
Хлібні крихти та з десяток ку-
рей. Це художні засоби, які 

використала Йоліті Вайткуте, щоб 
висловити протест проти того, що 
вона називає «грабіжницькою по-
літикою» Росії, повідомляє «Радіо 
Свобода».

Незважаючи на свій молодий 
вік, а Йоліті Вайткуте всього 19 
років, — художниця вже змусила 
говорити про себе в Литві, ство-
рюючи їстівні портрети політиків 
та відомих людей. Цей художній 
цикл вона назвала «Їжте більше 
мистецтва».

В одній зі своїх останніх робіт 
художниця виготовила портрет 
російського Президента Володи-
мира Путіна з хлібних крихт, але 
пішла далі — згодувала свій мис-
тецький витвір курчатам.

«Це мій тихий артистичний 
протест. Я не хочу когось образи-
ти, не займаюся політиканством. 
Просто в такій формі висловлю-
юся проти ідей Путіна», — каже 
художниця.

У той час як деякі росіяни з 
ентузіазмом поставились до ори-
гінального мистецтва Вайткуте, 

прихильники Президента Путіна 
не були в захваті.

Картина поїдання портрета 
їхнього кумира курчатами, яку ху-
дожниця розмістила на YouTube, 
викликала хвилю протесту в Ін-
тернеті.

Вайткуте каже, що критики її 
витвору також здійснювали на-
падки на неї в соціальних мережах.

Виробник автомобілів Volvo зняв 
рекламу, в якій довірив управ-

ління вантажівкою чотирирічній 
дівчинці, котра знаходилася на без-
печній відстані. За два дні ролик 
набрав 1,2 мільйона переглядів, по-
відомляє geektimes.ru. 

Під час керування вантажівкою 
Софія перевернула вантажівку та 
зруйнувала будівлю. Ніхто не по-
страждав.

Volvo використовує систему 
для управління вантажівками в 
складних умовах: це повний при-
від із автоматичним управлінням 
підключення переднього моста для 
вантажного автомобіля Volvo FMX. 
Передній ведучий міст використо-
вується тільки за потреби, що ско-
рочує витрату палива та поліпшує 
керованість.

У ролику компанія хотіла пока-
зати, що управляти вантажівкою з 
цією системою може навіть дитина і 
що вантажівка, яка з’їхала в кювет і 
перекинулася кілька разів, може по-
їхати далі та зруйнувати одноповер-
хову будівлю.

4-річній дівчинці 
довірили вантажівку 
Volvo на пульті 
управлінняПовний скелет молодого ало-

завра, якого прозвали «Юний 
Ел», був виявлений у 2010 році у 
Вайомінгу з цільним черепом і по-
вним набором зубів.

Динозавр жив 145–155 млн 
років тому, наприкінці Юрського 
періоду, і був одним з найбільших 
хижаків тієї епохи, іноді досягаю-
чи до 8 м у довжину, повідомляє 
EuroMag.

Представник аукціонного бу-
динку в Біллінгсхерсте (Західний 
Сассекс), де проходитимуть торги, 
зазначає: «Ми очікуємо багато за-
цікавлених осіб з європейських і 
азіатських країн».

За словами організаторів аук-
ціону, незвичайний лот приверне 

увагу не тільки кураторів різних 
музеїв, а й приватних покупців: 
«Враховуючи розміри цього ало-
завра, лот можуть придбати як 
потенційний атрибут «люксових» 
апартаментів».
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У Британії вперше продадуть на аукціоні 
останки динозавра

Німецький вчений зробив із 
волейбольного м’яча «Зірку Смерті»

Під римською вулицею знайшли 
двотисячолітню кімнату з фресками

На іспанському пляжі знайшли застряглий 
позашляховик наркомафії з двома 
тоннами гашишу

У Польщі видали благодійний календар із 
оголеними спортсменами

Канадські хокейні вболівальники кинули 
на лід 28 000 плюшевих ведмедиків

Німецький інженер Патрік Прі-
бе створив мініатюрну модель 

«Зірки Смерті», яка може пропа-
лити сталевий лист наскрізь.

Модель створена з волейболь-
ного м’яча, який інженер покрив 
декількома шарами склопластику 
й оснастив 14 лазерами. Потуж-
ність кожного променя досягає 6 
Ват, а підсумкова потужність скла-
дає 84 вата, чого достатньо, щоб за 
секунди розплавити метал, пові-
домляє Gazeta.ru.

На створення моделі Прібе ви-
тратив загалом $ 4500, при цьому 
на лазери — $ 3000. Крім того, на 
створення «Зірки Смерті» з во-
лейбольного м’яча пішло 25 ме-
трів дротів, 110 гвинтів, 80 метрів 
склопластику, 3,8 літра фарби та 
три квадратні метри алюмінієвого 
покриття.

Нагадаємо, «Зірки Смерті» — 
потужна бойова станція з фільму 
«Зоряні війни», яка здатна знищи-
ти планету потужною енергетич-
ною зброєю.

Українська прем’єра нового 
епізоду космічної кіносаги «Зоря-
ні війни» намічена на 17 грудня, 
американська — на 18 грудня цьо-
го року.

Під час дорожніх робіт із про-
кладання газової труби під 

жвавою вулицею в центрі Рима 
розкопали двотисячолітню кімна-
ту з фресками на стінах.

Кімнату знайшли цього тижня, 
коли робітники бурили дірку. Коли 
газовики взялися прибирати груд-
ки землі з дороги, в ній утворилася 
величезна яма завглибшки чотири 
метри, повідомляє EuroMag.

Робітники спочатку подумали, 
що це звичайна карстова воронка, 
і викликали спелеологів для її до-
слідження. Однак, коли фахівці 
дісталися до дна ями, виявилося, 

що вони стоять посеред розписа-
ної фресками кімнати колись роз-
кішного давньоримського будин-
ку.

Археологи віднесли її до пер-
шого століття нашої ери, ґрунтую-
чись на вимірах глибини, на якій її 
виявили, і фотографіях, зроблених 
спелеологами.

Місцевість, де виявили   кімна-
ту, колись належала розкішним 
садам римського імператора, які 
мали назву «Ламіанські сади». У 
першому столітті нашої ери тут 
розташовувався цілий комплекс з 
розкішних вілл, садів і шатрів.

Іспанські поліцейські конфіску-
вали велику партію наркотиків, 

виявлену випадково на одному з 
пляжів. Наркоторговці намагали-
ся вивезти з узбережжя дві тонни 
гашишу, але їхня машина забуксу-
вала в піску, повідомляє NewsRu з 
посиланням на Diario El Estrecho.

На покинутий злочинцями 
позашляховик звернули увагу ви-
падкові перехожі. Машина із за-
нуреними в пісок колесами стояла 

на пляжі Плайя-де-Вальдевакерос 
міста Тарифа (провінція Кадіс ав-
тономноої області Андалусія).

Коли на місце події прибули 
співробітники Цивільної гвардії, 
вони виявили в салоні автомобіля 
60 тюків з гашишем. Ще шість па-
кунків з наркотиками були знайде-
ні неподалік від машини. Загальна 
вага вилученої партії «дурманної» 
контрабанди склала 2140 кілогра-
мів.

Перше видання благодійного 
спортивного календаря на 2016 

рік у Польщі викликало великий ін-
терес, переважно через фотографій 
оголених спортсменів. Творець ка-
лендаря Домініка Цуда — фотограф 
з Кракова, організатор багатьох бла-
годійних заходів та засновник фон-
ду «Oneyearfund», який підтримує 
талановитих молодих спортсменів, 
продаючи спортивний календар. 
«Спортивний календар — єдиний 
такий проект на ринку, повідомляє 
«Радіо Польща».

Це не просто календар, але й що-
денник тренувань і мотиватор на 
весь рік. У ньому є таблиці для запи-
сів ваших цілей, досягнень і резуль-
татів», — йдеться в повідомленні на 
сайті фонду. Календар складається з 
60 сторінок з фотографіями, зробле-
ними Домінікою Цудою. Усі кошти, 
виручені від продажу спортивного 
календаря, спрямовуються на при-
дбання одягу та взуття для молодих 
спортсменів.  

Уболівальники хокейного 
юнацького клубу «Калгарі Хіт-

мен» у 21-й раз провели щорічну 
акцію Petro-Canada Teddy Bear 
Toss на стадіоні «Скоушабенк-Сед-
длдоум». Про це розповів клуб на 
своїй сторінці в YouTube.

У ході цієї акції на лід було ви-
кинуто 28 815 плюшевих ведмеди-
ків, що побило рекорди минулих 
років. Причому самих глядачів на 
стадіоні було трохи менше 20 000.

Для збору всіх іграшок матч 
був припинений на 40 хвилин. 
Плюшеві ведмедики розійдуться 
по 50 місцевих благодійних уста-
новах.

Кидання плюшевих ведмеди-
ків на лід є щорічною традицією 
серед уболівальників «Калгарі 
Хітмен». З моменту першого про-
ведення цієї акції в 1995 році клуб 
зібрав вже майже 300 000 іграшок.

Литовська художниця згодувала портрет 
Путіна курям

Константинов запропонував 
називати Генераторами 
хлопчиків, народжених у Криму
Голова так званої  Державної ради окупованого Криму 
Володимир Константинов запропонував називати ново-
народжених хлопчиків Генераторами. Таку пропозицію 
він озвучив на одній із сесій «Держради»: «Про дітей 
ми наслухалися, що дівчаток називають Світланами. У 
Держраді виникла абсолютно оригінальна пропозиція 
— хлопчиків називати Генераторами. Буде дуже гарне 
ім’я — Генератор Іванович, скорочено Гера».
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