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Iмянiны
Пр. Апанаса, Дзмітрыя.

К. Клаўдзіі, Адрыяна, 
Віктара, Готфрыда, 
Севярына.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.23 17.23 9.00

Вi цебск — 8.17 17.08 8.51

Ма гi лёў — 8.13 17.13 9.00

Го мель — 8.05 17.15 9.10

Гродна — 8.37 17.39 9.02

Брэст — 8.33 17.45 9.12
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7 лістапада 2018 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

УСМІХНЕМСЯ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Маладзік 7 лістапада.

Месяц у сузор’і 

Стральца.

Аб роз ні цы ў па ды хо дах 

муж чы ны і жан чы ны да пры-

ха рош ван ня.

Яна:

— Трэ ба ма ні кюр зра біць 

і ка рэк цыю бро ваў.

Ён:

— Доб ра, а я зу бы па чы-

шчу.

Сён ня ў шко ле за ва-

ліў пер шы эк за мен, до ма 

ска заў баць кам, што яны 

дрэн на мне да па ма га лі. 

Баць ка да стаў рэ мень 

і тут жа вы пра віў ся!

— Спе цы я ліс ты сцвяр-

джа юць, што за ро бак у на-

сель ніц тва рас це.

— А на сель ніц тва ка жа, 

што не.

— Але ж яны не спе цыя-

ліс ты!

У ды рэк та ра бы ла мя-

нуш ка «Рэ жы сёр», та му што 

ра монт у шко ле каш та ваў 

5 000 руб лёў, а ка са выя збо-

ры скла лі 50 000 руб лёў.

8 8 лістапада 2018 г.НАПРЫКАНЦЫ

caricatura.ru

8 ЛІС ТА ПА ДА

1858 год — на ра дзіў ся (Віль ня) 

Та дэ вуш Уруб леў скі, ад-

ва кат, пуб лі цыст, гра мад скі дзе яч, края-

знаў ца. З 1886 го да пра ца ваў ад ва ка там 

у Пе цяр бур гу, Віль ні, юрыс кон суль там ва 

ўпраў лен ні Па лес кіх чы гу нак. Пад час рэ-

ва лю цыі 1905—1907 га доў вы сту паў аба рон цам на су до-

вых пра цэ сах над удзель ні ка мі рэ ва лю цый ных па дзей, у 

тым лі ку мат ро са мі бро не цяг ні ка «Па цём кін», крэй се ра 

«Ача каў» на ча ле з лей тэ нан там П. П. Шмі там, паз ней — 

прад стаў ні ка мі бе ла рус кай ін тэ лі ген цыі: Я. Ко ла сам, Цёт-

кай і ін шы мі. Па мёр у 1925 го дзе.

1883 год — на ра дзіў ся (за сце нак Ка лес ні каў, 

ця пер у Глы боц кім ра ё не) Вац лаў Юс ці-

на віч Лас тоў скі, бе ла рус кі гра мад ска-па лі тыч ны дзе-

яч, гіс то рык, пісь мен нік, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі (1928). 

З 1909-га — у рэ дак цыі га зе ты «На ша ні ва», у 1916—1917 

га дах — рэ дак тар га зе ты «Го ман», у 1923—1927 га дах — 

ча со пі са «Кры віч». У 1919—1923 га дах уз на чаль ваў Ра ду 

мі ніст раў Бе ла рус кай На род най Рэс пуб лі кі. З 1920-га да 

1926 го да быў у эміг ра цыі. З 1927-га — ды рэк тар Бе ла рус-

ка га дзяр жаў на га му зея, за гад чык ка фед ры эт на гра фіі пры 

Ін бел куль це. Аў тар шэ ра гу прац па гіс то рыі Бе ла ру сі, слоў-

ні каў. Апуб лі ка ваў шэ раг апа вя дан няў і апо вес цяў. У 1930 

го дзе асу джа ны на 5 га доў вы сыл кі ў Са ра таў і па збаў ле ны 

зван ня ака дэ мі ка. Паў тор на арыш та ва ны ў 1937-м і пры су-

джа ны да вы ключ най ме ры па ка ран ня. Рэ абі лі та ва ны ў 1958 

і 1988 га дах. Ад ноў ле ны ў зван ні ака дэ мі ка ў 1990 го дзе.

1938 
год — на ра дзіў ся 

(в. Вя лі кі Бор Хой-

ніц ка га ра ё на) Іван Іва на віч Са-

чан ка, бе ла рус кі гіс то рык, пуб лі-

цыст, док тар гіс та рыч ных на вук, 

пра фе сар. Аў тар да сле да ван няў 

па тэ о рыі і прак ты цы на цы я наль-

ных і за меж ных срод каў ма са-

вай ін фар ма цыі, пуб лі цыс ты цы 

бе ла рус кіх пісь мен ні каў. «Звязда» віншуе юбіляра і жадае 

яму творчага і жыццёвага даўгалецця!

1895 год — ня мец кі фі зік-экс пе ры-

мен та тар Віль гельм Кон рад 

Рэнт ген ад крыў вы пра мень ван не, на зва нае 

ім Х-пра мя ня мі, і ства рыў пер шыя рэнт ге-

наў скія труб кі, кан струк цыя якіх у асноў ных 

ры сах за ха ва ла ся да на ша га ча су.

1923 год — на ра дзіў ся Джэк Сэнт-Клэр Кіл бі 

(1923—2005), аме ры кан скі ву чо ны. Лаў рэ ат 

Но бе леў скай прэ міі па фі зі цы за вы на ход ніц тва ін тэ граль-

най схе мы. Так са ма ён вы на ход нік кі шэн на га каль ку ля та-

ра і тэр ма прын та ра.

1943 год — ука зам Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та 

СССР бы лі за сна ва ны най вы шэй шы ва ен ны 

ор дэн «Пе ра мо га» і сал дац кі ор дэн Сла вы І, ІІ і ІІІ сту пе няў.

Услед за Кон кур сам на цы я наль-

ных кі на школ, у якім га лоў ны прыз 

атры ма ла кар ці на «Той жа ж боль» 

Поль скай на цы я наль най шко лы кі но, 

тэ ле ба чан ня і тэ ат ра ў Ло дзі, пе ра-

мож цаў на зва ла жу ры кон кур су філь-

маў для дзі ця чай і юнац кай аў ды то рыі 

«Ліс та па дзік». Цы ры мо нія за крыц ця 

апош ня га з аб вя шчэн нем най леп шых 

і дэ ман стра цы яй бра зіль скай стуж кі 

«Ці та і птуш кі» ад бы ла ся ў кі на тэ ат ры 

«Пі я нер» учо ра. Тым ча сам на пля-

цоў ках кі на фес ты ва лю за вяр ша юц ца 

кон курс ныя па ка зы і ўсё 

па кры се па ды хо дзіць да 

ла гіч на га за вяр шэн ня — 

заўт ра на цы ры мо ніі 

за крыц ця «Ліс та па да» 

ў кі на тэ ат ры «Маск ва» 

бу дуць на зва ныя ўла-

даль ні кі «зо ла та», «се-

раб ра», пры за гля дац кіх 

сім па тый і ін шых уз на-

га род. У пе рад апош ні 

дзень ста но віц ца і ра-

дас на, і сум на.

Кон курс на цы я наль-

ных кі на школ і «Ліс та па-

дзік» па тра ды цыі пад-

вод зяць вы ні кі пер шы мі. 

Жу ры «май стэр ні» сту дэнц ка га кі но 

апроч кі на шко лы ў Ло дзі ад зна чы ла 

дып ло ма мі ра бо ты Кыр гыз ска-Ту рэц-

ка га ўні вер сі тэ та «Ма нас» і Ма біль най 

кі на шко лы DOCNOMADS. Сё ле та ў 

кон кур се ўдзель ні ча ла рэ корд ная коль-

касць філь маў: ка лі ў мі ну лыя га ды тут 

па каз ва ла ся ка ля пят нац ца ці ра бот, то 

ў гэ тым — двац цаць пяць, ча ты ры з 

якіх бы лі ад зна ча ны чле на мі жу ры.

6 ліс та па да ў «Пі я не ры» прай шла 

цы ры мо нія за крыц ця «Ліс та па дзі ка». 

Яго са цы яль ным парт нё рам вы сту піў 

Дзі ця чы фонд ААН (ЮНІ СЕФ), прад-

стаў ні кі яко га ўдзель ні ча лі ў аб мер-

ка ван нях кон курс ных ра бот з гле да ча-

мі. Ма дэ ра та ра мі дыс ку сій вы сту па лі 

пісь мен ні ца і лаў рэ ат лі та ра тур ных 

прэ мій «Пун со выя вет ра зі» і «За па вет-

ная ма ра» Яў ге нія Па стэр нак і аў тар 

кніг для пад лет каў і сцэ на рыст Анд рэй 

Жва леў скі. На цы ры мо ніі ж гас цей су-

стра ка лі ка зач ныя пер са на жы, пас ля 

ча го ў за ле бы лі аб ве шча ны пе ра мож-

цы і па ка за ны фільм за крыц ця «Ці та і 

птуш кі» з Бра зі ліі.

Най леп шай, па вер сіі жу ры, ста ла 

ра бо та «Су па Мо да» Лі ка ры ё на Вай-

най ны. Ула даль нік «За ла то га «Ліс та-

па дзі ка» ў гэ тым го дзе так са ма ўклю-

ча ны ў лонг-ліст кар цін, на мі на ва ных 

на са іс кан не прэ міі «Ос кар» як «най-

леп шы фільм на за меж най мо ве». 

Больш за тое, на 25-м «Ліс та па дзе» 

«Су па Мо да» па шы ры ла геа гра фію 

Мінск ага кі на фес ты ва лю: упер шы ню 

ў ім удзель ні ча ла ра бо та з Ке ніі.

Чун Ча-Чун з філь ма «Ве дае толь кі 

мо ра» і Фі лі па Ніг ра, ак цёр «Уцё каў у 

Рым», атры ма лі ўзна га ро ды ад жу ры 

за «най леп шую дзі ця чую ро лю» і «най-

леп шую ра бо ту да рос ла га ў дзі ця чым 

філь ме». Спе цы яль ны прыз жу ры за 

най леп шы сцэ на рый атры ма ла кар ці-

на з Ка зах ста на «На мя жы», а дып лом 

за най леп шае апе ра тар скае мас тац-

тва — эс тон скі «Та ва рыш дзі ця».

Так са ма 6 ліс та па да ўве ча ры ў кі на-

тэ ат ры «Цэнт раль ны» фран цуз ская акт-

ры са Ва ле ры Ме рэс, вя до мая па кар ці-

нах «Гэ та не я, гэ та — ён!», «Бан зай», 

«Укол па ра со нам», а так са ма зор ка 

аў тар ска га кі но, прад ста ві ла фе мі нісц-

кую кар ці ну «Ад на спя вае, дру гая не». 

Па каз прай шоў у рам ках рэт ра спек ты-

вы «Ге ніі кі но: Ань ес Вар да» і не са браў 

поў най за лы, ха ця фільм быў за яў ле ны 

пра грам ным ды рэк та рам «Ліс та па да» 

Іга рам Су кма на вым як этап ная стуж ка 

фран цуз ска га кі не ма то гра фа. Ва ле ры 

Ме рэс асоб на па ві та ла жан чын і муж-

чын, да якіх «яна ста віц ца та ле рант на». 

Кар ці на бы ла зня та ў час, ка лі ў Фран-

цыі бы лі за ба ро не ны абор ты, і са праў ды 

ў пэў ным сэн се ста ла рэ ва лю цый най 

для фран цуз скай гра мад скас ці.

Тым ча сам сён няш ні дзень — пе рад-

апош ні на «Ліс та па дзе». За вяр ша юц-

ца па ка зы кон курс ных 

філь маў, пра хо дзяць 

лі та раль на апош нія су-

стрэ чы з аў та ра мі, да ец-

ца апош няя маг чы масць 

за даць пы тан ні прад-

стаў ні кам зды мач ных 

груп. На су пе рак уся му 

на кі на фес ты ва лі дзей-

ні чае пля цоў ка На цы я-

наль на га кон кур су, на 

якой бе ла рус кія аў та ры 

прад стаў ля юць свае ра-

бо ты пуб лі цы. Се ан сы 

пра хо дзяць у кі на тэ ат-

ры «Бе ла русь». Заўт-

ра кі на фес ты валь пра-

цяг нец ца кі на па ка за мі і за вяр шыц ца 

цы ры мо ні яй за крыц ця ў «Маск ве», на 

якой бу дуць аб' яў ле ны ўсе пе ра мож цы 

і ўру ча ны спе цы яль ныя пры зы.

За сна валь ні ка мі кі на фес ты ва лю 

«Ліс та пад» вы сту па юць Мі ніс тэр ства 

куль ту ры і Мін гар вы кан кам, маг чы-

мас ці ар га ні за та раў так са ма па шы рае 

ге не раль ны парт нёр бан каў ская пла-

цеж ная карт ка «Шчод рая» MasterCard, 

ар га ні за та ра мі — да рэ чы, хут ка бу дзе 

дзе сяць год як — вы сту пае Цэнтр ві-

зу аль ных і вы ка наль ніц кіх мас тац тваў 

«Арт Кар па рэйшн».

Ула даль ні кі «зо ла та», «се раб ра», 

пры за гля дац кіх сім па тый і ін шых уз-

на га род ста нуць вя до мыя заўт ра ўве-

ча ры, ін фар ма цыю пра пе ра мож цаў 

мож на бу дзе апе ра тыў на знай сці на 

сай це кі на фес ты ва лю lіstapad.com.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

НА АПОШ НІМ 
ДЫ ХАН НІ

Кадр з філь ма «Су па Мо да».

У мой час 
такога 

не было...

BYN

Два кон кур сы «Ліс та па да» ўжо пад вя лі вы ні кі, усе пе ра мож цы ста нуць вя до мыя заўт ра


