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7 жніўня 2019 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.
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8 ЖНІЎ НЯ

1919 год — 100 га доў та му па-

ча ла ся аку па цыя Мін ска 

поль скі мі вой ска мі. Поль скае вой ска пра-

су ну ла ся да ра кі Бя рэ зі ны (на лі нію Лю-

бань — Ба ры саў — По лацк — Дзвінск). Тут 

лі нія фрон ту ста бі лі за ва ла ся да вяс ны 1920 го да. Пер шая 

поль ска-са вец кая вай на да ве рас ня фак тыч на за вяр шы-

ла ся, хоць пе ра мір'е ба кі не за клю чы лі. Аку па цыя го ра да 

пра цяг ва ла ся да 11 лі пе ня 1920 го да.

1929 год — за сна ва на «Рэ ва лю цый ная ар га ні-

за цыя мас та коў Бе ла ру сі» (кі раў нік аб'яд-

нан ня — мас так і скульп тар А. В. Гру бэ), іс на ва ла да 

1932 года.

1959 год — па ста но вай Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га 

Са ве та БССР па сё лак Но ва ста ро бінск, што 

ўзнік у су вя зі з бу даў ніц твам Ста ро бін ска га ка лій на га кам-

бі на та, пе ра тво ра ны ў ра бо чы па сё лак Са лі горск.

1899 год — 120 га доў та му вы-

на ход нік з Мі не со ты Аль-

берт Мар шал за па тэн та ваў ха ла дзіль-

нік. Ха ла дзіль ныя кан струк цыі іс на ва лі 

і ра ней. У асноў ным яны дзей ні ча лі за 

кошт звы чай на га лё ду. Пер шыя да маш-

нія ха ла дзіль ні кі спа жы ва лі шмат дроў, ву га лю і га зы. 

У 1911 го дзе фір ма «Джэ не рал элект рык» на ла дзі ла 

вы пуск ха ла дзіль ні каў больш-менш су час на га ты пу: ха-

ла дзіль ная ма шы на змя-

шча ла ся ў ку хон най ша фе. 

Ад нак яна гуч на шу ме ла і 

з-за та го, што пра ца ва ла 

на га зе, спе цы фіч на пах-

ла. Гэ та бы ло яе га лоў ным 

не да хо пам. Трэ ба ска заць, 

пер шыя ха ла дзіль ні кі каш-

та ва лі ў два ра зы да ра-

жэй, чым аў та ма бі лі мар кі 

«Форд». Іх на зы ва лі «хат няй фаб ры кай хо ла ду». У СССР 

пер шыя ха ла дзіль ні кі бы лі ство ра ны ў 1937 го дзе на Хар-

каў скім трак тар ным за вод зе.

1900 год — у Брук лі не (ЗША) па чаў ся пер шы матч 

за Ку бак Між на род най фе дэ ра цыі лаўн-тэ-

ні са. У якас ці ўзна га ро ды пе ра мож ца атры маў ся рэб ра ны 

ку бак, ах вя ра ва ны ар га ні за та рам пер ша га мат ча сту дэн-

там Гар вард ска га ўні вер сі тэ та Ду ай там Дэ ві сам. Спа бор-

ніцтвы ў да лей шым ста лі на зы вац ца ка манд ным пер шын-

ством за Ку бак Дэ ві са, ці прос та Куб кам Дэ ві са, — сён ня 

гэ та най буй ней шыя і са мыя прэ стыж ныя між на род ныя 

ка манд ныя спа бор ніц твы ў муж чын скім тэ ні се.

1945 год — у ад па вед нас ці з ра шэн ня мі Крым-

скай і Патс дам скай кан фе рэн цый і пас ля 

ад мо вы Япо ніі вы ка наць па тра ба ван ні са юз ні каў СССР 

па ан ты фа шысц кай ка а лі цыі аб без умоў най ка пі ту ля цыі 

Са вец кі Са юз аб вяс ціў вай ну ім пе ры я ліс тыч най Япо ніі.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Праскоўі, Ермалая, 
Майсея.

К. Дамініка, Цыпрыяна, 
Эміліяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.35 20.55 15.20

Вi цебск — 5.19 20.49 15.30

Ма гi лёў — 5.25 20.45 15.20

Го мель — 5.27 20.36 15.09

Гродна — 5.51 21.09 15.18

Брэст — 5.57 21.04 15.07

Месяц
Першая квадра 

7 жніўня.

Месяц у сузор’і

Стральца.

УСМІХНЕМСЯ
Авія рэйс.

— Па ва жа ныя па са жы-

ры, на шы пі ло ты глы бо ка 

абу ра ныя тым, што ім ні хто 

не пляс каў у да ло ні пры па-

са дцы, та му наш са ма лёт 

бу дзе ўзля таць і са дзіц ца, 

па куль вы не на ву чы це ся 

доб рым ма не рам.

Сён ня мне пра па на ва лі 

не за быў ную ноч з 21-га до-

вай дзяў чы най. У аб мен я 

па ві нен быў пра рэ кла ма-

ваць ней кі сро дак для чыст кі 

ван на га па коя.

Вя до ма ж, я ад мо віў ся, 

та му што я ча ла век з вы со кі-

мі ма раль ны мі стан дар та мі і 

ве лі зар най сі лай во лі. Та кой 

жа моц най, як «Аякс» — су-

пер моц ны сро дак для чыст кі 

ван на га па коя. Ця пер і з во-

да рам лімона або ва ні лі!

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.
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У рэш це рэшт сі не філь-

ства Квен ці на Та ран ці на, 

яко га на зы ва юць то са-

мым важ ным з су час ных 

рэ жы сё раў, то са мым пе-

ра ацэ не ным, пра яві ла ся не 

толь кі ў цы та ван ні лю бі мых 

філь маў, але і ў сут нас ці 

сю жэ та. Кі но як цу доў ная, 

над звы чай ная, ма гіч ная 

транс фар ма цыя рэ аль нас-

ці аль бо на ват па ра лель-

ная рэ аль насць, якой мож-

на агар нуц ца і на сы ціц ца 

спаў на, — у кар ці не «Ад-

ной чы... у Га лі ву дзе» Та-

ран ці на пры зна ец ца яму ў 

бяз меж най, не па дзель най, 

ад да най лю бо ві. Тра ды цый-

на з за кру час тай гіс то ры яй, 

не вы тлу ма чаль ным шы коў-

ным гу ма рам і жорст кі мі 

кры ва вы мі сцэ на мі, але і 

з, уя ві це та кое спа лу чэн-

не, пя шчо тай, чул лі вас цю і 

сен ты мен таль нас цю. 

Дзя вя ты фільм Квен ці на 

Та ран ці на, усё ж ад на го з 

най важ ней шых су час ных 

рэ жы сё раў, вы хо дзіць у бе-

ла рус кі пра кат. Прэм' е ра 

«Ад ной чы... у Га лі ву дзе» 

ад бы ла ся на Кан скім кі на-

фес ты ва лі — вяр тан не Та-

ран ці на ў Ка ны вы клі ка ла, 

вя до ма ж, ажы я таж, але 

знач ных уз на га род філь му 

не пры нес ла, толь кі Прэ мію 

паль ма ва га са ба кі. 

Гэ тым ра зам рэ жы сёр 

рас каз вае пра Га лі вуд кан ца 

1960-х, ка лі яго «за ла тыя» 

га ды за ста лі ся ў мі ну лым, 

на пят кі тра ды цый на му аме-

ры кан ска му жан ру вес тэр на 

на сту піў спа ге ці-вес тэрн, і 

ўся вы твор часць фаб ры кі 

мро яў апы ну ла ся на пя рэ-

дад ні вя лі кіх змен.

У гэ тым цал кам рэ аль-

ным све це — тут ёсць бу ду-

чая зор ка Брус Лі, зна ка мі-

ты Сціў Мак Ку ін, на рэш це, 

рэ жы сёр «Дзі ця Раз ма ры» 

Ра ман Па лан скі і яго жон-

ка Шэ ран Тэйт пе рад тым, 

як яе за бі лі чле ны «сям'і» 

Мэн сан, — га лоў ны мі дзе-

ю чы мі асо ба мі ста но вяц ца 

вы ду ма ныя ак цёр Рык Да-

лтан і яго дуб лёр Кіф Бут. 

А па коль кі апош ніх іг ра юць 

сусветныя зоркі Ле а нар да 

Дзі Кап рыа і Брэд Піт, су-

час ны Га лі вуд ака заў ся ін тэ-

гра ва ным у Га лі вуд 1960-х, і 

з гэ та га атры ма ла ся неш та 

не ве ра год нае.

Квен цін Та ран ці на ў но-

вым філь ме і доб ра зна ё мы, 

і не па зна валь ны, Ле а нар да 

Дзі Кап рыа і Брэд Піт вы-

кон ва юць ад ны са сва іх най-

леп шых ро ляў, Мар го Ро бі, 

што іг рае Шэ ран Тэйт, увесь 

час пра мя ніць, быц цам з яе 

ге ра і няй ні чо га не мо жа зда-

рыц ца. Праз фільм у не па-

сціж на трап ных, па-та ран ці-

наў ску, сцэ нах і сты лі за цы-

ях пра хо дзяць як кур' ё зы кі-

на пля цоў кі ў яе пра за іч ным 

зна чэн ні, так і за ча ра ван не 

кі но ў яго са мым паэ тыч ным 

пра чы тан ні.

Рык Да лтан і Кіф Бут уяў-

ля юц ца цу доў най па рач кай. 

Пер шы, па куль у су сед нім 

до ме жы ве знак са ма га «вы-

со ка га» аме ры кан ска га кі но 

Ра ман Па лан скі, страч вае 

за роб ле ную на вес тэр нах 

1950-х па пу ляр насць, іг рае 

ў тым лі ку ў тэ ле се ры я лах 

і за хра сае ў ро лі «дрэн на-

га хлоп ца». У гэ ты час Кіф 

Бут — у жыц ці та кі, якім Да-

лтан з'яў ля ец ца на эк ра не. 

Ён спрыт на за скок вае на 

дах, у раз мо ве вы трым лі-

вае са ма ўпэў не ныя паў зы, 

па-са праўд на му б'ец ца з 

Бру сам Лі, трап ляе ў — гу-

чаць тры вож ныя му зыч ныя 

ма ты вы — роз на га кштал ту 

за ва руш кі і ста но віц ца іх га-

лоў ным ге ро ем.

Вя до ма ж, асоб ным 

склад ні кам «Ад ной чы...» 

з'яў ля ец ца спе цы фіч ны гу-

мар Та ран ці на, бач ны на ват 

у тым, як ад люст роў ва ец ца 

га лі вуд скае і еў ра пей скае 

кі но, і як ад но з ад ным су-

сед ні чае: у кар ці ну ўклю-

ча ны сцэ ны з філь маў, дзе 

зды маў ся аль бо зды ма ец-

ца Да лтан, што пры но сіць 

асоб ны тып за да валь нен ня. 

Рэ жы сёр па спя вае па іра ні-

за ваць над кі на зор ка мі, фе-

мі ніз мам, італь ян ца мі, сяб-

роў ствам, хі пі, шаб ло на мі, 

ча кан ня мі гле да ча — лі та-

раль на над усім, але па кі-

дае ў фаб ры цы мро яў і ў 

да чы нен ні да фаб ры кі мро-

яў ней кую не па срэд насць і 

пя шчо ту.

Бач на, са мым час тым ка-

мен та ры ем да «Ад ной чы... 

у Га лі ву дзе» з'яў ля ец ца ма-

лень кая коль касць кры ва-

вых сцэн, які мі Та ран ці на, 

як бы цы ніч на гэ та ні гу ча-

ла, упі са ны ў ана лы. У сва ім 

дзя вя тым філь ме та кі экс-

прэ сіў ны спо саб вы каз ван-

ня рэ жы сёр па кі дае на куль-

мі на цыю, і яго да за ва насць 

і свое ча со васць спра цоў ва-

юць над звы чай на.

Куль мі на цыя і фі нал 

уво гу ле вы ра ша юць шмат 

што: не здар ма рэ жы сёр 

пад во дзіць да іх эпі зо да мі-

па пя рэ джан ня мі ці сцэ на-

мі-прад вес ні ка мі, а ў Ка нах 

асоб на про сіць жур на ліс таў 

і кі на кры ты каў не рас кры-

ваць кан цоў ку ў сва іх ма тэ-

ры я лах. Фі нал «Ад ной чы... 

у Га лі ву дзе» — асоб ная 

гуль ня, якая спра цоў вае і 

на ка рысць кла січ ных та-

ран ці наў скіх шту чак, і на 

ка рысць — ужо па-за гу-

ма рам — пэў най сен ты-

мен таль нас ці, і на ка рысць 

сэн саў тва раль ных ці на ват 

пе ра вы тва раль ных рэ чаў. 

Уся гіс то рыя і яе фі нал — 

вар тае ўва гі ад мыс ло вае 

спа лу чэн не, та ко га Та ран-

ці на вы яшчэ не ба чы лі, але 

ўба чыць па він ны.

Да рэ чы, і ад сут насць уз-

на га род Кан ска га кі на фес-

ты ва лю вы гля дае ла гіч най, 

бо Квен цін Та ран ці на даў но 

пе ра стаў чы тац ца ў кан тэкс-

це фес ты валь ных пры зоў: 

яго кі но ста іць вы шэй на ват 

за За ла тую паль ма вую га-

лі ну. «Ад ной чы... у Га лі ву-

дзе», фільм не толь кі вя лі-

ка га рэ жы сё ра, але і, што 

важ на, вя лі ка га сі не фі ла, 

па каз ва ец ца на вя лі кім эк-

ра не з сён няш ня га дня.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

На эк ра нахНа эк ра нах

Сан ты мен ты Та ран ці на
Што зда ры ла ся і ча го не зда ры ла ся ў Га лі ву дзе


