
Перший на планеті Земля 
пам’ятник Владиці Сітху, 

Верховному головнокомандувачу 
Імперської армії Дарту Вейдеру 
з’явився в Одесі, повідомляє міс-
цеве видання «Думская». Він сто-
їть на території заводу «Пресмаш» 
(Столбова вулиця, 28). Діяча тем-
ної сторони Сили створив відомий 
одеський художник Олександр 
Мілов.

У Дарта Вейдера скуль-
птор перетворив заводський 
пам’ятник Володимиру Леніну, 
який підлягав демонтажу відпо-
відно до «декоммунізаційного» 
законодавства. Тепер статуї нічо-
го не загрожує.

Монумент був змінений на 
прохання трудових колективів 
підприємств, розташованих на 
«Пресмаші», а також жителів при-
леглих будинків і робочих гурто-
житків.

«Все тече, все змінюється, на 
місце старих героїв приходять 
нові, і так весь світ «крутиться», 
— прокоментував встановлення 
пам’ятника завідувач складу гото-
вої продукції Семен Горбунов.

«Пресмашевський» Ленін був 
зроблений з гіпсу і за десятиліт-
тя його зовнішній вигляд значно 
деградував. Скульпторові дове-
лося зміцнити статую, покривши 
її особливим складом, формула 
якого тримається в секреті. «Вей-
деровскі» деталі виготовлені з 
титанового сплаву і приклеєні 

до вождя світового пролетаріа-
ту спеціальним клеєм, який ви-
користовується при роботах у 
відкритому космосі. За чутками, 
матеріали надало американське 
космічне агентство НАСА.

Автор сподівається, що 
пам’ятник Темному Лорду буде 
включений до туристичних 
маршрутів. Згодом навколо ньо-
го облаштують зону відпочинку. 
До слова, статуя «роздає» без-
дротовий інтернет — відповідне 
обладнання вбудоване в голову 
Вейдера.

Першою йому прийшла в голо-
ву ідея перетворити «Біг-Бен» 

у наручний годинник, повідомляє 
сайт LastMag. На цей момент у нього 
26000 передплатників у Instagram.

Коли він фотографував «Біг-
Бен», до нього підійшли дівчинка з 
батьком. Вони зацікавилися тим, що 
він робить. МакКор показав фото-
графію, і їм настільки сподобався 
результат, що він, надихнувшись, 
вирішив продовжити розпочате, ін-
формує medusa.io.

Згодом Маккора помітило ви-
давництво Lonely Planet: вони по-
просили лондонця познімати для 
них. Завдяки цій пропозиції фото-
граф відправився в Стокгольм, Ам-
стердам, Копенгаген і Париж.
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Британський 
фотограф «змінює» 
відомі пам’ятки за 
допомогою паперу 
та ножиць

Пам’ятник Леніну в Одесі став 
пам’ятником Дарту Вейдеру

Японець повернувся в заражену зону 
Фукусіми, щоб годувати покинутих тварин

Анджеліна Джолі ревнує чоловіка до 
партнерки по фільму

Телеканал Discovery закриває 
«Руйнівників легенд»

У результаті аварії, яка сталася 
на АЕС «Фукусіма-1» у 2011 

році прилеглі території виявили-
ся заражені, а населення спішно 
евакуйовали з небезпечного ра-
йону, повідомляє сайт LastMag. 
Люди були змушені кинути тут 
все, включаючи худобу і домашніх 
тварин. Залишившись без їжі, тва-
рини були приречені на голодну 
смерть. Але один японець, 55-річ-
ний Наото Мацумура, повернувся 
в зону відчуження, щоб годувати 
залишених тварин. Там він виявив 
тисячі корів, які загинули в за-

критих загонах. Проте все ж встиг 
звільнити багатьох тварин, яких 
власники залишили зачиненими 
чи прикутими на ланцюгах.

Наото Мацумура усвідомлює, 
що кожен день отримує величез-
ну дозу радіації, але це його мало 
хвилює. За допомогою доброволь-
ців, що присилають гроші, він за-
безпечує їжею собак, кішок, корів 
і багатьох інших тварин, котрі за-
лишилися в зараженій зоні.

Наото Мацумура — єдина лю-
дина, яка наважилася жити в за-
критій зоні Фукусіми.

Анджеліна Джолі у відвертому інтерв’ю 
розповіла, що їхній шлюб з Бредом Піт-

том не ідеальний. Актриса зізналася, що в 
них у стосунках є проблеми.

Зіркове сімейство недавно презентувало 
новий фільм «Лазурний берег», в якому Пітт 
та Джолі зіграли головні ролі. Знаменитість 
розповіла про труднощі в її стосунках з чоло-
віком. Енджі зізналася, що у них з Піттом не 
все ідеально.

«У нас з Бредом є проблеми. Але якби 
персонажі хоча б віддалено нагадували нас 
і наші проблеми, ми не змогли б зробити 
фільм. Як художникам, нам хочеться, щоб 
щось вивело нас із нашої зони комфорту. 
Бути просто акторами — це не найбезпеч-
ніша ідея. Але життя коротке», — заявила 
актриса.

Зйомки фільму стартували в серпні 2014 
року, відразу після їхнього з Бредом весілля. 
Анджеліна жартує, що це був медовий мі-
сяць.

Крім того, недавно у ЗМІ пішов поголос, 
що Анджеліна Джолі ревнує свого чоловіка 
до актриси Сієнни Міллер, яка знімається з 
ним в одному фільмі.

Ходять чутки, що Енджі ревнує чоловіка 
до його колеги по зйомках фільму «Загублене 
місто Z» і переживає, що в них виникла «хі-
мія». Якщо вірити джерелам, Пітт просто за-
чарований Сієнною і постійно говорить про 
актрису.

«Ім’я Сієнни не сходить з вуст Бреда з са-
мого серпня, коли почалися зйомки фільму. 
Анджеліна в люті від того, з яким нетерпін-
ням він чекає зустрічі з Сієнною. Вона по-
боюється, що між ними виникла «хімія», — 
розповів інсайдер.

Варто відзначити, що побоювання Джолі 
не так безпідставні, як може здатися. Адже 
стосунки актриси з Піттом почалися саме на 
знімальному майданчику. Тоді пара знімала-
ся у фільмі «Містер і місіс Сміт» і голлівуд-
ський красень був одружений на Дженніфер 
Еністон. Подейкують, що саме Анджеліна 
стала причиною розлучення зоряної пари.

Після 13 років ефіру найдовше 
шоу телеканалу Discovery 

«Руйнівники легенд» (Mythbusters) 
припинить своє існування в 2016 
році, інформує сайт quibbll.com.

«Руйнівників легенд» сім разів 
номінували на телепремію «Еммі». 
У програмі ведучі перевіряють на 
правдивість різні міфи, чутки та 
міські легенди.

9 січня 2016 вийде заключний 
14 сезон наукового телешоу. Остан-
нім випуском стане 248 епізод. У 
результаті сума всіх поставлених 
експериментів досягне 2,950.

За словами самих «руйнівників 
легенд» Адама Севіджа та Джеймі 
Хайнемана, їх попередили про за-
вершення проекту ще на початку 
2015 року, тому вони мали вдо-
сталь часу, щоб підготувати «ви-
буховий» фінал свого розважаль-
ного шоу.

«Найбільшим моїм страхом 
завжди було відчуття, що «Руйнів-
ники легенд» рано чи пізно про-
сто перестануть виходити, і ми 
не отримаємо шансу зняти гідну 
кінцівку. Ми вибрали по одному 
з «найкрутіших» міфів із кожної 
категорії, чи це людська поведінка, 
чи вибухи, які й стануть нашим фі-

нальним випуском», — розповідає 
телеведучий Адам Севідж.

В одному зі своїх інтерв’ю ви-
данню Entertainment Weekly, Се-
відж і Хайнеман розповіли, що 
вони ніколи не були друзями за 
межами екрану і завжди мали різні 
точки зору. Адам засмучений тим, 
що шоу доведеться закрити, а Хай-
неман, навпаки, заявив, що вже 
довгий час відчував розчарування 
від формату «Руйнівників легенд».

На додаток до заключного 
сезону, дует готує запуск про-
щального гастрольного туру 
«Mythbusters Live» вже на початку 
наступного місяця. Скоріше за все, 
це буде їхньою останньою спіль-
ною роботою.

Самі Севідж і Хайнеман мають 
намір продовжити роботу на теле-
баченні, але вже в художньому се-
ріалі. Вони працюють над драмою 
для каналу CBS, яка розповість 
про двох фахівців зі спецефектів, 
яких для небезпечного завдання 
завербувало ЦРУ.

Телешоу «Руйнівники легенд» 
за час свого існування викликало 
цікавість до науки в не одного по-
коління телеглядачів і залишило 
величезний слід на телебаченні.

NIKE відтворила кросівки з фільму 
«Назад у майбутнє», які самостійно 
зашнуровуються

Американська компанія-ви-
робник спортивного одягу та 

взуття Nike повідомила, що кро-
сівки Nike Mag з фільму «Назад 
у майбутнє», які самостійно за-
шнуровуються, можуть надійти 
в продаж уже навесні 2016 року, 
інформує «Комерсант.ru». Від-
значається, що цю серію кросівок 
можна буде придбати тільки на 
спеціальному аукціоні. «Ми по-
чали з того, що створили дещо 
для фантастики, а тепер зробили 

це «дещо» фактом, розробивши 
нову технологію на користь всім 
спортсменам», — зазначив прези-
дент Nike Марк Паркер.

Також компанія подарувала 
першу модель кросівок акторові 
Майклу Джею Фоксу, який зіграв 
роль Марті Макфлая. «Сьогодні 
Nike доставила подарунок Майклу 
Джею Фоксу, презентувавши нову 
розробку першому та найвідомі-
шому власникові цього взуття», — 
відзначили в компанії.

Росія хоче відправити на Марс 
макак
Представники російського Інституту медико-біологіч-
них проблем заявили, що готують мавп для польоту 
на Марс. Учені вже навчають для цього чотирьох 
макак-резусів. Очікується, що примати пройдуть 
дворічну підготовку, повідомляє «Комсомольська 
правда». Мавп навчають сидіти в кріслі, виконувати 
певні операції. Поки що чотири макаки вчаться ви-
рішувати головоломки, щоб навчитися користуватися 
комп’ютерним джойстиком. Мавпи щодня три години 
тренуються, після чого їх чекає обід і відпочинок.
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