чи погодяться брати виступити на Фестивалі, Дем
на відповідає, що вони не хочуть ділити сцену з будьякими 
іншими дизайнерами. Мені треба подумати, як це влаштува
ти, бо хоча імена братів цього місяця у всіх на вустах, я не знаю 
напевно, скільки людей, що не знаються на тонкощах нашої 
індустрії, готові заплатити за зустріч із ними. Як завжди, під
готовка до Фестивалю означає балансування між запрошен
ням тих, у кому зацікавлений бізнес світу моди, і тих, хто по
пулярний серед широких мас. Нам треба продати 600 квитків 
для великої аудиторії та 150 для меншої. Завжди проблема
тично оцінити різницю в кількості відвідувачів на таких за
ходах. Ґурам запитує, чи я знаю про їхні плани перенести свої 
покази на червень та січень і що в них виникла абсолютно нова 
ідея щодо наповнення наступної колекції. Раніше я вважала, 
що бліда шкіра, руде волосся та блакитні очі, як у нього, —  ха
рактерні риси грузинів, та він каже, що все геть навпаки —  він 
радше виняток.

Нарешті! Сьогодні вранці Джеймі Гоксворт провів фотосе
сію з Девідом Бекгемом. Мій довжелезний список справ почи
нає потроху скорочуватись.

*  Іспансько-баскський модельєр.
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9 березня

Сьогодні в Парижі чекають на масштабний страйк, наслідком 
якого стане транспортний колапс. Учора я відчула, що нахо
дилася по показах уже донесхочу. Я хочу додому. Усе моє тіло 
неначе набрякло, а обличчя обвисло. Ці дні я їла забагато хлі
ба й мало рухалася, тому погладшала на два з половиною кі
лограми, і це мене гнітить. Із листа, який прийшов уранці, я 
розумію, що зйомки про «Просто неймовірних» накрилися.  
Звісно, мене це аж ніяк не тішить. І хоча ми чітко сказали з са
мого початку, що хочемо зняти фотосесіюприсвяту програ
мі за участі моделей і дизайнерів на наш вибір, за тиждень 
до зйомок виявляється, що «вони», ким би ці «вони» не були, 
з цим не згодні. Учора мені здавалося, що нам вдалося переко
нати Джона Ґалліано взяти участь у зйомках, а тепер усе йде 
до того, що мені доведеться навідатися до нього знову й сказа
ти, що все скасовується. Чесно кажучи, просто зараз мені вже 
абсолютно байдуже, відбудуться зйомки чи ні.

Я чекаю на початок показу від Louis Vuitton у схожому на пече
ру куполоподібному приміщенні. С’юзі Менкес пошепки об
говорює з Люсіндою, чи не Атлантида є образом цього показу. 
Вона вважає, що це було би безумством, оскільки багато ро
ків тому Макквін вже використовував його у своїх показах. 
Люсінді явно не цікава ця розмова. Я починаю щось тицяти 
у своєму телефоні, аби вони не втягли в дискусію й мене, і пе
ревіряю, чи не з’явилися новини щодо «Просто неймовірних». 
Прийшов лист від Ніколь, нашої директорки відділу краси, із 
заголовком «Усе добре, вона сказала так». На мить я вагаюся, 
чи читати лист далі, бо боюся, що «так» сказала не та людина, 
від якої я сподівалася це почути. Та мій страх безпідставний. 
Мова про підтвердження від агента Кім Кардаш’ян —  та пого
дилася виступити на Фестивалі. Раптом усе навколо змінило
ся на краще, і я на сьомому небі від щастя.
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11 березня

Прохолодно, але до мого повернення в Лондоні вже настала 
весна. Хай десь на півночі ще кілька днів тому падав сніг, та 
сонячне проміння вже стало зовсім іншим —  тепер воно гріє, 
а не просто світить, як узимку. Прийшла Одрі для проведен
ня сеансу з йоги. Вона запитує, як почувалося моє тіло. Я кажу, 
що непогано, та річ не в тілі, а в моїх думках, які геть не зібра
ні. Вона каже, що зараз сузір’я Риб якимось чином взаємодіє 
з фазою повного місяця, і це допомагає представникам певних 
знаків досягти внутрішнього спокою. Певна річ, я не належу 
до жодного з цих знаків. Йога не сприяє психологічній рівно
вазі, та вона допомагає мені позбутися важкості в тілі й болю 
в м’язах після бігу. Саме тому я продовжую нею займатись. 
А ще тому, що Одрі мені просто подобається. На неї приємно 
дивитися. Попри відданість філософії ньюейдж вона дуже 
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практична, тому я можу питати в неї порад щодо нескінченної 
епопеї з водопроводом у будинку.

Джеймі Перлман повернулася з НьюЙорка, де вона працюва
ла разом із Джошем над обкладинкою та світлинами з герцо
гинею. Я хотіла бути спокійна, що світлина зазнає якнаймен
ше змін у фотошопі, і в такий відповідальний момент важливо 
мати свою людину на місці подій. Джеймі показує мені оста
точний варіант світлини зі свого комп’ютера. Я вже стільки на 
них дивилася, що не можу оцінювати. Моє сприйняття, здає
ться, дещо притупилося. Я вважаю, що вони справді розкішні, 
однак я не можу розглядати їх як просто об’єкти, оскільки на 
них герцогиня.

Я телефоную Ніколасу Колеріджу й повідомляю, що в нас 
дещо є. Він заходить до мене в кабінет. Джеймі знову вмикає 
свій комп’ютер і показує обкладинку. Дякувати Богові, Нікола
су сподобалася світлина, та він не може зрозуміти, кого вона 
йому нагадує. Потім каже, що Джеймса Бея *. Не зовсім та асо
ціація, на яку ми розраховували.

Я ще маю попрацювати над підписом до неї. Зараз ніяк не 
доберу правильних слів. Вони повинні охопити сторічну епо
ху, пов’язані з ювілеєм урочистості, стиль, культуру та особ
ли вість саме цього числа Сторіччя.

Повертатися до роботи в офісі після показів завжди важко. 
Клопоти й переїзди за графіком показів вихоплюють мене 
з повсякденної рутини. Мабуть, те саме можна сказати про 
будьяку роботу, що включає подорожі, —  вона дає особливий 
імпульс. А повернення до реальності —  як спад.

Я маю детально вивчити бюджет видатків на контент жур
налу й перевірити, чи ми вкладаємося. Нам треба вирішити, 
як саме сформулювати назву посад і як представити нових 

*  Сучасний англійський музикант.
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співробітників нашого журналу, що прийшли на заміну по
переднім. На моєму столі лежать стоси паперу, яких місяця
ми ніхто не розгрібав, хіба що перекладали з одного місця 
на інше. Кілька років тому Луїза Макґіллікадді, моя тодішня 
асистентка, приклеїла до мого стола три стікери з підписами 
«Треба зробити», «У процесі», «Зроблено», і вони досі тут, хоча 
слова вже ледь видно. Я багато вчуся від своїх асистентів. Луї
за навчила мене ретельно сортувати вхідні листи й усіляко 
заохочувала щодня чистити скриньку (ще одне невиконане 
завдання). А багато років тому моя тодішня помічниця Кендра 
Вілсон намагалася допомогти мені позбутися страху польотів. 
Вона радила думати про себе як про марку на листі, який до
ставляють повітряним шляхом. Як часто лист не доходить до 
свого адресата? Справді, коли вона мені це казала —  наприкін
ці вісімдесятих, —  поштова служба працювала набагато ефек
тивніше, ніж зараз.

Шарлотт Пірсон, моя теперішня асистентка, зібрала купу 
листів, що не вимагають термінової відповіді, аби ми разом 
їх розглянули. Вона також принесла течку із запрошеннями, 
більшість із яких я відхиляю —  приватні покази, вечірки, що їх 
влаштовують маловідомі бренди, вечері з нагоди запуску но
вих колекцій одягу, зустрічі з пресою. Я дотримуюся прави
ла —  якщо приймаєш запрошення, то потім уже не маєш пра
ва відмовитися від свого рішення, адже я знаю, як таке дратує. 
Це правило змушує мене зайвий раз поміркувати, чи матиму 
я бажання й можливість відвідати цей захід у вказаний день. 
На столі Шарлотт лежить копія числа з Ріанною та моїм пояс
ненням, адресованим співачці. Я сварюся —  їх треба було на ді
сла ти ще кілька днів тому. Шарлотт завжди спокійна й життє
радісна. Я захоплююся її здатністю (притаманною більшості 
моїх асистенток) хоч якось тримати під контролем усі ті по
токи інформації, якими я її завантажую. Можливо, саме це 
завдання і є найважчим у її роботі —  уміння розставляти пріо
ри те ти. Шарлотт із переможним виразом обличчя вручає 
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мені маленький пакет із захисним шаром, у якому металеві 
деталі. Я задоволено всміхаюся: це саме та гайка для годин
ника на кухні, яку я місяцями чекала. Цю посилку мені навіть 
приємніше отримати, ніж пару туфель марки Erdem, яку теж 
щойно доставили.

На стіні в артрумі висять перші зверстані сторінки числа 
Сторіччя. Для мене це так важливо, що я починаю нервувати
ся —  раптом вони виявляться не такими гарними, як я сподіва
лася. Я побіжно оглядаю все й вирішую роздивитися деталь
ніше згодом. Мені не так страшно гортати підставні сторінки 
вступної частини журналу, —  може, тому, що їх легко заміни
ти. Загалом є кілька прекрасних речей, однак тих чарів, яких 
я прагну, ще нема. Важко оцінювати щось, коли в ньому поки 
що бракує багатьох складових.

Нам доставили світлини з Бекгемом від Джеймі Гоксворта. 
На чорнобілих фото ми бачимо маленьку постать на сходах 
будинку, у вікні якого сидить пес, а поруч стоїть дитячий са
мокат. Ця світлина зумисно применшує його. Оскільки Тімові 
ідеї було відхилено й проведення фотосесії доручили Гоксвор
ту, це в кожному разі вийшов би простіший портрет. Проте ми 
сподівалися, що на світлинах буде особистий шарм Бекгема. 
Однак не склалося. Світлини здаються мені заслабкими як 
для такої особистості, тому я хочу поглянути, чи немає яки
хось інших. Очевидно, місце проведення фотосесії —  сад біля 
будинку, що його винаймає сімейство Бекгемів, —  виявилося 
незручною локацією для Джеймі. Це вже закон —  коли органі
зація чогось забирає дуже багато часу, результат виходить не
задовільний.

Після обіду я проводжу численні зустрічі. Усе накладаєть
ся одне на одне, і мені бракує часу бодай щось довести до пут
тя. Нік та Кетерін Ройленс із Genesis, видавці книги з обме
женим накладом «Vogue: Голос століття», яку я запланувала, 
приїхали до мене в офіс із великою коробкою зразків шкіри. 
Крім поточного варіанта оформлення обкладинки в шкірі, 
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вони запропонували ідею футляра, в якому книга продавати
меться: золотими літерами надрукуване слово Vogue і оваль
не віконце, що відсувається, відкриваючи зображення однієї 
з обкладинок. Треба вирішити, яке зображення буде в цьому 
віконці в 1916 примірниках, запланованих до видання (виби
раємо зі 100 обкладинок, по одній із кожного року публікації 
журналу). Спочатку ідея вкладати відмінне зображення у ві
конце в кожному примірнику здавалася гарною, та я сумніва
юся що це вдасться зробити для всіх 1916 книг. Попри приваб
ливість такої концепції, нам бракує часу на її реалізацію, до 
того ж обкладинки Vogue прямокутної форми, в овальному 
форматі лоґо буде зрізатися, і загальний вигляд обкладинки 
не справлятиме належного враження. Тому замість цього ми 
вирішуємо використати по одній обкладинці з кожного деся
тиліття й розподілити їх випадковим чином по тиражу. На са
мій обкладинці книги має бути образ зі світу моди, переданий 
у шкіряному оформленні. Мені хочеться чогось такого, що би 
відображало традиційні елегантність і вишуканість журналу 
Vogue. Нік (останнім часом чи не всіх довкола мене звуть так) 
пропонує три варіанти. Один із них, силуетне зображення жі
ночої постаті в довгій сукні зі спини, здається, дуже гарний.

Він показує мені перший варіант верстки. Я розчарована:  
немає тої пишноти, розкішного оформлення, яке мусить бути 
в книзі, що коштуватиме понад п’ятсот фунтів. Забагато ве
ликих блоків із цитатами людей, у яких вони брали інтерв’ю, 
та замало оригінальних макетів журналу. Я бачила, як зосе
реджено відвідувачі вивчали сторінки журналу, виставлені 
в Національній портретній галереї, і більш ніж упевнена в то
му, що саме оригінальні сторінки мають стати основою цієї 
книги. У мене зараз обмаль часу на обговорення всіх деталей, 
тому ми домовляємося провести ще одну зустріч.

По приїзду додому я виявляю, що Джозеф залишив п’ять де
рев’яних дощечок зі зразками фарби різних кольорів для мого 
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сарайчика. Там, де я запланувала його збудувати, зараз стоїть 
величезна купа відвологлих дров, а біля неї —  накритий м’я
тим брезентом старий непотріб, який мені доведеться завтра 
розгребти. Думка про необхідність порпатися в звалищі ста
рих гербіцидів, іржавих садових інструментів і пакетів із на
повнювачем для котячого туалету аж ніяк мене не надихає.

Я розмовляю з  Девідом, сидячи за кухонним столом із 
книжкою малюнківголоволомок для дорослих, яку мені при
слали. У дитинстві я полюбляла такі головоломки —  де треба 
правильно об’єднати точки, щоб проявився малюнок, —  вони 
знімають стрес. Коли я повертаюся з роботи, мені потрібно 
двадцять хвилин, аби стати людиною, якою належить бути 
вдома, —  в ідеалі трішки м’якшою, ніж у офісі. Інколи мені це 
вдається, інколи —  ні. Коли Сем був маленький і я мала лише 
кілька безцінних годин, які могла провести з ним, я ставала 
домашньою версією себе відразу, як тільки його бачила. Од
нак для його батька моєї прихильності й терпіння вже лиша
лося небагато, як і тепер, через багато років, лишається для 
Девіда.

Девід провів увесь день, збираючи в голові різні спогади та 
історії з життя, потрібні для написання промови, яку він має 
виголосити наступного тижня на похованні своєї подруги та 
авторки Луїзи Реннісон. Я впевнена, що він блискуче впора
ється із завданням. Його промова буде продуманою, зворуш
ли вою й дотепною. Колись Девід дозволив їй узяти тривалу 
відпустку, а після цього вона стала однією з найуспішніших 
авторок дитячих книг у світі —  коли він улаштував публіка
цію кількох її уривків у газеті Evening Standard. Я смажу стей
ки і роблю салат. До нас приєднується Сем. Зав’язалася диску
сія про різницю між поняттям музею й галереї, про те, яким 
чином музеї можуть включати галереї, і звідки взагалі похо
дить слово «музей». Гарне завершення дня, і воно не має нічо
го спільного з моєю роботою у Vogue.
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12 березня

Телефонує Джош. Просить мене розглянути можливість ви
ставити в Національній портретній галереї ще одну світлину 
поруч із ювілейною обкладинкою в межах виставки Vogue-100. 
Він каже, що можна було би зробити спеціальне число з цією 
другою обкладинкою. Йому дуже подобаються чорнобілі фо
топортрети крупним планом, із якими ми в журналі наразі 
не працюємо. Є якісь схожі речі, але без того виразного по
гляду, без того нахилу голови. А це якраз деталі, що завжди 
нас найбільше хвилюють. Зважаючи на величезну кількість 
людей, залучену до роботи над числом, мені стає лячно від 
самої думки про те, що доведеться йти до Кенсінґтонського 
палацу та галереї з новою пропозицією. Та я розумію, що для 
Джоша ці деталі дуже важливі, він має право голосу й право 
знати, що до його порад дослухалися. Навряд чи нам удасться 
створити дві обкладинки. Проте цілком можливо, що всі при
стануть на його ідею з виставлення чорнобілого фотопортре
та в галереї.

Він зателефонував саме тоді, коли я збиралася піти погра
ти в теніс зі своєю подругою Луїзою Чанн у парку навпроти. 
Наші сили приблизно рівні в цьому виді спорту, хоча вона раз 
у раз мене перемагає на корті, —  не в останню чергу через те, 
що бігає за м’ячиком, а я ні. Я граю вперше в цьому році, але 
ніяк не можу сконцентруватися на грі, позаяк мій мозок інтен
сивно обдумує можливі наслідки Джошевого дзвінка. Я бігаю 
тудисюди по всьому корту, геть не тримаючи в голові рахун
ку і плутаючи порядок своїх і Луїзиних подач. Менше з тим, я 
виграла перші три гейми. Кожен гейм першого сету завершу
ється за рівного рахунку, 40:40. Та зрештою я поступаюся. 8:6. 
Хай там як, мені було приємно пограти. Поки дійшла додому, 
я змогла припинити прораховувати в голові всі можливі варі
анти. Знаходжу в собі сили відкласти це до понеділка —  тоді 
й вирішу, як діяти далі.
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Заспокоюю себе приготуванням фруктового салату на ве
черю. Зараз саме сезон червоних апельсинів, і мені приємно 
дивитися, як темні дольки піддаються натискові мого ножа.

15 березня

Я йду в салон Джоша Вуда у ГолландПарку *. Він має пофарбу
вати мені волосся. Як завжди, ми домовилися про зустріч ба
гато тижнів тому, а зараз мені геть не хочеться просиджувати 
дві дорогоцінні години в кріслі, коли на мене чекають мільйо
ни телефонних дзвінків і розмов у офісі. По дорозі до салону 
водій таксі запитує мене, чи я зараз зайнята роботою. Тицяю
чи пальцем у телефон, я кажу, що так, зайнята, вирішую купу 
справ. Він запитує, ким я працюю. Кажу, редакторкою Vogue, 
а він відповідає: «Маю зізнатися, ніколи не читав цього жур
налу. Здається, на обкладинці у вас моделі чи щось таке? Ба
чив якось примірник, чекаючи на прийом до лікаря. Він із тих 
журналів, що допомагають відволіктися». Загалом, кажу йому, 
десь так воно і є, але явно не в моєму випадку.

Він знає, що журнал святкує свій день народження. Мені 
приємно це чути. Я розповідаю йому про виставку в Націо
нальній портретній галереї, яка має неабиякий успіх.

 — То ви постійно організовуєте щось нове? —  запитує водій.
 — Так, звісно. Запорукою успіху є постійний рух уперед.
Це правда, хоча моя відповідь прозвучала дещо патетич

но. Після кожного чергового успіху часу на святкування за
лишається неймовірно мало. Потім ти відразу усвідомлюєш, 
що найпріоритетнішим завданням тепер є успіх наступного 
проек ту. Звісно, з точки зору психології такий підхід вам точ
но не порадять у книгах із саморозвитку. Я десь прочитала, що 
прокидаючись кожного ранку, треба вітати себе з тим чи ін
шим досягненням.

*  район у західній частині Лондона.
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Я вже перед самим входом до салону, коли мені телефонує 
Джош Оулінз із питанням, чи є новини після нашої останньої 
розмови. Я кажу, що ще працюю над його пропозицією. Він 
явно дуже переймається, чи схвалять його ідею. Тепер, коли 
мене вкутали в жахливу накидку, а на голову наклали крижа
ну масу, мені ще дужче кортить повернутися в офіс та обгово
рювати нагальні питання.

У мене так багато справ, а я марную дві години на фарбу
вання волосся, тому нервуюся. Ще один Джош (цього разу Вуд) 
не зважає на мій знервований стан і весело про щось балакає. 
Він робив зачіски моделям під час показів у Парижі й демон
струє мені на своєму айфоні світлини з зачісками Givenchy. 
«Зміїальбіноси, —  каже. —  Ще ніколи мені не давали такої асо
ціації в завданні». Чудернацькі зачіски, схожі на скульптури зі 
штукатурки з вигадливою лускою кремового кольору. Я можу 
прослідкувати, як заплетені коси моделей виводяться з цієї 
асоціації.

До мене в офіс заїхав Ніколас Калінен. Я показую йому світли
ну, яку запропонував виставити в його галереї Джош. Нікола
сові вона сподобалася, і він не проти виставити дві світлини 
поруч.

16 березня

Учора я лишилася вдома, аби написати коментар до червневої 
обкладинки. Упродовж цілого тижня власний дім здається 
мені чужим. Я сиджу в своєму холоднючому кабінеті, мерз
нучи, так само, як Девід і Сем. У нас вимкнули опалення май
же до вечора. Мені приємно проводити так день —  спускати
ся щогодини, заварювати каву, розмовляти зі столяром, який 
монтує сарай, робити непотрібні телефонні дзвінки. Єдине, 
що псує ідилію, —  це текст, який я все не можу написати. По 
обіді перша чернетка готова. Я йду в місцевий супермаркет, 
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щоби купити їжі на вечерю. Сьогодні ввечері до нас завітає 
моя ма ма, тому я хочу приготувати цвітну капусту з капер
сами, петрушкою, червоним перцем і соусом із кедрових го
рішків, який ще ніколи не куштувала. Та я блукаю продукто
вими рядами Sainsbury ніби в тумані, неспроможна збагнути, 
де саме в супермаркеті можна знайти каперси та кедрові го
рішки. Мені вдалосятаки знайти каперси, однак із кедрови
ми горішками справа виявилася складнішою.

На наступний ранок після такого спокійного дня я вдосвіта 
прокидаюся і стрімголов лечу в офіс. На столі лежать трид
цять сторінок верстки ювілейного числа, які я маю перегля
нути. Усі вони пречудові. Серед них я помічаю переписані 
заголовки до світлин, які зробив Маріо, —  вони висвітлюють 
десять десятиліть розвитку моди. До заголовків було додано 
коментар про стиль кожного з десятиліть. Також можна вже 
переглянути маленьку статтю з назвою «Очима асистента» —  
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тут зібрано спогади асистентів, які працювали в журналі у різ
ні роки. Вона теж гарно оформлена й легко читається. Упер
ше мені вдається побачити загальну картину числа. Більшість 
матеріалів виглядатимуть дуже просто й доступно. Проте я 
знаю, яких зусиль нам коштувала ця простота, зокрема орга
нізація і проведення інтерв’ю з усіма тими людьми, про яких 
мова в числі. Емілі чудово попрацювала. Вона дібрала просто 
фантастичне коло людей, аби написати про їхній перший до
свід у Vogue. Ось інтерв’ю з Річардом Бренсоном, який сміш
но й самокритично розповідає про те, як його вперше, ще сту
дентом, сфотографували для Vogue. А ось Шеріл Коул ділиться 
своїми враженнями, які пережила, коли вперше побачила 
себе на обкладинці Vogue. На кожній сторінці числа можна по
бачити згадки про Бейлі, який, безсумнівно, належить до най
відоміших постатей Vogue, хоча його дратує таке ставлення до 
себе з боку інших.

Учора нарешті відбулися зйомки для «Просто неймовір
них». Наскільки я розумію, Бейлі та Люсінда якось пережи
ли цей день, хоч вони й не мають особливої симпатії одне до 
одного. Усі з’явилися на зйомку. У підсумку вибрали модель 
Джорджію Мей Джаґґер. Уявлення не маю, як виглядатимуть 
світлини.

Ми маємо провести надзвичайно важливу зустріч щодо кон
цепції інтер’єру шатра, в якому відбуватимуться Фестиваль 
і урочиста вечеря. Патрік Кінмант запропонував ідею з чор
ним килимом, який він використав для дизайну виставки, та 
вже видно, що Річард із Timebased * не погодиться. Він вважає, 
що чорний килим виглядатиме непристойно, і показує нам 
альтернативну ідею з чорним лінолеумом. Проте концепція 
чорної підлоги призвела до того, що він тепер хоче все нав
круги перевести в чорний колір із дрібними вкрапленнями 

*  Британська компанія, що займається організацією подій.
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золотого та білого. Я ж геть не хочу, аби наше недешеве шатро 
на території прекрасних Кенсінґтонських садів було схоже на 
потягпривид у парку атракціонів, а саме цього прагне Річард, 
судячи з його ескізів. Якщо ми не погодимо варіант із чорною 
підлогою, то лишається запасна опція з блідосірим і троян
довозолотим кольорами. Прибули Патрік і його креативний 
партнер Антоніо. Я пояснюю, що чорна підлога впливатиме на 
весь дизайн інтер’єру, і запитую, наскільки йому імпонує ця 
ідея. Його дизайн для Національної портретної галереї мав та
кий шалений успіх, що мені хочеться знати його думку з цьо
го приводу. І оскільки я попрохала його нам допомогти, то не 
годиться не дослухатися до нього.

Хай там як, концепція чорної підлоги мене не переконала. 
Мене потішили його слова —  мовляв, нічого страшного, не хо
чете цього —  можемо вибрати темносірий колір замість чор
ного. Саша, яка сидить по другий бік столу, вже виявляє перші 
ознаки люті, коли ми починаємо обговорювати розташуван
ня дванадцятьох великих екранів, які транслюватимуть ве
чірку наживо (після її завершення, я сподіваюся, кадри з ве
чірки пропустять через чорнобілий фільтр і виберуть ті, на 
яких гості виглядатимуть якнайкраще), а також анімовані ві
деоролики. Вона відповідає за бюджет, який уже й так майже 
вичерпано, а це значить, що в нас не лишиться ні копійки на 
будьякі інші заходи, що могли би відбутися протягом наступ
них двох місяців.

19 березня

На вихідні ми поїхали в  Саффолк * до наших друзів, Дена 
Франк ліна та Люсі Г’юзГеллетт. Вони пішли разом із Девідом 
прогулятися біля моря, а я лишилася в будинку поміркува
ти над ідеями, які модні редактори накидали для фотосесій 

*  Графство в Англії.
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у новому сезоні. Переді мною лежить течка з паперами, на 
яких викладено їхні міркування щодо концепцій і фотогра
фів. Я підтримую пропозицію Люсінди під назвою «Красива 
армія сучасності», фотограф —  Маріо Тестіно. Як вона описала, 
ідея полягає в тому, щоб показати на моделях пальтаковдри, 
а мілітаристську назву концепції можна розбавити романтич
ними сукнями. Також можна зробити кілька кадрів у вінтаж
ному настрої з виробами з твіду з люрексом; Люсінда пропо
нує назву «Слід Коко», що відсилатиме до канонічних образів 
бренду Chanel, якто ланцюжки та твід букле. Кейт Фелен та
кож пропонує використати ідею з армією, проте під назвою 
«Спецодяг». На її думку, фотографом такої фотосесії має стати 
Аласдейр Маклеллен. Вона також пропонує провести дві фото
сесії, одну на Фарерських островах, другу в Японії, із темати
кою подорожей; фотограф —  Тім Вокер. Ми вже певний час об
говорювали можливість їхнього відрядження до Японії на рік. 
Мені ця ідея до вподоби, та я ще маю подумати, чи вона нам по 
кишені. Навряд чи бодай якісь журнали зараз знімають мате
ріали для своїх випусків у цікавих місцях, однак мої улюбле
ні завжди публікували і статті про подорожі, і про моду. Є ще 
тричотири концепції від інших редакторів, і вивчаючи їх за 
кавою, я розумію, що переді мною матеріалу на сторінок 200.

Фотографи, бюджети й рекламні кошти —  вигадливі комбі
нації в кожному номері, що завжди видаються мені ризикова
ними. У цьому сезоні я повністю переосмислюю, що саме ми 
хочемо отримати від фотосесій. Попри дискусії на тему безпо
середнього та миттєвого доступу через соціальні медіа, зок
рема пости в Instagram, складається враження, що перевага 
продукту Vogue полягає в унікальності контенту. Нашій місії 
з інформування про нові та популярні тренди у світі моді було 
завдано відчутного удару швидкістю та охопленням вебсто
рінок, на яких публікується неймовірна кількість інформації. 
Проте жоден із цих ресурсів не спромігся створити таких об
разів та світлин, на які здатні лише ми. Тому в цьому сезоні я 
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не так керуюся у своєму виборі модними трендами, як рані
ше, а більше зважаю на оригінальність фотографій.

По дорозі до Дена та Люсі ми під’їхали до гирла річки —  тут 
поблизу, можливо, скоро здаватимуть в оренду котедж. По
года виявилася не найсприятливішою —  важкі сірі хмари та 
мжичка. Та коли ми з’їхали з головної дороги, краєвид із кож
ним поворотом ставав усе чарівнішим: рівнини, що не втрача
ли насичених барв навіть у цю погоду, поля, окреслені порістю 
шотландських сосен, оголені стовбури та широкі пласкі кро
ни кедрів, і нарешті —  сріблястий намул біля річища з низькою 
водою. Хоча день видався похмурим, мені до вподоби ці дивні 
краєвиди, таке собі британське болітце. Тим не менше, ми ви
тратили три години, перш ніж дісталися до місця призначен
ня. Для вихідних така довга подорож геть не годиться. І тепер 
мені здається, що я занадто зайнята, аби жити на дачі, хай хоч 
у якій красивій місцині вона розташована. Дивна річ —  щойно 
я вирішила для себе, що ми не винайматимемо цей котедж, 
Девід, який усю дорогу бурчав і висловлював своє невдоволен
ня цією ідеєю, умить нею захопився і сказав, що нам обов’язко
во треба обміркувати можливість найму.

До кінця наступного тижня треба встигнути виставити на 
продаж квитки на Фестиваль. Це означає, що має бути чітко 
визначено програму Фестивалю та час виступу більшості спі
керів. А в програмі ще є кілька пробілів, які треба заповнити. 
Дехто з тих, кого я запросила на Фестиваль, іще не надісла
ли ні підтвердження, ні відмови від участі. Сьогодні вранці 
я ді зна ла ся від офісу Стелли Маккартні, що про своє рішен
ня вона повідомить мені не раніше як на наступному тижні. 
PRвідділ Ізабель Маран переказав те саме. Але річ у тім, що я 
не можу більше чекати. Стелла брала участь у нашому першо
му Фестивалі. Було би чудово, аби вона представляла британ
ську моду на цьогорічному. Щойно програму буде опублікова
но онлайн, ми вже мало що зможемо у ній змінити.
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Коли ми вчора їхали з дому, в саду було повно сміття, яке Джо
зеф не прибрав після себе, коли закінчив майструвати сарай. 
Наступної неділі Великдень. Сем організовує вдома вечірку 
з нагоди свого 21річчя, тому я сподіваюся, що якийнебудь са
мотній тесля, котрий не їде на Великдень в Угорщину, зможе, 
на відміну від Джозефа та його помічників, розгребти той без
лад. Інакше доведеться нам із Семом носити мішки вугілля та 
бетону по садку, складаючи їх і садове начиння в якомусь не
помітному закутку. Невже мені доведеться це робити?

20 березня

Просто жах —  березня як і не було. Цей місяць ніби пройшов 
повз мене. Я завжди вважала, що неодмінно треба натішитися 
наступними двома місяцями, які ознаменовують прихід літа, 
бо липень приходить несподівано, а потім помалу настає чер
га осені. Коли ми прокинулися, нас огортало сонячне промін
ня. Люсі запропонувала прогулятися до пляжу, що називаєть
ся Ковегайт. Увесь учорашній день я просиділа в будинку, тож 
відчуваю, що пора розім’яти ноги. Однак я ніколи не розумі
ла, навіщо люди взагалі прогулюються. Мені неясно, що тре
ба робити під час прогулянки. Сам по собі процес перестав
ляння ніг одна поперед одної ніколи мене не надихав, а якщо 
йдеться про розмову з кимсь, то краще говорити за столом, із 
келихом вина в руці. Крім того, постає ще питання навколиш
ніх краєвидів. Зазвичай я не помічаю нічого навкруги, радше 
дивлюся собі під ноги протягом усього променаду, тому краса 
природи залишається поза моєю увагою. А Люсі обожнює про
гулянки. Вона каже, що відчуває піднесення щоразу, як опи
няється на свіжому повітрі. Природа спонукає її до медитацій. 
У них живе величезний пес, тому їм доводиться регулярно ви
ходити надвір. Та мені от що цікаво —  якщо комусь пощастило 
мати великий сад, то чи треба в такому випадку вигулювати 
пса —  чи можна просто випускати його туди побігати?
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Ми йдемо стежкою вздовж пляжу. Ден і Люсі кажуть, що 
десь місяць тому її добряче розмило. Негода виривала кремез
ні дерева з корінням і розкидала їх по всьому пляжу. Скрізь 
уздовж стежки знаки, що закликають пішоходів бути обач
ними під час прогулянки. Поки вони йдуть попереду мене, я 
намагаюся скласти в голові текст редакторського допису для 
червневого числа.

21 березня

Коли ми повернулися до Лондона, нам здалося, що домом про
йшовся полтергейст. Нас не було лише два дні, та за цей час 
сталося багато лиха. На стелі в кухні з’явилася велика корич
нева пляма навколо однієї із лампочок, яка з кожною хвили
ною дає все тьмяніше світло. Намагаючись зрозуміти причину 
появи плями, ми помічаємо, що з однієї із сушарок для руш
ників на другому поверсі скрапує вода. У бойлері показники 
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тиску впали до нульової позначки, тому в нас немає ані гаря
чої води, ані тепла.

Понеділок у мене починається з хатнього безладу. Девід 
знайшов якогось сантехніка на ім’я Філ (Девіда запевнили, що 
Філ чудовий хлопець). Я йду на роботу, вкотре сподіваючись, 
що успіх візьме гору над досвідом, який ми мали у таких спра
вах. Спізнююся на сніданок із Вілом Гаррісом, головою нашо
го цифрового відділу. Віл єдиний чоловік із тих, кого я знаю, 
хто вітаючись поцілунком у щічку супроводжує його вербаль
ним «Цьомцьом». Без сумніву, це вияв його іронічного став
лення до світу моди, у якому ми працюємо. Віл має за плечи
ма успішний досвід у сфері цифрових технологій. Зараз йому 
доводиться миритися з усіма розчаруваннями, із якими сти
кається в нашій компанії, що досі надає такого значення дру
ку. Він намагається не заносити мене до свого чорного списку 
людей, які найчастіше його «дістають», проте нам обом відо
мо, що найбільше мені до душі саме друкована версія журна
лу. Якби я постала перед вибором —  витратити більше коштів 
на продаж друкованих примірників журналу чи на нарощу
вання інтернеттрафіку, я б у переважній більшості випадків 
вибрала перший варіант. Я люблю паперову версію, до того ж 
вона приносить значно більше грошей, ніж будьякі проекти 
в інтернеті.

Тім Вокер присилає фотопортрет Наомі Кемпбелл, яка ніби 
впала на підлогу у вузькій білій сукні, з величезною зачіскою 
в африканському стилі. Чудова світлина, вона нарешті в мене, 
і проблеми, що виникали під час її створення, мене вже мало 
хвилюють. Мій колега із журналу GQ * Ділан Джоунз жартує, 
що, мовляв, його modus operandi ** можна описати фразою 
«Широка усмішка, коротка пам’ять». А мені часто буває важко 
переступити й іти далі, якщо процес був складним.

*  Щомісячний журнал для чоловіків.

**  Методи дії (лат.).
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Наступний тиждень —  «четвертий», тобто останній тиж
день підготовки числа до друку. Треба буде зробити два варі
анти нумерації сторінок, справжній і підставний, аби в остан
ню мить можна було додати світлини з герцогинею, а вступні 
сторінки, якот мій редакторський допис і зміст, замінити на 
ті, у яких уже буде відображено цю публікацію.

22 березня

Щойно прокидаюся, йду до саду помилуватися майже завер
шеним сарайчиком. Ця проста будівля з дощок і фанери мене 
тішить, і якийсь час я витрачаю на планування, де в ньому 
мають бути полички, гадаю, скільки всього туди помістить
ся. Надворі яскраво світить сонечко й буяють весняні квіти —  
розцвіли жовті та білі нарциси в горщиках. Повернувшись до 
будинку, я вмикаю радіо, а там новини про вибух у брюссель
ському аеропорту. Коли виходжу з  дому, передають не під
тверд жену інформацію про ще один вибух на станції метро.

Поки, як це завжди буває, список жертв зростає протягом 
дня, а телебачення кишить розмитими фото задимленого 
аеро порту та юрми на виході з метро, що їх свідки зазняли на 
телефони, життя навколо мене йде звичним поступом. Це мо
торошна думка, але, здається, переляк у суспільстві слабшає 
після кожного такого нападу, неначе виробляється якийсь 
імунітет. Ніхто в офісі про це не говорить.

Обідаю з Деніелом Марксом, одним із найкращих піарни
ків у Лондоні. Коли я згадую про те, який жах відбувається 
в Брюс се лі, він, очевидно, не маючи в цю мить на думці теро
ристичні напади, неправильно розуміє мене й вирішує, що я 
кажу про якісь зміни в розкладі модних показів. Я не вважаю 
за потрібне виправляти його, і натомість ми продовжує мо ді
литися поглядами на схеми типу «побачивкупив», а потім 
він розповідає про свої шалені плани на вікенд, при уро че ні 
до п’ятдесятиріччя його чоловіка.



232 2016

Бейлі вислав pdfфайли матеріалу про «Просто неймовір
них», і там є два знімки Дженніфер і Джоанни з непропорцій
но великими головами, як на карикатурі. Решта фото чудові: 
умиротворена Джорджія Мей позує між Дженніфер і Джоан
ною, не турбуючись через цих божевільних дамочок. Але не
покоять викривлені знімки, вони здаються мені образливими 
й потворними. Як і, здається, всім іншим моїм колегам.

Кейт Фелен упевнена, що Бейлі не збирається публікува
ти ці фото, а просто глузує з нас. Джеймі Перлман телефону
вала йому поговорити про макет, який він надіслав, а він на
кричав на неї —  мовляв, він так і знав, що вона не «прошарить», 
і доповнив це потоком лайки. Я передзвонюю йому й кажу, що 
більшість фотографій просто чудові, але не ті спотворені. Він 
відповідає своїм скрипучим голосом, що то найкращі знім
ки й що жінок Пікассо також на перший погляд усі вважали 
потворними. Я зауважую, що він не Пікассо, а він відповідає, 
що я, як будьякий журналіст, вириваю слова з контексту. Ми 
мали відносно люб’язну розмову і навіть обмінялися жартами. 
Але насправді я не знаю, що робити. Мені потрібні від нього 
оригінальні цифрові файли для журналу, але якщо я скажу, 
що не хочу публікувати його улюблені кадри, він мені їх уза
галі не передасть.

23 березня

Коли я прокидаюся вночі, то вимірюю серйозність ситуації за 
тим, чи почали вже співати пташки. Якщо я їх чую, то розу
мію, що більша частина ночі минула, і почуваюся спокійніше 
в темряві без сну. Учора вночі я кілька годин обмірковувала 
ситуацію з Бейлі, перш ніж почула співи пташок, і вирішила, 
що дам спотворені фотографії Джоанні та Дженніфер на за
твердження. Якщо вони не заперечуватимуть, найліпшим 
виходом буде опублікувати їх, чітко даючи зрозуміти, що це 
рішення Бейлі, а не наше. Пишучи, я усвідомлюю, що звучить 
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це не дуже чесно, навіть мені самій так здається, але прямо за
раз виглядає на те, що доведеться або вчинити так, або, якщо 
він не передасть нам файли, взагалі викинути цей матеріал. 
Після всієї проведеної роботи це був би крок назад.

Заснула я десь о п’ятій, а через дві години будильник ви
тягнув мене з глибокої дрімоти. Беру телефон і дізнаюся, що 
Стелла Маккартні відмовилася виступити на Фестивалі, але 
обіцяє приїхати на урочисту вечерю. Позитивні новини на 
противагу цим —  що Ізабель Маран із нами. Тепер мушу ду
мати, як найповніше це використати: хто міг би підійти їй до 
пари на сцені? Англійки одержимі паризьким стилем. Завуже
ні чорні джинси, блейзери, напівчоботи, ефект мокрого волос
ся й хлопчачий силует —  ось взірець шику, якому ми заздримо 
і з яким заграє Маран у своїх колекціях, додаючи до нього тро
хи хіпівського настрою. Її одяг у нас страшенно популярний, 
але як особистість її майже не знають, тож, сподіваюся, на неї 
збереться багато глядачів. Було б ідеально поставити її в парі 
з кимось на кшталт Лу Дуайон чи Каролін де Меґре.

24 березня

Найбільше люблю зустрічатися з людьми за сніданком. Мож
на впоратися за годину, а тоді попереду цілий день і не треба 
відволікатися на обід. Ми з Лорен Санто Домінґо зустрічаємо
ся в готелі Connaught, де вона зупинилася. Зала для сніданків 
переповнена, і адміністратор намагається розібратися з ку
пою невдоволених людей, які бронювали столики та не ма
ють де сісти. Лорен —  співзасновниця Moda Operandi, модного 
онлайнмагазину, націленого на заможну аудиторію. На тих 
жінок, що, як і сама Лорен, крутяться між Парижем, РіодеЖа
нейро, НьюЙорком, Вайомінґом, Портофіно та ЛосАнджеле
сом. Вона виглядає саме так, як, за моїми уявленнями, хоті
ли би виглядати більшість її клієнток: довге гладеньке біляве 
волосся й сухорлява статура, що нагадує журавля. Поки ми 
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снідаємо (омлет із травами для неї й чорна кава для мене), 
вона розповідає мені про свій сайт і припускає, що середня по
купка на набагато більшому й відомішому Net-a-Porter —  при
близно чотириста фунтів, тимчасом як у них —  приблизно ти
сяча шістсот доларів. Коли я грубо прикидаю, скільки це буде 
у фунтах, то промахуюся десь на двісті, і вона швидко мене 
виправляє. Цю не обведеш круг пальця.

 — Ці жінки не мають ані найменшої причини вдягатися 
вранці. Жодної, —  рубає вона зі жвавим американським акцен
том, описуючи клієнток, які, на її думку, радо ходили б весь 
день у леґінсах і балетках, якби їхні стилісти та іміджмейке
ри не схиляли їх до більш вишуканого вбрання. —  У них є сум
ка. У них є брюлік, —  вона розводить свої довгі тонкі руки, одна 
зігнута під прямим кутом, аби зобразити дорогу сумку, що ви
сить на згині ліктя, а другою вона демонструє уявну, але гі
гантську каблучку на пальці.

Вона проводить цікаве розрізнення: треба демонструвати 
жінкам не що їм купувати, а що їм носити. Її команда наразі 
розробляє детальний план, як за бажанням клієнта скласти 
цілий образ від маківки до п’ят. Це наче набір аля DIY *, щоб 
одягатися, не думаючи. Не вмикаючи уяву. Оскільки чимало 
з найвідоміших брендів не продаються в її магазині, її асорти
мент включає багато незалежних брендів із акцентом на мо
дельєрах, які хочуть співпрацювати з нею над передпродаж
ними показами, вечерями та передзамовленнями.

 — Це наче опера, —  ось як вона відмахується від браку ве
ликих брендів, натягуючи на обличчя вираз «куди вже нудні
ше?». —  Ходиш туди раз на рік, бо так робила твоя мати. Але —  
не більше. Вона стенає плечима, закриваючи цю тему. Це так 
поньюйоркськи —  і манера подання, і сам принцип. Перетво
ри проблему на актив.

*  «Do It Yourself» («зроби це сам») —  концепція самостійного створення певних 

виробів без допомоги професіоналів.
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Лорен дотепна й метка, і після цього сніданку в мене вини
кає бажання спробувати затягти її на сцену до її друзів Алекси 
Чанґ і Дерека Блесберґа, що вестимуть майстерклас стилю 
на нашому Фестивалі. Дерек і Лорен однаково зухвалокміт
ливі, а Алекса з її самоіронічним британським гумором могла 
би влаштувати жвавий сеанс запитань і порад. Лорен, здаєть
ся, в захваті від цієї ідеї, хоча наступного дня після виступу 
має бути в СанФранциско на конференції моди від Financial 
Times. Це її, очевидно, не лякає.

Завтра Страсна п’ятниця. Ми маємо впорядкувати число 
Сторіччя й завершити 90% матеріалів перед чотириденною пе
рервою. На моє легке розчарування, але набагато сильніше по
легшення, Дженніфер Сондерс і Джоанна Ламлі відповіли, що 
цілковито задоволені обробкою фотографій Бейлі, тож я вирі
шую надрукувати їх попри те, що вважаю потворними. Напев
но, ліпше дати читачам побачити цей матеріал і прочитати ку
медну статтю Емілі, хай це й не відповідає моєму смаку.

Ми ніяк не можемо дібрати відповідне фото для чудової 
статті Люсі Г’юзГеллет про те, як погода в Британії завжди 
була й буде головним визначальним фактором нашого спосо
бу життя. Так часто дрібні завдання, які мали би бути прос ти
ми, відкладаються до останньої миті, а тоді починається па
ніка. Я дуже хочу вмістити туди прекрасний знімок Ґерхарда  
Ріхтера з туманним пейзажем у похмурих тонах, та відділ фо
тографій не може знайти підтвердження, що на ньому справ
ді Британія. Дев’яносто дев’ять відсотків читачів не звернуть 
жодної уваги на те, яку країну зображено на фото, але я не 
хочу, щоб якийсь розумник написав нам —  як же ми не знали, 
що то Баварія. Після довгих обговорень ми погоджуємо іншу 
фотографію безкрайого неба над уельською долиною автор
ства Аласдейра Маклеллена.

Поки ми з Джеймі та її заступницею Фелікс стоїмо в арт
ру мі, перегляючи макети статей і плануючи їх порядок, нас 
знімають для фільму. У кінці Річард Мейсер запитує мене, чи 
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я відразу запланувала, що журнал починатиметься зі зйомки 
десятиліть Маріо Тестіно. Я відрубую: «Ні», —  мені незручно,  
що цей порядок несправжній, адже починатиметься число 
з матеріалу про герцогиню, а один матеріал ми використовує
мо як підставний, просто аби працювати з відповідною кіль
кіс тю сторінок, тож він узагалі не ввійде в номер.

Дуже важко вести це подвійне життя. Річард знайомить мене 
з монтажером фільму, який уже близько місяця переглядає 
відзнятий матеріал. Він здається дуже милим і багато хвалить 
усіх нас. Через це мені ще більш незручно. Повернувшись до 
свого кабінету, я зв’язуюся з Нікі Ітон, нашим комунікаційним 
директором, і запитую, що ми можемо зробити, аби компенсу
вати їхню цілковиту непоінформованість про матеріал, який 
стане найбільш обговорюваним у цьому числі. Ми планували 
знімати вивішування тих фото в Національній портретній га
лереї напередодні виходу друком усієї фотосесії, і я запитую 
її, чи можна їм також бути присутніми —  це дасть їм фору при
близно в чотири години, і вони принаймні будуть підготовле
ні до зйомок відкриття наступного дня.

Під вікнами мого кабінету розташовано велику почекальню 
для працівників вокзалу Кроссрейл. Близько пів на четверту 
знадвору лунає гучний гамір, і, визираючи з вікна, я бачу чер
гу робітників у оранжевих жилетах із відбивачами, такі собі 
умпалумпи * (усі —  чоловіки), вони сміються й теревенять, че
каючи проходу через турнікет. Напевно, вони розходяться на 
великодні канікули, і на мить я починаю їм заздрити. У моїй 
уяві на них чекає чотири дні з сім’ями чи дівчатами, анітрохи 
не затьмарені думками про роботу, цілковито вільні від три
вог про те, чи вдасться заповнити програму Фестивалю або 
чи не буде перевищено бюджет урочистої вечері, або ж через 

*  Персонажі з книжки «Чарлі й шоколадна фабрика» роальда Даля.
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відверто невтішні показники продажів числа з Ріанною на об
кладинці, які мені щойно передали. Я знаю, що все далеко не 
так і що в них теж буде не менше труднощів, імовірно, серйоз
ніших, і, цілком можливо, набагато більше особистих проб
лем, —  але визираючи зі свого вікна п’ятого поверху над Гано
версквер, думаю саме так.

25 березня

Страсна п’ятниця. Надворі дме лютий вітер, і я, граючи в те
ніс із Луїзою, до самого кінця сету не можу вирватися вперед. 
Потім, у другому сеті, усе різко змінюється, і тепер її черга 
програвати, тож ми завершуємо партію з задовільним рахун
ком 6:1, 2:6. Цього разу я навіть не можу виправдатися тим, що 
мене відволік дзвінок, адже все, що я сьогодні маю зробити, —  
це підготувати будинок до вечірки Сема.
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Мені трохи сумно, що ми з Девідом не побачимо її, але він 
нас не запросив, та й поспати в домі не вдасться, тож ми, аби 
втекти, напросилися до заміського будинку наших найближ
чих сусідів, Чарльза та Вірджинії Брендів, у Девоні. Перед на
шим потягом я встигаю пересунути меблі, прийняти велике 
замовлення вина й пива і прибрати найцінніші вази та кели
хи з кухні, де Сем планує влаштувати дискотеку вісімдесятих 
під складений власноруч плейліст. Коли ми виходимо, він ви
глядає цілком задоволеним, і я прошу його пофотографувати 
вечірку. Не віриться, що йому майже двадцять один, адже зда
ється, наче ще кілька років тому я купувала торти з мультяш
ним паровозиком і укладала подарунки малим гостям. Чесно 
кажучи, я радію, що цього вже не треба робити. Вигадати, чим 
розважити цілий клас чотирирічок, мені завжди було набага
то важче, ніж скласти програму будьякої вечері для Vogue.

29 березня

Пасха цього року випала незвично рано, і погода, наче бажаю
чи скористатися цим уповні, витворяє що хоче —  гроза, град, 
буревій і —  зрідка —  яскраве синє небо й сонечко, якраз достат
ньо, щоб виманити тебе надвір, а тоді через мить намочити. 
На схилі поруч із прекрасним хлівом Брендів, переробленим 
під житлову площу, квітнуть примули, а повз протікає стру
мочок, підживлюваний талими водами. Господарі організува
ли полювання на великодні яйця для дорослих, і ми насолод
жуємося щедрою кількістю вина й пліток. Я забуваю про все, 
чим була одержима останні кілька місяців, на кшталт про
грами Фестивалю чи змісту червневого числа, а коли ми по
вертаємося додому в понеділок увечері, мене охоплює жах і я 
вся мов на голках. Я боюся, що відпустивши віжки на кілька 
днів, прирекла себе на катастрофу. Проте Сем чудово прибрав 
дім —  він показує мені фото підлоги до того, як вони з друзя
ми влаштували тут професійний клінінґ. Залишилися тільки 
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сміттєві мішки з пляшками, які треба вивезти, і стійкий запах 
тисячі недопалків.

Близько другої ночі я переконуюся, що моє передчуття ка
тастрофи справдилося. Телефон починає дивно пищати, ковд
ра з підігрівом несподівано вмикається, а Коко раптом забі
гає до спальні й стрибає просто на нас. Я вже замислююся, що, 
може, злі духи, через яких звільнилася Мерілін, наша колиш
ня прибиральниця, котра пропрацювала в нас двадцять ро
ків, —  не просто плід її уяви, як я було заявила, коли вона по
просила розрахувати її.

Це одна з тих божевільних думок, які часом захоплюють 
мій розум посеред ночі, але прокинувшись зранку, я вже мо
жу прийняти більш прагматичний підхід, хоча після спонтан
ного загорання смітника не виключаю якоїсь загрози.

Сьогодні день зустрічей. Тепер, коли для червневого числа 
майже все готово, я знаю, що маю заводити всіх для наступ
ного. І себе саму теж. Це проблематично. Я саме намагаюся 
завершити робочий план для липневого числа, коли телефо
нує Сем.

 — Я просто хотів сказати... —  починає він, а це часто віщує 
щось таке, чого я воліла б не чути. —  Я просто хотів сказати... 
минулої ночі щось зламалося в моїй ванні. У туалеті щось 
жахливо зашуміло, він перестав працювати, тоді знову почав, 
а тоді в усьому будинку вибило пробки.

Чесно кажучи, я відчуваю значне полегшення, що пробле
ма в Семі та його туалеті, а не в злих духах. Але воно триває 
недовго, бо за мить дзвонить Девід і каже, що вдома знову не
має гарячої води.

У числі Сторіччя готові всі сторінки, крім матеріалу про 
гер цо ги ню, який має замінити підставні сторінки і  який 
Джей мі та Клер Мюррей, наша старша помічниця редактор
ки, додадуть до журналу потай уночі, перш ніж передати його 
в дру кар ню.
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31 березня

Час набуває різних форм. Якщо звикаєш жити в одному вимі
рі, зміни вибивають із колії. Учора в мене був день без жодних 
зустрічей, і це так незвично, що мені було радше дискомфорт
но, ніж приємно. Хоча є мільйон справ, які я мушу виконува
ти в межах базової підтримки роботи журналу й самої себе, я 
майже забула, що таке мати на них час. Я хочу розпланувати 
наперед великі осінні числа й особливо зосередитися на своїй 
ідеї листопадового «Справжнього числа».

Цього ранку затвердили добірку фотографій, які вистав
лять у Національній портретній галереї. Щоразу, коли див
люся на них, моє бачення втрачає чіткість. Надто часто я пе
реглядала ці знімки.

Її Королівська Високість погодилася, щоби Джош виставив 
свою улюблену портретну фотографію й ту, де вона спираєть
ся на хвіртку в смугастому джемпері, —  остання найбільше по
добається Ніку Каллінену. Отже, світлини дві, і серед них не 
буде нашої обкладинки. Я не надто заперечую, адже обкла
динка й так буде всюди, але я думала, що і в Кенсінґтонсько
му палаці, і в галереї хочуть виставити саме її. Як часто буває 
під час перемовин, кожен трохи зсунув свою думку з початко
вої позиції, і тепер усі задоволені остаточним рішенням. Доб
ре, коли щось вирішується.

Сьогодні вранці моя асистентка Шарлотт, обговорюючи зі 
мною поточні питання, сказала, що в редакції ширяться чут
ки про секретну обкладинку, які йдуть із відділу реклами. 
Враховуючи, скільки часу ми з Джеймі провели в моєму ка
бінеті, витріщаючись на екран її ноутбука —  вона працювала 
з матеріалом тільки на ньому, —  я не здивована. Також є оче
видні промахи —  не в останню чергу те, що ми так мало тру
симося над цією підставною обкладинкою, вона валяється де 
прийдеться. Я прошу Шарлотт рішуче придушити ці чутки, 
якщо в неї буде така нагода, і сказати всім, що вона, звісно ж, 
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знала би, якби відбувалося щось таке. Вона запевняє, що вже 
так і зробила.

 — Я сказала: «У Алекс так багато роботи, що вона ніяк не 
знайшла би часу на таємну підготовку іншої обкладинки».

Прийшли фотографії Патріка Демаршельє зі зйомки на обкла
динку з Рене Зеллвеґер, і ми з редакторкою відділу моди Ве рі ті 
Паркер дуже задоволені. Акторка вийшла абсолютно впізна
ваною як Бріджет, а саме за цю героїню її, врештірешт, і люб
лять. І на фото немає того її дивного пластмасового облич
чя, яке з’явилося в пресі кілька років тому. Не завжди знімки 
виходять такими, якими я їх уявляла, тож я на сьомому небі 
від щастя, що на цих Рене виглядає так гарно у сукні від Prada, 
яку я сама вибирала, —  усе точнісінько як я сподівалася. Це бу
де тематичне число «Стиль без віку», і важливо, щоб акторка 
на обкладинці була справжня й зрозуміла публіці. Патрік Де
маршельє завжди такий зговірливий і погоджується працю
вати практично з будьяким редактором, кого я пропоную, на 
відміну від деяких інших наших фотографів. Дехто воліє пра
цювати в парі з редактором, із яким уже вибудував стосунки, 
хіба час від часу погоджуються на когось, хто вважається но
веньким і модним.

Створювати видатні модні фотографії складно, і хімія між 
учасниками процесу має величезне значення. Часто матеріал 
на чотирнадцять знімків намагаються зняти за день чи два, 
і зрозуміло, що людям найзручніше працювати з кимось, кого 
вони вже знають і кому довіряють, але це дуже ускладнює про
цес організації: намагатися узгодити дати для зайнятих, та ще 
й розкиданих по всьому світу редактора, фотографа й моделі —  
та ще головоломка. На щастя я не мушу цього робити —  цим 
займається Роузі Воуґл із фешнрума, перетасовуючи деталь
ки, поки все не складеться. Патрік достатньо впевнений у собі, 
щоб працювати з широким колом людей, а це значить, що 
він —  наш неоціненний актив. Учора в Лондоні він із Люсіндою 
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робив зйомку для того самого числа, відзняли шістнадцять 
кадрів за день —  це просто нечувано. Я дзвоню йому, щоб по
дякувати за обидва матеріали, а він, здається, більше захопле
ний роботою Люсінди, бо обожнює її і працює з нею вже ба
гато років, а ще тому, що вона віддає перевагу знімкам більш 
ексцентричним, більш у дусі високої моди.

Люсінда заходить до мене в кабінет із роздруківками цих 
знімків, і я зазначаю, що деякі з них просто надзвичайні, вони 
надихають, демонструючи свіжі пропорції (поєднання овер
сайзу та мініатюрних речей) і продуману роботу з кольором. 
Але в кількох кадрах вона показала грубі ґумові зав’язки для 
капелюхів, а я під час прогону спеціально просила її не пере
брати з ними. Напевно, усе залежить від того, як хто розуміє 
слово «занадто». Мені ці зав’язки здаються потворними, че
рез них модель виглядає так, наче в неї зламана щелепа. Лю
сінда знає мою позицію, але, як часто це буває, не поділяє її, 
тому просто проігнорувала мене! Уже не вперше я трохи впа
даю в розпач через те, що мене не слухають —  попри те що я, 
до всього, не впевнена у своїй думці на сто відсотків. Ми вже 
двадцять чотири роки танцюємо ось так одна довкола одної, 
і немає сенсу дратуватися через це сьогодні.

Саша гукає мені зза свого столу за дверима мого кабінету:
 — Що ти збираєшся робити з клубним списком гостей? —  

вона має на увазі велику вечірку, яку ми влаштовуємо після 
урочистої вечері.

 — Нічого, —  кричу я, хоча ця відповідь абсолютно беззміс
товна. Але ще один список гостей зараз мені не під силу.

 — Гаразд. Усе буде добре, —  відповідає вона.
«Усе буде добре» —  це зараз наша мантра, хоча іноді то їй, то 

мені здається, що не буде. Саша непокоїться, що ми запрошує
мо на вечерю забагато людей, тимчасом як кількість столиків 
скінченна. Із друкарні привезли запрошення, і вони прекрас
ні, із трохи розфокусованим фото Кліффорда Коффіна з баль
ною сукнею —  розкішний кадр.
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Померла Заха Хадід —  від серцевого нападу. Я не надто добре 
знала її, але пам’ятаю, яка вона була на вечері для опікунів 
Національної портретної галереї, загорнута в своє страусине 
пір’я, і як я завжди дивувалася й раділа її усмішці, несподіва
ній і теплій.
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Квітень

1 квітня

Снилося, що урочисту вечерю перенесли до Індії. Я забула зро
бити укладку й не маю клатча для телефона і всяких дрібниць. 
Коли я приїжджаю —  із запізненням, у чомусь, що нагадує ска
тертину, —  увесь натовп евакуюють через страшенну пожежу. 
Густий чорний стовп диму мчить до нас через усе місто, почи
наючись, здається, у нашому готелі.

Учора ввечері, повернувшись додому з роботи, на кріслі 
у спальні замість подушки я виявила великий пластиковий 
кошик для білизни, повний води. Усі забули попередити Ану, 
нашу нову прибиральницю, що в Семовій ванні потекли труби 
й там не можна вмикати воду, тож вода тепер капотить зі ще 
однієї лампи в стелі. Я відчуваю, наче будинок —  це моє аль
тереґо, що розвалюється через стрес. Ніколи ще не ламалося 
стільки всього за такий короткий час. Щодня вдома щось про
тікає, чи коротить, чи пускає тріщину, —  хоча це, напевно, ліп
ше, ніж якби те саме відбувалося зі мною.

Сьогодні День сміху й «лінива п’ятниця», якщо не врахову
вати підтвердження про звільнення Еді Слімана з Saint Lau-
rent, про яке ходило стільки чуток. В одній газеті також з’я
вилася стаття про можливий роман Венді Денґ із Путіним, і я 
припускаю, що це може бути першоквітневий жарт. Але ні.

Сьогодні ми майже заповнили програму Фестивалю, і я 
справді задоволена вибором спікерів: Кім Кардаш’ян, Крісто
фер Кейн, Лора Бейтс із проекту Everyday Sexism, Юрґен Тел
лер і Алессандро Мікеле.



245

3 квітня

Я зробила помилку, складаючи програму Фестивалю: знаючи, 
що Лорен Санто Домінґо може виступити лише в суботу, по
ставила її на неділю. Зараз вихідні, але нам треба пересуну
ти три дискусії з вісьмома учасниками, якщо хочемо, щоб той 
захід узагалі відбувся. Я не знаю, наскільки це можливо, адже 
кілька учасників прилітають зза кордону, і страшенно злюся 
на себе, що не помітила цей ляпсус раніше.

Щоб трохи розвіятися, я йду на шопінг. Яка величезна по
милка. Хто в здоровому глузді йде вибирати купальник у квіт
ні, коли тіло вже кілька місяців і близько не бачило сонця? 
Найліпше купувати купальники у відпустці, коли вже звик ла 
бачити себе напівроздягнутою.

Магазини завалені блузками в зборочку й леткими сукня
ми міді. Це саме те, від чого була б у захваті я двадцятилітня, 



246 2016

але тепер вони жахливо на мені виглядають. У чорному ко
льорі ще нічого, аля італійська вдова, але коли це біла марля, 
мене небезпечно заносить на територію Ширлі Валентайн *. 
Я міряю багато речей від Isabel Marant і трохи від іспанського 
бренду Masscob, але дарма. Урештірешт купую дві неймовір
но гарні легкі шовкові сукенки від Edina Ronay. Я розумію, що 
ризикую виглядати в них як літня вчителька географії, і що 
вони анітрохи не модні, але знаю, що почуватимусь у них щас
ли вою. У купівлі одягу багато що вирішує уява. Виходячи з бу
тика Cross із упакованими сукнями, я мрію про ціле літо са
дів і вечірок попереду, крюшон Pimm’s і запах свіжоскошеної 
трави.

Сьогодні неділя. Я намагалася потрапити на виставку Пола 
Стренда в музеї Вікторії та Альберта, але коли пізно по обіді 
приїхала туди, квитків уже не було. Натомість я трохи поблу
кала залами зі скляними виробами та металом, по час ти тому, 
що хочу купити садову хвіртку, а почасти через те, що усвідо
мила: я ніколи не ходжу на їхню постійну виставку. Мені при
слали книжку «Кухня для митців», і я вирішила зламати ру
тину незвичною стравою на вечерю. Без вагань обрала курячу 
печеню поперськи (так, знову курка) і весь вечір готувала. 
Коли я поставила горщик на стіл, Сем підозріливо зазирнув 
туди й запитав:

 — Що це таке? Дуже дивно, —  свідомо натякаючи на свій не
пригодницький смак у їжі. —  Це не куркагриль. Не стейк. Не 
паста.

Я пояснила їм із Девідом, що це куряча печеня поперськи, 
з помідорами та зеленою квасолею, і що є ще миска кускусу 
з нутом і кедровими горішками.

 — Тут немає нічого такого, чого ти не любиш, —  підсумува
ла я, сподіваючись, що це припинить суперечку, і накладаючи 
собі велику порцію.

*  Героїня однойменної британської романтичної комедії.
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Девід спробував стати на мій бік:
 — Напевно, це дуже корисно, —  але за кілька хвилин додав, 

що насправді йому не дуже подобаються помідори. І точно не 
тушковані.

 — Я згоден із Девідом. Мені завжди здавалося трохи див
ним поєднання, там, м’яса й помідорів, —  підлив олії у вогонь 
Сем. Аналіз тривав іще десять хвилин, упродовж яких Девід 
сказав, що ніколи особливо не любив печеню, і додав, що в ній 
часто є жир, вказуючи на шматочок курячої шкірки, який він 
виловив у насиченооранжевому соусі. Я міркую над тим, щоб 
відтепер дати їм можливість самостійно готувати собі їжу.

4 квітня

Софі Дал хоче знову писати, адже дві її дівчинки трохи підрос
ли, і вона пропонує зустрітися, уперше за кілька років —  колись 
вона була регулярною дописувачкою. Вона справжня красуня, 
і мені важко не витріщатися весь час на її обличчя, у якому є та 
легка химерність, що без неї не буває краси. Безперечно, біль
шість чоловіків у Cecconi’s, де ми обідаємо, проводжали її по
глядом, коли вона проходила повз у сірих туфлях на високих 
підборах попри свій і так чималий зріст. А коли ми вже йдемо, 
офіціанти біля вішалок ігнорують двійко опасистих жіночок 
середнього віку, які чекають перед нею, і один поперед одного 
намагаються подати їй пальто. Чи усвідомлює вона, що вигля
дає так, наче прибула з іншого виміру?

Вона наче солодке морозивко —  обличчя у формі серця, ве
личезні блакитні очі, підмальовані тінями синюватого ко
льору, та рожева помада на вустах. Ще вона дуже енергійна 
і справді цілковито свідома того, чого хоче і чого не хоче. Вона 
знає дивовижні байки про різні покоління своєї великої й за
плутаної родини, і коли я пропоную їй написати книгу про цю 
плутанину, виявляється, що вона вже працює над нею. Софі 
пропонує статтю про те, що вдягти до Білого дому, —  її чоловік, 
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Джеймі Каллем, виступатиме там наприкінці місяця з Аретою 
Франклін і Гербі Генкоком. Два роки тому це був би чудовий 
матеріал для нас, але тепер я не можу вирішити, чи не забага
то часу мине, перш ніж ми зможемо його опублікувати, адже 
новина про виступ буде всюди вже наступного дня.

В офісі відбувається щотижнева нарада щодо сайту, і всі ра
діють, що за березень у нас набралося на три мільйони більше 
переглядів, ніж ми цілили. Показники такі величезні, що їх 
важко осягнути, і ніколи до кінця не ясно, що вони означають 
із погляду прибутку чи справжнього зацікавлення глядачів 
у контенті, але в будьякому разі 38 813 597 переглядів сторін
ки —  це колосальна цифра.

Щойно з’явилися новини, що модельєр Ентоні Ваккарелло 
обійняв посаду в Saint Laurent, яку Еді Сліман звільнив мину
лого тижня, і ми обговорюємо, як висвітлити це. Я не знаю Ен
тоні особисто, але його слід у будьякому відношенні менший, 
ніж у Еді. Це не означає, що він не впорається з роботою, але 
часто важко заступати на місце сильної особистості. Нерідко 
наступників таких яскравих персонажів призначають поспі
хом, наче компенсуючи, достоту як буває після розлучення 
з дівчиною чи хлопцем. Іноді наступники ідеально входять 
у роль, а часом виявляються явно не на своєму місці. Уявлен
ня не маю, що це буде. Але треба згадати в журналі.

Завтра починається передпродаж квитків на Фестиваль для 
передплатників журналу, але не встигла я зайти додому, як 
усвідомила, що не маю жодного уявлення про те, як він пра
цюватиме. Можливо, мені й не треба цього знати, але я хоті
ла б. Як сайт із продажу квитків знатиме, що покупець —  наш 
передплатник? Я телефоную на роботу перепитати.

 — Взагаліто ми якраз із цим розбираємося. Тут виникла 
невеличка проблемка, —  каже Анна Краєр пригніченим голо
сом. — Потрібно ввести свій персональний код передплатника. 
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Але система не може перевірити, чи цей код справді належить 
покупцеві.

 — Тобто хто завгодно може ввести будьякий старий код 
і купити квитки на два дні до офіційного старту продажів?

 — Так і є. Здається, Річард уявляв собі, що в нас буде більш 
хитромудра система продажу, ніж є насправді.

Як це часто буває, не зовсім ясно, де починається й де закін
чується ця історія. Річард Кінґерлі, голова відділу продажів, 
завжди казав, що цей код потрібен радше «для збору даних, 
ніж для верифікації», а ми не розуміли, що насправді означа
ють його жаргонізми, але ніхто не зізнавався. Тепер, прямо 
перед стартом продажу квитків, усім ясно, що цю «спеціаль
ну пропозицію» можна легко хакнути, просто вводячи випад
ковий код. Говорячи по телефону й визираючи з вікна своєї 
спальні на парк, я обираю прокрастинацію: ухвалю рішення  
щодо того, чи дотримуватися нашого плану, вранці, коли роз
дратування від усієї цієї ситуації трохи вгамується. Було б 
доб ре розпродати завтра ті квитки раннім пташкам, але мене 
нервує, що наша система така ненадійна —  її може зламати п’я
тирічна дитина. Річард, очевидно, думає, що я розводжу ме
тушню через дрібницю і що ми маємо відштовхуватися від 
припущення, що більшість людей усетаки чесні, і якщо їх 
просять ввести код, вони не будуть його вигадувати. Я, напев
но, менше вірю в людей.

Сьогодні в галереї Саачі відкривається виставка роллінґів, 
і закрита презентація —  це справжня подія для всіх тих ста
рих рокерів: Джаґґер у м’яких туфлях із обличчям аля гора 
Рашмор *, сивий Чарлі Воттс, тонкий, як волосина, наш друг 
Крістофер Сайкс у твіді в стилі містера Жабса **, який радіс
но всміхається, дивлячись на фотографії, що він зробив у сім
десятих під час туру роллінґів. Карінтія Вест, двійник Карлі 

*  Гора, у якій висічено 18-метрові голови чотирьох президентів США.

**  Один із головних персонажів дитячої книжки «вітер у вербах».
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Саймон і подруга Джаґґера, привертає нашу увагу до загону 
трейлерів недалеко від галереї, де тусуються роллінґи з дру
зями. Молодих майже немає, багато хто виглядає так, наче 
в роки вінілу керував компанією звукозапису, а тепер бавить 
онучків. Виставка блискуча: від купи оригіналів альбомних 
обкладинок до постерів, фотографій і чудового відео, серед 
якого —  огляд історії роллінґів із фільму Мартіна Скорсезе. 
У якийсь момент ми всі тупцяємо до підвалу на відкриття ви
ставки, і всім дають по парі 3Dокулярів для перегляду запи
су, де гурт виконує Satisfaction у Гайдпарку. І тоді відчуваєш 
увесь геній музики та музикантів, які задають тон. Групка ді
дуганів, що зачаровують сотні тисяч людей своєю майстер
ніс тю, стилем, харизмою, звуком.

Сьогодні виходить травневе число з Кейт Мосс у футболці рол
лінґів на обкладинці, і це ідеально вчасно —  набагато краще, 
ніж якби матеріал вийшов у попередньому числі, як ми пла
нували. Цікаво, що на виставці слабкою ланкою був саме одяг. 
Те, що виглядало дивовижно на сцені і, без зайвого хизування, 
у нашій фотосесії, на манекенах здавалося дешевим і трохи 
сумовитим. Виставка одягу —  це завжди складно, і час то ре
зультат розчаровує. Ось чому я не хотіла ніякого одягу на ви
ставці Vogue. Приберіть людину —  рух і момент —  і тканина рід
ко коли зіграє самотужки. Тож у колекції вельветових штанів, 
стиляжних пальт і вузьких футболок не було й сліду тієї роз
коші, яка відчувалася тоді, коли група вдягала все це на сцену.

Я побилася об заклад із Беном Ґолдсмітом, який був на вечірці 
зі своєю вагітною дружиною Джемаймою, що його брат Зак не 
виграє вибори мера. Бен муситиме пригостити мене обідом, 
якщо виграє Садік Хан, і навпаки. Я розповіла йому, що Са
дік казав, як дуже йому і його донькам сподобалася виставка 
в Національній портретній галереї, і що це, звісно ж, забезпе
чило йому мій голос. «От самовдоволений гівнюк», —  відповів 
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Бен, сміючись. У нього запальний погляд, що дістався йому 
від батька.

5 квітня

Урештірешт я ухвалила рішення запустити продаж квитків  
цього ранку, хай і з бракованою системою, і ми оголошує мо 
програму. Це не Ґластонбері *, але принаймні у нас є сорок 
учасників на два дні. Мені дали пароль, щоб моніторити про
дажі, і я страшенно хвилююся, коли вперше авторизуюсь —  
через двадцять хвилин після початку, —  але бачу, що все роз
бирають, включно з нашою новинкою —  дуже дорогими «зо
ло ти ми» квитками, які дають право доступу на всі заходи та 
ще деякі бонуси. Із минулих років я знаю, що стеження за про
дажами стає одержимістю й панує над моїм настроєм. Коли 
продажі не рухаються, це дуже пригнічує, а вдалий день мене 
окрилює. Може, треба встановити ліміт: перевіряти не більше 
ніж двічі на день? За два дні квитки будуть доступні широко
му загалу, це ще більш захопливо, адже саме тоді почнеться 
справжній рух.

Перша примірка святкової сукні в ательє Ердема на СаутОдлі 
стрит. Я розповідаю йому, що непокоюся, а він каже, що немає 
потреби хвилюватися і що все буде «супершик». Він розшив 
тонку прозору тканину темносиніми паєтками, і я одразу ро
зумію, що це виглядатиме на мені жахливо, скільки б він не 
«защипав». Я стою в бляклому морі килима в кімнаті для при
мірок, і в дзеркалі відображається моя постать у якійсь гро
міздкій туніці в паєтках. Ми прибираємо рукави, робимо сук
ню приталеною і вирішуємо, що спідниця має бути вузь кою, 
можливо, із розрізом. Як справжній майстер, Ердем починає  

*  Ґластонберський фестиваль —  один із найбільших музичних фестивалів вели-

кої Британії.
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надавати сукні форми, тож я вже не така схожа на сардельку 
в паєтках, і навіть починаю бачити в задумі потенційну кра
су. Ердем сам доситьтаки красивий. У нього бліда гладенька 
шкіра й темні очі мигдалевидної форми, і він так чарівливо 
поводиться, підколюючи сукню, що моя впевненість зростає. 
Ердем —  далеко не відкрита книга, і я підозрюю, що він, певно, 
часто каже зовсім не те, що думає, але як для кутюр’є, що на
магається змусити жінок полюбити самих себе, такий підхід, 
можливо, служить йому добру службу. Звичайно, проблема 
не в сукні, а в мені, і якби я була на три дюйми тоншою і на 
три дюйми вищою, виправляти довелося б менше.

9 квітня

Сьогодні день народження Девіда. Ще сьогодні субота, і це над
звичайно тішить. Я намагалася переконати його влаштувати 
вечірку, але він не захотів, а тепер я дуже вдячна йому за це, 
таке полегшення —  нічого сьогодні не організовувати. Учора 
ми надіслали число Сторіччя на фінальну корекцію, тож від
нині в нього неможливо внести зміни. Я гортала роздруковані 
сторінки макета в чорному швидкозшивачі, аби побачити все 
по порядку, і відчувала велику гордість за ту роботу, до якої всі 
доклалися. Покупець отримає щось сповнене оригінальності 
й креативності, а не просто перекроєні знімки з червоних до
ріжок і рекламні фото брендів, як у стількох інших журналах.

Тепер слід зосередитися на Фестивалі й урочистій вечері. 
Я набрала чимало ваги, і знаю, що це через стрес. Не той стрес, 
у якому живуть люди з важкою долею чи проблемами зі здо
ров’ям, а стрес людей із країн першого світу, викликаний ме
тушінням від однієї думки до іншої, кружлянням запитань 
у голові та перевантаженням вигаданими амбіціями. У моє
му щоденнику зустрічі розписано на кожні півгодини. Зву
чить так, наче від цього можна було б схуднути, та не в моєму  
випадку.
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Девід каже: «Ти маєш діяти як егоїстка», —  це, очевидно, 
формула анонімних алкоголіків і наркоманів, яка означає, що 
хай як незручно це не було б для інших, треба робити те, що 
треба робити. У їхньому випадку вони мали б одужувати від 
своєї залежності. У моєму випадку я мала би на місяць пере
стати готувати вечерю. Так я їла б менше і навіть мала би час 
передихнути. Але звучить це тоскно й безнадійно, до того ж 
із нами живе Сем, а я почувалася б жахливо, якби перестала 
його годувати, хоча зазвичай він цілком самостійний. Ще ме
ні бракувало б зібрань за столом, коли можна обговорити, як 
пройшов день, і розслабитися з тарілкою їжі та келихом вина.

Знімальна група майже не з’являється в  нашому офісі, 
і лю ди постійно питають мене, якою, на мою думку, вийде до
кументалка. Вони підозріливо ставляться до підходу Річар
да, який Фіона Ґолфар називає «безталанним». Кричуща на
ївність запитань, які він ставить, змушує їх почуватися так, 
наче їх якось ошукують. Я довіряю йому десь на 70 відсотків, 
але все одно не маю жодного уявлення про кінцевий резуль
тат. Я знаю, що будьякий режисер документальних фільмів, 
швидше за все, шукатиме сюжетні лінії і що не всіх нас пока
жуть у хорошому світлі. Я також знаю, що режисери докумен
тальних фільмів, як і журналісти, можуть збивати з пантели
ку. Жага дістатися найпотаємніших глибин своєї теми часто 
змушує їх поводитися або дико драматично, або, навпаки, 
емоційно нейтрально. Але хіба я погодилася б на це все кілька 
місяці тому, якби не була переконана: цей рік настільки важ
ливий, що варто зробити все, аби він запам’ятався?

Тепер, коли програма Фестивалю готова, з’явився новий жах —  
люди, які скасовують свій виступ, як зробила Клер Вейт Кел
лер, дизайнерка Chloé. Треба шукати їй заміну, а це дуже важ
ко на такому пізньому етапі. Це має бути хтось доречний саме 
в  цій розмові, хто гармоніюватиме з  іншими учасниками. 
Мені потрібна жінка. На щастя, більше ніхто не передумав.
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У день, коли про витік панамських документів волають усі за
головки новин, я обідаю зі своєю подругою Джаніс Блекберн. 
Вона розповідає, що колись, кілька років тому, була з чолові
ком на Кайманових островах у ранні дні їхнього нового стату
су офшорної зони, і це було найжахливіше місце в її житті, яке 
так кишіло комарами, що з клубу, де вони зупинилися (готелів 
там не було), до ресторану по сусідству їм доводилося перебі
гати крізь густу хмару комах.

11 квітня

Після обіду до офісу залітає Бен Елліот. Я обожнюю Бена —  за
сновника консьєржсервісу Quintessentially та племінника гер
цогині Корнуельської. В іншому житті я страшенно хотіла би 
бути його дружиною —  думаю, з таким ніколи не занудьгуєш. 
Не встиг він присісти, як уже почав вичитувати мені, бо хтось 
переказав йому мої слова, що голосуватиму за Садіка Хана, 
якого він вважає слизьким типом. Бен —  близький друг Зака 
Ґолдсміта і його неофіційний агітатор у передвиборчих пере
гонах, тож він торохтить про те, як його розлютило повідом
лення в Evening Standar, що я голосуватиму за Хана. Я кажу, що 
теж здивована, бо цю інформацію надала їм не я, і я не дума
ла, що мій приватний коментар буде оприлюднено. Я розпо
відаю, що мені вже всі вуха протуркотів брат Зака Бен, а мій 
особистий голос жодним чином не вплине на позицію Vogue. 
Щодо виборів мера я збираюся бути цілковито неупередже
ною. Щодо референдуму я таких намірів не маю.

За збігом обставин, сьогодні працівникам нашого сайту 
повідомили, що після численних пропозицій Зак відмовився 
відповідати на запитання про те, що він зробив би для мод
ної індустрії та торгівлі, які ми надіслали обом кандидатам. 
Садік, проте, погодився, тож ми зможемо опублікувати лише 
його відповіді. Я кажу про це Бену, і він негайно хапає телефон 
та дзвонить асистентам Ґолдсміта, щоб пояснити, наскільки  
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важливо надати ці відповіді, особливо зважаючи на те, що 
«Александра —  такий відданий прихильник Зака». У Бена роз
котистий приємний голос, він швидко переходить від однієї 
теми до іншої, густо пересипаючи мовлення «гівном» і «сран
ню». Бен —  один із тих небагатьох, кому може зійти з рук кос
тюмтрійка із хустинкою в кишені. Він залишає мене з купою 
пропаганди за Зака та обіцянкою якось повечеряти разом, із 
його дружиною МеріКлер і Девідом, —  я збираюся змусити 
його дотримати цієї обіцянки. Хто б не переміг.

13 квітня

Після активного старту продаж квитків сповільнився, чого й 
варто було сподіватися, виходячи з досвіду попередніх років, 
але це все одно нервує. Треба просувати всі наші додаткові за
ходи, на кшталт розмов про тренди майбутнього сезону або 
підказок стиліста Люсінди на це літо. Часто дуже легко по
думати, наче всі знають про принцип роботи Фестивалю не 
менше за нас, але, виявляється, багато хто купує квитки, щоб 
почути певного спікера, і не має змоги оцінити інші заходи, 
включені в ціну. Квитки, втім, дорогі, а дата —  кінець травня —  
незручна для студентської аудиторії, адже на носі іспити.

Щойно в залі засідань я мала ще одну годину інтерв’ю для до
кументалки. Я здивувалася, коли Річард розповів, наче моя 
мама сказала, що я найбільше з усіх дітей засмучувалася че
рез постійну її відсутність. Не пригадую, щоб вона колине
будь казала це мені.

Наразі в моєму житті є кілька рівнів, і це заплутує. Є по
всякденна реальність, є світ, що потрапляє в камеру, є цей що
денник, до якого я записую перші два виміри, а ще, конкретно 
зараз, є таємна королівська обкладинка. Іноді я забуваю, що 
кому сказала. Коли Річард питає, як мені процес зйомок, я вод
ночас думаю про те, щоб написати, як він запитав мене про це.  
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Як мені зйомки? Суміш розуміння й зацікавле нос ті, мабуть. 
Це я вирішила погодитися на них, але всі мої працівники му
сять брати участь, тож я відчуваю велику відповідальність. 
Річард обурюється, коли я кажу, що в офісі йому загалом не 
дуже довіряють. Як завжди, важко зрозуміти, чи його відпо
відь (його ображає, що люди думають так) щира. Хоча я впев
нена, що в його намірах не було нападатися, я також знаю, що 
головна розвага —  це протистояння, сюрпризи та масштабні 
панорами, а не детальний особистісний аналіз. Його запитан
ня часто звучать досить розмито, але їх не буде чути у фільмі, 
тож, можливо, це не страшно.

У мене болить плече, і вчорашня йога не допомогла. Я нила, 
що почуваюся товстою, поки Одрі намагалася поліпшити мою 
позу воїна, і вона сказала, що кавова гуща допомагає від целю
літу. У мене немає целюліту, лише жир —  але вона сказала, що, 
можливо, від нього гуща теж допомагає, якщо втирати її в ду
ші. Я думала, що кавову гущу використовують, аби відвадити 
від рослин равликів і слимаків, а цей спосіб застосування ні
коли не пробувала, та, ймовірно, і не спробую.

Анна демонструє сувеніри, які ми плануємо продавати на  
Фестивалі. Серед них —  найбільший у світі кобальтовосиній  
пляжний рушник із білим написом «Vogue —  Богиня пляжу  
цьо го літа», який я вже хочу купити своїм похресницям. Пат
рік Фуа єре з відділу передплат займається екоторбами руч
ної роботи на подарунок кожному новому передплатнику. 
Мину лого року це прекрасно спрацювало —  він зробив зо ло
тис ті тор би з тисненням Vogue, —  але Патрік каже, що не мож
на робити їх знову, бо торік ми презентували сумки як ліміто
вану серію. Ще він каже, що не пробачив би собі, якби зробив 
те саме вдруге, адже так не чесно. Із його французьким акцен
том це звучить дуже емоційно. Натомість він пропонує прозо
рий пластиковий пакет, який і мені, й Анні здається не таким 
гламурним, але нам треба вирішити все сьогодні, і, як каже 
Анна, над нами «нависла загроза заколоту».
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14 квітня

У газетах сусідять спекуляції про перший виступ Корбіна про
ти виходу з ЄС та новини про запуск продажів колекції Алек
си Чанґ для M&S. Відгуки загалом дуже позитивні, з акцентом 
на те, що ця колекція привабить молодшу аудиторію, якої не 
вистачає магазину. Хоча на фотографіях є кілька мінісуконь, 
адаптованих зі старих колекцій і вдягнутих на вісімнадцяти
літніх, я все одно побилася б об заклад, що юні дівчата навряд 
чи ходитимуть у M&S. У колекції, можливо, і є речі, які Алекса 
називає ідеальним «святковим» одягом, але, думаю, пухнасті 
рожеві светри чи ті самі мінісукні носитимуть матусі поверх 
леґінсів. Незважаючи на сам продукт, цінності бренду навряд 
чи спокусять наймолодших покупців. Та й не треба. Для моло
ді є купа інших магазинів.

Хай там що, а насправді абсолютно не важить, хто купує ці 
речі, поки вони продаються, а вони, я впевнена, продадуться, 
і то у великій кількості. Я не здивована, що Алекса планує за
пустити власну дизайнерську лінійку, хоча одна з найбільших 
переваг роботи на відомий бренд —  це вже наявна величезна 
команда й налагоджена система збуту, що найважливіше.

До мене навідується одна з колег, яка зараз у декретній від
пустці. Її Instagram переповнено фотографіями прекрасно
го немовляти й коментарями про блаженне життя, але вона 
каже, що провела другий місяць переважно в сльозах, бо її чо
ловік постійно казав: «Подзвони своїй мамі». Ось що дратує 
мене в Instagram. Картинки створюють ілюзію прекрасного 
життя, що має викликати заздрість і захват. Звичайно, усе, що 
ми публічно про себе кажемо, редагується —  цей щоденник 
найяскравіший приклад, —  але в Instagram є щось, що особли
во докладається до підміни реальності вигадкою.

Цими днями я запостила знімок мого першого доручен
ня для журналу. Це записка 1977 року від Беатріс Міллер, ре
дакторки Vogue, у якій вона просить мене написати «лист» із 
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університету про те, хто що носить, хто про що говорить, хто 
що дивиться. У пості я не згадала, що мене попросили напи
сати статтю, тому що в той час моя мати була однією з редак
торок Vogue і запропонувала їм мене. Потім на роботі ми об
говорювали, що цей пост набрав більше лайків, ніж будьякі 
мої інші дописи, —  набагато більше, ніж фотографії з якогоне
будь модного показу. Саша сказала: «Треба дізнаватися, чого 
хочуть від тебе передплатники». Тоді додала, що її найпопу
лярніші пости —  це пейзажі, аж ніяк не люди. Чи значить це, 
що від мене хочуть ностальгії та спогадів про Vogue? Сподіва
юся, ні. Мене дуже гнітило б, якби я стала просто складом для 
минулого.

Ательє Ердема оформлено в синьосірих тонах, що слугує пре
красним тлом для його мережива й квіткових візерунків, а та
кож для антикварних меблів зі світлого дерева та творів мис
тецтва. Я трохи запізнююся на другу примірку, почуваючись 
дещо незручно, бо застуда, якою всі вже перехворіли, наздо
гнала й мене. Голова не варить, а очі червоні на вигляд і за від
чуттями —  не найкращий стан, щоб розглядати себе в дзеркалі, 
поки тебе загортають у вечірню сукню. Щоб якось компенсу
вати це, я трохи більше постаралася —  нафарбувалася яскраві
ше і взула високі підбори, це справді згладило ефект.

Сукня, що висить у кімнаті для примірок, уже набуває сво
їх обрисів. Сині паєтки, на щастя, замінили набагато більш 
вигідними темносріблястими, а  виріз човником спереду, 
про який я просила, вже на місці, облямований, як і пахви та 
глибокий Vподібний виріз на спині, чорним попліном. Хоча 
не все ще ідеально —  спідниця заширока, а поплінові стрічки 
спереду, які мають створювати подіумний вигляд, мені не па
сують, —  цього разу, вдягаючи сукню, я почуваюся щасливою. 
Коли вже густа вишивка опиняється на місці й ми завершуємо 
з надлюдськими Ердемовими «защипами», мені здається, що 
виглядатиме вона й справді гарно.
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 — Сережкиканделябри, —  каже Ердем, дивлячись на мене 
в дзеркалі. —  Ти маєш вдягти сережкиканделябри.

 — Так, — відповідаю я й додаю, підколюючи його: —  І теніс
ний браслет.

 — Так, звичайно. Тенісний браслет, —  захоплено повторює 
він, наче вперше чує про це, так серйозно, що я й справді не 
знаю, чи він забув, як ми довго обговорювали цю тему і як він 
сам запропонував цю натоді невідому мені прикрасу. —  Тре
ба зосередитися на білизні. Чи не хотіла б ти вдягти щось, що 
створювало б форму? —  питає він, мружачись, але не дивля
чись прямо на мої груди, яким і справді не завадило б щось із 
того відділу.

Я запитую його, що він думає про колекцію Алекси для M&S, 
адже знаю, вони дружать. Та Ердем не дає прямої відповіді.

 — Колись я працював у M&S, —  весело каже він. —  У відділі 
замороженої їжі. У великих рукавицях. Завантажував холо
дильник... А ти не хочеш спробувати довгу... —  додає він, див
ля чись на сукню й уявляючи її довгою, —  ...і зі шлейфом? Це 
легко.

Я повторюю, що мені шкода, і що я розумію —  це був би його 
ідеал, але сукня не буде ні довгою, ні зі шлейфом.

 — Я вдягну смокінг із цупкого шовку від Lanvin, —  каже Ер
дем, фотографуючи мене на телефон. —  Обожнюю смокінги.

Він показує мені фото сукні для Емілії Кларк із «Гри пре
столів», із якою йде на цьогорічний Met Gala * за кілька тижнів. 
Хоча вона крихітна кишенькова Венера, виглядає дивовижно 
в цій сукні —  дуже довгій, із прекрасним пір’яним шлейфом.

Увечері прийшли відповіді Зака Ґолдсміта на наш опитуваль
ник, тож завтра вранці можна опублікувати їх обох. Ні один 
не каже чогось такого, чого б я не чекала. У відповідях Саді
ка частіше зринають імена, пов’язані з британською модною 

*  Бал на підтримку Інституту костюма нью-йоркського музею Метрополітан.
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індустрією, тим часом як Зак, здається, не хоче показати себе 
надто ознайомленим із нею й почувається зручніше, вислов
люючись на теми оренди робочих приміщень та підтримки 
британського продукту. Це й не дивно. Думаю, Зак, якого я 
вважаю кандидатом від еліти, має вроджену недовіру до того, 
що могло б здатися фривольним чи належним до закритого 
світу привілейованих, тоді як Садік радше вважає, що здобуде 
популярність у суспільстві, будучи посвяченим у щось таке.

15 квітня

Я не витримала й залишилася в ліжку з гарячим лимонноім
бирним чаєм. Відчуваю, як застуда простує протореним шля
хом від горла до носа. На щастя, її вдалося стримати на один 
день, тож ми з Джо Еллісоном із газети Financial Times змог
ли провести дискусію вчора ввечері в театрі Національної 
портретної галереї. Я зосередилася на змінах у світі моди від 
1992 ро ку, коли я обійняла посаду редактора, до сьогодні. Ціка
во, чи відбулися такі ж разючі зміни в кіно, чи театрі, чи видав
ничій справі, —  можливо, так. Для мене найбільша відмінність 
у тому, скільки людей тепер обізнані й зацікавлені в моді —  
усіх цих брендах, магазинах, модельєрах. У 1992 такі все ще 
траплялися відносно рідко, а Vogue був одним із нечисленних 
джерел інформації. Потім відбувся разючий злет у висвітлен
ні моди в пресі, особливо в газетах, де бухгалтери порахували, 
що мода приносить значний дохід, а потім з’явилися цифрові 
технології, які дозволяють висловитися кожному.

Від публіки лунали хороші запитання. Одна дівчина помі
тила, що на обкладинці першого числа під моєю редакцією, 
за квітень 1992, було написано: «Чи нам досі потрібен фемі
нізм?», і запитала мене, що я тепер про це думаю і чи вважаю 
себе феміністкою. Мені завжди важко відповідати на таке, 
адже знаю, що мушу без вагань сказати «так». Але, якщо чес
но, про фемінізм я рідко коли міркувала в особистому плані, 
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не теоретично. Я знаю, мені слід відчувати більший ентузіазм 
із цього питання і виходити за межі особистого, але якщо тебе 
виховали в сім’ї журналістів, де завжди чекали, що ти, як жін
ка, маєш працювати й досягати успіху не менше за чоловіка, 
то ця тема не викликає в тебе того емоційного резонансу, як, 
можливо, у жінок із інших сімей або з іншими професіями.

Але, з іншого боку, мій батько часто кричав на мене, що ні
хто не захоче зі мною одружитися, якщо я не схудну або якщо 
не припиню так багато сперечатися. Хоча це не важливо, бо я 
ніколи не сумнівалася, що він мене любить. Учора вночі, впер
ше за кілька років, я прокинулася вночі й дуже захотіла поба
чити, як він заходить до квартири, де ми жили, кладе на сто
лик у передпокої свій фетровий капелюх і йде до кабінету, де 
ми всі вечеряли, увесь такий швидкий, і рішучий, і, маю ска
зати, самозаглиблений, як завжди. Я відчула б його солодку
ватий запах, який не змінився відтоді, як ми були крихітні 
й заповзали вранці до ліжка батьків, а він робив ногами намет 
із простирадла, під яким ми вовтузилися.

Мені написав Стівен Квінн, щоб запитати, чи є в нас відео, 
яке можна буде показати разом із тим, що ми називаємо «об
кладинкою під угодою про нерозголошення», а ще щоб пові
домити: йому не подобаються знімки на обкладинку липне
вого числа, які він щойно бачив: «Вона наче розмащена по всій 
обкладинці». У нас немає відео з герцогинею Кембриджською, 
ні, і він неправий щодо фото Рене, які здаються мені дуже 
принадними.

Я слідкую за висвітленням у пресі поїздки герцога й гер
цогині по Індії та Бутану, аби розуміти, що про них кажуть. 
Загалом виглядає так, наче їм усе вдалося, бо про «лінивого 
герцога» ніхто не згадує *. Я вже можу уявити, які заголовки 

*  «Лінивий герцог» (Lazy duke) —  пісня джазового композитора Дюка еллінґто-

на. 2015 року принца вільяма називали «лінивим герцогом» через те, що він 

нібито ухилявся від своїх обов’язків.
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супроводжуватимуть новину про нашу обкладинку, від «У неї 
є час на фотосесію для Vogue, але не на свої обов’язки» до «Не
вже треба задіяти весь персонал Vogue, аби змусити найбільш 
фотографовану жінку на світі виглядати як звичайнісіньке 
дівчисько?». У кожному аспекті є куди вставити свої брудні 
п’ять копійок. Але дивлячись на фотографії з подорожі та ве
личезну кількість одягу на зміну, я більше ніж будьколи від
чуваю, що наші знімки справді зображають Кетрін Кембридж
ську, а не «герцогиню». Я знаю, нас критикуватимуть за те,  
що не зняли її більше схожою на казкову принцесу, але нара
зі це було б недоречно. Думаю, людям цікавіше бачити щось 
«справжнє», а вечірні сукні й жіночні платтячка в чомусь біль
ше нагадують уніформу, ніж джинси й футболки.

19 квітня

Їдучи з Девідом до офісу Vogue, я слухаю популярну гостро
соціальну передачу Ніка Феррарі на LBC із запитаннями від 
публіки. Обговорюють, чи слід заборонити короткі спідниці 
й вузькі штани у шкільній формі та замінити їх на ширший 
одяг, щоб «масивні» дівчатка (їхнє слово, не моє) не почували
ся неповноцінними. Запрошений до студії «експерт» із розла
дів харчування зауважує, що дуже важливо допомагати під
літкам прийняти своє тіло, адже шкільні роки —  це час, коли 
дитина починає гостро усвідомлювати фізичні зміни, і багато 
тинейджерів мають хитку самооцінку. Девід, який намагаєть
ся читати Guardian на пасажирському сидінні, бурчить, коли 
я кажу: я знала, що я «масивна», років із трьох: у танцях мені 
доводилося бути грозовою хмаркою, а не краплинкою дощу.

Останній день на роботі перед поїздкою на Тенеріфе з Семом. 
Ми проводимо нараду, на якій пишемо заголовки на серпневу 
обкладинку. Довго обговорюємо, як назвати статтю про трьох 
жінок, які їдуть у спавідпустку й повертаються з рішенням 
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змінити життя —  народити дитину, покинути чоловіка, зміни
ти роботу. Якщо використаємо слово «спа», чи не звучатиме 
це надто пласко? Якщо напишемо «їдуть у відпустку», чи до
статньо це цікаво? Урештірешт ми зупиняємося на «Манд
рівкаперевтілення. Подорож, яка змінила моє життя». Якщо 
довго сперечаєшся щодо заголовків, вони втрачають сенс та 
привабливість.

Я пропоную вказати на обкладинці інтерв’ю з Федеріко 
Маркетті під заголовком «Король модної онлайнторгівлі», 
і через це Емілі виголошує цілу тираду. «Це ще один чоловік. 
Просто ще один чоловік, —  каже вона. —  Це не надихне наших 
читачок. Блискучу жінку замінив іще один чоловік у костюмі. 
Я не думаю, що це дуже добре. Нетелі [Массене] була тут дуже 
популярна».

І знову мене дивує, наскільки у нас із нею різні реакції. Ме
ні не дуже важить, чоловік чи жінка виконують певну роботу, 
поки вони мають що сказати і творять щось цікаве. А Федеріко 
тепер —  великий гравець на арені. Емілі, очевидно, вважає, що 
ми завжди маємо вболівати за жінок.

22 квітня

Зараз я в номері 136 у секції Tagor Villa готелю Ritz Carlton на 
Тенеріфе, вирішую, що вдягнути на цілий день лежання біля 
басейну, коли раптом чую писк електронки з ноутбука. Лише 
дев’ята година ранку, другий день нашої з Семом подорожі, і я 
намагаюся балансувати між кількаденним відключенням від 
роботи й намаганням не пропустити нічого надважливого. 
Читання листів зменшує ефект «відриву», і я сперечаюся сама 
з собою. Якщо я не хочу вмикатися в те, про що мені пишуть, я 
маю просто не читати. Але не можу стриматися. Мені спадає 
на думку, що я ризикую перетворитися на кризоманку, здат
ну відчувати, що посправжньому існую, лише коли довкола 
мене розігрується якась драма. Тож я не читала лист хвилин 
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десять, а коли всетаки прочитала, мій шлунок ледь підстриб
нув від радості: Саша пише, що Кім Кардаш’ян і Каньє Вест не
сподівано вирішили завітати на урочисту вечерю.

Радію, бо навіть я, хоч ніколи не бачила жодної серії «Сім’ї 
Кардаш’ян», беззахисна перед силовим полем Кардаш’ян, а 
в залі, де і так буде багато відомих людей, важливо мати ко
гось із особливим ореолом. Що більше впізнаваних персон 
на вечірці, то більше інші впізнавані персони почуватимуть 
себе в правильному місці в правильний час. А К. і К., без сумні
ву, впізнавані. Ця новина накладається на вчорашню звістку 
про те, що Емілі чула, начебто чоловік її сестри Девід Кемерон 
збирається прийняти запрошення. Він думає прийти на апе
ритив, виголосити промову про креативні індустрії в Брита
нії й піти, хоча Саманта хотіла б лишитися. Я знову сподіваю
ся на магію типу «КеррітаВікторія», цього разу з Кемероном 
і Кім. Це дивовижне поєднання, такі поєднання роблять мою 
роботу веселішою.

Досі наша родинна подорож —  саме блаженство, і поки я 
читаю й вилежуюся на сонечку, Сем повторює теорію на іспит 
із водіння, а зустрічаємося ми за їжею. Зараз ми не дуже бага
то часу проводимо вдвох, і це, мабуть, єдина наша спільна від
пустка за весь рік, тож я ціную кожен момент. Я розповідаю 
йому про Кім і Каньє. Він виказує ввічливу зацікавленість, але 
якби я хотіла більшого ентузіазму, то, мабуть, треба було по
чекати, поки він трохи поснідає. Поки ми сидимо в рестора
ні з краєвидом Атлантичного океану —  я п’ю чорну каву, а Сем 
їсть круасан, запиваючи апельсиновим соком, —  я отримую 
ще одного листа від Саші про те, що Том Круз також, можли
во, прийде на вечерю. Кажу про це Сему. «Том Круз? Це дуже 
стрьомно», —  от і вся відповідь. Я вирішую не розводитися сьо
годні про список гостей на урочисту вечерю. Сем дивиться 
в свій телефон і каже, що помер Прінс. Звичайно, мені не бай
дуже, але я (на відміну від того дня, коли помер Девід Боуві) 
нічого не відчуваю. Новини, але чужі.
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Я взяла з собою сміховинно багато речей на п’ять днів, тож 
складаю цей список, аби не повторити помилки:

 • 5 футболок
 • 5 вільних топів
 • 2 светри
 • 5 штанів
 • 2 спідниці
 • 1 цільний купальник
 • 2 роздільні купальники
 • 3 сукні
 • 2 кардигани
 • 2 жакети
 • 5 пар взуття

І це не рахуючи ноутбук, айпад, айподnano, заспокійли
ве —  Rescue Remedy, лосьйон для засмаги Sisley, чотири книги, 
п’ять журналів, електронну книжку Kindle, косметику і звичні 
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гігієнічні засоби. Мій батько подорожував із валізою ліків про 
всяк випадок, на кшталт таблеток від кашлю, аспірину, пігу
лок від нетравлення —  і я, безперечно, успадкувала цю звичку. 
Коли ти готовий до будьяких обставин, менша ймовірність 
того, що доведеться використати цю аптечку, —  ось яка логіка 
тут діє.

Я знову пригадую список речей Петті Сміт із «Потягу “М”» 
і схожий список Джоан Дідіон із її есе «Білий альбом», який 
вона «приклеїла скотчем на дверцята шафи» і який включав 
«панчохи, сигарети, 2 светри чи комбідреси, бурбон, друкар
ська машинка» —  стопкадр із іншої епохи. Зараз я читаю її ро
ман «Останнє, чого він хотів» про контрабанду зброї та бруд
ну торгівлю на Богом забутому острівці в Карибському морі. 
Сьогоднішній Guardian повідомляє, що членів британської 
банди визнали винними в найбільшому відомому перевезен
ні зброї зі Східної Європи, включно з автоматами Калашнікова  
та кулеметами. Реальність і вигадка так легко змішуються. За
раз майже неможливо увійти у великий готель міжнародної 
мережі на кшталт цього, не думаючи про а) безтілесних при
мар Тома Гіддлстона та Г’ю Лорі, що скрадаються в лоббі в се
ріалі «Нічний адміністратор» за книгою Ле Карре; та б) напа
ди ІДІЛ на курортні готелі в Тунісі та Ґані.

Знову пищить ноутбук —  ще один лист. Яка наша позиція 
щодо «vipпослуг та безпеки» для К. і К.? Ми їх забезпечуємо? 
Не існує безкоштовних зірок.

24 квітня

Самотня чорна бентамка * марширує довкола басейну за Оска
ром, офіціантом, який безперервно і люб’язно пропонує напої 
та допомогу з парасолями. Підслуховуючи розмову свого лінь
куватого сусіда з іншим курортником, я дізнаюся, що багато 

*  Декоративна карликова порода домашніх курей.
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хто раніше волів би в цю пору року поїхати на Близький Схід —  
Дубаї, Оман, РасельХайма, —  але обрали Тенеріфе, бо дума
ють, що тут безпечніше. Альваро, тренер із тенісу, каже, що, 
як йому здається, дме «каліма» —  сухий, повний пилу й піску 
вітер із Північної Африки. На пагорбі над кортами вишикува
лися шеренги пальм, такий собі армійський батальйон, гото
вий до вторгнення. Поки Альваро намагається підправити мій 
незадовільний удар зліва, я чую, як вони шелестять на вітрі.

Попри промислові запаси ліків у моїй валізі, я знехтувала пі
гулками від розладу шлунка, який спіткав мене вчора ввечері. 
Сусіди по басейну пропонують Іммодіум, і я з вдячністю при
ймаю його. Усі тут читають Daily Mail. Уявляю, що вони по
думають про фото герцогині, коли побачать їх у газеті через 
кілька днів, і не можу вирішити, чи сподобаються їм знімки, 
чи ні. Але я знаю, що їм буде цікаво.

27 квітня

Почався зворотний відлік. Збираємо PRнараду, щоб обгово
рити, що, кому й коли ми що повідомляємо, і я почуваюся вин
ною перед більшістю людей у кабінеті, які досі не знають про 
той справді гучний матеріал. Але випуск надто скоро, щоб ри
зикувати. Лорен Мілліґан і Люсі Гатчінґз із команди сайту не
ймовірно серйозно ставляться до своєї роботи, і під час роз
мови я усвідомлювала, що всі їхні ретельні плани підуть на 
смітник, щойно вони дізнаються про фото герцогині, із якими 
їм тоді доведеться ще добряче побігати.

Я хочу, щоб фотографії вперше побачили в друкованому 
вигляді або, принаймні, в цифровій версії друкованих видань. 
Для Vogue велике значення має матеріальний об’єкт, і хоча я 
знаю, що знімки, ймовірно, з’являться в мережі ще до того, як 
недільні газети опиняться на столах у людей, я все одно хочу 
відчути той захват —  побачити їх спочатку на першій шпальті, 
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а не в Instagramстрічці. Утім, я не можу обговорювати це зі 
своїми колегами —  тільки з Нікі Ітон, яка таємно складає ре
ліз. Диво, що нам удалося так довго тримати це в секреті, але 
треба протриматися ще приблизно вісімдесят чотири години.

На Тенеріфе я наказала собі не перевіряти статистику прода
жів квитків на Фестиваль, але щойно опинилася за своїм ро
бочим столом —  насамперед зайшла на сайт. Дивно, але вчо
ра, після дуже нудного вікенду, у нас був злет. Такі заходи 
дуже погано діють на нерви, адже багато хто не купує квитки 
до останньої миті. Я попереджала Стівена Квінна та Ніколаса 
Коулріджа, що через вартість величезного шатра на цьогоріч
ному Фестивалі ми заробимо менше, ніж на торішньому. Сті
вен написав надзвичайно люб’язного листа з висловленням 
підтримки і сказав не хвилюватися, нагадуючи мені про всі 
наші чудові звершення цього року. Ніколас відреагував трохи 
гостріше —  сказав, що «назагал» погоджується зі Стівеном, але, 
безперечно, наступного року шатра не буде й прибуток можна 
буде збільшити. Наступний рік —  це поняття, яке я запечатала 
у вакуумний пакет і відклала в далекий закуток мозку, щоб 
переглянути через кілька місяців. Просто зараз я не хочу, щоб 
«наступний рік» прийшов.

У газетних заголовках майорить ім’я Філіпа Ґріна у зв’язку 
з йо го роллю в закритті мережі BHS. Те, що він зібрався купи
ти велику яхту, виглядає не дуже добре в контексті краху пен
сійного фонду. Але я завжди добре ладнала з Філіпом і збира
юся сьогодні подзвонити йому й запитати, як у нього справи.

Завтра виходить моя остання книжка, «Папуги», у м’якій 
обкладинці. Бідні папуги —  вони почуваються покинутими у 
всій цій метушні, хоча майже три роки, поки я писала їх, вони 
були в центрі моєї уваги. У книжці папуги —  це ексцентричні 
зіпсуті брат і сестра, італійці, чий образ ґрунтується на двох 
золотистосмарагдовобірюзових довгохвостих папужках —   



КвІ тень 269

вони якось залетіли в садок біля нашого дому і сіли на гілку, 
такі барвисті. Минулого липня у нас у саду була вечірка з при
воду виходу книги, і хоча я на неї не потрапила, кілька людей 
казали мені, що папужки пролітали над головою впродовж 
усього вечора. Це востаннє їх там бачили. Раніше вони вже 
з квітня літали блискавками й розлякували менших пташок. 
Я знаю, що їхнє зникнення ніяк не може бути пов’язане з тим, 
що я написала про них книжку, але все одно...

Збираємо нараду для затвердження обкладинки з Рене Зелл
веґер. Я ще на початку кажу всім, що Стівену вона не подоба
ється, але він —  просто золото й не наполягає на своїй думці. 
Ніколасу вона здається трохи невпевненою —  на тому фото, 
яке наразі мені подобається найбільше, Рене нахилилася впе
ред і підперла підборіддя руками, —  але я думаю, що вона ви
глядає так, наче готується добряче попліткувати. Загалом усі 
на нараді відносно задоволені знімками, і ми погоджуємося,  
що краще рожева сукня з квітами від Prada, а не зелена. Світ
ліше плаття чіткіше вирізняється на тлі листя, на відміну від  
зеленого, а з точки зору покупця, що розглядає вітрину з жур
на лами, це значна перевага.

28 квітня

Сьогодні виходять «Папуги» в м’якій обкладинці. Поки ми бу
ли на Тенеріфе, наш сад ожив завдяки вазонкам із тюльпа на
ми«па пу га ми», які стоять обіч помітніших горщиків із гіа
цинтами та гірським клематисом, що отот розквітнуть. Я 
по щу в Instagram стрілку, викладену зі свіжих книжок на са
довому столику, аби привернути увагу до цієї новини, але мою 
радість від неї трохи псує усвідомлення, що сьогодні я мушу 
подзвонити Маріо Тестіно й розповісти йому про фотосесію 
Джоша Олінза на червневу обкладинку. Цього дзвінка я бояла
ся кілька місяців. Маріо зараз із Люсіндою на зйомках у Севільї. 
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Я завжди віддаю перевагу особистій розмові на складні теми —  
по телефону важко визначити реакцію. Маріо так багато років 
був нашим королівським фотографом, та й не тільки нашим, 
і ми так часто обговорювали з ним обкладинку з Кетрін Кем
бриджською, тож тепер мені здається зрадою, що ми не залу
чили його до такої важливої події. Не знаю, чому я аж так роз
нервувалася через це.

Наступні кілька днів будуть насичені приємним хвилю
ванням. Уже не можу дочекатися. Уранці я розповідаю Люсі 
й Лорен, які наповнюють наш сайт, про справжню обкладин
ку. Вони сказали все, що треба, —  яка це дивовижна сенсація 
і як усі захочуть почитати про це на банківських вихідних *. Їм 
доведеться виставити новину на сайт у суботу ввечері й бути 
біля комп’ютера, аби все завантажити, але Лорен весело ска
зала, що вони обидві в ідеальній ситуації для робочої суботи: 
вона на восьмому місяці вагітності, а хлопець Люсі одужує піс
ля велосипедної аварії. Підбадьорена їхньою реакцією, я нава
жуюся на той страшний дзвінок до Маріо в Севілью.

Він одразу ж бере слухавку й, перекрикуючи дзенькіт по
суду та гудіння голосів, каже, що вони з командою обідають.

 — Я маю поговорити з тобою. Можеш відійти від решти?
 — Звичайно, —  люб’язно каже він. Я почуваюся так паскуд

но, наче збираюся його вдарити.
 — Я не знаю, як тобі це сказати, але ми зняли Кетрін Кем

бриджську для числа Сторіччя, і мені дуже шкода, що ми не 
змогли зробити це з тобою. Упевнена, ти розумієш, чому. Адже 
всі говорили б тільки про паралелі з Діаною... —  лепечу я.

Маріо тут же відповідає:
 — Я розумію. Не хвилюйся. То був подарунок мені від Діа

ни. Я розумію.

*  розмовна назва для офіційних вихідних у Британії, іноді приурочених до пев-

ного свята. називаються так через те, що в ці дні зачиняються банки. У цьому 

разі йдеться про банківський вихідний у перший понеділок травня.



КвІ тень 271

Він каже це так просто і щиро, що я мало не плачу, особли
во коли він додає, що правильно було дати цю можливість ко
мусь іншому і що ми —  одна сім’я. Я вже мала би знати, що те, 
від чого сподіваєшся найбільше клопоту, часто його не прино
сить, а от найболючіше допікає те, чого не чекаєш. Але мене 
все одно ріже без ножа його щедра відповідь. Я усвідомлюю, 
як я боялася образити його, а тепер усе позаду. Яке дивовиж
не полегшення.

29 квітня

У мене плавиться мозок. Я прокинулася о пів на п’яту і за на
ступні три години спромоглася лише на поганеньку буцімдрі
моту, спостерігаючи за світанком крізь щілину між шторами. 
За два тижні в галереї Коб відкривається виставка робіт мого 
брата Джейсона. Вона складається з гігантських фотографій 
фільмів —  цілі стрічки, стиснуті в одне прекрасне зображення, 
абстрактне, але з упізнаваними образами, —  наприклад, «Гли
боке горло» в рожевуватотілесних тонах, а «Чарівник краї
ни Оз» —  у світлотіні диснеївських обрисів. Я починаю подум
ки складати список людей, яких було би добре запросити і які 
могли б зацікавитися роботами. Мій мозок, очевидно, налаш
тований складати списки гостей, навіть коли такої потреби 
немає. Краще б він шукав ліки від раку або принаймні вида
вав цікаві літературні ідеї, але, боюся, це не той випадок.

Залишилося двадцять вісім годин до виходу новин про обкла
динку. Я пам’ятаю, як коли ми тільки домовилися про фото
сесію з герцогинею, я думала, що за стільки місяців до публі
кації знімків так багато всього може піти не так. А тепер цей 
період часу, це невідоме майбутнє, уже в минулому.

У історії з Філіпом Ґріном усе тільки гірше. Він був одним 
із перших, кого я запросила виступити на Фестивалі, а  те
пер мені ясно, чому приблизно місяць тому він подзвонив 
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і відмовився. Над ним уже кружляють стерв’ятники, а сьогод
ні я чула, що Пол Майнерс, який був головою правління M&S, 
коли Філіп намагався забрати компанію, стверджує, наче дії 
Філіпа в бізнесі були, можливо, неетичними, а ставлення опі
кунів фонду —  халатним. Я здивована, що Майнерса не вважа
ють надто упередженим аби вірити в його слова, з огляду на 
їхню сутичку кілька років тому.

Я так і не подзвонила Філіпу за ці дні, треба зробити це 
сьогодні: останні роки він був другом нашого журналу й бага
то чим підтримував британську індустрію моди, фінансую
чи різноманітні підприємства через Topshop. І ще він завжди 
першим погоджувався допомогти з будьякими нашими бла
годійними зборами.

За всіма цими турботами я мало не забула, що на певному ета
пі з’явиться паперовий примірник журналу, тож була геть не 
готова до прибуття п’яти сигнальних примірників у білих об
гортках, який прислали до мого кабінету з друкарні. Я стра
шенно нервувалася, розрізаючи обгортку на одному з них, 
а ко ли побачила обкладинку, просльозилася. У друкарні не
ймовірно постаралися над золотистим лоґо, на якому так на
полягала Джеймі, а фотографія герцогині —  вона дивиться 
прямо на читача, така, якою її ще ніколи не бачили, —  вийшла 
дужедуже потужною. На всіх інших знімках вона дивиться 
ледь убік від об’єктиву, наче створюючи лише побіжний зв’я
зок. На цьому ж справді відчувається її присутність.

Я йду до кабінету Стівена нагадати йому, що до оприлюд
нення знімків залишилося ще двадцять чотири години і про 
них ніхто не має знати, бо він поставив мене в копію листа 
щодо «обкладинки під угодою про нерозголошення». Людина, 
якій адресовано лист, дивуватиметься, про що Стівен взагалі 
говорить. Я несподівано починаю кричати на нього —  мовляв, 
я працювала всі ці шість місяців не для того, аби допустити 
витік в останній день, і, як не дивно, він не кричить на мене  
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у  відповідь. Він намагається організувати кампанію просу
вання числа з рекламою на білбордах і в пресі, тож, звичай
но, йому дуже важко вкластися в терміни, не маючи доступу 
до обкладинки. Але менше з тим. Для мене це надважливо.

Телефоную Філіпу Ґріну й залишаю повідомлення на авто
відповідачі, але він не передзвонює.

30 квітня

Залишилося дев’яносто дві хвилини до 11 ранку, коли новини 
про обкладинку повідомлять пресі. Я планую розіслати всім 
працівникам Vogue за півгодини до того листи, якими повідо
мити про фотосесію герцогині й вибачитися за те, що прихо
вувала це, а перед деякими —  за те, що їм довелося виконати 
значну, але непотрібну роботу над підставними сторінками. 
Сподіваюся, вони будуть такі ж захоплені, як і я. Я знаю, дехто 
переконаний, що є таємна обкладинка, і можу лише вгадувати, 
чи вони припускають, що на ній герцогиня Кембриджська —  
адже ким іще можна було би виправдати таку секретність? 
Утім, між підозрами й підтвердженням —  велика відстань.

Не знаю, що з собою робити. Сьогодні мала дуже незадовільну 
пробіжку —  ці чотири з половиною кілометри я так себе силу
вала, наче під ногами було болото, а кожен крок вимагав ве
личезних зусиль, але принаймні це було заняття, що не вима
гає роботи мозку. Тож тепер, аби відволіктися, шукаю в’юнку 
кобею на сайті з рослинами. Це одна з моїх улюблених повзу
чих рослин, із величезними фіолетовими квітами, але її важ
ко знайти. Тепер, коли це число Vogue отот з’явиться, я можу 
подумати про свій сад. Хоча надворі досі зимно й у затінку ле
жить сніг, сонечко вже яскраво сяє, а на деревах і кущах на
бубнявіли бруньки, готові отот розпуститися. Це моя улюбле
на пора в саду —  та й загалом теж. Це точка, із якої починаєш 
передчувати ціле літо попереду.
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Коли я сиділа на кухні сама, не рахуючи Коко поруч на столі, 
і натискала на комп’ютері кнопку «Надіслати», то почувалася 
так, наче отот вибухну. Минуло вісім хвилин, і поки що в ефі
рі тиша, не рахуючи відгуку Ніколаса Коулріджа, який, із мір
кувань лояльності, привітав мене, хоча, звичайно, вже знав. 
Оце так розчарування. Знову й знову перевіряю ноутбук і те
лефон, тоді вирішую, що коли я перестану дивитися, то більш 
імовірно, що хтось відпише.

Натомість починаю міркувати, чим годувати друзів, які 
прийдуть на обід у понеділок (банківський вихідний). Мені за
раз корисно подумати про щось, окрім реакції на фотографії. 
Я розумію, що, певно, демонструю простотаки нестерпний 
рівень одержимості власними справами. Вирішую приготу
вати спаржу й різото з м’ятою, і, може, якусь страву з браунко
ля: у сьогоднішньому Times писали, що браунколь допомагає 
схуднути. Навряд чи він компенсує ефект густого курячого 
бульйону, пармезану, масла й рису —  їх я використовуватиму 
в різото, —  але точно не нашкодить. Я ще маю скинути ті ка
пос ні п’ять фунтів, перш ніж влізти у святкову сукню.
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Травень

1 травня

Остання доба була така насичена, що я ніяк не можу відділи
ти одну думку від іншої, так вони крутяться в мене в голові.  
Якщо почекати, то, може, вони якось складуться в охайні ря
дочки. Я зараз читаю книгу під назвою «Як читати воду», і ви
являється, що в міру того, як водойма глибшає, синій колір, 
один із кольорів веселки, наявних у всюдисущому білому світ
лі, що нас оточує, відділяється й починає переважати над ін
шими. Червоний і оранжевий, також присутні в спектрі, не 
проявляються на глибині. Можливо, протягом тижня висвіт
лення наших королівських знімків до мене прийде така ж яс
ність думки завдяки поглибленню досвіду, бо просто зараз я 
геть не можу зосередитись.

Коли я попередила своїх співробітників про обкладинку, що 
мала отот з’явитися, жодної відповіді не було щонайменше 
протягом години. Не варто чекати, що персонал Vogue сидіти
ме приклеєний до своїх ноутбуків у вікенд перед бан ків сь ким 
вихідним. А тоді почали надходити відповіді, в основному 
привітання, але через те, що адресанти ще не бачили фотогра
фій, їхні коментарі були, скажімо так, теоретичними. Джорді 
Ґреґ залишив повідомлення з проханням передзвонити саме 
в ту мить, коли я вибігала з дому грати в теніс, та й я розу
міла, що поки що не можу нічого додати до пресрелізу. День 
ви йшов дивний —  порожня метушня, посеред якої отот має 
щось статися. Самі знімки планувалося оприлюднити тільки 
ввечері, тож поки що стало відомо лише про їх наявність.

Десь о пів на сьому ми з Девідом пішли до Національної 
портретної галереї  —  подивитися на вивішування тих двох 
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портретів. Із цієї нагоди галерею було зачинено для всіх, крім 
нас як задіяних сторін і знімальних груп Sky та BBC. Дивно 
було бачити виставку без звичного натовпу відвідувачів, і екс
понати видавалися покинутими на самоті. Два нові знімки по
вісили поруч, на стіну з відносно недавніми портретами, так 
що справа від них у одному ряду опинився знімок Маріо, на 
якому принц Чарльз у кашеміровому халаті годує своїх ку
рей, а згори —  Софія Коппола, що сидить на підлозі в трусиках. 
Бориса Джонсона, який раніше займав це місце, пересуну
ли у верхній ряд сусідньої стіни. Хоча він суто випадково був 
опинився на тому місці, де галерея хотіла повісити нові фото, 
сьогодні мені здається абсолютно доречним, що людину, яка, 
здається, геть злетіла з котушок на темі Брекзиту й вислов
лювала такі пафосні й абсурдні коментарі, прибрали з дороги.

Поки знімальні групи фільмували вивішування фотогра
фій, усі перемовлялися sotto voce *. Ребекка Дікон і Джейсон 

*  Буквально «під голосом» (італ.), тобто тихо, пошепки.
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Кнауф теж приїхали подивитися, плануючи приєднатися до 
нас на святковій вечері, запланованій після цього. Надруко
ваний, знімок герцогині в червоночорній смугастій кофтині 
виглядав дуже яскравим і розкішним, набагато кращим, ніж 
на екрані, і, думаю, Джош був правий щодо того, що цей дру
гий портрет, великим планом, виявляє особливу замисле
ність, іншу сторону герцогині, яку рідко можна побачити. Ми 
ніяк не можемо повірити, що нам вдалося утримати цю істо
рію під сімома замками і що ось, нарешті, о сьомій годині ве
чора, ми чекаємо вихід числа, яке нагадує журнал моєї мрії, 
що втілився у життя. Перші примірники мають з’явитися че
рез години дві. Річард Мейсер, який знімає документальний 
фільм, виглядав дещо приголомшеним, але загалом надзви
чайно люб’язно відреагував на те, що його не посвятили в та
ємницю цієї сенсації. Він каже, що це тільки увиразнить стріч
ку, і я бачу, що так воно й буде.

Згідно з початковим планом, ми всі мали вечеряти в рес
торані Portrait на даху галереї з краєвидом на Трафалґарську 
площу, але після обіду стався потоп через туалети на ниж
ніх поверхах —  просто під час того, як Ніколас Каллінен во
див галереєю якогось іноземного високопосадовця, —  і рес
торан довелося зачинити. Я так і не зрозуміла, як туалети 
на нижніх поверхах могли вплинути на столики на даху, але 
не стала розбиратися. Очевидно, це відомий факт —  що ки
шенькові злодії викидають гаманці в унітаз, забравши з них 
гроші й картки, і таким чином забивають труби. Тож ми всі 
пішли через Сохо до клубу Blacks на Дінстрит, до їдальні, 
оббитої темносірими панелями, із довгим столом, накри
тим на вісьмох осіб. Коли ми розсілися, я згадала, що при
несла свіжі примірники, і всі кинулися рвати целофанові об
гортки, щоб уперше побачити фотографії в журналі. Ніколас 
замовив шампанське. Десь годину нам іще вдавалося вес ти 
більшменш світську розмову —  хто що планує на решту бан
ківських вихідних, усяке таке. Джейсон збирався летіти 
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наступного вечора до Торонто з принцом Гаррі на відкриття 
Ігор нескорених *.

Коли о дев’ятій вечора наш сайт виставив фото з обкладин
ки в інтернет і буря знялася, будьякі розмови про щось інше, 
ніж те, що надходить на наші телефони, накрилися. Дивовиж
но, як миттєво все шириться в інтернеті. Це так хвилює. Я ви
явила, що в мене є слабке місце —  Twitter, тому постійно зази
рала в телефон Джейсона, аби почитати коментарі. Майже всі 
вони, наскільки ми бачили, були позитивні. Sunday Telegraph 
відгукнулися одними з перших: «Коли ми озирнемося, то зро
зуміємо, що в одязі та макіяжі герцогині, у локаціях і в настро
ях ідеально відображено Британію весни2016». Справу зроб
лено, на краще годі було й сподіватися.

Я мусила би знати, що не завжди все йде так добре, і за кіль
ка секунд на головній сторінці Mail on Sunday з’явився заго
ловок: «Кейт пробується на королеву каталогів? Соковитодо
шкульний вердикт Ліз Джоунз про дебют герцогині у Vogue». 
Ніколи б не повірила, що Джорді, якого я вважаю другом і со
юзником, зумисне дав своїй скаженій колумністціротвей
лерці Ліз Джоунз розводитися на тему фотографій, і я люту
вала, пишучи йому гнівне повідомлення. Він посипав мені 
солі на рани —  переслав увесь текст статті, загальна ідея якої 
полягала в тому, що ми змусили герцогиню виглядати більш 
пересічною, ніж насправді, та ще й одягненою без смаку. Та 
принаймні авторка спромоглася, хоч раз у житті, не додати 
кілька сотень слів про те, як шкодять ці фото її сприйняттю 
власного тіла і як взагалі нас у модних журналах усіх підкупи
ли безкоштовними сумочками. Усі решта відгуків були пози
тивні, а Нікі й Річард, наші комунікаційники, героїчно прове
ли в офісі весь вечір, розсилаючи опубліковані фотографії та 
обкладинку, а тоді передаючи нам посилання на відгуки. Ми 

*  Міжнародні змагання для чинних і колишніх бійців, що отримали інвалідність 

у бою, які заснував принц Гаррі в 2014 році.
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із Джорді продовжували обмінюватися все лихішими пові
дом леннями, поки я не лягла спати о пів на першу після його 
заключної фрази про те, що він залишає мені «самій вирішу
вати, що таке свобода преси».

Я вимкнулася щойно торкнулася головою подушки, а вранці 
змусила себе не розплющувати очей до восьмої, аж тоді зірва
лася з ліжка —  геть нетипово для мене —  аби почитати листи 
і подивитися відгуки по телевізору. Стискаючи чашку гарячої 
води з лимоном (трохи нездужала після всього того шампан
ського), я клацала з каналу на канал разом із Девідом і дивила
ся, задоволена: ми стали головним сюжетом на Sky. У всіх газе
тах на першій сторінці розмістили одну з наших фотографій, 
поруч із новинами про те, що Філіпа та Тіну Ґрінів заклика
ли звернутися до парламентського комітету щодо краху BHS,  
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про нове регулювання BBC і свіжі подробиці антисемітського 
скандалу за участі лейбористів. Я безуспішно намагалася пе
реключити увагу на ці новини, але врештірешт кинула й про
сто читала повідомлення, листи й коментарі в Instagram, що 
почали надходити після того, як усі побачили знімки. Крісто
фер Бейлі, чиє пальто для Burberry ми взяли на обкладинку, 
надіслав чарівного листа з фразою: «Це викликало в мене най
усміхненішу усмішку».

Під час ранкової поїздки на фермерський ринок я почувала
ся дивно —  наче живу чиїмось чужим життям, купуючи спар
жу на завтрашній обід і навантажуючи візок молодою морк
вою й томатами черрі. Я навмисне залишила телефон удома, 
аби спробувати побути нормальною людиною, а не метушити
ся через стрічку новин, фонтануючи гордістю. На щастя, через 
кілька днів ще має вийти сам журнал із усіма іншими матеріа
лами. Але що я з собою робитиму після всього цього?

3 травня

Будівельник Джозеф знову з нами. Цього разу він будує новий 
паркан для садка перед будинком і встановлює дерев’яні во
рота. Уперше за десять років, що ми тут живемо, ми встанов
люємо ворота, і це точно вперше я замислилася, які ті ворота 
мають бути: висота, перекладини, відстань від землі, матері
ал, штахети, ручки, петлі... І стовпи: чи потрібні стовпи оба
біч? Через нашу розмову, що поєднується з походжанням ву
лицею й розгляданням сусідських воріт, я набагато пізніше, 
ніж хотілося би, приїду на роботу, де вже розкладено великі 
глянцеві стоси червневого числа. Коли заходжу в офіс, там на 
диво тихо, наче в морзі. Ніяких розмов і багато порожніх сто
лів. Відчуваю, наче мене позбавили радісної метушні, але ре
альність така, що зараз усі витріщаються на екрани, а вчора 
був Met Ball, тож багато хто гортає фотографії й дивиться, хто 
що вдягнув.
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Майже ніхто з працівників не згадує про обкладинку, якщо 
я сама не піднімаю цю тему, і це здається мені дуже дивним. 
Направду, вони взагалі не згадують про нове число. Я не розу
мію цієї байдужості, і вона тривожить мене. Я запитую Френ 
Бентлі, виконавчу редакторку, як би вона пояснила це, а вона 
каже —  можливо, їм не сподобалося, що їх не залучили до того, 
що відбувалося. Або, можливо, їм не подобається обкладин
ка, адже вона дуже далека від високої моди. Але я не думаю, 
що річ у цьому, і хай там як, а загалом у числі є купа всього, 
що можна було б обговорювати. Відчуваю спокусу запитати 
в кількох колег, що вони думають, але як редакторка я затями
ла, що краще не розводитися про власні почуття щодо реакції 
співробітників і нікого не критикувати. Із позитивних новин: 
я отримую стабільний потік приємних листів. Невже нам по
стійно потрібно схвалення інших, щоб було відчуття значно
го досягнення? Ще мене дивує, як мало моїх друзів і навіть ро
дичів прокоментували цю подію. Не рахуючи моєї мами, яка 
сказала, що підозрювала про підготовку обкладинки з Її Ко
ролівською Високістю. Для мене це був такий грандіозний  
проект, але ж, мабуть, для багатьох інших у цьому немає нічо
го особливого.

Я пишу всім тим багатьом людям, які долучилися до нашо
го числа Сторіччя, починаючи від Кайри Найтлі й Девіда Гок
ні в портфоліо Тіма Вокера до Джоан Коллінз та Річарда Брен
сона, які поділилися спогадами про свою першу появу в Vogue, 
а ще —  всім тим модельєрам, які дали нам свої такі особисті 
й чарівливі дитячі фотографії. Я хочу провести цілий день ті
шачись новим числом і тим, яке воно, на мою думку, прекрас
не, але необхідність продати ще три тисячі квитків на Фести
валь Vogue руйнує всі плани. Ми перестрибнули одну з най
більших перепон, та я бачу ще цілий ряд попереду.
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4 травня

Щоразу коли в мене беруть інтерв’ю, я спочатку боюся, що не 
можу сказати нічого цікавого. Після цього приходить недові
ра до інтерв’юера: як журналістка, я знаю, що вони чекають на 
дрібничку, яка допоможе зробити з історії цукерочку. Ідеаль
ні відповіді на ідеальні запитання тут не працюють, і всіх нас 
заохочують якомога більше просувати свої видання. Я всміха
юся, ведучи Рейчел Силвестер та Еліс Томпсон із The Times до 
себе в кабінет, однак почуваюся вразливою й насторожуюсь. 
І правильно, як виявилося, бо в цьому дуеті, що розпитує мене  
про зйомки на обкладинку, явно відчувається принцип доб
рий поліцейський / злий поліцейський. Я не передбачила на
пряму розмови, не чекала, що вона так швидко, просто миттє
во, зверне в бік того, чи не надто герцогиня худа, чи не надто 
вона нагадує безголосий манекен, чи не шкодить молоді на
ша культура і соціальні медіа, орієнтовані на видимість. Рей
чел у синьобілій сукні з комірцем доброзичливо всміхається, 
тим ча сом як Еліс, часто насуплена, діє різкіше. Коли інтерв’ю 
за кін чу єть ся, я чудово знаю, що з’явиться в газеті на вихідних.

Ми з Сашею вирушаємо до промислових районів на південно
му заході Лондона на дегустацію з компанією By Word of Mouth, 
яка виграла конкурс на кейтеринґ під час Фестивалю й уро
чистої вечері. Спочатку ми дивимося на сервірування столів, 
що стоять, накриті, у залі для дегустацій, відділеній скляною 
перегородкою від кухні та заставленій зразками посуду. По
ловина круглого столу вкрита блідоблакитною, чи блакит
нуватосірою, скатертиною, друга —  вугільночорною, з дво
ма потворними порцеляновими рибками в ролі графинів для 
води. На кожному місці різне сервірування, тому увесь стіл ви
глядає страшенно непривабливо, наче прилавок на барахолці. 
Треба ухвалювати рішення: серветки —  білі, вугільночорні чи 
блакитнуватосірі? Класичні склянки для води з тонким дном 
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чи венеційські з грубшим (ми обрали ці), щоб пасували до сму
гастих склянок для вина з кольорового венеційського скла, за
мовлених у Marcantonio Brandolini?

Далі треба подумати про квіти. Вік Брезертон, флористка зі 
Scarlet and Violet, стоїть поруч зі своїми чотирма пропозиція
ми: в’язки багряного запашного горошку в низьких вазах із ву
зькими горлечками, що ледь нагадують пробірки, білі півонії 
в непрозорому склі, великий оберемок блідо й темночерво
них півоній у скляній квадратній вазі («Таке я роками роблю 
на кожен корпоратив», —  зневажливо коментує генеральний 
директор компаніїкейтерера Джастін Тінн), та нарешті ва
ріант, який ми обрали, —  величезна миска на ніжці, повна різ
нокольорових квітів: насиченопурпурові гортензії, оранжеві 
ранункулюси, багряні півонії та фіолетовий запашний горо
шок. Тоді —  як щодо свічок? Чи це надто урочисто? Якого сти
лю прибори? Рифлені ручки —  чи щось сучасніше? Серветки 
згорнути так, щоб вставити туди меню? Обговорюємо, як роз
містити таблички з іменами фотографів, які я хочу поставити 
на кожен столик замість номерів.

Я переживаю, чи не надто білі серветки виділяються на сі
рій скатертині й чи гарно виглядатиме сірий колір, якщо крізь 
прозорий дах шатра сяятиме сонце? Але Джастін демонструє 
свою бездоганну обізнаність, негайно відповідаючи. «Вечерю 
ми починаємо о восьмій тридцять, а я знаю, що захід сонця 
буде о... восьмій двадцять дев’ять, —  відтарабанив він. —  Тож це 
не проблема».

Ми пробуємо канапе, які обрали. Вони всі смачнющі —  і ма
ють назви, довші за маршрут до краю землі: галети з копче
ним лососем Inverawe —  із хроном, картоплею, перепелиним 
яйцем, сметаною та ікрою; гостра крабова тостада з кропом, 
бурим крабовим м’ясом, пюре з копчених баклажанів і суше
ним перцем чилі. На перший сет закусок є два види копченої 
моцарели або ж таріль буррати з цуккіні без шкірки, спаржею 
та трюфельним соусом. Трюфелі: як вони сюди потрапили? 
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Не думаю, що вечірці піде на користь запах трюфелів. Почува
юся спантеличено, коли шеф оголошує, що тут ще є «ґрунт» 
із пармезану й маслин як їстівне оздоблення —  звучить якось 
дивно й неапетитно.

У стравах, як і у всьому решті, увага цих профі до деталей 
просто дивовижна, і вони турбуються про найменші дрібниці, 
яких я, можливо, навіть не помітила б. Як нарізати й викласти 
на таріль ягня —  чи має воно лежати окремо від скибочок бак
лажану, кожен шматок на власному острівці білої порцеля
ни, —  чи краще, щоб вони гніздилися близенько?

З’являються десерти: вибір стоїть між двома мініатюрни
ми скляночками желе з червоного шампанського Bellini з бі
лою пінкою згори —  або насипом фісташок та абрикосів. Ми 
схиляємося до абрикосів, але я запитую, чи можна в желе при
брати шар білої пінки, безжально додаючи: «Я не дуже хочу 
цих пухирців». Приводять шефкухаря з десертів, і він пояс
нює, що коли прибрати пінку, то потрібен якийсь інший то
пінґ, аби страва була правильна. Я пропоную додати кілька 
листочків м’яти для різноманітності в кольорі й текстурі, а він 
каже: «Можливо, трохи мікрозелені», —  боюся, це знов щось 
таке, як той «ґрунт» у першій зміні страв, що мене збентежив. 
Я люблю, коли їжа виглядає просто, але знаю, що це страшен
но розчаровує шефкухарів. Джастін дипломатично обіцяє ви
рішити це питання, але через скляну перегородку я бачу, як 
шеф, повертаючись до віддаленого кінця кухні, зі страшенно 
нещасним виглядом переповідає наш вердикт своїм колегам.

Трохи по обіді мені передзвонює Філіп Ґрін. Я кажу, що дзво
нила просто спитати, як у нього справи. Він відповідає, що 
втомився, а ніякого продиху не передбачається, і що він те
лефонує мені щодо урочистої вечері. Точніше —  щодо того, 
чи правильно з його боку буде прийти на неї. Він каже, що не 
пішов недавно на Met Ball, хоча купив столик, а я намагаю
ся пояснити, що тут не йдеться про гроші й демонстрування 
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власної платоспроможності. Це абсолютно інше, ми безпо
середньо запрошуємо людину, яка роками співпрацювала 
з журналом. Та Філіп гаркає, що я не слухаю його. Що я не так 
усе трактую. Що я не розумію. Що він не хоче поставити мене 
в незручне становище.

5 травня

Цього ранку був м’який рожевуватий світанок. Я зробила собі 
кави і дивилася, як світло мандрує будинками навпроти, оми
ваючи сад. Минулого вечора герцогиня Кембриджська приїз
дила до Національної портретної галереї подивитися виставку 
Vogue-100 і свої портрети. Заступниця директора, Пім Бекстер, 
стискала в руці аркуш паперу з розписаним планом вечора та 
списком людей, яких збиралися представити їй, але коли я 
приїхала, стало ясно, що розставляти всіх на позиції й не да
вати людям наробити фотобомб —  це наче зганяти овець у за
гін. Зі свого місця за порогом передньої зали галереї я бачила 
Ніколаса, який стояв надворі, готовий привітати герцогиню, 
поки прибувала кавалькада ескорту й блис ка ли спалахи фо
токамер, а тоді під’їхала й спинилася її машина, і вона легко 
вийшла —  тоненька постать у тілесній сукні з бас кою. Мо жу 
собі уявити, яке жахіття доводиться переживати службі без
пеки через юрми на тротуарі та тріскотіння фотоспалахів.

Ми кілька хвилин поговорили про те, як проходить вистав
ка. Герцогиня розповідає, що недавно знову побувала на ло
кації зйомок і пригадала, як це було весело. Згідно з планом, 
Робін М’юр і Патрік Кінмонт мали зустріти її посеред освітле
них тоблеронів —  наша королівська дівчина з обкладинки се
ред осяйних обкладинок за сотню років. Робін мав дуже еле
гантний вигляд у своєму насиченосиньому вельветовому 
костюмі, а Патрік, який прибув буквально за дві секунди пе
ред герцогинею, хизувався двокольоровими броґами й теат
ральною сивою борідкою аля господар мюзикхолу.
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Джош прилетів із НьюЙорка, худорлявий і цілком щасли
вий на вигляд, у синьому костюмі, і герцогиня привіталася 
з ним у залі, де висять його знімки.

 — Ви часто дивитеся на свої роботи на виставках? —  запи
тала вона.

 — Ну, ні, це перша моя виставка, —  скривившись, відповів 
Джош. —  Так що я почав із найвищого щабля. Куди рухатися 
далі?

Я вже й забула, яка герцогиня висока і яке в неї обличчя —   
набагато цікавіше, ніж може здатися: рухливе й виразне, хо
ча, підозрюю, її вчили, як контролювати міміку й триматися 
спокійно. Ми рушили до фотографій, аби розглянути їх, і во
на поставила Джошу кілька запитань про друк. Я усвідоми
ла, що вона запитує, але не висловлює своєї думки, тож пізні
ше, коли Девід поцікавився: «Вона сказала, чи подобаються 
їй знімки?», —  я зрозуміла, що вона ні разу не обмовилася про 
щось таке. Переглядаючи пізніше її візит по телевізору, я по
рівнювала себе, страховисько з очима, що бігають, і руками, 
що метляються тудисюди, з  нею: спокійно складені руки, 
ноги твердо стоять на підлозі, поки вона не рушить свідомо —  
ніякої метушні.

Прийом відбувався в залі з фотографіями сімдесятих —  
портретами Сноудона, наприклад, чорнобілим знімком Мар
тіна Еміса, модними фото Гельмута Ньютона. Команда Vogue 
вишикувалася, чекаючи на знайомство, і першою була Джей
мі, яка, хоч і американка, є найбільш відданою монархісткою 
з усіх нас і яка добряче попрацювала, аби обкладинка вигля
дала так розкішно. Ми розповіли історію про флешку з фото, 
яку Джеймі мусила всюди носити з собою, а Ніколас Каллі
нен пригадав, як коли я вперше прийшла до нього показати 
знімки, ніхто не міг відкрити флешку чи бодай змусити його 
позичений у когось ноутбук працювати. Герцогиня запитала 
Джонатана Ньюгауза про те, чи змінився наш бізнес останнім 
часом, а він сказав, що в чомусь змінився, але в чомусь —  ні.  
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Що для Vogue так само важливо виробляти найдивовижні
ший продукт і нам усе одно, скільки це коштуватиме. Дехто 
звів брови, хтось реготнув. «Ну, мені все одно», —  сказав він, 
сміючись. Треба буде привести його на нашу нараду з бюдже
ту в межах здобування робочого досвіду.

Герцогиня тепло привіталася з Люсіндою —  того дня у них 
із Ребеккою, очевидно, склалися з нею довірливі стосунки, —  
а тоді Роузі Воуґл поділилася, що на її пам’яті як продюсерки 
фотосесій Vogue того дня в нас була найменша команда серед 
усіх наших зйомок на обкладинку —  лиш дванадцять осіб. Гер
цогиня приділила кожному більше часу, ніж мусила, завжди 
додаючи ще питаннядва або якийсь жест, коли, здавалося б, 
уже мала рушити далі, —  ця манера, я впевнена, завойовує їй 
прихильників, куди б вона не пішла.

Це дивно. Кейт Міддлтон, миловидна дівчина з Мальборо,  
а тепер дружина нашого майбутнього короля, зачарувала нас 
усіх. Якась частина мозку говорить мені, що вона просто собі 
симпатична жінка, але коли зустрічаєшся з нею особисто, не
можливо позбутися відчуття, що в ній є щось більше. Такий 
потужний цей ореол монархії, що вона прийняла й тепер но
сить, він неосяжний, але такий проникливий та відчутний. 
Чи пов’язано з цим те, як люди поводяться в її присутності —  
приглушені голоси, чекання на право заговорити, бажання 
догодити, цілковито інші враження від знайомства з нею, ніж 
із будьким іншим? Навряд чи. Кінозірки та політики можуть 
бути не менш відомими і з ними теж цікаво познайомитися, 
але в них немає того силового поля, яке підтримує дистанцію 
й поглиблює їхню інакшість.

Уранці я відкрила тоненьку чорну коробочку, яку Джош 
подарував мені напередодні, а там —  прекрасний роздрукова
ний чорнобілий портрет і дуже люб’язна записка з подякою. 
Це справді історичний сувенір, і це дуже мило.
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Іду голосувати на виборах мера. Мені не надто важить, хто пе
реможе. Я підтримувала Садіка, але не сумніваюся, що й Зак 
буде чудовим варіантом. Я турбуюся лише про Брекзит. Ді
ставшись до офісу, отримую дві листівки з вибаченнями від 
Джорді, це приємно.

6 травня

Ми з Девідом ідемо на презентацію книги нашого друга Джо
на Престона «Дуже англійський скандал» про сагу з Джеремі 
Торпом *. Майкл Ґоув виголошує довгу мудру промову про те, 
яка це взагаліто блискуча книга. До мене підбігає Сара Вайн, 
широко всміхаючись і кажучи щось таке, як ніби вона має ви
бачитися переді мною за ту колонку в Daily Mail, де вона на
писала, що Vogue і герцогиня Кембриджська об’єдналися, аби 
скоїти скоординований напад на вишуканий стиль.

 — Але це лише гра, хіба не так? —  весело каже вона.
Ні. Не для нас. Ніяка це не гра. Це одна з тих речей, яких 

не розуміють газетні коментатори. Для людей, про яких вони 
пишуть, це не гра. Я люблю газетні скандали, і журналісти
ку, і сюжетні виверти, але це не наш принцип у Vogue, де все 
сприймається дуже серйозно. Пам’ятаю, коли я працювала 
в Sunday Telegraph у вісімдесятих, стільки всього написаного 
містило в собі елемент гри —  ідея в тому, щоб збурити полемі
ку, стаючи на певну точку зору й не конче вірячи в неї. Кидати 
слова, наче каменюки в ставок, щоб перевірити, чи великі ро
зійдуться кола. У світі високої моди все не так. Іноді мені хоті
лося б додати гумору, але я захоплююся цією щирістю. Непід
робною пристрастю.

*  Британський політик, лідер Ліберальної партії в 1967–1976 рр.
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7 травня

Минулий тиждень, далекий від спокою та вдоволеності після 
виходу числа Сторіччя, був божевільно зайнятий, дивовиж
ний і насичений. Я з нетерпінням чекаю на мить, коли мож
на буде сказати: «Ми це зробили», —  вона, сподіваюся, настане 
після Фестивалю й вечірки, але я занадто добре себе знаю —  
таких думок у мене ніколи не виникає. Завжди з’являється 
інша мета на заміну попередній.

Офіс завалено квітами, які надіслали не лише компанії, зга
дані в числі, а й просто ті, хто хотів привітати нас із днем на
родження. Я на мить замислююся, коли це стало нормою над
силати букети, загорнуті з міхурцем води. Ще недавно вони 
приходили в целофані, ніякої води, тож треба було негайно 
шукати порожню раковину чи вазу.

Зараз ми всі занурені в фінальні деталі підготовки до Фес
тивалю. Після довгих пертурбацій програма нарешті готова. 
Учасники (урештірешт їх шістдесят п’ять), сподіваюся, гото
ві, але їх усіх треба проінструктувати щодо їхніх заходів, розі
слати інформаційні листи з адресами, розкладом і деталями 
від’їзду, а ще багато питань щодо шатра Vogue вимагає оста
точного затвердження. Венейша, яка робить велику частину 
відео та анімації для сайту, присилає мені вступний текст до 
кожної розмови, котрий читатиметься перед великою ауди
торією в приглушеному світлі, перш ніж учасники вийдуть на 
сцену. Тексти мені здаються трохи плутаними й недостатньо 
промовистими. Вони мають створювати передчуття чогось 
неймовірного, а не переповідати біографії, тож я черкаю їх усі 
своїми зауваженнями й пересилаю назад. Ще Венейша відпра
вила мені посилання на демозаписи голосів акторів, які бу
дуть це читати, адже навряд чи хтось із наших співробітників 
має відповідний голос. Цікаво слухати їх увечері на задньо
му сидінні таксі в довжелезному заторі від Ліверпульстрит 
до Гановерсквер. Чи має це бути жвавий нейтральний голос 
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відносно молодого (принаймні на слух) чоловіка —  чи якийсь 
більш хрипкий і зношений? Чи має актор звучати як аристо
крат —  чи як пересічна людина? Інтуїція підказує мені, що ве
дучий має бути чоловіком, і це враження тільки посилюють 
три надіслані записи жіночих голосів, що звучать то як у про
давчині мереживних трусиків, то як у кандидатки на посаду 
покоївки в Даунтоні.

Уже час затверджувати одяг на осінні числа, і я проходжу
ся вздовж усіх стійок запропонованих речей із редакторками. 
Хоча зараз триває велика дискусія про те, чи не повинні модні 
покази демонструвати одяг, який отот з’явиться в продажу, 
а не на сезон наперед, магазини й преса досі орієнтуються на 
протилежний принцип. Виявляється, багато з тих образів, які 
ми хочемо зняти для своїх серпневого й вересневого чисел, 
у інших виданнях фотографують навіть для більш ранніх но
мерів. Але я твердо стою на своєму. У нас і так серпневе число 
заповнено пальтами і светрами, а на вітрини воно потрап ляє  
ще до того, як більшість британців поїдуть у літню відпуст
ку, —  однак зсувати висвітлення нових колекцій іще далі було 
би божевіллям. Утім, очевидно, інші видання більше турбу
ються про те, щоб першими отримати одяг, незалежно від 
його актуальності для читача. Я знаю, що моя точка зору ра
ціональна, але модних редакторів демотивує те, що вони не 
отри мують одяг для фотосесій першими. Нам доводиться 
вмовляти бренди притримати речі, які ми хочемо зняти, іно
ді це вдається, а іноді й ні.

До всього цього є ще питання одягу для зірок. Усі стиліс
ти, яких наймають селебріті, хочуть, щоб їхні клієнти носи
ли одяг просто з подіуму. Тож сукню від Louis Vuitton, у якій 
Алісія Вікандер знімається на обкладинку нашого серпневого 
числа, всі вже бачили на акторці Дженніфер Коннеллі на Met 
Ball минулого тижня. Такі заходи стали потужним інструмен
том піару для модних домів. Ось чому вони готові заплатити 
сто тисяч доларів за столик на балу, тоді заплатити іменитим 
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людям за те, що вони прийдуть у їхньому одязі, а також ком
пенсувати всі супутні витрати.

8 травня

Ідеальні травневі вихідні. Температура під тридцять, малень
кі білі хмарки в сяйливосиньому небі, і все квітне. Ми пря
мує мо геть із Лондона на обід із Софі Дал та Джеймі Каллемом 
у їхньому будинку, що колись належав її дідусеві Роалду Далу 
й розташовується на ідеальній відстані від Лондона —  трохи 
більше ніж годину їхати. Софі з’являється біля воріт у квіт
частій сукні, яка огортає її вигини й підкреслює ходу з під
скоком, і веде нас крізь галерею прекрасно облаштованих 
садових просторів: лабіринт із вирізьбленими на бруківці сло
вами Дала, алея дерев, оздоблена рядом багряних тюльпанів, 
вінтажний «циганський» фургончик і батут, а тоді галявина 
вігвамів і довга ділянка газону, що тягнеться до тераси біля 
будинку, де стоїть актор Том Голландер зі своєю дівчиною 
Еленор. Товариство укомплектовується, коли прибуває Шар
лотт Тілбері зі своїм чоловіком Джорджем, їхніми дітьми та 
нянькою: Шарлотт плине в квітчастій максі, з подарунками —  
наборами косметики —  для кожного, і так високо запушап
леними гойдливими грудьми, що вони мало не дістають до 
густого мейкапу на очах. Вона ще більш «просто неймовірна», 
ніж героїня Дженніфер Едіна, але за її балакучістю криється 
надзвичайно гострий діловий розум.

Шарлотт вирахувала, що багато жінок блукають відділа
ми косметики, прагнучи купити щось, але не маючи жодно
го уявлення, що з чим поєднується, —  тож вона розробила цілі 
набори для різних образів. Це просто —  малюєш за вказани
ми номерами, і успіх величезний. За обідом (Софі приготува
ла смачнюще «коронаційне курча» й безліч салатів) я сиджу 
поруч із Шарлотт, яка не має жодних гальм, коли заходиться 
про її бренд, і вона розповідає мені, що коли середня покупка 
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у відділі косметики —1,7 предмета, то в неї —  аж чотири. Обож-
нюю такі цифри. «Я подумала, що тобі пасуватиме мій образ 
Dolce Vita», —  каже вона, передаючи мені торбинку з набором 
під цією назвою й додаючи, що я мушу спробувати її нічний 
крем Miracle, адже там пептиди і все таке. Я не люблю накла
дати крем перед сном, але того вечора всетаки пробую, адже 
мене підкупило її запевнення, що завдяки цьому я матиму 
кращий вигляд.

Том Голландер кмітливий та дотепний, і, звичайно, як той 
Джеймі з Софі, він той низенький чоловік, який завжди має 
поруч вродливу високу дівчину. У мене залишилося вражен
ня, наче йому нудно розмовляти про «Нічного адміністрато
ра», у якому його роль підлого, озлобленого Коркі стала зірко
вою, чудово контрастуючи з іншим Томом Г., —  щоразу, коли я 
запитую його про серіал, він просто змінює тему. Я запрошую 
його на урочисту вечерю, адже він завжди сприяє хорошій  
атмо сфері на вечірці.

9 травня

Вийшов документальний фільм про організацію Met Ball, 
«Пер ший понеділок травня», і ми з кількома співробітницями 
йдемо на передпоказ. Неможливо не проводити паралелі між 
цим і нашим майбутнім фільмами, коли спостерігаєш за під
готовкою до вечора. Стрічку було знято в Штатах у спільному 
виробництві з Condé Nast, тож він майже не показує провалів 
і недоліків, але все одно дає відчуття інсайдерського досту
пу. Боюся, що наш буде набагато більше в дусі сінема-веріте *.  
Див лячись, як Анна Вінтур і її команда узгоджують розсадку 
на балу, я переживаю напад паніки: за тиждень ми з Сашею 
займатимемося тим самим. Чи не найбільше моїх співробіт

*  напрям експериментального кіно; тут —  натяк на реалістичні тенденції цього 

напряму.
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ників вразило, скільки американський Vogue наймає людей 
на такий проект у порівнянні з нашими ресурсами, але для 
широкого загалу напруга між азійським відділом у музеї Мет
рополітен та Інститутом костюму —  це фантастичний сюжет. 
Перший висловлює занепокоєння тим, що загальний гарми
дер і стиль вечірки затьмарить їхні історичні скарби, а Анна 
холодно відповідає, що мета вечора не в цьому. Цікаво, що ні
хто, здається, не заперечує їй.

Перед показом я йду до Джорджа Нортвуда на тестову за
чіску для вечері. Дивитися на себе в перукарському дзеркалі —  
одна з тих речей, які я люблю найменше, ще менше люблю 
тільки питання про те, що я хочу зробити зі своїм волоссям. 
Я хотіла б, аби Джордж зробив із мене гібрида його клієнток 
Алекси Чанґ і Алісії Вікандер, але, гадаю, це перевершує навіть 
його чималенькі сили. Я пояснюю, як виглядатиме сукня, і він 
пропонує щось досить строге, —  навіяне, як він каже, моїм опи
сом темносріблястих паєток. Хоча я хотіла підібрати волосся, 
дулька в стилі місіс Денверс * —  геть не те, що я маю на думці. 
Зрештою ми зупиняємося на такому собі подвійному шинь
йоні, досить симпатичному, і він, якщо затягнути достатньо 
туго, може навіть створити ефект підтяжки обличчя. Джордж 
витягає кілька пасм і відходить, аби поглянути на свою робо
ту. «Якщо схочеш витягти їх, будеш схожа на ту жінку з ре
клами Timotei», —  зауважує він. Єдина реклама Timotei, яку я 
можу пригадати, —  дівчина, яка кружляє, з довгим білявим во
лоссям, тож ця алюзія пройшла повз мене. «Мушу сказати, це 
пасмо краще лягає на підборіддя», —  додає Джордж, схиляю
чи голову і дивлячись на мій профіль. Я погоджуюся. А гарне 
пас мо на підборідді —  це саме те, що мені потрібно.

*  Головна героїня роману Дафни Дюморьє «ребекка».
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10 травня

Травневе пообіддя, вечірка в саду Букінгемського палацу —  
вічно англійського місця. Спека, що трималася у вихідні, вчо
ра ввечері спала, і сьогодні на світанку небо було вогке й ясно 
сіре, тоді поглибилося до кольору мокрої сталі, а потім, ближ
че до обіду, застосувало весь синонімічний ряд слова «дощ»: 
злива, мжичка, мряка і, врештірешт, знову злива. Ми з Деві
дом узяли таксі разом із Шарлотт, моєю асистенткою, яку та
кож запросили, та її мамою, а тоді стали в чергу, що тягнулася 
вздовж паркану садів на Гайдпарккорнер. Хоча запрошення 
надійшло від лордакамергера, ми завітали як гості герцога 
й герцогині Кембриджських. Черга була страхітливо довгою, 
але рухалася на диво швидко —  британським прикордонним 
службам варто було би дослухатися до порад охорони палацу.  
Приблизно через десять хвилин ми вже прогулювалися до
ріжками, обсадженими зеленню, й милувалися озером і дуже 
симпатичним захованим у западинці тенісним кортом. На по
рядку денному були капелюхи й тілесні колготки, пастельні 
кольори, квіткові візерунки й приталені піджаки, відтінені по
декуди військовими одностроями, рясами представників клі
ру, сарі й тюрбанами. Мене налякав дощ у прогнозі, тож я об
рала синю вовняну сукню, яку вдягала на відкриття виставки, 
і вільне картате пальто від Ердема з якогось ніби проґумова
ного матеріалу, що, як я сподівалася, мало зіграти роль стиль
ного дощовика.

Це було просто блаженство від початку до кінця. Як приєм
но бачити бездоганні сади та уявляти королеву, що сидить ось 
там під вербою на лавці, час від часу, можливо, кидаючи м’я
чика своєму корґі. І як цікаво спостерігати за іншими гостя
ми, які сходилися під дощем, переважно парами, а іноді ціли
ми сім’ями —  ніби ті, кому було дозволено увійти до ковчега.

Прихисток у вигляді Головного чайного намету (були ще 
Дипломатичний і Королівський чайні намети) вабив нас усіх 



Травень 295

до себе, але прямо перед ним, попри посилення дощу, гості ви
шикувались у два довгі ряди обабіч широкої алейки з газоном; 
до них приєднались і ми. Чоловіки в сюртуках і циліндрах ши
кували всіх у максимально можливу подобу акуратної шерен
ги. Тримаючи парасольки напереваги, вони, наче військовий 
кордон, не давали нікому виступити наперед, запобігаючи 
утворенню того, що називали «випуклістю» —  не надто гарне 
слово на позначення будьякої людини з натовпу, що надто ви
ступила в зону, де мала пройти Її Величність.

За цією незримою, але неприступною лінією оборони люди 
маленькими групками чекали на знайомство з королевою. 
Біля кожної групки крутився котрийсь із цих конюхів від іс
теблішменту; вони, очевидно, були треновані розмовляти на 
нібито безпечні теми —  наприклад, нарікати на погоду, —  і те
пер підходили до цих маленьких компаній, поводячись дещо 
поопікунськи, як їх, напевно, навчили в їхніх школах —  або, 
може, у Королівській військовій академії в Сандгерсті.
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Один із цих веселих добродіїв запитав нас із Девідом, чи 
ми приїхали здалеку. Девід відреагував швидше:

 — Не дуже. NW6 *.
 — А, NW6? —  він на мить насупив чоло, намагаючись при

гадати, де це, і враз усміхнувся, коли його ментальний ска
нер видав відповідь. —  Це ж Лордс? —  радісно запитав він. То 
справді недалеко від поля для крикету, погодилися ми, і я за
питала його, звідки ці краватки, які носять так багато його ко
лег —  темносині й коричневі смуги та золоті корони, у його 
випадку —  ще й діамантова шпилька.

 — А. Про цю краватку була така полеміка. Раніше ми не но
сили краваток, тоді була дуже гарна червона. Але мусили змі
нити її, бо всі казали, що ми так занадто схожі на Королівсь
ких інженерів.

Ця дещо туманна відповідь не давала мені спокою, поки я 
не дісталася додому, де ґуґлпошук показав, що на ньому була 
краватка Гренадерської гвардії. Девід припустив, що Королів
ські інженери посідають дещо нижче місце у військовій ієрар
хії, і це може бути поясненням.

Ми були частиною щасливої юрби, ділилися мокрими як 
хлющ парасольками й насолоджувалися кожною секундою 
шоу, витягаючи шиї, щойно з’явилася королева —  яскрава ро
жева крапка на початку алейки з газоном. Поки вона просува
лася повз групки людей, за нею по п’ятах ішов почет фрейлін 
і всіх інших. Зрештою вона дійшла й до нас, у рожевому з ніг до 
голови, аж до пластикового вершечка прозорої парасолі. Я вже 
й забула, яка вона маленька, коли бачиш її особисто; вродливе 
обличчя вкрито темнуватою основою чи пудрою, а губи під
мальовано рожевою помадою під колір пальта й капелюшка. 
Уперше я звернула увагу на її видовжену верхню губу й сяйли
ві білі кучері. Я сказала Девідову про губу, називаючи її (дуже 
влучно, як мені здавалося) характерною рисою представників 

*  Поштовий індекс групи районів Лондона у північно-західній частині міста.
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Ганноверської династії, але він збив мені пихи своїм комента
рем про те, що королева походить із родини Віндзорів. Не ду
маю, втім, що він має рацію, адже в кожному разі вони всі по
ходять із одного роду.

Наступного дня у новинах з’явилися коментарі королеви 
про те, що китайський президент повівся грубо під час сво
го останнього візиту. Оскільки я спостерігала за нею того дня 
й бачила, як далеко була камера, мені здалося дивним, що її 
зауваження всі підхопили. Але в моїх очах це додало її образу  
більше людського. А загалом королівські церемонії, мабуть,  
не надто змінилися з днів Вулфгола * —  так само багато війсь
кових і придворних підлесників.

12 травня

Наближення Фестивалю починає страшенно діяти на нерви. 
Я з усіма різка, я знаю; Анна Краєр, що має звичку мимохіть 
накручувати волосся на палець, через постійний стрес уже 
скоро зробить собі афрошевелюру, а Саша більшу частину дня 
клацає пальцями по клавіатурі з виглядом «мене не чіпати». 
Їй розповіли про одну програму, яка допомагає розсаджува
ти гостей на вечірках і може значно поліпшити нашу звичну 
рутину з ватманом і клейкими папірцями, тож сьогодні вона 
її тестує. Залишилося багато дрібниць, більшістю з яких жон
глює Анна, щодня заходячи до мене з великим списком пи
тань на затвердження: вибір фотографій із Vogue, які стануть 
величезними банерами для декору, ціни на товари в сувенір
ному магазині —  чи має вартість джинсовки від Levi’s спільно 
з Vogue підніматися до сотні фунтів? Що вважати «забагато» 
за щоденник Smythson із особливим тисненням чи за коробку 

*  назва обійстя видатного англійського дворянського роду Сеймурів, із якого 

походила Джейн, третя дружина Генріха VIII, а також однойменні книга та се-

ріал про історію його другої дружини анни Болейн.
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сірників від Bella Freud? Знімальна група BBC хоче зняти Кім 
Кардаш’ян у грінрумі —  я не проти? Ні, якщо вона не проти, —  
а тут нам іще треба стиснути бюджет кейтеринґу на тисячу 
фунтів.

Я виступаю на конференції Асоціації професійних видав
ців, важливому заході в нашій індустрії, і помічаю, що в їхньо
му грінрумі кейтеринґ —  це два чайники, з чаєм і з кавою, та 
кілька пляшок води, але від Vogue чекають чогось більшого. 
Однак я викинула з меню більшість алкогольних напоїв, які 
випиває в основному почет, а не самі учасники.

Ми збираємося довкола комп’ютера Венейші подивитися 
її відео, які представляють учасників, і вперше за кілька тиж
нів я відчуваю, що все це вдасться. Венейша чудово попрацю
вала. Озвучення, зроблене за наново переписаними вступни
ми текстами, належно готує аудиторію до виходу учасника.

13 травня

На тротуарі біля банкомату при офісі Vogue сидить чоловік, 
обкладений целофановими пакетами, із довгим сивим волос
сям, у бейсболці. «У вас не знайдеться кілька монет? Я пла
ную знайти роботу», —  каже він кожному перехожому. Я даю 
йому кілька монет і помічаю, що в капелюсі, що лежить поруч, 
у нього ціла колекція візитівок. «Я колись працював у Vogue, —  
каже він. —  Знав їх усіх. Пітера Ліндберґа, Наомі Кемпбелл, 
Мартіна Брейдінґа». Він перераховує імена фотографів і моде
лей, звертаючись не конкретно до мене, а до всіх, хто прохо
дить повз. «Платили мені сто фунтів на тиждень. Ні медичної 
страховки, нічого». Я запитую, ким він працював. Він був по
мічником фотографа? Той не відповідає, повторюючи, що він 
«працював із ними всіма» —  наче пластинку заїло. Я йому вірю. 
Схоже, він був симпатичним чоловіком. Мені навіть здалося, 
ніби я його десь уже бачила. Як же він потрапив із того світу 
моди вісімдесятих на вулицю? «Я поїхав до Австралії, мав там 
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одружитися, але нічого не вийшло. Мене депортували, і я вже 
п’ятнадцять років на вулиці. Я планую знайти роботу», —  пов
торює він, коли наближається черговий перехожий. Я знімаю 
готівку і йду до офісу, відділеного дверима, що обертаються, 
від бідолахи, який працював із ними всіма. А тоді просто все 
пішло не так. Це воля випадку. Будьхто з нас міг би опини
тися на його місці —  коли підводять друзі, родичі й менталь
не здоров’я.

Усе йде не так уже не перший день. Кілька днів тому я от
римала повідомлення від моєї подруги Карі Аллен: «Саллі 
сьогодні зайшла в море й померла». Я саме писала щоденник, 
і мене на мить ошелешила думка про те, що Саллі Бремптон, 
яка була не набагато за мене старша на той час, коли її призна
чили першою редакторкою британського Elle, урештірешт 
програла боротьбу з надзвичайно жорстокою депресією, тим
часом як я, сидячи за своїм гарненьким столом, пишу про не
гаразди з бюджетом, розсадку гостей, модні фотосесії. Їй за
пропонували посаду редактора Vogue перш ніж мені: якби 
вона погодилася, моє життя було б цілковито інакшим. Я ки
нула писати, пішла на кухню й налила собі велику склянку 
горілки з тоніком.

15 травня

Уся штука кар’єри не в успіхах, яких вам удалося досягти, а 
в тому, як вам удається психологічно впоратися з усіма її зле
тами та падіннями. Мені пощастило з умінням розмежовува
ти роботу й сім’ю. Такі періоди, коли, якот у останні місяці, 
вечорами та у вихідні мені доводилося постійно перейматися 
робочими питаннями, бувають нечасто. І фізичні вправи дуже 
допомагають, проте намагання вписати їх у свій графік часом 
теж завдає стресу.

Ми з Девідом переходимо через дорогу та прямуємо до 
парку з тенісними кортами. Ми гратимемо лише вдвох, одне 
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проти одного. Матчі з Луїзою, яка зараз десь за кордоном, на
багато захопливіші та цікавіші. Девід любить змагатися і ста
виться до кожної гри вкрай серйозно. Він грає настільки кра
ще від мене, що мені не лишається нічого іншого, окрім як 
сподіватися на його подвійну помилку * та на те, що м’ячик 
після його удару потрапить за лінію. Проте мені вдалося взя
ти в нього в кожному сеті по два гейми. На роботу я йду в чу
довому настрої, оскільки нам вдалося знайти час для спорту.

По прибутті до офісу дізнаюся, що Алессандро Мікеле з ком
панії Gucci не прийде на урочисту вечерю. Він повинен повер
нутися до Рима після виступу на Фестивалі. Я постійно казала 
собі, що якби довелося вибирати між його присутністю на ве
чері чи на Фестивалі, то неодмінно обрала би другий варіант. 
Та ця звістка стала для мене прикрою несподіванкою. Мене 
охопила паніка —  хто ще скасує свій візит за два тижні до по
дії? Я не заспокоюся, допоки всі гості не повмощуються на міс
цях. У понеділок ми з Сашею збираємося перевірити розсад
ку гостей за допомоги її просунутої комп’ютерної програми. 
У нас іще лишається сімдесят вісім непідтверджених місць. 
Мені от цікаво, їхні батьки (на відміну від моїх!) ніколи не 
вчили їх відповідати на запрошення? Ну хоч учорашній вечір 
приніс приємність —  зателефонувала Фіона, сказала, що Каньє 
зможе прийти на Фестиваль разом із Кім і що вони, можливо, 
навіть зайдуть у шатро Vogue. Що там у нас із охороною?

Ми підготували відео, у якому редактори Vogue розповіда
ють про Фестиваль. Таким чином ми хочемо покращити по
казники продажу квитків, а вони продаються повільніше, ніж 
мені би того хотілося. Членів моєї команди все частіше про
сять не просто говорити, а саме грати на камеру. Для цього 
потрібні зовсім інші навички. Найкраще відео вдається тим, 
хто справляє враження знавця своєї справи, однак говорить 

*  різновид помилки подачі в тенісі.
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доступною мовою й жартує, має привабливий вигляд та три
мається демократично. Надмірний пафос (якот у мене) на ві
део матиме фатальні наслідки. А легкий акцент іноземця —  
ідеальний варіант. Говорити з серйозним обличчям —  табу.  
Ми витрачаємо на перегляд відео та на читання однакову 
кількість часу, це вже стає частиною нашої культури, навіть 
якщо ти працюєш у редакції. Хтось любить виступати, і, ма
буть, любить увагу, —  а хтось би радше пішов на тортури, ніж 
на чергові зйомки. І навіщо я тільки погодилася на цей доку
ментальний фільм, якщо не можу витримати себе в перегля
ді —  навіть ті кілька секунд своєї участі в останньому відео, 
яке ми відзняли?

16 травня

Сьогодні вранці Парк собачих каків здається куди привітні
шим місцем, ніж відразу після Різдва. У західній його части
ні насаджено молодий фруктовий сад —  яблуні сорту «Пепін 
оранжевий Кокса», вишні «Монтморансі», груші «Неперемож
ні». Сподіваюсь, я ще житиму в цьому районі, коли дерева 
почнуть родити. Дистанція, яку я зараз можу пробігти, знач
но скоротилася в порівнянні з минулим літом. Щойно відгу
дуть усі урочистості, я відразу візьмуся надолужувати свою 
спортивну програму й наведу лад у будинку —  треба розвіси
ти щонайменше двадцять картин і світлин, що чекають своєї  
черги, і розкласти по полицях книги, які накопичилися на 
всіх столах.

Наступного тижня треба вибрати якийсь ранок для про
біжки Кенсінґтонськими садами. Хочу подивитись, як роз
кладатимуть наше шатро. Сьогодні я вирішила там прогуля
тися та глянути на поки що порожнє місце. Крони дерев, що 
стояли голими взимку, тепер розпустилися. Я роблю познач
ку в щоденнику, аби не забути завтра зателефонувати продю
серу події, Річарду Доджсону. Хочу спитати в нього про те, як, 
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у випадку дощу, в кронах стікатимуть краплі, хоч і не цілком 
розумію, як це може позначитися на нас. Через листя місце, де 
має стояти наше шатро, здається значно меншим, ніж я собі 
уявляла. Сподіваюся, наше шатро поміститься.

Божественний ранок у саду. Я геть забула, як це прекрасно —  
висівати й садити. А з новим сарайчиком —  це поки що єдине 
місце, де все стоїть на своїх місцях, —  займатися садівницт вом 
іще приємніше. Доставили саджанці Cobaea scandens *. Я їх 
розсадила у три горщики, сподіваючись, що бодай у одному 
щось зійде. Першим простором за межами будинку, який на
лежав виключно мені, була малесенька тераска на даху п’ято
го поверху: аби туди потрапити, мені доводилося лізти через 
вікно. Жодної огорожі, тож будьякий невдалий порух міг зу
мовити вільне падіння з висоти двадцять один метр. Тільки 
там мені вдавалося вирощувати кобею, відтоді вона в мене 
жодного разу не приймалася. Сподіваюся, цього року таки 
вдасться. Он сонечко повзе по троянді. Треба його врятувати 
від токсичного розчину проти шкідників, яким я щойно об
бризкала рослини. Зараз мені геть не хочеться відвадити від 
себе щастя, як буває, коли вб’єш сонечко.

Я мала дуже довгу розмову зі своєю найкращою подругою, 
Джейн. Вона стала членкинею партії ліберальних демократів, 
і зараз бере активну участь у кампанії проти виходу Британії  
з ЄС. У моїй пам’яті Джейн іще досі лишилася семирічним ку
черявим дівчам, яке у школі носило красиві сандалі Clarks із 
гострим носаком і дірочками в формі діамантів, а не ті закруг
лені потвори, які доводилося взувати мені через велику пов
ноту ступні. Ми пліткуємо про спільних знайомих, потім пе
рестрибуємо на тему Брекзиту. Як завжди, Джейн позитивно 
(каже, якщо ти не оптимістка, то тобі нічого робити в лавах 
ліберальних демократів) оцінює шанси Британії лишитись 

*  Кобея повзуча, витка рослина з яскравими квітами.
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у ЄС. На її думку, найчастіше саме жінки «краще орієнтують
ся» в таких питаннях, тож вони голосуватимуть проти виходу 
країни з ЄС, тоді як чоловіки більше схильні вагатися. Щойно 
завершиться Фестиваль, я хочу взяти дещо активнішу участь 
у кампанії проти Брекзиту. Звісно, якщо зможу. Я починаю 
відчувати щось схоже на паніку, коли думаю про можливість 
повернення до статусу маленької острівної країни. Якби ж 
лише активісти проти Брекзиту знаходили більше причин, 
чому Британії слід лишитись у Європі, а не лише викидали 
тони інформації про всі лиха, які нас спіткають, якщо ми цьо
го не зробимо.

Я думаю, що варто було би вкласти цю думку в свою про
мову на урочистій вечері, якщо тільки мені вдасться дібрати 
правильні слова, щоб це не прозвучало недоречно. Зрештою, 
я стоятиму поруч із модельєрами з багатьох країн, які докла
дають зусиль, аби потрапити на Фестиваль.

17 травня

Річард Доджсон сміється з мене, коли я розповідаю йому про 
свої відвідини місця, де мають розкласти шатро, і про те, що 
переймаюся, як стікатиме вода з крон. Він пояснює, що є межі, 
за які вода, стікаючи з крон, не потрапляє, тож нам вона не за
грожує. І присилає мені фото розкладеного каркасу шатра, за 
яким видніється Меморіал Альберта.

Я майже не сплю ночами. Постійно перебираю в голові 
варіанти розсадки. Коли таки вдається заснути, мені знову 
сниться сон із попередньої ночі —  я підводжуся й іду виголо
шувати промову на урочистій вечері, і раптом помічаю, що по
маранчева перука сповзла з моєї голови, починаю говорити —  
а голос пропав. Сумно, що моя підсвідомість послуговується 
такими стереотипними образами.

У понеділок ми з Сашею насамперед прикипаємо до пла
ну розсадки гостей. Річард Мейсер нависає над нами зі своєю 
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камерою, як богомол. Попри те, що в нашому розпорядженні 
є комп’ютерна програма, яка може полегшити завдання, ми 
все одно розписуємо перший варіант розсадки на папері від 
руки. Задовго до того ми склали дуже приблизний план. Та 
потім прийшов лист від Деніела Маркса, у якому повідомляло
ся, що Донателла Версаче «на жаль, не зможе до нас приєдна
тися через непередбачувані обставини». Для мене це ще один 
сильний удар, оскільки я дуже хотіла, аби вона була, і думала, 
що вона якраз одна з великих дизайнерів, які точно прийдуть. 
Вона давно прийняла запрошення. Мене охоплює лють. Я те
лефоную Деніелу, оскільки не маю номера Донателли, й запи
тую, чому вона не зможе бути. Він не знає. Я прошу його пе
реказати Донателлі, хай не надсилає квітів. Розумію, що моя 
реакція видається занадто емоційною й ірраціональною, про
те такі відмови змушують мене почуватися просто безси
лою. Наступну годину я проводжу у роздумах про те, хто ще 
може не прийти —  станом на зараз ми втратили Донателлу та 
Алессандро.

У мене призначено зустріч за чаєм із Девідом Лореном. Він 
приїхав до Лондона зі своїм батьком, Ральфом, на урочисте 
відкриття за участі принца Вільяма Центру з дослідження 
раку імені Ральфа Лорена в Королівському шпиталі Марсден. 
Ми зустрічаємось у Claridge’s. Девід запитує, чи я ще не бачила 
новий центр. Відповідаю: «Ні, вони зі мною не контактували». 
Він каже, що запитував у організаторів заходу, чи мене запро
сили на захід. Йому сказали, що ні, оскільки я належу до кате
горії «преси», а право бути допущеними на відкриття центру 
мають лише представники королівських медіа. Гм, то я не на
лежала до категорії «преси», коли знайомила їх із Девідом Ло
реном і допомагала збирати кошти на відкриття Центру? Я за
смучена й роздратована водночас, оскільки мені навіть ніхто 
не повідомив, що відкриття заплановано на цей тиждень.

Девід із гордістю показує світлини свого новонародженого 
сина. Каже, що малюк зараз має процентіль 98 за показниками 
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ваги та зросту *. Щодо другого Деніел подивований, оскільки 
сім’я Лоренів зростом ніколи не могла похвалитися.

Сьогодні ввечері —  остання примірка сукні для урочистостей, 
і я біжу до Ердема з цілим оберемком різних бюстгальтерів 
і трусиків, щоб міряти з ними сукню. Сукня висить у кімнаті 
для примірок, вона ніби дитина, яку мають забрати зі школи 
і яка прагне уваги. Я примірюю її з трусикамипанталонами 
Lycra й новим бюстгальтером. Бюстгальтер сидить прекрас
но, а от у панталонах мені некомфортно. Паєтки чудово по
єднуються з мереживною вишивкою, вирізчовник достатньо 
широкий. Ердем дивиться на своє творіння й каже: «Чудово 
вийшло. Дуже обтисле й... просто бомба». Він оглядає мене 
своїми темними очима, поправляючи виріз сукні, щоб ліг точ
но по лінії ключиці. Мені кортить запитати, чи не можна тро
хи звузити сукню в талії, але тоді розумію, що мені буде не
комфортно в ній сидіти, якщо ми це зробимо. Ердем вийшов 
на мить із кімнати. Я знімаю ці панталони, що стягують мені 
стегна. Як завжди, я не можу терпіти цієї жахливої спідньої 
білизни, навіть попри те, що вона надає мені кращої форми. 
Трохи згодом ми знову разом дивимося на моє відображення 
в дзеркалі. Ердем фотографує мене ззаду та спереду. Я запи
тую, чи помітив він бодай якусь зміну в моєму вигляді за ос
танні кілька хвилин. Він відповідає, що сукня на талії сидить 
зараз краще, після того як він поправив виріз. Я кажу йому, 
що зняла панталони. Ердему вистачило такту сказати, що без 
них сукня виглядає краще. Проте в мене відразу з’являється 
відчуття, ніби я забагато розповіла йому про спідню білизну 
п’ятдесятивосьмирічної жінки.

*  Шкала, якою користуються медики для оцінювання здоров’я немовлят. Про-

центіль 98 для хлопчиків означає високий показник ваги й зросту.
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19 травня

У мене, схоже, психологічна травма. Учора купила коричне
вий костюм зі штанами. У моєму гардеробі ніколи раніше не 
було костюмів зі штанами жодного іншого кольору, окрім ко
ричневого. Здається, моє прагнення до порядку виявляється 
в тому, що я люблю поєднувати піджак зі штанами. Костюм 
мені дуже подобається.

Та, на жаль, я не можу вдягти його сьогодні, бо вранці ходи
ла на штучну засмагу, і мені не хочеться, аби вона перейшла 
на новий одяг, хай навіть колір майже той самий. Я вкрай рід
ко вдаюся до штучної засмаги, проти вона стане мені в при
годі під час зйомок під яскравим світлом і нескінченного фо
тографування. Ми продали п’ять тисяч квитків на Фестиваль, 
це чудово, але через значні витрати на конструювання шатра  
й проведення всіх заходів наш чистий прибуток цього року 
буде мізерним. Десь так я собі це й уявляла кілька тижнів 
тому. Стівен сприйняв із розумінням. Проте навіть та неве
лика цифра прибутку, на який ми розраховуємо, неухильно 
зменшується. Я починаю хвилюватися, хоча всіх інших закли
каю ставитися до цього спокійно. До відкриття Фестивалю ли
шилося три дні.

Поки що прогноз погоди невтішний. Нам доведеться дума
ти не про крони, а про те, аби тент не протік. Наче мало мені 
інших протікань. Учора за вечерею ми почули звук крапель на 
кухні. Коли зайшли, побачили мокру стільницю, кам’яну під
логу й чайник. Ми з Девідом глянули на стелю —  думали, що 
тече звідти, але нічого не виявили. Сьогодні вранці зрозуміли, 
що протікає сам чайник, оскільки на підлозі знову була калю
жа. Не знала, що чайники протікають. У смітник його.

Сьогодні вранці ще більше гостей змінюють свої плани щодо 
вечірки. Не прийдуть Ед Вейзі з дружиною, Торі Берч зі своїм 
хлопцем та П’єрІв Руссель із компанії LVMH. Буде Білл Наї. 
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Потім Том Голландер підтвердив своє запрошення, а згодом 
скасував. І все це відбулося протягом однієї години.

Після обіду ми з Анною Краєр пішли подивитися на шат
ро. Нас супроводжували Річард Мейсер і його довірена особа, 
мовчазний Джордж, який ніс підставку для камери. Плакати 
з лоґотипами Vogue лежать на підлозі біля входу. Саме там ви
стелять червону доріжку. Шатро вже має просто фантастич
ний вигляд. Я заходжу всередину й відчуваю неабияке полег
шення. Як завжди, світлини від журналу Vogue у великому 
форматі справляють прекрасне враження. Особливо світлини 
Маріо Тетіно, від них віє подихом театру. Величезне шатро ви
глядає яскравим, блискучим і манить зайти. Річард Доджсон 
проводить нам екскурсію, показуючи, де стоятимуть стіни 
та де облаштують Vogueкав’ярню. Я оглянула шатро як місце 
проведення Фестивалю, а тепер хочу пройти ним іще раз, уже 
дивлячись на нього як на місце, де відбуватиметься урочиста 
вечеря. Ми думаємо, як краще розставити столи. Всередині 
багато простору, і, можливо, через це деякі з гостей матимуть 
відчуття, що вони опинилися не в найвиднішому місці, але я 
поки що не знаю, як цьому можна зарадити.

Після оглядин я вирішую піти через Кенсінґтонські сади 
до Ланкастерських воріт, аби розвіятися. Сьогодні похмурий 
вогкий вечір, у небі зависли важкі хмари. У парку майже не 
видно людей. Я проходжу повз чоловіка, на обох руках якого 
сидить по папузі, вони точнісінько такі, як мої «Папуги». Коли 
проминаю озеро Серпентин, зацвіле водоростями яскраво 
зеленого кольору, низько наді мною пролітає гелікоптер. Ця 
сцена майже точно відтворює вступ до мого роману. Треба ж 
таке.



308 2016

20 травня

Дзвінки в офіс не припиняються. Гості хочуть знати, поруч із 
ким вони сидітимуть на вечірці. Ну, не самі гості, а ті, хто на 
них працює. Мене це якось і дивує, і дратує водночас. Саша,  
чиї очі постійно прикуті до екрана комп’ютера, вважає, що 
з їхнього боку дуже неввічливо запитувати про такі речі. Я ка
жу всім у офісі, аби відповідали на схожі дзвінки таким чи
ном: ми не можемо «повідомити всі деталі розсадки», але ми, 
певна річ, посадимо їх із тими, чиє товариство їм сподобаєть
ся. Навіть якби я хотіла надати гостям усю інформацію, то не 
змогла би це зробити —  план розсадки змінюватиметься аж 
до того моменту, коли ми всі займемо свої місця безпосеред
ньо перед вечерею. Джоан Коллінз хоче ознайомитися з меню 
та дізнатися, хто з нею сидітиме.

Сьогодні о десятій ранку ми дізнаємося, що Девід Кеме
рон все-таки прийде на прийняття й хоче виступити з про
мовою про індустрії креативу. Мені дуже приємно отримати 
таку новину, особливо беручи до уваги той факт, що Ніколас 
дуже хотів, аби він там був. Тільки місяць лишився до рефе
рендуму, тож ми розуміємо, що прохання Кемерона виступи
ти має особливу вагу. Емілі не знає, як їй реагувати —  з одно
го боку, вона задоволена тим, що змогла переконати прем’єра 
прийти —  а з другого боїться нас розчарувати, якщо Кемерон 
скасує свій виступ у останню мить. Я кажу їй, що ми повністю 
готові до такого розвитку подій. Водночас пишу електронного 
листа, в якому прошу Британську раду в сфері моди надіслати 
мені статистичні дані, які прем’єр зможе використати у своїй 
промові. Відповідь приходить за лічені хвилини.
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23 травня

Ранок суботи: о пів на сьому Джордж Нортвуд приїжджає ро
бити мені зачіску, ми сидимо на кухні й теревенимо про всіля
кі дурниці, як завжди буває, коли тобі роблять зачіску. Хороші 
перукарі —  майстри пустої балаканини, вони вміють просто 
підтримувати розмову, не вимагаючи від тебе жодних розу
мових зусиль. За нами обома —  Джордж весь день допомагати
ме мені підтримувати зачіску —  заїжджає величезний рендж 
ровер завбільшки мало не з приватний літак, і ми завантажує
мося разом із моїм одягом (три зміни) та величезною валізою 
з начинням Джорджа й прямуємо до Королівського географіч
ного товариства через дорогу від шатра, де відбуваються важ
ливі зустрічі й де мені виділили гримерку. У машині Джордж 
показує мені свою стрічку в Snapchat і ролик Кім Кардаш’ян, 
який вона запостила вночі, валяючись у ліжку з мультяшними 
вушками й безсонням.

У КГТ ми влаштували імпровізований грінрум. Це зала 
для нарад із трьома гігантськими дорогоцінними старовин
ними глобусами (один із них зробили для Великої виставки 
1851 ро ку). До нашого прибуття Саша поклала тут ранкові га
зети й плетений кошик із дрібничками на кшталт пластирів, 
м’ятних льодяників та ібупрофену —  він якраз під портретом 
Її Королівської Величності, котрому, як мені здалося, трохи 
бракує блиску. Через дорогу біля шатра вже шикувалися чер
ги, і раптом до мене прийшло усвідомлення. Усе це насправді. 
Фестиваль починається, усі ці місяці планування вже позаду.

Першою виступають Люсінда з Ґрейс Коддінґтон, котрій 
по прибутті показали вітрину з її парфумами в магазинчику 
Vogue і котра наполягла, аби будьякі інші речі поруч із фла
кончиком прибрали, щоб він стояв на поличці сам, незапля
мований (на її думку) присутністю інших товарів. Публіка 
обожнює її, і за її автографом на коробочці зпід парфумів та 
книжках вишикувалася довжелезна черга. Я слухала майже  
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всю їхню розмову й насолоджувалася модераторською стій
кістю Люсінди, що виявлялася в тому, як вона не дозволя
ла Ґрейс уникнути відповіді чи залишити без коментаря той 
факт, що попри свою репутацію «зірки мимохіть» (сформова
ну завдяки фільму «Вересневе число»), зараз вона радше на
солоджується зірковістю. Люсінда спочатку планувала вдяг
ти темнозелену туніку, але Ґрейс, вірна своєму образу тотал 
блек, сказала, що вона виглядатиме краще в білій сорочці та 
чорних штанах, тож так Люсінда і вдяглася. Стосунки асис
тента й керівника ніколи не змінюються. «Та, кому треба ко
ритися», —  це був коментар Люсінди. Але їй і справді дуже ли
чить це вбрання, тож, мабуть, Ґрейс мала рацію.

Я дуже непокоюся через свою розмову з Юрґеном Телле
ром, яка має бути наступною. Я сподівалася закрутити її дов
кола конкретних фотографій —  голого Юрґена із  Шарлотт 
Ремплінґ, Вікторії Бекгем у целофані в рекламі Marc Jacobs, 
різноманітних його модних знімків для Vogue, —  але його по
мічники кажуть, він не хоче про них говорити й ніяк його не 
вмовиш, а ще він попросив запустити на тлі довге анімоване 
слайдшоу. Він націлений на те, аби продемонструвати різні 
аспекти своєї роботи як цілісність, а не як окремі проекти. До 
минулого вечора ми так і не досягли чіткої домовленості, і я 
боюся, що він просто відмовиться відповідати на деякі мої 
запитання.

Юрґен виглядає дуже підтягнутим у куртцібомбері й кро
сівках, а в грінрумі до нас приєднується Ґреґор М’юр із Інсти
туту сучасних мистецтв, якого я затягла для підстраховки. Я 
не почувалася годящим модератором для розмови з Юрґеном, 
коли запрошувала його до участі, адже не вважаю себе надто 
обізнаною в сучасній художній фотографії, але він, здається, 
хотів, щоб це була я. Тож Ґреґор, який організовував величез
ну виставку Юрґена в Інституті, —  це моя моральна підтримка.

Перші миті на сцені завжди дезорієнтують, і хоча я вже 
не така перелякана, як була колись, кожна розмова змушує 
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хвилюватися. Простіше не зосереджуватися на обличчях гля
дачів і, в моєму випадку, не оцінювати, наскільки заповнена 
зала. Як модератор, я відчуваю, що розчаровую публіку, став
лячи догідливі чи нудні запитання, але як редактор Vogue та 
організатор Фестивалю, я також почуваюся відповідальною 
за те, щоби спікерам було комфортно, щоб вони йшли з ви
ступу задоволені тим, що взяли участь. Якщо вони нервують
ся й почуваються незручно, імовірність цікавої розмови дуже 
зменшується, а з досвіду минулих років я затямила, що при
близно за п’ятнадцять хвилин учасник точно скаже щось не
сподіване або особисте.

Юрґен страшенно цікавий, і я так захоплююся його відпо
відями, що на якийсь час забуваю перемикати слайди —  і це 
після всієї тієї метушні з ними пов’язаної. Він описує свою 
першу роботу, коли ще підлітком був учнем майстра, який ви
готовляв смички для музичних інструментів. Юрґен потер
пав від астми, спричиненої дерев’яною стружкою в майстерні. 
Уперше він подивився у видошукач під час поїздки на приро
ду з другом: переломне прозріння. Він миттєво зрозумів, що 
хоче фотографувати, хоче бачити світ у такому форматі. Ми 
завершуємо на емоційній ноті, коли він розповідає про склад
ні стосунки з батьком, який зрештою наклав на себе руки, про 
те, як це відобразилося на його матері, тоді про те, як знімав 
самого себе голим на батьковій могилі, намагаючись осмис
лити себе з ним.

Наступне завдання —  чекати на Кім Кардаш’ян. Загалом 
во на виявилася надзвичайно невибагливою, порівняно з дея
кими іншими учасниками. Жодних нестандартних вимог до 
харчування, ані особливих ароматних свічок чи квітів у осо
бистій гримерці, ні заздалегідь підготовленого списку запи
тань —  тож її нетривале запізнення здається невисокою ціною. 
Крізь наші телефони й рації проходить безперервний потік 
інформації: «Ми не знаємо, де вона»; «Виїхала з Дорчестера»; 
«Вона в дорозі»; «Каньє справді з нею в машині». І, нарешті: «Їм 
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кажуть, вони приїхали не туди!». Не могли ж ми примудри
тися дати їй загубитись! Я визираю з вікна грінруму на юрбу 
внизу, коли на зупинці пригальмовує екскурсійний автобус, 
так щоб його пасажирам було видно все більшу чергу на тро
туарі біля КГТ. Екстраординарний рівень слави для людини, 
яка нічого не робить, окрім просто бути собою. Хоча я й не ди
вилася «Сім’ю Кардаш’ян», мене заінтригувала перспектива 
познайомитися з Кім і Каньє, і я була вражена, скільки відві
ду вачів вона привабила.

Вона, звісно, мініатюрніша, ніж я чекала, і набагато гарні
ша, зі смаглявою шовковою шкірою та великими кучерями. 
І Кім, і Каньє надзвичайно симпатичні й чемні, вітаються з усі
ма, кого їм представляють, їх не затуляє почет і масивні охо
ронці. Кім розповідає, що на цьому тижні вони були в Каннах 
на кінофестивалі, тоді на день повернулися в ЛосАн дже лес, 
щоб відвезти дочку до Діснейленду, а потім знову прилетіли 
сюди. Каже: «Воно було того варте —  провести тринадцять го
дин у літаку без дітлахів».

Поруч із нею метушиться Шарлотт Тілбері, наче Стіві Нікс 
на швидкості, називаючи всіх «зайчиками» й нависаючи над 
своєю крихітною подругою, поки на них чіпляють мікрофони, 
а Каньє стоїть осторонь і балакає з Емілі, блискаючи золоти
ми брекетами на нижній щелепі. Коли Кім і Фіона виходять на 
сцену, в залі зчиняються овації, і Кім дуже професійно відпо
відає на запитання Фіони. Фіона веде розмову жваво й весело, 
особливо якщо врахувати те, що центральною її темою було 
обрано макіяж. Вона дає собі раду набагато краще, ніж вдало
ся би мені, говорячи про праймери, рум’яна й контуринґ. Шар
лотт здається чарівно чокнутою, коли каже, що чоловік ніколи 
не бачить її в ліжку без макіяжу, бо їй не подобається, як во
на виглядає ненамальована. Тим часом Кім, кидаючи солодкі 
погляди на Каньє в першому ряду (він упродовж майже всієї 
розмови сидів у телефоні), каже, що намагається використо
вувати менше мейкапу, а Каньє цілковито влаштовує її образ  
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au naturel *. Думаю, це можна сказати про більшість пар. Не 
чоловіки цінують ті години, які жінки проводять за творен
ням краси на обличчі. Жінки роблять це для себе.

Решта дня пролетіла дуже швидко. Алекса провела жвавий 
майстерклас стилю в форматі «питаннявідповідь» із Дере
ком Блесберґом і Лорен Санто Домінґо, яка виглядала так по
ньюйорк сь ки, спокійно читаючи Financial Times у галасливо
му грінрумі перед виступом. Було класно, коли хтось із залу  
поставив запитання, а вона не зрозуміла й перепитала: «Що 
таке універмаг?». «Торговий центр», —  переклав Дерек, хоча 
неясно було, чи це непорозуміння суто лінгвістичне, чи вона 
просто не знайома з дешевим одягом. Трохи пізніше, коли 
йому довелося перекладати «комбез» («Вона мала на увазі 
комбінезон»), я подумала, що було би дотепно підготувати 
для журналу модний американськобританський словничок. 
Потім Лорен знялася en route ** приватним літаком, прямую
чи до Рима на вечірку від Valentino того ж вечора, і забрала 
з собою Дерека. Проте Алекса не покинула нас —  вона віддано 
залишилась у Лондоні, чекаючи на урочисту вечерю. Завер
шували перший день Фестивалю Ізабель Маран і до нестями 
вродлива Каролін де Меґре.

Коли дісталася додому, я була цілковито виснажена, в мене 
злипалися очі.

25 травня

За останні кілька днів трапилося стільки всього, що я геть не 
мала часу на щоденник. Спогади, наче бульбашки з розмова
ми й зустрічами, пропливають у моїй голові, і я щосили нама
гаюся стримати їх, боючися, що вони безповоротно зникнуть.

*  Природний, натуральний (франц.).

**  У дорогу (франц.).
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На другий день Фестивалю Vogue було дуже сонячно, і наше 
шатро нагрілося, наче теплиця, тож командам на стендах за
чісок і макіяжу, що опинилися на самому осонні, доставили 
додатковий запас води.

На перший виступ прибули усміхнені Стефано й Доменіко,  
Dolce & Gabbana —  Доменіко мав розкішний вигляд у смугас
тих штанах і бездоганному чорному вовняному піджаку, який 
він придбав у власному ж бутику в НьюЙорку. Він сказав, що 
вони завжди платять, але отримують знижку. Вони набагато 
краще стали розмовляти англійською порівняно з першим 
Фестивалем п’ять років тому —  тоді вони просили переклада
ча. Принаймні достатньо, аби Стефано міг висловлювати свої 
звичні неполіткоректні погляди на кшталт того, що йому бай
дуже, залишимося ми в ЄС чи ні.

У грінрумі зібрався справжній натовп, коли до наступно
го заходу приїхали Крістофер Кейн, Пітер Дундас і Дженні 
Пекгем, а Стефано й Доменіко ще чекали, поки з них знімуть 
мікрофони, щоб прогулятися шатром. Це один із моїх улюб ле
них моментів —  коли дизайнери блукають поміж юрми відві
ду вачів, а ці двоє тут просто сяють: вони позують для нескін
ченних селфі й погоджуються підписати ексклюзивні торбин
ки Dolce & Gabbana, за якими вишикувалася довга черга.

Наприкінці останньої фестивальної розмови я була на вер
шині ейфорії, задоволена, що не виникло жодних надзвичай
них ситуацій. Анна зробила шалену роботу з організації всього 
дійства в шатрі, включно з дрібнішими розмовами, показами 
та загальною атмосферою. Я сумнівалася, чи комфортно буде 
на сцені Алессандро Мікеле, адже я вважала його швидше ша
маном (цікаво: саме це слово він використав, описуючи свого 
батька, який помер, коли Алессандро був малим), ніж шоуме
ном, але він поводився артистично в усіх аспектах і виглядав 
розкішно зі своїми бароковими перснями й кучерями чорно
го волосся, у сандалях від Gucci, вдягнених на білі шкарпет
ки з червонозеленою резинкою, і розкішному вишиваному 
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бомбері. Ми разом чекали на виступ, розглядаючи здоровенні 
глобуси й намагаючись виснувати, за якими критеріями ко
жен із них поділено на території.

З усього, що казали модельєри, було видно, що для них робо
та —  це життя, двадцять чотири години на добу, сім днів на 
тиждень. Винагорода за це величезна, але особисте життя опи
няється далеко на задньому плані, тепер тим більше —  через 
подорожі, передбачені цією справою: вони постійно літають 
навколо земної кулі між відкриттями магазинів, модними по
казами та іміджевими заходами. Та сама історія з найуспішні
шими фотографами, стилістами, перукарями та візажистами, 
чий графік покладено на милість їхніх агентів, так що вони не 
можуть ні на що підписатися раніше, ніж за день чи два. Це та
кож, мабуть, пояснює почуття вразливості й неврози стількох 
гравців цієї індустрії. Коли не можеш розпоряджатися влас
ним існуванням, починає важити контроль над життєвими 
дрібницями —  як зберегти за собою один і той самий номер 
у готелі, де повечеряти, хто забирає тебе з аеропорту.

Ближче до вечора стала відчуватися незвична порожнеча,  
адже хоча Фестиваль завершився, урочиста вечеря все ще бу
ла попереду. Важко святкувати, коли робота ще в процесі, тож 
я спакувала одяг, від’єднала зарядку й поїхала додому. Навіть 
після тих напружених сорока восьми годин вечір неділі від
чувався просто як вечір неділі. Коли я йшла, Королівське гео
графічне товариство вже втрачало своє Vogue’івське убрання: 
тимчасово розстелені килими згортали, білі порцелянові сер
візи пакували по коробках, численні фотографії Vogue зніма
ли зі стін. Ми з Джорджем Нортвудом і Ганною Мартін із Bobbi 
Brown, яка займалася моїм макіяжем ці два дні, зробили про
щальне фото, а тоді узгодили години зустрічі на наступний 
вечір для такої самої «гламурної підготовки».

Увечері, щоб убити час, я приготувала нам кілька стейків. 
За їжею Сем запитав, якою, на мою думку, я буду, коли мені 
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«не доведеться займатися цим усім». Я відповіла, що, мабуть, 
я буду спокійнішою, на що він категорично відповів: «Ти най
менш розслаблена людина, яку я будьколи зустрічав». Девід, 
на моє превелике обурення, бовкнув, що він згоден, а тоді во
ни обидва виголосили цілу тираду про труднощі, які поста
ють перед ними через те, яка я є. Хоча я думала, що роблю 
щось, аби поліпшити життя їм, вони сказали, що їм це не по
трібно. Якщо я все правильно зрозуміла, вони стверджували, 
що я робила все це сама для себе, а не для них, хоча до кінця 
не ясно, що саме я такого робила. Можливо, зокрема йшло
ся про готування вечері. Я зовсім не так хотіла провести цей 
вечір, і мене прикро вразили їхні нападки. Якщо ж говорити 
чесно, я впевнена, що не можу бути розслабленою й безтур
ботною людиною, із якою їм весь час було би приємно жити, 
але —  не можу нічого з цим удіяти, а надто коли маю провести 
величезну вечірку до сторіччя Vogue наступного вечора. Я ре
тирувалася нагору викурити сигаретку й пограти в «Злість 
і Капость» на айпаді.

26 травня

Наступного ранку я прокидаюся й негайно перевіряю пошту: 
як я й гадала, в останню мить почали надходити запити на 
додаткові запрошення й повідомлення від тих, хто не зможе 
приїхати. Аби зберегти здоровий глузд, я вирішую не зазира
ти в скриньку, поки не доберуся до роботи. Коли я була у ван
ній, зайшов Девід із ноутбуком, сів на стільчик і почав читати 
мені про дієту, що йому надіслав його друг, у якого недавно 
був серцевий напад і який хворіє на діабет другого типу. Де
від не потерпає ні від першого, ні від другого. Це не зовсім те, 
що я хочу чути цього ранку, але він відволікає мене від триво
ги, яка все наростає. Я намагаюся переконати його, що йому 
не треба переходити на рослинну дієту, і ні, я не знаю, що таке 
насіння чіа.
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Дорогою на роботу я усвідомлюю, що не можу знайти той 
острівець спокою між жахом перед вечіркою, що попереду, та 
постфестивальним спадом. Я відчуваю, що на горизонті вже 
видніється справжня меланхолія. Застрягла в заторі біля Мей
да Вейл *, здаюся й зазираю в поштову скриньку: Стелла Мак
картні повідомляє, що не зможе прийти. Я розлючена, бо вона 
вже стільки разів змінювала рішення щодо виступу на Фес
тивалі й присутності на вечері. Спиняюся на узбіччі й надси
лаю повідомлення —  пишу, що мені це здається грубим і образ
ливим, і негайно приходить відповідь: щойно помер батько її 
чоловіка Аласдейра. Звісно, тепер я почуваюсь останньою мер
зотою й прошу вибачення ще одним повідомленням, усвідом
люючи, що цього недостатньо. Неймовірно сумно.

В офісі все гуде від постфестивального полегшення, за ви
нятком мого куточка —  тугого вузла зосередження та керо
ва ної паніки. Упродовж тих кількох секунд, поки я заходжу 
в ка бі нет, ми втрачаємо прем’єрміністра (підозрюю, що він 
визнав недоречним прийти на вечірку з огляду на Брекзит та 
найширше висвітлення Кім Кардаш’ян і Vogue у пресі), одра
зу після нього —  Білла Наї. Тоді приходить повідомлення, що 
Анна Фріл (яку я запросила тому, що мені страшенно сподо
балася її гра в детективному серіалі «Марчелла») всетаки не 
зможе приїхати, бо мусить завтра летіти на Борнео. Ясна річ, 
що ніхто на Борнео несподівано не літає.

Ми з Сашею і Шарлотт сидимо за моїм столом, витріщаю
чись на план столів на екрані. Треба розсадити 292 особи за 
тридцятьма столами. Треба розставити столи —  який роз
міс тити біля якого —  та продумати за кожним точну розсад
ку. Щоразу, коли нам здається, ніби ми укомплектували стіл, 
стається щось таке, через що все треба міняти. «Можна я ска
жу?» —  раз у раз кричимо ми одна одній, поки Шарлотт, яка ке
рує мишкою, пересуває маленькі рожеві й блакитні імена від 

*  Квартал у Лондоні.
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столу до столу. «Можна я скажу? Чи добре буде Тому Форду 
поруч із Джоан Коллінз та Нетелі Массене?»; «Можна я скажу? 
Не думаю, що Лору Бейлі правильно садити поруч із Садіком 
Ханом, адже в неї дружні взаємини з Джемаймою, тож вини
кає питання про Зака [Ґолдсміта]»; «Можна я скажу? Може, по
міняти місцями столи “Норман Паркінсон” і “Сесіл Бітон”?». 
І так годинами, поки о четвертій нарешті не розсаджено кож
ного гостя. Цієї ж миті пише Сімона Бароні: Стефано і Доме
ніко можуть зазирнути лише на кілька келихів, але на вече
рю не залишаться. В аеропорту Лінате сьогодні немає місць 
на пізню посадку, тож увесь їхній столик треба переробляти 
заново.

Коли я вирушаю на фінальну розвідку до шатра, воно залите 
сонячним сяйвом і, якщо чесно, виглядає все жахливо. Немає 
нічого жалюгіднішого за приміщення на цій стадії підготов
ки —  зі шматками золотавого картону, розкиданого по підло
зі, яку вкривають перехрещені стрічки малярського скотчу. 
Те, що має бути гламурним вигнутим баром, виглядає просто 
дешево. Яскраве денне світло перетворило вже підготовлені 
для чорнобілої живої трансляції вечері величезні екрани на 
якусь токсичну хворобливу зелень, а барвисті фіолетові, чер
воні й сині квіти виглядають вульгарно. Я розумію, що коли 
світло зміниться, шатро наповниться людьми, а в смугастих 
винних келихах із венеційського скла від Brandolini відбива
тимуться вогники свічок, усе виглядатиме набагато краще, 
але зараз геть невдалий момент.

План Timebased Events, який я схвалила, передбачає три 
трикутні секції столів із проходами між ними, але на місці я 
бачу, що деякі столи закинуто в закутки цивілізації, тоді як 
проходи виглядають занадто порожніми. Річард Доджсон на
гадує, що я сама затвердила цю схему й що так буде легше пе
ресуватися офіціантам і гостям. Я шиплю на нього у відпо
відь: «Я вам обіцяю, що через чотири години ніхто, ніхто не 
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дивитиметься на ту схему. Вони дбатимуть тільки про те, хто 
сидить поруч і чи не відправили їх кудись у залісся. Будь ла
сочка, заставте пролисини і зсуньте столи ближче».

Річард знову оглядає залу і смиренно каже: «Як вам завгод
но». Армія працівників у чорних футболках починає підніма
ти й переставляти ретельно накриті столи.

Їдучи додому в таксі, я телефоную Девіду й прошу його набра
ти для мене ванну, бо вже дуже запізнююся. Заходжу в дім і ба
чу, що він стурбовано дивиться на стінку за сервантом під схо
дами, де розташовано панель керування котлом. «Пробач, але 
в нас, здається, немає гарячої води», —  каже він, очевидно, по
боюючись спровокувати в мене повний зрив. Мені важко по
вірити, що це відбувається саме зараз, коли я готуюся до най
більшої вечірки мого життя як організаторка, хоча з огляду на 
постійні несправності котла за останні півроку це, можна ска
зати, аж ніяк не дивно. Девід доручив нашому сусідові Чарльзу 
закип’ятити для мене чайник (бо наш минулого тижня почав 
протікати) і поставив величезну каструлю на камінну плиту, 
та вона не подає жодних ознак закипання. Хай там як, а я ціл
ком задовільно миюся в двох краплях води, наче кицька, і біжу 
сходами вниз, у халаті й вінтажних діамантових сережках за 
дев’яносто тисяч фунтів, які мені позичили в S. J. Phillips, на 
кухню, де мене чекає Джордж Нортвуд —  робити зачіску.

Річард Мейсер попросився їхати на вечерю в машині зі мною, 
і тепер сидить поруч у елегантному чорному костюмі й із ка
мерою. Я нарешті впала в тупе заціпеніння, яке приходить, 
коли я маю робити щось таке, через що сильно нервуюся. Тим 
часом даю інтерв’ю про свої почуття (погана ідея), яке, споді
ваюся, не включать до фільму. Я дивлюся у вікно на людей, які 
стоять у черзі на автобус або вийшли на вечірню пробіжку. Я —  
в зовсім іншому світі.
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Коли я приїжджаю, шатро все ще відносно порожнє, але я вже 
бачу своїх співорганізаторів Ніколаса, Джонатана й Стівена 
в чорних метеликах, таких веселих і жартівливих, що я почу
ваюся нездатною приєднатися до них.

Як господарі вечірки, ми стоїмо нерівною лінією просто 
біля входу, і нам добре видно новоприбулих: коефіцієнт їх
ньої слави позначається кількістю фотоспалахів і криків від 
знімальних груп та папараці, які окупували вхід. Першими 
прибувають Джорджо Армані та його завжди усміхнена пле
мінниця Роберта, тоді Стефано й Доменіко в стильних вечір
ніх костюмах —  вони перепрошують за ситуацію з літаком, —  
а потім майже одночасно з’являються британські дизайнери —  
Ердем, Крістофер Кейн, Сімоун Роша, Роксанда Ілінчич. Після 
цього починається своєрідне слайдшоу з гостей, що влива
ються до шатра. Митцілицарі —  сер Ентоні Ґормлі (кульгає 
на стопу в гіпсі) і сер Пітер Блейк, якого ми знімали для чис
ла Сторіччя, Пенелоуп Трі з чоловіком, якого я спершу не впі
знаю, а тоді усвідомлюю, що то Саймон, чоловік Люсінди, Твіґ
ґі зі своїм чоловіком —  Твіґґі повідомляє, що не піде до клубу 
Tramp після вечері, бо вранці мусить їхати на зйомки. Поки я 
спостерігаю, як Садік Хан і його дружина Садія крокують чер
воною доріжкою, постійно спиняючись, щоб відповісти на за
питання телевізійників, заходять Каньє й Кім, вона —  в про
зорій мереживній сукні від Cavalli, і мене охоплює блаженне 
відчуття, що кворум набрався: вечірка вдасться. Я хапаю Са
діка, аби представити його Армані, якому, думаю, було би ці
каво познайомитися з новим мером Лондона. Садік починає 
невимушено розводитися про те, яка це для нього честь —  зу
стрітися з уславленим італійцем, і як він плакав, коли загубив 
свої дорогоцінні сонячні окуляри від Армані. Я не впевнена на 
сто відсотків, чи Джорджо все зрозумів, але він не міг не помі
тити щирого захоплення.

На той час, коли ми сідаємо вечеряти, не вистачає лише 
Кейт Мосс. Надворі темніє, тож самоцвітні барви квітів і скла 



Травень 321

виглядають вражаюче, а з величезних екранів живої трансля
ції зник зелений відтінок. Я трохи панікую, коли бачу, що Ге
лен Маккрорі приїхала, а її чоловік, Демієн Люїс, який мав 
сидіти з нею за моїм столиком, —  ні. Та вона каже, що він за
тримався на шкільній виставі й скоро приєднається до нас. За 
кілька хвилин Демієн із густою бородою вже тут. Я кажу йому, 
що для мене він завжди лишається тим молодиком, який ви
пірнув із крихітного намету в Вілтширському саду, що його 
він понад дванадцять років тому ділив зі своєю тодішньою 
дів чиною. «Відтоді я побував у багатьох наметах», —  відказує 
він. Я хотіла посадити його поруч із собою, бо я його фанат
ка, але подумала, що він може знудитися, тому натомість від
дала йому Алексу.

Міучча Прада прийшла в золотистобагряному брючному 
костюмі, у ньому зі своїми мініатюрними ніжками вона має 
вигляд коштовної статуетки. У неї, як завжди, неймовірні се
режки —  золоті канделябри з зеленими самоцвітами, і за ве
черею вона знімає їх та передає по столу, зауважуючи, що ко
лись вони належали болгарській королеві.

Ніколас просить тиші, аби виголосити промову, а я, стоя
чи за сценою, спостерігаю за тим, як у протилежному краю 
шат ра Кейт Мосс із Шарлотт Тілбері та Семом Макнайтом, які 
вбирали її, позує при вході. Намагаюся помахати Майку Троу, 
нашому художньому редактору, аби він покликав їх до гри
мерки, тому не все чую з того, що каже Ніколас, але все одно 
зауважую, як він віддає шану Стівену та його дивовижній ро
боті. Потім я чую своє ім’я й оплески —  Ніколас оголошує мене 
як редакторку з двадцятичотирирічним досвідом. Це чудова 
мить, і хоча я не плачу, заміняючи його на сцені й дякуючи за 
його слова (яких я зараз уже не можу пригадати, і це прикро), 
здається, від такого кожен би розплакався. Я ж дивним чином 
нічого не відчуваю, і навіть виголошуючи свою промову, у яку 
я самовільно втиснула слова проти Брекзиту, почуваюся так, 
ніби спостерігаю за собою збоку.
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Щойно повертаюся на своє місце, я знову починаю огляда
ти залу, перевіряючи, чи все гаразд із розсадкою; дивуюся, що 
Том Форд, якого я посадила була з Джоан Коллінз, сидить не 
з нею і не з Нетелі Массене, а з Люсіндою. Хтось помінявся міс
цями, але я не можу зрозуміти, хто. Не маю жодного уявлен
ня, де врештірешт опинилася Джоан. Столик Емілі поруч зі 
мною лишився напівпорожнім —  ні Ейден Тернер, улюб ле
нець глядачів із серіалу «Полдарк», ні молодий актор Макс 
Айронз не з’явилися. Але загалом усе виглядає чудово, всі те
ре венять між собою, не надто роззираючись, хто ще прийшов.

Близько одинадцятої ми з Девідом перебираємось у Tramp, 
на той час уже повний. Маленькими сходами ллється водо
спад гостей із вечері, і я встигаю тільки привітатися з ними. 
На банкетці сидить донька Конде Наста Леслі Бонем Картер 
зі своїми чотирма дочками й онучкою, серед них —  моя най
краща подруга Джейн. Вони були мені другою сім’єю відколи 
мені виповнилося сім років —  і мене охоплює дивне відчуття, 
неначе все моє життя втулили в один кадр.

Із решти вечора залишилися лише розмиті враження. Але що 
то була за вечірка! Я передала останні розпорядження і зня
ла з себе будьяку відповідальність. Fat Tony, діджей, усю ніч 
запалював танцпол, заповнений ордами дівчат із Vogue і гос
тей. Не було ніяких VIPкуточків чи сумних зон для невдах, 
що лише спостерігають за іншими, —  це була справжня вечір
ка, де всі тусувалися разом. У якусь мить я підійшла до пуль
тів, і мені дали навушники, наче дитині, що грається в діджея. 
Пам’ятаю, як знову й знову тицяла пальцем на Ride on Time, 
щоб її поставили, але далі заграла Vogue Мадонни. Саме тоді 
Кейт Мосс вирішила виконати свій коронний номер і потіши
ла всіх бурлескним танцем на столі, знятим на сотню смарт
фонів. Це, звичайно, була кульмінація всього вечора.

Пізніше я побачила Домініка Веста з дуже короткою стриж
кою, оточеного зграйкою дівчат, і хотіла підійти поділитися 
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своїм захватом від «Коханців», але посоромилася (про що ду
же шкодую). Саша сказала, що колись питала його про його 
роль донжуана в цьому серіалі, а він відповів: «Цей хлопець —  
повний мудак. Як із ним узагалі можна хотіти зустрічатися?». 
Демі Мур втиснулася на диванчик зі своєю подругою Деббі 
фон Бісмарк, яка привела її на вечерю, тимчасом як у кімнаті 
для куріння поруч молодший син Деббі, Саша, сидів із Семом 
і ватагою їхніх друзів за тісним столиком. Коли я засідала на 
барі з Тімом Вокером, з’явилася Кейт, обіймаючи однією ру
кою Сема, наче кицька мишеня — яке, слід сказати, вигляда
ло націленим дременути геть. (Наступного дня Сем сказав, 
що знайшов її накладне волосся у себе в кишені піджака.)

Зрозуміло, ближче до другої години Девід захотів додому, 
і я вже збиралася поїхати з ним, коли обернулася й подумала: 
«Це вечірка всього мого життя! Навіщо їхати? Я хочу, щоб вона 
тривала вічно». Тож я попрямувала назад до танцполу й зали
шилася ще на дві години.
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Поїздку додому на таксі пам’ятаю дуже туманно. Та вранці 
я всетаки прокинулася у своєму ліжку з найгіршим по хміл
лям і найкращими спогадами в моєму житті.

27 травня

Сьогодні на південному узбережжі відбулося поховання Саллі 
Бремп тон. У потязі дорогою з Лондона з’являлося все більше 
таких самих, як і я, —  їхали журналісти з різноманітних галу
зей: автор колонок на соціальнополітичну тематику Пітер 
Йорк, Роузі Бойкотт, експертка з харчування Генрієтта Ґрін, 
моя колишня колега періоду вісімдесятих із Tatler Леслі Вайт, 
моя партнерка з тенісу Луїз Чанн. За останні дні я страшенно 
втомилася від розмов, тож просто слухала їхні балачки, див
лячись за вікно на яскраву зелень Кенту, що пролітала повз. 
Побачивши перший зблиск сріблястого моря на обрії, я рап
том пригадала, як десь у три роки їхала схожим потягом на 
море, до Вестґейту, на канікули, і як море вразило мене з пер
шого погляду. Минуло п’ятдесят п’ять років, і я їду на похорон 
своєї однолітки, яка померла надто рано.

29 травня

Я на даху Soho House у Берліні, де ми з Девідом зупинилися, 
приїхавши на весілля нашого друга Джо Бойда. Зараз ранок 
неділі, а вчора був цілий день свята: спочатку ми каталися ка
налами на неквапному пароплаві, тоді пришвартувалися на 
офіційну церемонію, а потім бенкетували у величезній ста
рій бальній залі. Мене оточують худорляві німкені в купаль
никах і сонцезахисних окулярах із дітлахами, загорнутими 
в рушник після басейну. Тут просто рай —  так далеко від світу 
Vogue, і вперше за останні кілька місяців організацією свята 
займаюся не я. Джо й Андреа виглядають дуже щасливими, і я 
обожнюю Берлін, на диво спокійний, із широкими вулицями 
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й величезними будівлями, але, порівняно з Лондоном, такий 
безлюдний. Це поїздка до зони поза модою, адже Джо —  першо
проходець у етнічній музиці, а Андреа працює в албансь ких 
водах (я ще не встигла дізнатися, що це означає).

30 травня

Берлін цієї пори року просто смарагдовий зі своїми широки
ми насадженнями підстрижених кущів і дерев у густолистих 
сяйливих шатах. На вчорашньому святковому бранчі, коли ми 
сиділи надворі під куполом платанів, я на мить подумала, що 
хотіла би змінити своє життя й переїхати сюди жити. Я би пи
сала вірші та оповідання, малювала, фотографувала й була б 
людиною, якою планувала стати в підлітковому віці. Але, зви
чайно, якби все склалося саме так, то я не могла б оселитися 
в неймовірному номері в Soho House і придивлятися до пальта 
в Balenciaga. І в кожному разі, хтозна чи зможемо ми займа
тися цими речами після референдуму. Ці вихідні ще більше 
зміцнили мою позицію щодо того, щоб залишитися в ЄС.

31 травня

У Лондоні тим часом розверзлися небеса й почався потоп. Я 
друкую на задньому сидінні машини, яка везе мене до Бле
немського палацу, де Dior проводить показ нової круїзної ко
лекції. Вони й уявити собі не могли, що застануть таку пого
ду в кінці травня: видимість у межах двадцяти футів *, а траса 
M40 більше нагадує ріку, ніж дорогу.

Я отримую листа від Сари Гарріс, яка вже дісталася до Бле
нема й запитує мене, чи чула я «плітки про те, що Марія Ґрація 
К’юрі йде з Valentino, щоб очолити Dior. Очевидно, вони збира
ються оголосити про це наступного тижня». Я пригадую той 

*  Приблизно шість метрів.
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показ у січні, коли вона переповідала чутки, що Сара Бертон 
іде від McQueen — але Бертон досі працює в McQueen, а на на
шій вечері вона виглядала щасливою і розслабленою. Що б ми 
робили без пліток, це чудова розвага! Марія Ґрація К’юрі —  ці
кава ідея, вони з колегою П’єрпаоло Піччолі вже багато років 
успішно працюють дуетом у Valentino. А все ж дивно. У неї є 
діти, і вони, певно ж, ходять до школи в Італії, та й із П’єрпао
ло вони, здається, йдуть у комплекті. Ґілберт без Джорджа *?

Ми доїжджаємо до Бленема рекордно швидко; незважаю
чи на дощ, величезний монументальний палац увесь сяє. На 
лівому фланзі будівлі військовий оркестр між колон на тера
сі грає для шеренги змоклих фотографів і групки швейцарів 
у чорних плащах, що тримають парасольки напоготові, аби 
супроводити гостей від машини. Мене проводять крізь бічні 
двері, бо я запрошена на невеличку зустріч із власником Dior 
Бернаром Арно і нинішнім графом Мальборо, який до успад
кування титулу був сумнозвісно відомий як Джеймі Бленд
форд. Утім, не видно ні одного, ні другого, хоча у вітальні з ро
динними портретами, великими кріслами і кількома видами 
шоколаду з солоною карамеллю на незліченних журнальних 
столиках зібралося багато надзвичайно люб’язних і дещо не
уважних членів родини СпенсерЧерчилль.

Трохи далі через паркові угіддя повільно повзе нескінчен
на черга чорних лімузинів, що нагадує поховальний кортеж, 
тим часом надходять новини про відкладені потяги й скасова
ні польоти. Як і завжди в цій країні, усім порядкує погода, яку 
не здолати навіть величезною кількістю грошей і попередньо
го планування. Доводиться чекати приблизно півтори години, 
перш ніж публіка нарешті збирається в довгій бібліотеці, всте
леній доріжкою зі сценами полювання, і з’являється довга вер
вечка дівчат —  прекрасних роботів у хитромудрих стильних 
вбраннях від Dior.

*  Ґілберт і Джордж —  британські авангардні художники, які працюють у парі.
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Червень

2 червня

Є дуже реальна загроза, що брекзитери переможуть. Учора бу
ло оприлюднено результати опитування —  вони вперше вирва
лися вперед. Тепер я розумію, як виникла нацистська Німеч
чина: купа людей просто спостерігає, як нація в лунатичному  
сні наближається до катастрофи. Це, та ще хмарне сіре небо —  
доситьтаки похмурий початок червня. У коледжі Condé Nast 
був випуск, і я разом зі Сюзі Менкес пішла подивитися на під
сумкові проекти студентів підготовчих курсів. Вийшла звід
ти вражена й почувалася страшенно непрофесійною. Усі вони 
вміли розробляти й створювати сторінки друкованих видань, 
робити відео, зналися на цифрових комунікаціях і маркетин
гових планах —  ні на що з цього я не здатна, анітрохи. Серед 
випускників є й кілька іноземців —  а їм, я так розумію, буде 
складніше вступати до коледжу, якщо країна проголосує за 
вихід із ЄС. Як же ми збідніємо без них.

7 червня

На Землі є стільки прекрасних місць, і дуже легко забути про 
це, коли поринаєш у повсякденне життя. Я в Евіані *, і в моє
му готельному номері є тераса з мальовничим краєвидом на 
широке озеро Леман унизу, таке спокійне, що часом воно схо
же на дзеркало, а трохи східніше видно гори. Тут зібралися на 
конференцію великі делегації міжнародних представництв 
Condé Nast із двадцяти п’яти країн. Пам’ятаю, перша конфе
ренція Condé Nast International відбувалася в Берліні 1998 року, 

*  Французький курорт у альпах, відомий однойменною мінеральною водою.
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і нас було так мало, що ми могли розсістися навколо одного 
круглого стола з нечисленними прапорцями. Берлін тоді був 
одним величезним будівельним майданчиком. Вікна мого но
мера в готелі виходили на безмежний краєвид будівельних 
кранів, а весь вільний від засідань час я ридала, тому що мій 
шлюб щойно розпався —  він протривав лише три роки.

Джонатан відкриває конференцію такою собі тронною про
мовою * —  дуже щирою та натхненною. Мова про різні аспекти 
видавничої справи у світлі цифрових технологій. Китай бов
ваніє, наче великий звір, якого ніхто до кінця не розуміє, а Ан
желіка Чонґ, засновниця й редакторка китайського Vogue, мі
ряє кроками кімнату в білому костюмі та з гострим, мов лезо, 
бобкаре. Остання сесія була про те, як виглядають бренди 
журналів без друкованої версії, і в моїй робочій групі розпа
люється велика дискусія щодо того, яким би був Vogue, якби 
не мав своїх традиційний атрибутів, а лише використовував
ся як назва, скажімо, круїзного лайнера чи торгового центру. 
Я завжди співчуваю більшості, для яких англійська не є рід
ною і які мусять напружуватися всі ці дні, коли тільки нею 
й говорять.

Газети пишуть лише про Філіпа Ґріна, щодня викопуючи ще 
якесь їхнє з Тіною фото в безтурботно гедоністичних позах. 
Люди почали якось глузливорадісно казати «твій друг Філіп 
Ґрін», і мене вражає, як швидко вони дистанціюються від того, 
хто тепер вважається великим страшним вовком. Що більше 
подробиць зринає в історії з BHS, то важче знайти баланс між 
відданістю і осудом.

Якась частина мене відчуває: слід суворо засуджувати те,  
що виглядає як брак турботи про свій персонал, але інша 
частина постійно пригадує приємні моменти. Коли Семові  
було приблизно сім, ми поїхали до НьюЙорка й вечеряли 

*  регулярне звернення монарха перед повним зібранням парламенту.
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в китайському ресторані з Філіпом і Тіною, яка навчила Сема 
гратися з корками. Філіп запропонував нам полетіти додо
му його літаком, але я надто боялася літати, аби погодитися. 
Завжди приголомшує, як люди можуть припускатися таких 
колосальних помилок у судженнях, яких, здається, припус
тився й досі припускається він. Він просто не бачить, як усе 
це виглядає з точки зору широкого загалу —  і, можливо, йому 
байдуже. Філіп —  бульдог, і що глибше його заганяють в куток, 
то більше він гавкатиме. Мабуть, він був таким усе життя.

8 червня

Чорт. Ніякої самодисципліни. Учора ввечері я здалася в полон 
мінібару шоколадок Toblerone, коли повернулася з катання на 
пароплаві, що неквапом рухався вздовж озера, оточеного за
паморочливими, порослими лісом зеленими пагорбами, які 
нависали над невеличкими шале —  така собі декорація для на
шої корпоративної поїздки. Тепер, коли компанія так розрос
лася, відмінності між делегаціями помітно набагато менше.  
Раніше росіяни постійно розмовляли по мобільних, греки зав
жди запізнювалися на першу сесію, італійці пліткували між  
собою протягом більшості дискусій, а ми, британці, грали 
роль хороших хлопців —  коли зал запрошували ставити пи
тання, завжди першими піднімали руки, аби уникнути нез
ручної мовчанки. Цього разу набагато складніше визначити, 
хто звідки. Хлопці з Тайланду та Індії виглядають неймовір
но розкішно у своїх гостроносих коричневих броґах і світлих 
приталених костюмах, тимчасом як жінки переважно не но
сять брендового одягу, окрім Даніель із відділу відео британ
ського Condé Nast, яка вчора взула на пароплав бомбезні чобо
ти від Vetements на шпильці, що могла би проштрикнути серце 
будьякого справжнього моряка.

Сьогодні ми дивилися презентацію керівника напряму 
цифрових технологій зі США на тему збору даних. Не те щоби  
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досі я багато про це думала, але тепер доведеться, хоча мене 
це жахає. Здатність інтернетсайтів збирати інформацію про 
поведінку користувачів у мережі кричуще порушує право на 
недоторканність приватного життя в багатьох сенсах. Те, що 
у всесвіті діджиталу називається «персоналізацією» —  мож
ливість підсувати нам те, чим ми можемо зацікавитися (чи
тай: що захочемо купити), —  це також алгоритм, що редагує 
інформацію, яку нам, власне, і пропонують, і це викликає 
в мене дуже сильний дискомфорт. Хоча я люблю слухати сум
них американських співаків, я не хочу, щоб мені повідомляли 
тільки про схожих виконавців, і ніколи не стала б дізнавати
ся про, скажімо, нову популярну рокгрупу. У якомусь сенсі 
світ онлайншопінгу неначе заохочує нас залишатися в своє
му консервативному бункері, постійно згодовуючи нам те, що, 
як йому відомо, нам уже подобається, а не підкидаючи випад
кові ідеї й товари.

Усі неймовірно люб’язно відгукуються про наше число Сто
річчя, і хоча я тут швидше велична літня пані з Vogue, адже 
одна з небагатьох присутніх працювала над виданням із ран
ніх дев’яностих, старорежимною не почуваюся. Загалом за ці 
два дні я постановила поміркувати над новим потужним про
ектом для Vogue. Фестивалю вже п’ять років, а це була моя ос
тання посправжньому нова ідея, тож час вигадати щось інше.

11 червня

Учора Річард Мейсер знімав мене востаннє. Він попросив при
гадати щось таке, що мало б особисте значення для мене, тож 
я запропонувала навідатися до величезного старого кінського 
каштану в Гайдпарку, під яким, пам’ятаю, гралася зовсім ди
тиною. Тоді я була така маленька, що розщелини в товстому 
стовбурі здавалися печерами. Оскільки в цьому парку відбу
вався останній Фестиваль, тут можна віднайти певне значен
ня, або принаймні я так подумала.
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Після зйомок Річард поїхав зі мною до офісу, і ми обміняли
ся кількома жартами, що це востаннє він знімає мене в маши
ні. Тоді він нахилився, мнучи в руках свою камеру, і сказав:

 — Я хочу дещо розповісти тобі про наш фільм. Типу... що 
ми робимо.

 — Ага. І що ж це?
 — Пам’ятаєш, я казав, що не хочу використовувати в філь

мі закадровий голос, що це трохи жалюгідно й помпезно?
 — Так. Пам’ятаю, —  я завжди відчувала полегшення, що 

в стрічці не буде стереотипного оповідача.
 — Ну, ми мусили трохи змінити це. І тепер, ну, оповідач є. 

Чи типу оповідач. Знаєш, зазвичай закадровий текст читає 
актор? Ну, такого не буде. —  Цієї миті я почала хвилюватися, 
що ж він збирається мені сказати. —  Еее... Це зроблю я. Ну, тек
сту буде не прямо дуже багато. Але це наче розповідь чолові
ка, який, нічого не знаючи про Vogue, занурюється у цей світ.
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Мої думки розділилися —  одна половина мене міркувала: 
«Спокійно, ти нічого не можеш із цим зробити, та й, може, усе 
ще буде добре»; друга думала: «Я зробила гігантську помилку, 
цей фільм буде просто неймовірно трешовим і простацьким». 
Я не могла повірити, що дозволила цьому статися. Єдиний 
фільм після стількох років, упродовж яких ми не пускали ка
мери до Vogue —  і я все зіпсувала. Тепер це просто буде гід по 
модному світу для «чайників».

 — Що думаєш? —  питає він.
 — Не знаю, чи важливо, що саме я думаю, —  кажу, витріща

ючись за вікно, поки ми повертаємо на Парклейн. —  Головне, 
що справу зроблено, і з цим нічого не можна вдіяти. Тож не 
має значення, що я думаю.

 — Гмм. Напевно, так. Я не знаю чому, але мені хочеться, 
щоб наша робота тобі сподобалася.

Я не знала, що сказати, але подумала, що якби він справді 
хотів, аби фільм мені сподобався, було б корисно не вводити 
мене в оману.

 — Чи погодилася б я, якби ти від початку підійшов до мене 
і сказав, що хочеш зробити документальний фільм про Vogue, 
у котрому чоловік, який нічого не знає про нашу роботу, при
ходить і розповідає цю історію зі своєї точки зору звичайні
сінького чувачка в цьому «божевільному світі моди»? Ні, не 
погодилася б. Чи думала я, що саме такий фільм ти робиш? Ні, 
не думала. Але ти зробив це. І я нічого не можу вдіяти, —  відпо
віла я саме коли ми під’їхали до офісу Vogue, звідки йому тре
ба було забрати якусь апаратуру.

Він повторив, що сподівається, що мені сподобається, а 
я сказала, що все з’ясується через два тижні, коли я побачу 
результат.

Наді мною нависла загроза жахливого провалу й сорому. Ко
ли я розповідаю про це Френ, вона каже, що це пояснює, чому 
він ставив такі банальні й прості запитання, і що наші співро
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бітники мали рацію кажучи, що відбувається щось не те. Так 
тільки гірше. Невже він весь цей час планував усе саме так? 
Невже той «безталанний» підхід був лише засобом, що дозво
ляв йому залишатися простачком у нашому безмозкому світі 
дорогого одягу й порожніх дурниць? Невже я підписала всіх 
працівників на захід, не гідний нашого журналу?

20 червня

Я повернулася з чарівної вилазки на південь Франції. Сьогод
ні сонячне сонцестояння, середина року. Також буде повня. 
Як швидко пролетіли місяці від того моменту, коли з’явили
ся тільки ранні натяки на весну, до тепер, коли дні почина
ють коротшати. Не те щоб надворі була хоч трохи літня пого
да. Ллє злива, і з листя дерев та винограду, який повзе на стіну 
за кухонним вікном, струменить вода. Сподіваюся, до завтра 
все припиниться, бо я влаштовую вечірку в саду на честь мого 
колишнього чоловіка Пола, приурочену до перевидання його 
книги «Фотографії мого батька» —  його тато був першопрохід
цем у боротьбі за громадянські права в Америці, і його вбили 
в 1996 році.

Попереду дуже важливий тиждень, для мене —  посправж
ньому останній тиждень святкування Сторіччя. Я побачу пер
шу версію двогодинного фільму про Vogue, наша виставка 
отримає нове життя в Манчестері, і, звичайно, відбудеться ре
ферендум. Я ніколи не сказала б, що цікавлюся політикою, але 
референдум —  це щось інше, і ніколи ще я не вважала голосу
вання настільки важливим. Учора хлопець на базарі дав мені 
кілька віконних плакатів проти виходу з ЄС, та я не можу розі
братися, як ліпити їх на скло. Напевно, старий добрий скотч. 
Як редакторка журналу, я маю величезний привілей —  можли
вість транслювати свої погляди через видання, і мені справ
ді важко зрозуміти, як можна не поділяти мою точку зору на 
це голосування. Хоча ЄС —  надзвичайно ненадійна структура, 
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я просто не можу зрозуміти, яким чином у сучасному світі 
ідея цілковито економічної незалежності може забезпечити  
нам майбутнє. Так збіглося, що схожі дискусії часто вини ка
ють і в моїй компанії —  про переваги повністю незалежного 
функціонування Vogue у кожній країні (так, як зараз є) і випад
ки, у яких було би корисно об’єднати зусилля. Сем звик бути 
громадянином ЄС, мати змогу подорожувати й працювати, де 
йому заманеться, серед дивовижних скарбів різних культур. 
Коли хтось із мого чи його покоління засуджує те, що, безпе
речно, є фантастичною свободою, це здається цілковитим без
умством.

Мені снилися жахіття про документалку, але жахіття, як 
і почуття провини, лише марнують час, і я мушу спробувати 
розслабитися, поки, принаймні, не побачу, що вийшло.

21 червня

Щойно закінчила друкувати останній запис, я подзвонила 
своїй керівничці на першій роботі в журналі, Ширлі Лоу, бо її 
падчерка кілька тижнів тому повідомила мені, що та дуже хво
ріє. Я запізнилася. Вона померла напередодні. Чому, ну чому я 
не зателефонувала раніше? Я сиділа в машині, припаркованій 
біля будинку, жаліючи себе, а тоді подумала, що така поведін
ка аж ніяк не заслужила б її схвалення. Я була її секретаркою 
в 1980 році, коли вона працювала редактором журналу Over 21.  
Ми сиділи за сусідніми столами —  її заступниця Пенні Перрік, 
Ширлі й я —  у кінці великого офісного приміщення відкрито
го типу на АпперСентМартінзлейн. Ширлі мала очісапфі
ри, короткі біляві кучері й довгий ніс, який завжди пудрила 
перед обідньою перервою.

Вона була однією з найдотепніших людей, яких я будь 
коли зустрічала, і я обожнювала сидіти поруч із нею, слухаю
чи її байки про велику родину та численних друзів. Вона не
милосердно все критикувала, але завжди з фантастичним 
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гумором: редагувала статті дописувачів, шматуючи їх і знову  
складаючи в ліпших пропорціях, а тоді друкувала начисто на 
своїй машинці. Вона ненавиділа всілякі нісенітниці й точно 
не думала про моделі поведінки та роль ментора, але якщо 
хтось і був для мене в молодості взірцем професіонала, то це 
вона.

Я думала про неї весь день, особливо дивлячись на Шар
лотт і її колегу Ліззі Норт за дверима мого кабінету, які відпо
відають на мої дзвінки й виконують незліченні нудні дрібниці, 
щоб допомогти мені. Коли я була асистенткою Ширлі, у мене 
було дві течки: «Нудне» і «Не нудне», —  ось яка в мене була сис
тема. Здається, тоді все спрацьовувало, але нині Шарлотт му
сить мати справу з набагато складнішою організацією.

Сьогодні приїздить Одрі —  провести заняття з йоги та повою
вати з кашлем, який я підхопила, і моєю розосередженістю. 
Вона каже, що найближчим часом двічі буде повний місяць 
у Стрільці, і це, за ї ї словами, загалом добре, хоча ми оби
дві поняття не маємо, що це значить. Ще вона каже, що До
нальд Трамп, очевидно, —  Близнюки з асцендентом у Стріль
ці, а отже, він такий собі гіперпідприємець —  у цьому ніхто не  
став би сумніватися. Ми виконуємо багато поз на підлозі, і я 
намагаюся не дивитися на темні кільця грибка навколо сві
тильників, де протекла стеля, а ще перестати думати про 
обід, який я даю сьогодні на честь конкурсу талантів Vogue.

На роботі всі метушаться, аби завершити вересневе число. 
Я повернулася з відпустки, а на стіні вже висять надруковані 
знімки з фотосесій, і вони мене вразили —  деяких я ще не бачи
ла. Не можу стверджувати, що вони підказали мені, який одяг 
носити цієї осені, але багато фотографій вийшли надзвичай
но виразними та цікавими. Мені страшенно сподобався пер
ший розгорт зі знімками молодого фотографа Коліна Додж
со на з рудою моделлю Нетелі Вестлінґ на тлі неймовірних 
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рожевих солончаків у Франції —  у них є щось від сімдесятих. 
Мама завжди каже, що не існує нових ідей, і якщо це правда 
(у чому я не впевнена), то мода, безперечно, —  найліпший при
клад. Усе ходить колами в плані стилю одягу і фотографії, але, 
все ж, із кожним повторенням з’являється щось інакше.

Дивлюся на речі Кейт Фелен для поїздки до Японії з Тімом 
Вокером. У фешнрумі повно її стійок: рожеві, кольору сакури 
вечірні сукні, барвистіші мультяшні відтінки серед бомберів 
і сорочок, чорнобілий горошок —  просто гламурний цирк. На 
одному з вішаків —  абсолютно неймовірний плащ, схожий на 
стьобану пухову ковдру, вишитий фігурками й сценками, від 
випускниці школи моди. Кейт надзвичайно спокійна. Завтра 
вона летить до НьюЙорка знімати Вікторію Бекгем на жовт
неву обкладинку, тоді повертається десь на добу, а потім зно
ву мандрує до Токіо. Я б так просто не змогла. У неї особли
вий стриманий тип вроди, а  ще мені завжди здається, що 
во на мене слухає, якот зараз: «Прошу, не роби забагато кад
рів у теплих пальтах», —  хоча я знаю, що вона думає: вона зро
бить те, у чому відчує потребу в конкретний момент.

Я йду трохи раніше через вечірку Пола. Сем вітає мене й 
каже, що келихи вже привезли, але брудними, і йому довело
ся перемити половину з них, а Пол, незвично життєрадісний 
на вигляд, зачерпує хумус листям цикорію. Я пообіцяла собі, 
що хай хоч як вони все організували, я не намагатимуся ме
неджерити всілякі дрібниці, і виявилося, що така установка 
працює на ура. Безсумнівно, зараз, коли ми з Полом давно роз
лучені, вона працює набагато ліпше, ніж коли ми все ще були 
разом: тоді все було набагато складніше.

Чудовий вечір. Мені надзвичайно приємно, що Сем поспіл
кувався зі своїм татом і що прийшло багато наших спільних 
друзів.
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Дуже зросла напруга довкола Брекзиту —  всюди. Сьогодні 
зранку на стрижці я запитала свого стиліста Луїса, цілковито 
вкритого татуюваннями, чи буде він голосувати. «Нє, —  каже 
він, несамовито розпилюючи ціле море спрею Elnett на моє 
волосся, щоб підібрати його нагору в «розпатлану зачіску». —  
Нє. Ніколи не голосував».

Його колегасусід каже: «Спробуйте змусьте», —  а я відпові
даю, що це залежить від того, за що він проголосував би. Луїс 
не каже, але я гадаю, він був би проти виходу. У невеличкій 
спробі вдатися до проекту «Страх» * я припускаю, що салон 
Hershesons, імовірно, буде не такий переповнений, якщо ми 
вийдемо з ЄС, але це, мабуть, неправда, адже більшість клієн
тів, здається, цілком собі вітчизняного виробництва, на відмі
ну від іноземних залітних птахів у інших закладах Мейфера.

Минулої ночі на вечірці кілька людей зчепилися на цю те
му, і моя сусідка Вірджинія сказала, дивовижно добірною мо
вою, що це нагадує їй, як один друг її батьків «одного разу 
в Едені розмірковував, чи йти йому з власної вечері». Що б не 
сталося, очевидно, що велика кількість людей буде розчаро
вана. Як, мабуть, шкодує Девід Кемерон, що взагалі запропо
нував таке. Така собі скринька Пандори.

Мене охоплює моторошне почуття безсилля, і як людині, 
що звикла мати певний вплив, мені важко його стерпіти. Але 
на більш особистому рівні мої побоювання поглиблюються 
тим, що завтра показ документального фільму.

*  Термін у британській політиці цього періоду, що його використовували при-

хильники виходу з ЄС щодо противників, які висловлювали страхітливі песи-

містичні прогнози.
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Мене завжди вражає контраст між банальністю виборчих 
дільниць і винятковою важливістю того, що в них відбуваєть
ся. Нашу розташовано в місцевій школі, і я позначаю хрести
ком пункт «Залишитися», стоячи під вивішеними на стіні 
малюнками десятиліток. Надворі мало не тропічна вологість, 
а регулярні зливи призводять до думки, що хто б там нагорі 
не контролював погоду, він явно за те, аби «Вийти», адже дощ 
зазвичай тягне за собою меншу явку, а менша явка в Лондо
ні означала би перевагу протилежної сторони. Я прокинула
ся о пів на шосту, бо турбувалася через перегляд докумен
тального фільму й референдум, тож проголосувала однією 
з перших, але навіть о 7:05 дільницею рухався стабільний по
тік людей.

Учора Ніколас Коулрідж організував грандіозну літню ве
чірку в музеї Вікторії та Альберта. Той, нагорі, хто контролює 
погоду, явно його друг, бо небо очистилося від густих хмар 
близько сьомої вечора, тож над садом Мадейскі, повним жі
нок у барвистих літніх сукнях і чоловіків у світлих костюмах, 
розкинулися прекрасні небеса й засяяло вечірнє сонце.

Я поговорила зі Стюартом Роузом, якого вважають одним 
із групи підтримки варіанта «Залишитися» від бізнесу, пере
повіла йому розмову, котру мала того ж вечора з гонконгсь
ким підприємцем Девідом Таном на відкритті нового магази
ну Michael Kors. Девід, із його акцентом, що нагадує азійські 
мультики, сказав мені, що він за вихід. «Але я не голосую», —  
гримнув він, очевидно, більше зацікавлений новоприбулою 
Ґвінет Пелтроу, ніж референдумом. «Слава Богу», —  подума
ла я. На Стюарті був синьочервоний значок «За ЄС», і він так 
швидко балакає кудись убік, аж часто здається, наче він споді
вається, що співрозмовник не розбере його слів. Він був пере
конаний, що ми залишимось у ЄС, —  усі результати опитувань 
вказують на це.
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Я запитала, чи він говорив із Філіпом Ґріном, і нагадала йо
му історію, яку він мені розказав і яка щоразу мене смішить, —  
про те, як у якійсь конкурентній суперечці альфасамців між 
двома друзями Філіп усіляко намагався применшити фінан
сові перспективи Стюарта (на той час, узагаліто, вже голови 
правління й виконавчого директора M&S), кажучи: «Ти навіть 
не знаєш, як пишеться слово “чартер”».

Стюарт мене виправив: «Ні, то було: “Ти навіть не знаєш, 
як пишеться слово ‘яхта’, а єдиний чартер, яким ти колись 
літатимеш, —  це по бюджетній путівці”». Ці підколи неначе 
з іншої епохи. Насправді ж на вечірці панувала атмосфера ві
домого балу герцогині Ричмонд напередодні битви під Ватер
лоо —  дивовижна гедоністична розкіш прямо перед катастро
фою. Коли я повернулася додому, почала блискати страшна 
блискавка й гуркотіти грім.

Я переймалася про голосування, щоб відволіктися від триво
ги за документалку, але коли сідаю на своє місце в маленько
му кінозалі в Сохо, аби подивитися обидві її серії, а також кіль
ка інших стрічок від Condé Nast і цієї продюсерської компанії, 
нерви беруть своє. Дивитися на себе саму в такому форматі —  
надзвичайно цікаво. Я не пам’ятала, що говоритиму в фільмі, 
неначе то не я сиджу там, у надто численних кадрах у маши
ні, і сердито витріщаюся на дощ за вікном. Поки ми дві годи
ни дивилися на Річардове бачення Vogue, він сидів за мною, 
незворушний і серйозний. Дев’ять місяців інтенсивних зйо
мок було радикально відфільтровано, тож урештірешт персо
нажів і сюжетних ліній вийшло небагато. Але завдяки цьому 
фільм вийшов набагато емоційнішим, ніж я сподівалася, а для 
страху, що Річард склепає ідіотський фільм про неофіта в екс
центричному світі моди, не було жодних підстав.

Розповідаючи історію кількох наших фотосесій і плануван
ня числа Сторіччя, він, безперечно, зміг успішно донести, як 
ми переймаємося своєю роботою, а також показати, скільки 
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тяжкої праці вкладається в кожне число. Чи був це фільм про 
Vogue, який я хотіла б отримати? Ні. Не думаю, що він пере
дає, як розрісся в наші дні Vogue, який він має вплив, у скіль
кох галузях ми задіяні, яку фантастичну журналістську ро
боту ми проводимо. Чи задоволена я своїм образом у стрічці? 
Не зовсім —  більшість часу я здаюся дуже депресивною, а я 
волію думати про себе як радше про дотепну, легку людину, 
ніж ту, яку бачу на екрані. Також мені не подобається мій зов
нішній вигляд у більшій частині фільму, і я не можу зрозуміти, 
чому протягом майже всієї першої частини я ходжу в одно
му й тому самому синьому кардигані. Люди скажуть: «Ось яка 
вона, редакторка Vogue і все таке. Могла би хоч кофту пере
вдягнути». Чи є моменти, які мені геть не сподобалися? Так. 
Усій тій епопеї з перенесенням обкладинки з Ріанною на попе
редній місяць через те, що американський Vogue нас обігнав, 
надано сміховинної важливості, а коли Річард каже на камеру, 
що я дзвонила йому з погрозами скасувати весь фільм, якщо 
він говоритиме про це з Анною Вінтур, я почуваюся так, наче 
мене навмисно виставляють у поганому світлі. Це був єдиний 
справді нечесний хід із боку Річарда. Звісно, Анна в фільмі ви
словлюється надзвичайно люб’язно, і через це я маю ще дур
ніший вигляд.

Не знаю, що подумають усі мої колеги.

Зараз я в потязі з Манчестера, повертаюся на Юстонський вок
зал, і події дня кружляють у моїй голові. Пригадуються епізо
ди з фільму. Усе в ньому виглядає важливішим, ніж здавалося 
тоді, адже стільки всього увіпхнуто в дві години.

По обіді ми з Ніком Калліненом прибули до Манчестера 
на відкриття виставки в Манчестерській художній галереї. 
Почуття від перегляду документалки просякнули мене, наче 
гус та рідина, і я почувалася налитою свинцем, хоча й приємно 
було, що виставка воскресає в новому місці в новій подобі. Хо
дячи повз ті самі фотографії й числа Vogue, розміщені цілком 
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відмінно, я почувалася так, наче навідуюся до своєї дитини 
й помічаю, що вона поінакшому поводиться з людьми, які 
не є її родичами. Можливо, ця втома —  це і є та меланхолія, на 
яку я чекала, адже я нарешті побачила фільм, через який так 
нервувалася, а виставка поїхала в останню мандрівку. Повз 
вікна пролітає прекрасний вечір, і я почала шкодувати, що ви
рішила повернутися до Лондона, а не залишилася в Ман чес
тері, особливо коли дізналася, що результати референдуму 
офіційно буде оголошено звідти о сьомій годині ранку. Тоді 
Манчестер став би для мене історичним місцем. Можливо, до 
втоми докладається дуже серйозна тривога, що голосування 
піде не так, як я хочу.

Коли я повертаюся додому об одинадцятій вечора, то бачу, 
що Сем і його друг Генрі затишно влаштувалися перед теле
візором на ніч чіпсів і шоколадного драже Maltesers, зависан
ня в ноутбуках і випивки. Вони повідомляють, що, здається, 
виграє варіант «Залишитися». Усі казали: «Прямо на межі».  
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Фараж отот визнає свою поразку, і я на мить застигаю перед 
екраном. Мене охоплює відчуття величезного полегшення —  
я рада, що документалка не надто кепська, виставка знову 
ожила, а жахливий Брекзит, можливо, і не відбудеться. Цей 
референдум бовванів на задньому плані цілий рік, і дуже див
но й знаково, що все це зійшлося в один день. Я роблю собі ве
личезний коктейль водкатонік, кидаю сумки і всідаюся ди
витися обговорення з хлопцями; Коко згорнулася на дивані, 
і в моїх думках постійно зринають образи з документальної 
стрічки й виставки, тимчасом як починають з’являтися пер
ші результати.
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Подяки

Найперше я дякую Ніколасу Коулріджу, генеральному дирек
тору британського відділення Condé Nast і президенту Condé 
Nast International, який без будьяких питань чи умов пого
дився на те, щоб я весь цей рік писала щоденник про свою 
роботу в Vogue. Джулієт Еннен із видавництва Fig Tree із пер
шої ж миті перейнялася дивовижним ентузіазмом, а коман
да з Penguin дуже мене підтримувала, особливо Поппі Норт. 
Будьяке письмо —  це завжди стрибок у пітьму, і моя агентка 
Юджині Фернісс завжди була поруч від самого початку, ще до 
написання першого слова, і весь цей час надавала мені безцін
ні поради й підтримку. Нарешті слід подякувати моїм коле
гам із журналу —  вони так чудово працюють і з них такі пре
красні персонажі.
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Покажчик імен та назв
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Бренд, Чарльз  238

Бренка, Селлі  102

Бренсон, річард  224, 281

Британська рада у сфері моди  71, 

108, 178, 181, 308

Бруні, Карла  116

Буске-Шаванн, Патрік  95

вайн, Сара  52, 163, 288

вайнгауз, емі  68

вайт, Леслі  324

вайтголл, Джек  63

ваккарелло, ентоні  248

вебстер, Баррі  72

вебстер, Софія  72, 173, 181

вейзі, ед  50, 306

вейклі, аманда  14

вейт Келлер, Клер  253

«великий сплеск», фільм  153

веллеслі, Джейн  183

версаче, Джанні  13, 23, 152, 304

версаче, Донателла  13, 23, 152, 304

вест, Домінік  322

вест, Каньє  264, 300, 311–312, 320

вест, Карінтія  249

вестлінґ, нетелі  335

вечеря опікунів національної  

портретної галереї  149–151

вечірка в саду Букінгемського  

палацу  294–294

«війна й мир», серіал  142

вікандер, алісія  199, 290, 293

вілсон, Кендра  216

вілсон, рут  61

вільям, принц  154, 171

вінслет, Кейт  68, 153

вінтур, анна  31, 58, 62, 170, 181, 292, 

340

вір, Гарлі  96

воргол, енді  122, 125

воттс, Чарлі  249

воуґл, роузі  112, 241, 287

вуд, Джош  222

вудмен, Бетті  125

вудол, Тринні  128

Г’юз-Геллет, Люсі  235

Г’юн, Кріс  128

Г’юстон, анджеліка  199

Гайндмарч, аня  178

Гантер, Софі  155

Гантінґтон-вітлі, роузі  63

Гарлек, аманда  119

Гаррі, Принц  278

Гарріс, віл  230

Гарріс, наомі  177

Гарріс, Сара  114, 325

Гатчінґз, Люсі  267

Гелвін, Мері  111

Генкок, Гербі  248

Гер, Девід  180

Гіддлстон, Том  42

Гілфіґер, Томмі  199

Гокні, Девід  58, 152, 281

Гоксворт, Джеймі  86, 96, 122, 200, 212

Голл, Джеррі  111, 152, 168

Голландер, Том  291–292, 307

Гоу, Джейн  96

Гоумер, Мері  71

Гоффман, Джоанна  68

Гуд, Серена  63

Гьоллер, Карстен  189

Ґабанна, Стефано  130, 132, 191, 314, 

318, 320

Ґалліано, Джон  37, 146, 163, 179, 213

Ґарнетт, Бей  99

Ґатрі, Лу  81

Ґвасалія, Ґурам  124, 211

Ґвасалія, Демна  124, 211

Ґейнсбері, Сем  61–62

Ґенді, Девід  164

Ґері, Френк  207

Ґеск’єр, ніколя  27, 97

Ґетті, Сабін  117

Ґіннес, Дафна  116

Ґолдсміт, Бен  178

Ґолдсміт, Джемайма  250, 318

Ґолдсміт, Джиммі  250

Ґолдсміт, Зак  178, 254, 259, 318

Ґолфар, Фіона  64, 253

Ґормлі, Сер ентоні  161, 320

Ґоув, Майкл  288

Ґрейґ, Джорді  154

Ґрін, Генрієтта  324

Ґрін, Тіна  72, 279, 329
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Ґрін, Філіп  64, 72, 268, 271, 273, 279, 

284, 328–329, 339

Ґрір, Жермен  46–47

Ґурскі, андреас  207

Ґюйон, Бертран  122

Даґер, Мішель  88

Дал, роалд  291

Дал, Софі  247, 291

Данн, Джордан  62, 163

Данстоун, Чарльз  14

Де Меґре, Каролін  233, 313

Дей, Корінн  43

Деламар, Лоуренс  118

Делевінь, Кара  27, 120, 127

Делевінь, Поппі  27

Делла валле, Дієґо  116

Деллал, Шарлотт Олімпія  173

Демаршельє, Патрік  12–13, 50, 55, 

87, 241

Денґ, венді  168, 244

Джаґґер, Б’янка  118

Джаґґер, Джорджія Мей  200, 224, 

232

Джаґґер, Мік  54, 80, 86, 249–250

Джейкобз, Марк  176–177

Джеймс, Лілі  142

Дженнер, Кайлі  151–152

Джодхпур  43

Джодхпур, махараджа  43

Джолі, анджеліна  15

Джон, елтон  132, 159

Джонсон, Борис  58

Джонсон, Дакота  31, 152

Джоплін, Джаніс  148

Джоунз, Ділан  230

Джоунз, Квентін  199

Джоунз, Ліз  278

Джулієн, айзек  207

Дизайнерська премія Vogue та 

Британської ради у сфері моди  71

«Дитина Бріджит Джоунз», фільм  157

Ді Капріо, Леонардо  196

Діана, принцеса Уельська  55, 57, 270

Дідіон, Джоан  191–192, 266

Дікін, Джон  161

Дікон, ребекка  41, 166–167, 185, 276

Дітто, Бет  177

Доджсон, Колін  335

Доджсон, річард  301, 303, 307, 318

Дольче, Доменіко  130, 132, 191, 314, 

318, 320

Дональдсон, Лілі  27

Донован, Діана  153

Донован, Теренс  153

Дуайон, Лу  233

Дундас, Пітер  314

евіан  327

елліот, Бен  254–255

елліот, Мері-Клер  255

еллісон, Джо  118, 260

ельбаз, альбер  179

ельсон, Карен  127, 164

емін, Трейсі  164

еміс, Мартін  286

ердем  202, 251–252, 259, 305, 320

еткінз, айлін  64

еттедґі, Джозеф  38

Єванґеліста, Лінда  13

Єлизавета, королева  294–297, 309

Зеллвеґер, рене  157, 241, 269

«Зразковий самець-2»  140

Зул, Себастьян  177

Йорк, Пітер  324

Ілінчич, роксанда  320

Інґем, Лора  188

Індія  41, 43, 46, 48, 50, 106, 124, 244, 

261, 329

Інститут сучасного мистецтва  125

Ітон, нікі  236, 268

Каллем, Джеймі  248

Каллінен, ніколас  10, 277, 286

Камбербетч, Бенедикт  155

Капаса, Карло  33

Кардаш’ян, Кім  204, 213, 244, 264, 

298, 309, 311–312, 317

Карла, Марія  119

Картнер-Морлі, Джесс  155

Квінн, Стівен  261

Кейн, Крістофер  244, 314, 320
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Кембриджська, герцогиня  11, 40, 41, 

55–57, 75–76, 100, 103–107, 112, 126, 

148, 165–167, 170–171, 186, 215, 231, 

236, 239, 254, 261–262, 267, 271–273, 

277–278, 282, 285–288, 294

Кембриджський, герцог  106, 171, 261, 

294, 304

Кемерон, Девід  51, 175, 264, 308, 337

Кемерон, ріґен  153

Кемерон, Саманта  71

Кемпбелл, еді  60, 127

Кемпбелл, наомі  63, 184, 230, 298

Кемпбелл, Олімпія  60

Керінґ, річард  154

Керрі, Джон  23–26, 264

Кідман, ніколь  61–62

Кінґ, Керол  148

Кінґерлі, річард  249

Кінмонт, Патрік  285

Кірквуд, ніколас  173

Кіфер, анзельм  33

Клайн, емма  160

Кларк, емілія  259

Кларк, Майкл  58

Кларк, нікі  152

Клінтон, Білл  17

Клінтон, Гілларі  190

Кнауф, Джейсон  41, 277

Коддінґтон, Ґрейс  40, 309

Колвін, Мері  118, 183

Коллінз, Джоан  281, 308, 318, 322

Комптон, Таня  51

Конкурс талантів Vogue  335

Конлон, Скарлетт  149

Коннеллі, Дженніфер  290

Конрен, Джаспер  52

Коппола, Софія  276

Корбін, Джеремі  21, 51, 88

Королівське географічне товариство, 

КТГ  309, 315

Королівський шпиталь Марсден  304

«Корона», серіал  161

Корс, Майкл  21

Коу, Себастьян  14

Коул, Шеріл  224

Коулрідж, ніколас  50, 94, 268, 274, 

338, 343

Коффін, Кліффорд  139, 241

Краєр, анна  98, 111, 158, 248, 297, 307

Круз, Том  264

К’юрі, Марія Ґрація  325

Лавлок, Джеймс  58

Лаґерфельд, Карл  58, 62, 118–120, 

210–211

Лазден, Деніз  180

Ламлі, Джоанна  138, 235

Ле Бон, Ясмін  111

Левіт, аманда  136

Леніон, Пітер  69

Лєбєдєв, Євґеній  62

Ліндберґ, Пітер  153, 298

Ліппс, адам  160

Літвінов, Девід  67–68

Літґоу, Джон  64

Лондонський тиждень моди  23, 26, 

28, 51, 95, 172–173, 175

Лорен, Девід  116, 304

Лорен, ральф  193, 304

Лорі, Г’ю  266

Лоу, наташа  199

Лоу, Ширлі  334

Луна, Доньєль  13

Льоніс, елісон  154

«Людина, яка впала на Землю», 

фільм  168

Люїс, Деміан  321

Люїс, Ієн  71

Люїс, нетелі  109

М’юр, Ґреґор  126, 310

М’юр, робін  12, 42, 88, 111, 155

Майнерс, Пол  272

Макґіллікадді, Луїза  216

Макдін, Крейґ  70, 80

Макентайр, Гейзел  97

Маккартні, Пол  210

Маккартні, Стелла  15, 147, 210, 227, 

233, 317

Макквін, александер  182, 213

Маккенна, Джо  79, 86

Маккрорі, Гелен  321

Маклеллен, аласдейр  226, 235

Маклуен, Маршалл  68

Макнайт, Сем  321

Макс, Леон  10, 150
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Макс, Яна  10, 150

Мальборо, граф  287, 326

Манкусо, Кевін  21

Манчестерська художня  

галерея  168, 340

Маран, Ізабель  227, 233, 313

Маркетті, Федеріко  30, 91, 129, 263

Маркс, Деніел  231, 304

Мартін, Ганна  315

Массене, нетелі  263, 318, 322

Мауер, Сара  108

Мейсер, річард  10, 20, 85, 118, 127, 

156, 182, 235, 277, 303, 307, 319, 330

Мелані  148

Менкес, С’юзі  58, 213, 327

Менлі, Сара  71

Мердок, руперт  168

Мерт і Маркус  43, 67

Мерфі, анна  191

Мехта, Ґіта  46

Міддлтон, Кейт див. Кембриджська, 

герцогиня 

Мікеле, алессандро  29–30, 159, 187, 

189, 244, 300, 304, 314

Міланський тиждень моди  34

Мілібенд, ед  61

Міллер, Беатріс  257

Міллер, Лі  139, 149

Мілліґан, Лорен  267

Монтефйоре, Саймон Себаґ  52

Моральоґлу, ердем див. ердем 

Морґан, Пітер  64, 161

Моррісон, Г’ю  14

Мосс, Кейт  11, 43, 54, 67, 70, 74, 86, 

145, 162, 170–171, 250, 320–322

Музей вітні, нью-Йорк  33

Музей історії імміграції, Париж  124

Музей садів, Лондон  51

Музей сучасного мистецтва,  

нью-Йорк  33, 122

Мумбаї  44, 46, 48, 172

Мур, Демі  323

Муре, ролан  147

Мюррей, Клер  239

найт, нік  150

найт, Шарлотт  150

найтлі, Кайра  281

наї, Білл  317

національна палата мод  33

національна портретна галерея   

10–12, 41–42, 85–87, 122, 126, 135, 

139, 143, 149, 152, 161, 165, 171, 178, 

182, 185, 218, 220–221, 225, 236,  

240, 243, 250, 260, 275, 285

нельсон, роузі  142

«нічний адміністратор», серіал  266

норт, Ліззі  335, 343

нортвуд, Джордж  309, 319

ноукс, Керолайн  70

ньюгауз, Джонатан  27, 286

нью-Йоркський тиждень моди   

17–22

ньютон, Гельмут  199, 286

Озбек, ріфат  179

Олів’є, Лоуренс  38, 62, 180

Олінз, Джош  55, 101, 269

Осборн, Джордж  50

«Очима асистента», стаття  223

«Папуги», роман  268–269, 307

Париж  37, 112–113, 116, 128

Паризький тиждень моди  65, 

206–213

Паркер, веріті  241

Пасріча, ейша  74

Пейлін, Сара  106

Пекгем, Дженні  100, 314

Пелтроу, Ґвінет  338

Перлман, Джеймі  41, 101, 215, 232

Перрік, Пенні  334

«Перший понеділок травня»,  

фільм  292

Пік, Тім  90

Пікассо  33, 119, 212, 232

Пім, Кірон  41, 67, 285

Піно, Франсуа-анрі  31

Пірсон, Шарлотт  216

Піччолі, П’єрпаоло  326

Прада, Міучча  33, 321

Престон, Джон  288

Прінс  264

«Просто неймовірні», зйомки  138, 

161, 164, 166, 184, 200, 213, 224, 232

Путін, владімір  27
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раджастанський фестиваль  44

раш, Керолайн  71, 178

редґрейв, ванесса  62

редмейн, едді  160

рейні, Ґевейн  102

ремплінґ, Шарлотт  159, 196, 310

реннісон, Луїза  219

ріанна  97, 99, 111–112, 169–172, 182, 

216, 237, 340

ріхтер, Ґерхард  235

річардс, Кейт  54

річардсон, Джоелі  62

річардсон, наташа  62

родріґез, Шарлотт  10, 85, 127

розермер, Йонатан  51

розермер, Клаудія  51

ройленс, Кетрін  217

ройленс, нік  217

ронан, Сірша  40

росія  11, 26–27, 128, 131, 151, 195

роудс, Зандра  153

роуз, Стюарт  338

роша, Сімоун  320

руссель, П’єр-Ів  306

рустен, Олів’є  62

Саачі, галерея  53, 128, 249

Саачі, Чарльз  128

Сайкс, Крістофер  168, 249

Саймон, Карлі  249–250

Саймонз, реф  18, 37–38, 117

Санто Домінґо, Лорен  233, 245, 313

Сасмен, Луїс  25

Сасмен, Марджорі  25

Саффолк  225

Сейду, Леа  38

Силвестер, рейчел  282

Сіфф, лорд  94–95

Ск’япареллі, ельза  122

Скорсезе, Мартін  250

Скотт, венейша  54, 159

Скотт, Л’рен  54, 159

Слімейн, Гейді  204, 209

Сміт, Метт  64, 79, 86, 88, 125, 266

Сміт, Петті  125, 266

Сміт, Шерідан  79

Сноудон, граф  152

Сондерс, Дженніфер  138, 235

Сондерс, Джонатан  74

Сорос, Пітер  186

Спайк, Пол  219, 333, 336

Спайк, Сем  4, 10, 16, 26, 32–33, 35, 

40, 54, 56, 61–62, 78, 81, 97, 102, 108, 

112, 115, 122, 126, 143, 152, 165–166, 

173, 183, 219, 222, 228, 237–239, 244, 

246–247, 253, 262–264, 315, 323, 

328–329, 334, 336, 341

Спенслі, роберт  26, 182

«Стів Джобс», фільм  68

Стоун, Лара  151

Стренд, Пол  246

Тайд-Фрейтер, Сьюзанн  71

Такер, Менді  102, 104

Тан, Девід  338

Твіґґі  111, 320

Тейт Британії, музей  177

Теллер, Юрґен  151, 244

Тенеріфе  262–263, 267–269

Теннант, Стелла  163

Терлінґтон, Крісті  150

Тернер, ейден  322

Тестіно, Джованні  64

Тестіно, Маріо  12, 21, 55, 63–64, 75, 

118, 163, 195, 226, 236, 269

Тетчер, баронеса  51

Тілберіс, Ліз  87

Тілбурі, Шарлотт  204

Тінзлі, Сара  42

Тінн, Джастін  283

Толедано, Сідні  37

Том, Одрі  44, 91, 99, 214, 256
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