
7.20 Ме лад ра ма «Ка лі ты не 

са мной». (12+).

9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.

9.10 Ар се нал. (12+).

9.45 Ка роб ка пе ра дач. (12+).

10.25 На род ная ра ні ца. (6+).

11.05 Ва кол пла не ты.

12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-

гі ён.

12.35 «50 рэ цэп таў пер ша га». 

(12+).

13.10, 15.30 Ме лад ра ма «Ха-

лод ная стра ва». (12+).

15.15 Твой го рад.

17.15 Ме лад ра ма «Сла бая 

жан чы на». (12+).

20.35 На ві ны на двор'я.

21.00 Га лоў ны эфір.

22.10 Ме лад ра ма «Мой ка пі-

тан». (16+).

7.00 Ка ме дыя «Superнянь». 

(16+).

8.20, 20.05 Тэ ле ба ро метр.

8.25 «Свет на вы ва рат». 

(16+).

9.20 Ка мень, на жні цы, па пе-

ра. (16+).

9.50 «На на жах». (16+).

10.50 «Біт ва са ло наў». (16+).

11.45, 20.55 «Па нен ка-ся лян-

ка». (16+).

12.40 «Іко на сты лю». (16+).

13.35 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі». 

(0+).

14.50 Ка ме дыя «Ся мей ны 

ўік-энд». (16+).

16.35 Тры лер «Вод мель». 

(16+).

18.05 «Біт ва эк стра сэн саў. 

16-ы се зон». (16+).

20.35 Два руб лі. (12+).

22.00 Спорт ла то 5 з 36, 

КЕ НО.

22.05 Маст. фільм «За клі-

наль нік ко ней». (16+).

7.35, 20.15 «Свя ты ні Бе ла ру-
сі». Ра каў ская Свя та-Пра аб-
ра жэн ская царк ва.
8.00, 13.10, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.15, 20.30, 23.00 «Гэ ты 
дзень».
8.20 «Хто ёсць хто?» Маст. 
фільм (16+).
10.05 «На пе рад у мі ну лае».
10.35 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.30 «Май стры і ку мі ры». 
На род ная ар тыст ка Бе ла ру сі 
На тал ля Гай да.
12.20 «Вя лі кія мас та кі». Мі ке-
лан джэ ла (12+).
13.30 «Та ям ні цы са вец ка га кі-
но». «Рад ня» (12+).
13.55 «Рад ня». Дра ма (12+).
15.30 «Бе ла русь як пес ня». 
Юрый Смір ноў.
15.55 «Тры та по лі на Плю-
шчы се». Ме лад ра ма (12+).
17.15 «Веч ны кліч». Маст. 
фільм. Фільм дру гі. (12+).
18.40 «Ха та на ха ту».
19.35 «Апош ні дзень». Юрый 
Ні ку лін (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «За піс кі на па лях». В. І. 
Ду нін-Мар цін ке віч.
21.30 В. І. Ду нін-Мар цін ке віч. 
«Пін ская шлях та». Спек такль 
Па лес ка га дра ма тыч на га тэ-
ат ра (г. Пінск).
23.05 «Су свет ная кла сі ка». 
Джэймс Ласт. Ка ра леў скі Аль-
берт-хол.

8.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Тай-
пэй. Фі нал.
10.00 Вя лі кі спорт. Ток-шоу.
10.45 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Берн лі» — «Ман чэс тэр 
Сі ці».
12.50 Тэ ніс. Тур нір WTA. 
Санкт-Пе цяр бург. 1/2 фі на лу.
14.55 Пла ван не. Ад кры ты Ку-
бак Бе ла ру сі.
16.30 Тэ ніс. Тур нір WTA. 
Санкт-Пе цяр бург. Фі нал.

18.00 Бас кет бол. Адзі ная лі-
га ВТБ. «УНІКС» (Ка зань) — 
«Цмо кі-Мінск». (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
19.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Лі вер пуль» — «То тэн хэм». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.30 Пра спорт. Вы ні кі тыд ня.
22.15 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFC.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 Маст. фільм «Спра вы 
сар дэч ныя» (12+).
8.40 «Бес тал ко выя на тат кі» 
(12+).
9.10 «Ня дзель ная про па-
ведзь» (з суб ціт ра мі).
9.25 «На наш густ» (12+).
10.05 «У гос ці па ра ні цах» 
(12+).
10.50 Да 85-год дзя Іга ра Ква-
шы. «Дар сар дэч ны» (12+).
11.50 Ме лад ра ма «Прос та 
Са ша» (16+).
13.05 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
14.00 «Кра і на Са ве таў. За бы-
тыя пра ва ды ры» (16+).
16.20 «Я ма гу!» (16+).
18.15 «Зор кі пад гіп но зам» 
(16+).
20.00 «Кон ту ры».
21.05 «Ста рэй шы за ўсіх!» 
(12+).
22.35 «Што? Дзе? Ка лі?» Дзе-
ці ХХІ ста год дзя (12+).
23.45 Ка ме дыя «Асаб лі вас-
ці на цы я наль на га па ля ван ня 
ў зі мо вы пе ры яд» (16+).

6.25 «Сту дэн ты». Се ры ял 
(16+).
8.05 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
8.25, 16.00 «Аў та па на ра ма» 
(12+).
8.50 Дра ма «Пер ша быт ны 
страх» (12+).
11.00 «Вя лі кае сне дан не» 
(12+).
11.40 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).

13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.40, 23.15 «Учас так лей тэ-
нан та Ка чу ры». Се ры ял (16+).
15.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
16.50 Фан тас ты ка «Транс-
фор ме ры: эпо ха вы ні шчэн-
ня» (12+).
19.30 «Ты дзень».
20.25 Дра ма «Ва ніль нае не-
ба» (16+).
22.45 «Ты дзень спор ту».
1.00 «Соль». Па вел Ка шын 
(16+).
2.15 «Страш ная спра ва» (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду» (6+).
6.10, 7.30, 9.20 М/ф (6+).
6.30 «Та кія дзіў ныя» (16+).
7.00 «Бе ла русь сён ня» (12+).
8.20 «Культ/Ту рызм» (16+).
8.50 «Яшчэ тан ней» (12+).
9.30 «Да сту кац ца да зор кі» 
(12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15, 16.15, 20.00 Се ры ял 
«Доб рыя ру кі» (16+).
19.00 «Ра зам».
0.10 Се ры ял «Вік то рыя» 
(16+).

7.00 «Па кой сме ху». (16+).
7.30 Маст. фільм «Вы бар». 
(16+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр». 
(16+).
12.15 «Ра ніш няя пош та». 
(16+).
13.00 «Сме ха па на ра ма Яў ге-
на Пет ра ся на». (16+).
13.30 «Ка лі ўсе до ма». (12+).
14.25 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца». (16+).
16.40 Маст. фільм «За паў га-
дзі ны да вяс ны». (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
21.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
22.30 «Вя лі кая опе ра». (12+).
23.35 «Ня дзель ны ве чар 
з Ула дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.20 «Аст рап раг ноз».
6.25 Се ры ял «Ад ва кат». 
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сён-
ня.
8.20 «Ад ной чы...» (16+).
8.55 «Іх но ра вы». (0+).
9.20 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(16+).
10.25 «Пер шая пе ра да ча». 
(16+).
11.00 «Цуд тэх ні кі». (12+).
11.55 «Дач ны ад каз». (0+).
13.20 «На шСпа жыў Наг ляд». 
(16+).
14.25 Маст. фільм «Сёст ры». 
(16+).
16.20 «След ства вя лі...» 
(16+).
18.00 «Но выя рус кія сен са-
цыі». (16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.05 «Ты не па ве рыш!» 
(16+).
21.00 «Зор кі сыш лі ся». (16+).
22.35 Тры лер «Без до ка-
заў».

9.00, 14.45, 18.40, 20.55, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
9.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
10.00 «Мой лю бі мы га да ва-
нец» (0+).
10.30 Ме лад ра ма «Зне се ныя 
вет рам» (12+).
14.15 «Су пер кні га».
14.50 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка».
14.55 «Гля дзім усёй сям'-
ёй». Маст. фільм «Клас ны 
мю зікл».
16.40 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
«Мульт па рад».
17.50 Се ры ял «Яна на пі са ла 
за бой ства».
18.45 Мю зікл «Чы ка га» (12+).
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Хрос ны баць-
ка» (16+).

6.00 «Тур ба мік сер» (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
8.00 «Асця рож на: дзе ці!» (6+).
9.00, 3.00 М/ф «Ду да і Да да». 
(0+)
9.20, 3.20 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
9.40, 3.40 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (6+)
10.00 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
10.30, 2.20 «Ера лаш» (6+).
11.30 «Га ле рэя пры га жос ці» 
(12+).
12.00 «Па спець за 24 га дзі ны» 
(16+).
13.00 Се ры ял «Веч ны вод пуск» 
(16+).
15.00 Ані ма цый ны фільм «Ма да-
гас кар-2». (12+).
16.30 Ані ма цый ны фільм «Ма да-
гас кар-3». (12+).
18.00, 22.10 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).
20.00 Пры го ды «За ха валь нік ча-
су». (12+).
23.00 «Міль ё ны ў сет цы» (16+).
0.00 «Кі но ў дэ та лях» (16+).
0.50 Се ры ял «Та та вы доч кі» 
(12+).
4.00 «Ла ві мо мант» (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі» (16+).

6.30 «Во сень скія ра ніш ні кі». 
Маст. фільм.
8.50 «На ва сел ле ў Брат кі Тру-
са». «Каз ка пра стра ча ны час». 
«Сяст рыч кі-звыч кі». М/ф.
9.40 «Звы чай ны кан цэрт».
10.10 «Мы — гра ма цеі!»
10.55 «Па за пал кі». Маст. 
фільм.
12.30 «Што ра біць?»
13.15, 1.45 «Ці ёсць бу ду чы ня 
ў па ляр ных мядз ве дзяў?» Дак. 
фільм.
14.10 «Ка рам зін. Пра вер ка ча-
сам». Дак. се ры ял.
14.35 «Шэ дэў ры су свет на га му-
зыч на га тэ ат ра». Ёнас Каў фман 
і Люд мі ла Ма нас тыр ская ў опе ры 
П. Мас каньі «Сель скі го нар».

16.00, 23.45 «Ка ра ле ва вос ку. 
Гіс то рыя ма дам Цю со». Дак. 
фільм.
16.55 «Пеш шу...» Маск ва аб ноў-
ле ная.
17.25 85 га доў з дня на ра джэн ня 
Іга ра Ква шы. «Лі нія жыц ця».
18.15 «Прос та Са ша». Маст. 
фільм.
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 «Ра ман ты ка ра ман са». 
Пес ні з кі на філь маў Ле а ні да 
Гай дая.
21.05 «Ар хіў ныя тай ны». Дак. 
се ры ял.
21.35 «Культ кі но». «Ча ру ла та». 
Маст. фільм.
0.40 «Сяр ге еў шу кае Сяр ге е ва». 
Маст. фільм.
2.35 «Ме на». «Цу доў ны Го ша». 
М/ф для да рос лых.

6.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі рам 
Мал ча на вым. Год 1969. 2-я част-
ка. 2011 год (16+).
7.05, 8.30, 9.40, 11.00, 17.10, 
19.35, 23.30, 0.45, 2.10, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія (12+).
7.20 Маст. фільм «Ме ра стры-
ман ня» (16+).
9.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).
10.00 «Кол ба ча су» (16+).
12.00 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Анд рэ ем 
Мі ро на вым. 1978 год (12+).
13.45 «У гас цях у М. Ма га ма е ва». 
Эл віс Прэс лі. 1991 год (16+).
15.00 «Быў час». 2009 год (16+).
16.00 Маст. фільм «Хто па е дзе 
ў Трус ка вец» (16+).
17.30 Се ры ял «33 квад рат ныя 
мет ры. Дач ныя гіс то рыі» (16+).
18.00 Маст. фільм «Вол га-Вол-
га» (12+).
19.50 «За меж ная эст ра да». 
1988 год (12+).
21.10 Фільм-спек такль «Утай-
ма ван не сва воль най». 1973 год 
(16+).
0.00 «Яло вая суб ма ры на». 
2005 год (16+).
1.00 Маст. фільм «Аме ры кан ская 
тра ге дыя». 4-я част ка (16+).
4.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).

3.25, 9.25 Алім пій скія гуль ні. 
Sports explaіners.
3.30 Алім пій скія гуль ні. «Алім пій-
скі дух».
3.45, 7.00 Сну кер. German Mas-
ters.
5.00, 8.30, 11.00, 18.30, 1.40 Скач-
кі з трамп лі на. Ку бак све ту.
6.00, 9.30, 17.00, 2.30 Ве ла спорт. 
«Кам' юні дад Ва лен сі я на».
10.25, 1.30 Алім пій скія гуль ні. 
«Алім пій скае пры знан не».
10.30, 20.30, 1.00 Зі мо выя ві ды 
спор ту. «Пункт на зна чэн ня».
14.00, 19.30 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту.
16.00 Лыж нае двая бор'е. Ку бак 
све ту.
21.00 Сну кер. German Masters. 
Фі нал.
2.25 Алім пій скія гуль ні. «Ones to 
watch».

0.35 Ка ме дыя «Міль ён для чай-
ні каў». (16+).
2.35 Шоу «Ка ме ды ян ты». (16+).
3.05 Ка ме дыя «Кур' ер». (16+).
4.55 Ка ме дыя «Бам бу». (16+).
6.45 Ка ме дыя «Гэ ты ня ём кі мо-
мант». (16+).
8.40 Ка ме дыя «Гі ган тык». (16+).
10.30 Ка ме дыя «Ноч у Па ры жы». 
(16+).
12.20 Ка ме дыя «Вя лі кае вя сел-
ле». (16+).
14.00 Ка ме дыя «Сяб роў ства і ні-
я ка га сек су?» (16+).
15.45 Ка ме дыя «21 і больш». 
(16+).
17.30 Ка ме дыя «До ля анё лаў». 
(12+).
19.30 Ка ме дыя «Усё пра муж-
чын». (16+).
20.55 Ка ме дыя «Не адэ кват ныя 
лю дзі». (16+).
23.00 Ка ме дыя «Ка хае не ка-
хае». (16+).

6.00 М/ф (6+).
10.00 «Па нен ка і ку лі нар» (12+).
10.35, 1.15 «13». Се ры ял (16+).

14.20 «Жон ка. Гіс то рыя ка хан-
ня» (16+).
15.35 «Па ля ван не на ведзь маў». 
Дак. фільм (16+).
16.25 «Па ла він кі не маг чы ма га». 
Се ры ял (12+).
19.40 «Без пад ма ну» (16+).
20.30 «За гад ка вая гіс то рыя Бен-
джа мі на Ба та на». Дра ма (12+).
23.20 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
23.50 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі ся». 
Се ры ял.
4.40 «Імя. За шыф ра ва ны лёс» 
(12+).

6.10, 15.30 Там, дзе сэр ца. (16+).
8.35 Яшчэ ад на з ро ду Ба лейн. 
(16+).
11.05 Па боч ны эфект. (16+).
13.15 Не ве ра год ны Халк. (16+).
17.50 У па го ні за шчас цем. (12+).
20.10 Афе рыс ты Дзік і Джэйн. 
(16+).
22.00 Воўк. (16+).
0.25 Уда чы, Чак! (18+).
2.20 Крыс ці на. (16+).
4.10 Ба ец. (16+).

6.20 Раз мо ва (16+).
7.50 Уцё кі (16+).
10.15 Клу шы (16+).
12.25 Бе лы Бім Чор нае ву ха. 
2-я се рыя (6+).
14.15 Ка ні ку лы стро га га рэ жы-
му (12+).
16.30 Ня ўлоў ныя (16+).
18.20 Ге тэ ры ма ё ра Са ка ло ва. 
7—8-я се рыі (16+).
20.20 Чыс тае мас тац тва (16+).
22.10 Па ля ван не на Пі ран ню 
(16+).
0.40 Зой мем ся лю боўю (16+).
2.20 Асаб лі вас ці на цы я наль на га 
па ля ван ня (16+).
3.55 Слу хач (12+).
5.30 Свя та Неп ту на (12+).

6.00 Уз лом Сіс тэ мы. (16+).
7.05, 13.20 Зай маль ная на ву-
ка. (12+).

7.55 Кі тай ская ме гаг раб ні ца 

(12+).

9.25 Ме га мас ты. (12+).

10.10 Цу ды ін жы не рыі. (12+).

11.50 Праз міль ён га доў. (12+).

12.35 Дзі кае на двор'е. (12+).

14.10 На ву ко выя не да рэ чнас-

ці. (12+).

14.55 Фа таль ны па жар на «Ты-

та ні ку». (12+).

15.40 Ле дзя ная да ро га. (12+).

16.25 Ша ша праз пек ла. (12+).

17.15 Аў та-SОS. (12+).

18.00, 22.00, 1.10 Гіс то рыя пра 

нас. (16+).

18.50 Ра сій скія сак рэт ныя ма-

тэ ры я лы. (16+).

19.35 Карс та выя ва рон кі: па ха-

ва ныя жы вы мі. (16+).

20.25 Лі ніі На ска: рас шыф ра-

ва на. (12+).

21.10 Зо на 51: сак рэт ныя фай-

лы ЦРУ. (16+).

22.45, 2.50 Дзіў ная Дру гая су-

свет ная. (16+).

23.35 Пра рыў. (16+).

0.20 Ліх ту гі за мя жой. (18+).

2.00 Па ра нар маль нае. (16+).

3.35 Рас сле да ван ні авія ка та-

строф. (16+).

5.15 Кос мас: пра сто ра і час. 

(12+).

8.00 З лю бас ці да ма шын.

11.00, 7.10 Што маг ло пай сці 

не так?

12.00 Кас міч ныя НЗ.

13.00 За ла тая лі ха ман ка.

14.00 Лік ві да тар.

17.00 Хут кія і гуч ныя.

18.00 Га раж ны ра монт.

19.00 На краі Аляс кі.

20.00, 2.00 Ма хі на та ры.

23.00 Аляс ка: апош ні ру беж.

0.00 Хлоп цы з Юка на.

1.00 Ір жа вая ім пе рыя.

2.55 Ме та ла лом шчы кі.

3.50 Ка ра лі гру за ві коў.

4.40, 6.45 Як гэ та ўстро е на?

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

АНТАНТ

СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

Нядзеля, 
4 лютага

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
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Ці ка выя фак ты 
пра кі но

Кі но — ад на з са мых ці ка-
вых і за гад ка вых ін дуст рый у 
све це. Але прос тыя гле да чы 
мо гуць уба чыць толь кі га то-
вы фільм на эк ра не, та ды як 
вель мі шмат ці ка ва га і тай-
на га за ста ец ца за кад рам. 
Ад нак сак рэ ты і за кад ра выя 
па дзеі све ту кі но ста но вяц ца 
вя до мыя кры ху паз ней. Ва-
шай ува зе тро хі ці ка вых фак-
таў з гіс то рыі кі не ма то гра фа.

У філь ме «Чар лі і ша ка лад ная 
фаб ры ка» сям'я Чар лі гля дзіць тэ-
ле ві зар «Юнац тва», у іх са вец кая 
га за вая ка лон ка, а ў не ка то рых 
сцэ нах мож на ўба чыць аў та ма бі лі 
ВАЗ-2104 і ГАЗ-21.

Рэ жы сёр Ге ор гій Да не лія рас-
ка заў, што пас ля вы ха ду «Кін-дза-
дза!» да яго звяр нуў ся аме ры кан скі 
рэ жы сёр з пра па но вай ра біць спец-
эфек ты, бо яму спа да баў ся па лёт 
пе пе ла ца. Да не лія ад ка заў, што 
ні я кіх спец эфек таў тут не бы ло, а 
гра ві ца пу яму да лі ў Мі ніс тэр стве 
аба ро ны. Праз ней кі час Да не ліі 
па тэ ле фа на ва лі ва ен ныя і ска за лі 
не стро іць дур ня, та му што аме ры-
ка нец на поў ным сур' ё зе пы таў ся ў 
іх пра гра ві ца пу.

Пад час зды мак «Ро кі-4» Сіль-
вестр Ста ло нэ пра па на ваў Доль фу 
Лунд грэ ну біц ца па-са праўд на му, 
каб да даць філь му рэа ліс тыч нас-
ці. У вы ні ку пас ля ад на го з уда-
раў Лунд грэ на Ста ло нэ ад вез лі ў 
баль ні цу са зла ма ны мі рэ бра мі, дзе 
ён зна хо дзіў ся ка ля вась мі дзён. 
Дольф, між ін шым, з'яў ля ец ца чэм-
пі ё нам Вя лі ка бры та ніі і Аў стра ліі па 
ка ра тэ кё ку сін кай.

У ча сы ня мо га кі но ў Япо ніі іс-
на ва ла асоб ная пра фе сія — бэн-
сі. Мно гія ас пек ты еў ра пей скай і 
аме ры кан скай куль ту ры, эмо цыі і 
жэс ты ге ро яў час ця ком бы лі не зра-
зу ме лыя япон цам, і бэн сі тлу ма чы лі 
іх гле да чам, пры чым ра бі лі гэ та на 
роз ныя га ла сы. Ба сам ка мен та ва-
лі зла дзе яў, тэ на рам — ге ро яў-па-
лю боў ні каў, фаль цэ там — жан чын. 
Час ця ком бэн сі за мест прос та га 
тлу ма чэн ня ім пра ві за ва лі, змя ня-
ю чы рэ жы сёр скую за ду му, а не ка-
то рыя з іх аб за во дзі лі ся ўлас ны мі 
пры хіль ні ка мі, якія іш лі ў кі но толь кі 
дзе ля ка мен та ры яў.

Ру хі зна ка мі та га Бру са Лі бы лі 
на столь кі хут кія, што рэ жым здым-
кі 24 кад ры ў се кун ду не да зва ляў 
ула віць іх. Да во дзі ла ся вы ка рыс-
тоў ваць спе цы яль ны рэ жым здым-
каў — 32 кад ры ў се кун ду.

Фра за «І'll be back» лі чыц ца са-
май па пу ляр най цы та тай з кі на-
філь маў усіх ча соў і на ро даў. Але 
са мае ці ка вае, што, па вод ле пра ві-
лаў анг лій скай мо вы, яна вы маў ле-
на ня пра віль на. Усё з-за та го, што 
жа лез ны Ар ні яшчэ дрэн на ве даў 
мо ву. Да рэ чы, Швар цэ нэ гер пра-
маў ляе толь кі 17 ска заў за ўвесь 
пер шы «Тэр мі на тар».

Чар лі Чап лін вы сту піў на кон кур-
се двай ні коў Чар лі Чап лі на (ін ког ні-
та) і за няў там толь кі 3-е мес ца.

Пас ля зды мак у «Дыя мен ты на-
заўж ды» Шон Ко нэ ры за явіў, што 
ні ко лі больш не згу ляе Джэй мса 
Бон да. Ад нак праз два нац цаць 
га доў зга дзіў ся на ўдзел у но вым 
філь ме. Па пра па но ве яго жон кі 
Міш лен кар ці не пры сво і лі наз ву 
«Ні ко лі не ка жы «ні ко лі».

Кас цюм ра ба ко па ў ад най мен-
ным філь ме быў на столь кі цяж кі 
і га ра чы, што ак цёр Пі тэр Уэ лер 
губ ляў па тры фун ты ва гі што дзень. 
Паз ней у кас цю ме на ват быў уста-
ля ва ны кан ды цы я нер.

Шэр лак Холмс — са мы па пу ляр-
ны ге рой. Ён быў эк ра ні за ва ны ка-
ля 200 ра зоў.


