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Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі
Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

Пры яры тэ ты на ўсе ча сы...

У ста лі цы Кот-д'І ву а ра Яму сук ра за вяр-
шыў ся чэм пі я нат све ту па між на род ных 
шаш ках ся род муж чын. Чэм пі ён скі ты тул 
дзя ся ты раз за ва я ваў ра сій скі грос май стар 
Аляк сандр Ге ор гі еў. Прад стаў нік Бе ла ру сі 
грос май стар Мі ха іл Се мя нюк фі ні ша ваў на 
15-м мес цы. Па гля дзі це ці ка выя фраг мен-
ты гуль ні ўдзель ні каў.

№ 65 Са на га — Сіл ва

Бе лыя прос тыя шаш кі: 25, 27, 28, 32, 
33, 35, 37, 38, 45 (9).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 12, 13, 14, 16, 
19, 20, 21, 23, 34 (9).

1. 3329? Бе лыя не асця рож на на па лі, 
пас ля ча го ад быў ся не пры кмет ны ўдар на 
боль шасць. Па ка жы це яго.

№ 66 Су арэ — Се мя нюк

Бе лыя прос тыя шаш кі: 24, 27, 29, 31, 
32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 
49 (16).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 3, 6, 8, 9, 11, 
12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 (16).

На 1...914? Бе лыя пра вя лі не скла да ны 
удар 2. 3228 2242 3. 4738 2132 4. 3710+

Для са ма стой на га ра шэн ня пра па ну ем 
кам па зі цыі па шаш ках-64, скла дзе ныя мін-
скі мі аў та ра мі.

№ 67 В. Шуль га (Мінск).

Бе лыя прос тыя шаш кі: g1, b2, d4, с5, 
g5, f6, с7 (7).

Чор ныя прос тыя шаш кі: f2, е3, g3, h4, 
а5, h6, f8 (7).

№ 68 І. На ўроц кі

Бе лыя прос тыя шаш кі: а5, b2, с1, с3, 
с7, d2, е1, g3, h6 (9).

Чор ныя прос тыя шаш кі: b6, d8, е5, f2, 
f4, f6, f8, g7, h2 (9).

№ 69 Э. Дамб роў скі

Бе лыя прос тыя шаш кі: е1, g1, а3, с3, 
е3, g3, d4, f4, g5 (9).

Чор ныя прос тыя шаш кі: h2, с5, b6, d6, 
а7, е7, g7, b8, f8 (9).

Пра вер це свае ра шэн ні: Вы пуск № 97 
ад 27.09.19.

№ 61 1.b6-с7 b8хb4 2. а7-b8 f4хd2 3. 
b8хh2+

№ 62 1. с3-b4 х40/51 — 0.19 g1хf8 -х47/51 — 
0.33 2. d2-е3 х39/51 — 0.03 f4хd2 3. b4-
с5 х23/51 — 0.03 f8хb4 4. а5хе1 х27/51 — 
0.05 g5-f4 -х22/51 — 0.06 5. е1-f2 х8/51 — 
0.02 а7-b6 -х7/51 — 0.02 6. а3-b4

№ 63 1. f4-е5 х14/51 — 0.29 f6хd4 2. 
с5хс1 а7хс5 3. а3-b4 х10/51 — 0.02

[3.с1-d2 с5-d4]
3 ...с5ха3 4. с1-d2 х8/51 — 0.01 h6-g5 5. 

d2-е3 g5-h4 6. е3-f4
№ 64 1. 2721 1728 2. 4301 3443 3. 4439 

2534 4. 0145 4334 5. 4546+
Пер шы мі дак лад ныя ад ка зы да сла лі 

С. Бур ко (Ор ша), С. Ра шэ цін (Ашмя ны), В. Ду-
да рэ віч (вёс ка Но вая Мыш Ба ра на віц ка га 
ра ё на), Ф. Кар пей, Л. Жы хар (абод ва Мя-
дзел), У. Стат ке віч (па сё лак Зя лё ны Бор 
Іва цэ віц ка га ра ё на), У. Пань ко (Ка мя нец),
І. Ана ніч (Грод на), А. Шур пін (Івя нец), 
В. Ваўч коў (Ма ла дзеч на), П. і В. Шуль гі, 
А. Ліц ві наў (усе Мінск), В. Таў ка чоў (Клі ма-
віц кі ра ён), В. Бан да рык (Мін скі ра ён).

Пі шы це на ад рас: га зе та «Звяз да», вул. 

Б. Хмяль ніц ка га, 10А, Мінск, 220013,

е-mаіl: іnfо@zvіаzdа.bу або vоrush@

уаndех.ru.

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, май стар спор ту.

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 98

З 12 каст рыч ні ка пра гра ма 

«Ку лі нар ная дып ла ма тыя» 

на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 1» 

пач не вы хо дзіць з но вым 

вя ду чым — Ві та лем Вод-

не вым. Ён па чар зе са сва-

ёй ка ле гай па пра ек це На-

тал ляй Ры жан ко вай бу дзе 

зна ё міць тэ ле аў ды то рыю 

з на цы я наль ны мі стра ва мі 

і куль ту рай роз ных кра ін 

све ту.

Гас ця мі пра гра мы ў но вым 
тэ ле се зо не бу дуць не толь кі 
па слы за меж ных дзяр жаў у 
Бе ла ру сі, але і бе ла рус кія дып-
ла ма ты, біз нес ме ны і дзея чы 
куль ту ры, якія ства ра юць імідж 
на шай кра і ны за мя жой і на-
ладж ва юць су вя зі з парт нё ра-
мі. Так са ма на кух ню тэ ле пра-
ек та за зір нуць дзея чы з ін шых 
кра ін, якія «ўпіс ва юць» час цін-
ку ка ла ры ту сва ёй ра дзі мы ў 
бе ла рус кую су час насць.

Ужо 12 каст рыч ні ка Ві таль 
Вод неў тра піць на са праўд ны 
бра зіль скі кар на вал эмо цый, 
ка лі на кух ню «Ку лі нар най дып-
ла ма тыі» за ві тае пра фе сій ны 
ін струк тар па тан цах з Рыа-дэ-
Жа нэй ра Мар сія Ман да ва. Яна 

з'яў ля ец ца ад ным з ар га ні за-
та раў між на род на га стрыт-арт-
фес ты ва лю Vulіca Brasіl у Мін-
ску. Пад час эфі ру вя ду чы з гос-
цяй у рыт ме сам бы пры га ту юць 
на цы я наль ную стра ву Galіnha 
zambezіana і бра зіль скі пу дынг, 

а так са ма па га во раць пра фут-
бол і се ры я лы.

— Ка лі гос ці ўсмі ха юц ца і з 
лёг кас цю ідуць на дыя лог, як 
Мар сія, то гіс то рыі пра іх род-
ныя мяс ці ны атрым лі ва юц ца 
ці ка выя і жы выя, — дзе ліц ца 
ўра жан ня мі Ві таль Вод неў і да-
дае: — Уво гу ле я даў но ма рыў 
пра ца ваць ме на ві та ў ку лі нар-
ным пра ек це. Хоць сам га тую 
не вель мі час та, але ці каў-
лю ся стра ва мі роз ных кра ін і 
мне па да ба ец ца быць на кух ні 
ў доб рай кам па ніі. А ў нас на 
пра ек це са бра ла ся як раз та кая 
твор чая ка ман да.

На га да ем, пра гра ма «Ку-
лі нар ная дып ла ма тыя» вы хо-
дзіць па ра ні цах у су бо ту на тэ-
ле ка на ле «Бе ла русь 1». Пра ект 
змя ніў гра фіч нае афарм лен не, 
а ў хут кім ча се но вую «ўні фор-
му» пры ме раць так са ма вя ду-
чыя і гос ці пра ек та.

Але на ДРАП КО.

«Ку лі нар ная дып ла ма тыя» ў рыт ме сам бы

«Мне б у не ба» — тра гі ка ме дый ны 

мас тац кі фільм Джэй са на Рай тма на, 

які ўба чыў свет у 2009 го дзе. Зня-

тая па ад най мен ным ра ма не Уол тэ ра 

Кёр на, гэ тая кі на кар ці на бы ла на зва-

ная са ве там кі на кры ты каў ЗША най-

леп шым філь мам го да.

Здым кі «Мне б у не ба» пра хо дзі лі ў Дэт-
рой це, Лас-Ве га се, Ма я мі, Ама се і Сент-
Лу і се, ЗША. «Мы зды ма лі ў пя ці га ра дах, 
якія ад люст роў ва юць двац цаць, — дзя-
ліў ся пас ля ў ін тэр в'ю рэ жы сёр. — Наш 
мас так-па ста ноў шчык па ка заў ся бе са-
праўд ным ге ні ем, ка лі, бы ва ла, раз мя шчаў 
пяць роз ных га ра доў у ад ным бу дын ку. Мы 
ха дзі лі з па вер ха на па верх, пе ра ся ка ю чы 
пры гэ тым кан ты нент. Ра зам з тым мне 
ха це ла ся, каб пе ра ме ны ад чу ва лі ся кож ны 
раз, як наш ге рой пры зям ля ец ца ў но вым 
мес цы. Вось вы ў Ма я мі, по бач акі ян, а ў 
на ступ нае ім гнен не — у Дэт рой це, і мя-
це снег. Я ха цеў, каб ад чу ва ла ся зме на 
клі ма ту, аб ста він, каб усё змя ня ла ся ад 
го ра да да го ра да — асвят лен не, воп рат-
ка, ан ту раж».

Кі на стуж ка рас каз вае гле да чам гіс то-
рыю аме ры кан ска га юрыс та Ра я на Бі нэ ма, 
сут насць ра бо ты яко га — па ве дам ляць 

лю дзям, што іх зволь ні лі. Вя до ма, та кія 
звест кі мно гіх абу ра юць і на ват вы клі ка-
юць раз губ ле насць і слё зы. Та му на ша му 
ге рою не аб ход на вы ка заць спа чу ван ні, 
спа дзе ю чы ся, што та кім чы нам бы лыя су-
пра цоў ні кі не пой дуць у суд. Ад нак і для 
са мо га Бі нэ ма (ро лю вы кон вае Джордж 
Клу ні, вя до мы па ро лях у се ры я ле «Хут кая 
да па мо га», філь мах «Сі ры я на», «Адзі нац-
цаць сяб роў Оў шэ на» і ін шых ) ра бо та — 
адзі нае, што ёсць у яго жыц ці. Бяс кон цыя 
су стрэ чы з су пра цоў ні ка мі, пе ра лё ты і мі-
ма лёт ныя зна ём ствы з жан чы на мі — усё, 
чым за поў не ны буд ні і свя ты муж чы ны. 
У воб ра зе гэ та га ге роя вель мі дак лад на 
счыт ва юц ца рэа ліі сён няш ніх дзён, ка лі 
асноў ны час пры свя ча ец ца пра цы, а ін шыя 
сфе ры, у тым лі ку і сям'я, уклю ча юц ца ў 
рас па ра дак па ас тат ка вым прын цы пе.

Па ва рот ны мі мо ман та мі, якія змя ня юць 
жыц цё на ша га ге роя і яго стаў лен не да 
рэ ча іс нас ці, ста но вяц ца су стрэ ча з не звы-
чай най жан чы най Алекс (Ве ра Фар мі га) 
і су тык нен не з ма ла дой ка ле гай На та лі 
(Ан на Кенд рык). У вы пад ку з пер шай ён 
па чы нае за дум вац ца пра важ насць сям'і 
і ка хан ня, а што да сі ту а цыі на ра бо це, то 
там з'яў ля ец ца ўсве дам лен не, як ад ной чы 
ўсё мо жа змя ніц ца, і та ды ўжо ты сам мо-
жаш апы нуц ца ся род бес пра цоў ных.

Вы трым кі з ін тэр в'ю зволь не ных ге ро яў 
кі на кар ці ны «Без сяб роў, без сям'і я не 

спра віў ся бы», «Спра ва не ў гра шах, хоць 
з імі цёп ла, мож на апла ціць ра хун кі і ку піць 
плед, але яны ні ко лі не са грэ юць мя не як 
мой муж», «Мне трэ ба пра чнуц ца ра ні цай, 
вы браць неш та і знай сці, бо я жы ву дзе ля 
сва іх дзя цей і сям'і» — ні бы на тат кі на па-
лях, якія да па ма га юць у скла да най сі ту а цыі. 
І мы са мі ро бім вы бар: ру хац ца нам з ад ным 
ча ма да нам з аэ ра пор та ў аэ ра порт ці асес ці 
на ад ным мес цы, на ра дзіць дзя цей і жыць 
у го ры і ў ра дас ці з дня ў дзень...

Як кры ты кі, так і гле да чы фільм ус-
пры ня лі не ад на знач на. Нех та ацэнь вае 
яго як прос тую гіс то рыю, а ін шыя пра во-
д зяць па ра ле лі з на дзён ны мі праб ле ма мі
і ба чаць ме та фа ры і пе ра ка наў чую іг ру 
ге ро яў. Фільм на мі ні ра ваў ся ў шас ці ка тэ-
го ры ях на «За ла ты гло бус», вый граў прэ-
мію за най леп шы сцэ на рый, меў так са ма 
шэсць на мі на цый на прэ мію «Ос кар», але 
не пе ра мог ні ў ад ной з ка тэ го рый. Узяў 
ча ты ры прэ міі На цы я наль на га са ве та кі-
на кры ты каў ЗША: як най леп шы фільм, 
най леп шая муж чын ская ро ля (Джордж 
Клу ні), най леп шы адап та ва ны сцэ на рый 
і най леп шая жа но чая ро ля дру го га пла на 
(Ан на Кенд рык).

Што ж, са мы час за пла на ваць для 
ся бе пра гляд філь ма на ве чар пят ні цы 
18 каст рыч ні ка. Ча кай це се анс на тэле-
канале «Бе ла русь 2» у 23.15.

Але на ДРАП КО.

Ці ка выя фак ты
 За два ме ся цы да па чат ку зды мак 

Ве ра Фар мі га дру гі раз ста ла ма май. 
І па коль кі шрам ад ке са ра ва ся чэн ня 
ўсё яшчэ быў за ўваж ны, то ў не ка то рых 
сцэ нах акт ры су за мя ня ла дуб лёр ша.
 У кан спі ра тыў ных мэ тах 35-мі лі-

мет ро выя стуж кі з філь мам бы лі ад-
праў ле ны ў кі на тэ ат ры пад наз вай «Сід-
ней».
 Ка лі б Джордж Клу ні ад мо віў ся ад 

ро лі, то яе пе ра пі са лі б пад Сці ва Мар-
ці на і зра бі лі б ухіл у бок сю жэ та філь ма 
«Цяж кас ці пе ра кла ду» (2003).
 Боль шая част ка лю дзей, якія з'яў-

ля юц ца ў філь ме, зу сім не ак цё ры, а 
прос тыя аме ры кан цы, хто за стаў ся без 
ра бо ты з-за кры зі су. Іх сцэ ны зды ма лі ся 
пад вы гля дам да ку мен таль на га кі но.
 Уол тэ ра Кёр на, аў та ра кні гі, па-

вод ле якой зня ты фільм, так са ма мож-
на ўба чыць на эк ра не. Ён іг рае ка меа 
і ў сцэ не прад стаў лен ня На та лі ся дзіць 
зле ва ад Ра я на.


