Kobieta

Przegląd prasy polskiej
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Obyczaje weselne na całym
świecie mają inną formę. Wesele indyjskie czy marokańskie
kompletnie różni się od europejskiego. Tradycja, kultura,
religia mają ogromny wpływ
na rytuały ślubne. Zapewne
wiele z Was ma jeszcze przed
sobą ten najpiękniejszy dzień
w życiu i wyobraża sobie, jak
będzie wyglądał. Tymczasem
poznajmy obyczaje weselne
z różnych stron świata, które
mimo wielu różnic mają coś
wspólnego – panna młoda w
tym dniu jest najpiękniejszą
i najszczęśliwszą kobietą na
świecie.


Nigeria
Panna młoda w trakcie wesela jest
obdarowywana dolarami – są wróżbą na
pomyślne i dostatnie życie.
Izrael
Tradycja żydowska nakazuje sporządzenie
umowy zaręczynowej, w której wymienione są powinności i obowiązki obojga
małżonków. Narzeczeni nie widzą się kilka
dni przed ślubem, w tym czasie poszczą.
Zaślubiny odbywają się w synagodze. W
dniu ślubu goście tytułują ich „król i królowa” i przez kolejny tydzień traktowani są
jak królewska para.
Indie
Indyjskie wesele może trwać nawet kilka
dni. Ślub hinduski to ceremonia barwna
i wystawna. Panna młoda ubrana jest w
białe lub czerwone sari i zgodnie z tradycją maluje ręce i nogi henną. Wierzy
się, że im dłużej tatuaż utrzymuje się
na ciele tej kobiety, tym lepiej będą ją
traktować teściowie. Ciekawostką jest,
że wszyscy goście podczas ceremonii
są boso!
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Muzułmańska
ceremonia Mehndi
Maroko
Marokańska panna młoda w trakcie
wesela jest noszona na specjalnej lektyce
przez mężczyzn, a strój zmienia nawet
siedem razy! Tradycyjnym elementem
wesela jest porwanie panny młodej przez
pana młodego.

60

Chcesz wygra
sesję zdjęcioć profesjonalną
i swojego ukwą dla siebie
ochanego?

Oprac.: Paulina Zajdel
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Wesele Sikh

Anglia
Podczas angielskiego ślubu w kościele są „flower girls”, czyli dziewczynki
rozsypujące płatki róż w drodze
do ołtarza. Panuje przekonanie, że
pierwsze z małżonków, które po
ślubie coś kupi, będzie dominowało w
związku, dlatego istnieje zwyczaj, że
panna młoda kupuje od świadkowej
szpilkę. Wesele angielskie to skromny
poczęstunek. Zazwyczaj jest to obiad,
deser i lampka szampana lub wina.
Para młoda nie sponsoruje gościom
alkoholu, więc o północy sala świeci
pustkami.

Info

Wesele angielskie
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Wesele palestyńskie

Gold Lens Photography to tandem
profesjonalnych fotografów – Monika&Marek, od niedawna mąż i żona.
Zainspirowani klasykami fotoreportażu i dokumentu chwytają w kadrze
momenty ze ślubów Londyńskiej
mieszanki multi-kulti. Czułe oko i
wyczucie chwili sprawiają, że fotografowanie rytuału przejścia, jakim jest
ślub, zamienia się w opowieść nie tylko
o miłości, ale przede wszystkim o tym,
jak ważne jest pielęgnowanie swojej
kultury i tradycji. Specjalizują się w
reportażu ślubnym, sesjach narzeczeńskich i przedślubnych, fotografii
eventowej, portretowej oraz fotografii
wnętrz luksusowych. W kwietniu 2012
r. ich zdjęcie ukazało się w poczytnym
i prestiżowym „The Sunday Times Style
Magazine” w artykule o kolekcji ślubnej Alice Temperley „All white on the
night”. Gold Lens Photography działa
na rynku Londyńskim od 2009 r.

Gold Lens Photography
www.goldlens.co.uk
info@goldlens.co.uk
tel. 079 2244 1553,
020 8767 5216

61

