
Фільми та фотографія є серйоз-
ним захопленням канадсько-

го журналіста Крістофера Молоні. 
Але він не просто дивиться філь-
ми та робить фотознімки — він 
поєднує ці два заняття, наклада-
ючи кадри з фільмів на фотографії 
реальних місць, повідомляє сайт 
bigpicture.ru.

Для такого хобі потрібно чу-
дове знання географії, прекрасна 
пам’ять та приголомшливе по-
чуття перспективи. Адже знімок, 
який робить Крістофер, в найдріб-
ніших подробицях відповідає ра-
курсу камери конкретного кадру з 
фільму — інакше цікавого накла-
дення просто не вийде. Крістофер 
з приголомшливою точністю улов-
лює кут зйомки, роблячи перспек-
тиву свого кадру майже таку ж, як 

у фільмі.
Техніці цього захоплюючого 

заняття присвячений блог, який 
веде Крістофер Молоні. Всього в 
його оригінальну «фільмографію» 
входять вже десятки фільмів з 
різних епох кінематографа, по-
чинаючи від довоєнних картин та 
закінчуючи найсвіжішими блок-
бастерами.

Протестувальники, у 
тому числі одна жінка, 

прибили себе до індивіду-
альних дерев’яних хрестів 
біля Міністерства праці, за-
йнятості та соціального за-
безпечення в столиці країни 
Асунсьйоні, інформує Daily 
Mail.

Дехто з водіїв вже про-
вів 77 днів на хрестах, а 
найбільш радикальні про-
тестувальники розпочали 
голодування та зашили дро-
том роти.

За останні три роки від-
булося кілька масових про-
тестів за участю розп’яття 
незадоволених робітників, 
які були звільнені своїми 
роботодавцями. Протесту-
вальники стверджують, що 
будуть продовжувати доти, 
поки вони не отримають 
свої робочі місця назад.

Перший зареєстрова-
ний протест на розп’ятті 
відбувся в 2004 році, коли 
працівник лікарні прибив 
себе до хреста.

Протестувальники вва-
жають, що їхні роботодавці 
підуть на поступки, щоб за-
побігти розголосу.

Більшість із семи міль-
йонів населення Парагваю 
є римо-католиками. Церква 
регулярно критикує мітин-
гувальників за використан-
ня розп’яття у своїх демон-
страціях.
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У Парагваї 23 
водії автобусів 
розп’яли себе на 
знак протесту

Канадський фотограф «полює» за місцями 
зйомок кінострічок

Дивовижний Білий Храм, найбільш 
незвична буддійська споруда, 
знаходиться в Таїланді

Тіна Кароль допомогла 25 онкологічним 
лікарням України

Дивовижну суміш традиційно-
го буддійського мистецтва та 

сучасних дизайнерських рішень 
можна побачити в провінції Чіан-
грай.

Цей храмовий комплекс має 
назву Ват Ронг Кхун, але серед ту-
ристів він більше відомий як Білий 
Храм, інформує сайт flytothesky.ru. 
Побудований у 1997 році за проек-
том тайського художника Чалерм-
чаю Косітпіпата.

У травні 2014 храм сильно 
постраждав від землетрусу. Архі-

тектор спочатку заявив, що від-
новленню його дітище вже не під-
лягає.

Однак незабаром за активної 
міжнародної підтримки було ви-
рішено відновити архітектурний 
шедевр у первісному вигляді. Поки 
всередину туристів не пускають, 
оскільки відновлювальні роботи 
ще не закінчені, але вони все одно 
із задоволенням відвідують це міс-
це, щоб оглянути ансамбль зовні 
та сфотографуватися на його тлі.

Українська співачка Тіна Кароль 
продовжує свою благодійну ді-

яльність. Так, сьогодні стало відомо, 
що Фонд співачки «Полюс Тяжіння» 
надав допомогу всім 25 великим міс-
там України. Допомога була надана 
онкологічним відділенням простих 
міських лікарень по всій країні.

Співачка активно займає пози-
цію філантропа вже більше року — 
з моменту відкриття свого фонду 
передає йому всі свої гонорари за 
сольні концерти в рамках турів 
«Сила любові і голосу» та «Я все ще 
люблю».

Завдяки додатковим сольним 

концертам в Одеському національ-
ному академічному театрі опери та 
балету цього літа та сольному кон-
церту в Грузії Кароль допомогла од-
разу трьом містам — Луцьку, Хмель-
ницькому та Києву.

Лікарі всіх лікарень, куди приїж-
джає Місія Фонду Тіни Кароль, самі 
пишуть список необхідних відділен-
ню медикаментів або медичного об-
ладнання.

Крім обладнання, Тіна Кароль 
склила вікна в палатах і навіть ку-
пувала ліжка. Рік тому, ще до анексії 
Криму, одними з перших отримали 
допомогу лікарні Донецька та Сім-

ферополя.
«Тіна Кароль побила рекорд: 

одна, дві лікарні — можна зрозумі-
ти, але 25 відділень, ми такого ще не 
пам’ятаємо! — пише на своїй сторін-
ці в соціальній мережі лікар Хмель-
ницької лікарні Марина Дасюкевич. 
— Захоплюємося такою щирістю та 
силою цієї тендітної дівчини, яка не 
словом, а ділом рятує життя дітям, 
які так її люблять».

Зазначимо, що Тіна Кароль про-
довжує активно гастролювати зі 
своєю сольною програмою і після 
концерту в Грузії вирушає радувати 
своїх шанувальників до Чехії.

Невдовзі з’явиться перший телеканал у 
форматі ультрависокої якості 4K

Національне управління з аеро-
навтики та дослідження кос-

мічного простору (NASA) готує до 
запуску перший у світі некомер-
ційний телеканал у форматі уль-
трависокої чіткості (UHD або 4K)/ 
Робота над ним ведеться спільно з 
найбільшим світовим космічним 
телекомунікаційним оператором 
SES та фірмою Harmonic. Трансля-
ція телеканалу вестиметься через 
інтернет-супутник AMS-18, який 
належить SES, повідомляє сайт 
obob.tv.

AMS-18 розташовується на по-
зиції 105 градусів західної довготи, 
з нього вже транслюється пакет 
телеканалів NASA TV, який скла-
дається з трьох телеканалів аме-

риканської компанії (NASA Public 
Channel, NASA Education Channel 
і NASA Media Channel). Всі вони 
мовлять відкрито та у форматі HD.  
Але, на жаль, сигнал супутника 
можна спіймати лише на обмеже-
ній території.

Однак планується, що новий 
телеканал з часом отримає всес-
вітнє поширення. У зв’язку з цим 
Harmonic веде переговори з опе-
раторами платного телебачення та 
інтернет-доступу.

В ефірі NASA TV 4K будуть 
як трансляції з МКС, так і кадри 
інших космічних місій NASA, а 
також архівні відеокадри за тема-
тикою телеканалу.

Виявлено гігантський водний 
океан на супутнику Сатурна
Космічний апарат «Кассіні» передав інформацію про 
існування гігантського підлідного океану на супутнику 
Сатурна Ециладі. Дослідники встановили, що невели-
ке коливання орбіти Ецилада можна пояснити лише 
наявністю величезної маси рідкої води під тонким 
шаром льоду, інформує Astronomy magazine. Також 
«Кассіні» зафіксував водяні гейзери в районі півден-
ного полюса супутника. 28 жовтня космічний апарат 
пролетить на висоті 49 кілометрів над поверхнею Еце-
лада, щоб отримати більш детальні знімки поверхні.
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