
16 жовтня в Москві вкрали 
пам’ятник акторові Євгенію 

Леонову в ролі Доцента з фільму 
«Джентельмени удачі».

Наступного дня московські 
поліцейські знайшли викрадений 
пам’ятник в одному з пунктів при-
йому кольорових металів столиці 
Росії, повідомляє «Інтерфакс». 

«Співробітники УВС по Захід-
ному округу Москви в ході про-
ведення оперативних заходів з 
підозрюваними в крадіжці встано-
вили пункт прийому кольорових 
металів, у який була здана брон-
зова скульптура актора Євгена 
Леонова у ролі персонажа з кіно-
комедії «Джентльмени удачі». На 

жаль, співробітники поліції вия-
вили пам’ятник вже в розрізаному 
вигляді», — повідомив  керівник 
прес-служби московського главку 
поліції Андрій Галіакберов.

За його словами, всі шматки 
бронзової скульптури вилучені в 
якості речових доказів.

Галіакберов зазначив, що всі 
затримані дають свідчення і роз-
повідають про те, що здали брон-
зовий пам’ятник в пункт прийому 
брухту кольорових металів, отри-
мавши за нього близько 40 000 ру-
блів.

Нагадаємо, пам’ятник встано-
вили в Москві у 2001 році.

Портрет Володимира Леніна, ви-
конаний американським ху-

дожником Енді Уорхолом, продали 
на аукціоні Sotheby’s за 4,7 мільйона 
доларів.

До торгів роботу оцінювали в 
3,8-4,5 мільйона доларів, повідомляє 
lenta.ru.

Основою для картини в стилі 
поп-арт послужила фотографія вож-
дя 1897 року, яка зберігається в Цен-
тральному музеї Леніна в Москві.

Енді Уорхол — засновник на-
прямку в сучасному мистецтві, який 
отримав назву «комерційний поп-
арт». Як художник і фотограф він 
багато працював з образами зірок 
шоу-бізнесу та політики. Йому на-
лежать впізнавані поп-арт-портрети 
Елізабет Тейлор, Джима Моррісона, 
Міка Джаггера і Елвіса Преслі, а та-
кож Мао Цзедуна, Річарда Ніксона 
та Джона Кеннеді. У своїй творчості 
він застосовував так звану техніку 
шовкографії, або трафаретний друк, 
яка дозволяла йому створювати без-
ліч копій одних і тих же зображень.
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Портрет Леніна 
продали за майже 
п’ять мільйонів 
доларів

У Москві вкрали та здали на металобрухт 
пам’ятник «Доцентові»

Тюрма, в яку бояться заходити навіть 
охоронці

Дженніфер 
Еністон 
удочерила 
сироту

У Запоріжжі відкрили перший у світі 
інтерактивний пам’ятник Сергієві Лаврову 

Американський пранкер «підірвав» свого 
сина на очах у дружини заради «лайків» 
на YouTube

Тюрма розрахована більш ніж 
на 2500 ув’язнених, але зна-

ходиться в ній тільки близько 800 
злочинців.

Засуджені сальвадорської 
в’язниці, які «позували» для та-
лановитого фотографа Адама 
Хінтона, — члени кримінальної 
банди Мара Сальваруча. Це одні 
з найжорстокіших і некерованих 
порушників закону США. Ці люди 
об’єдналися з найнижчих і найбід-
ніших верств суспільства Сальва-
дора. В’язниця розрахована більш 
ніж на 2500 ув’язнених, але зна-
ходиться в ній лише близько 800 
злочинців.

Усі люди на цих фотографіях 

були б засуджені до страти, якби 
її не скасували. Вибухонебезпечне 
місце охороняється цілою армією, 
адже одна помилка може спричи-
нити за собою серію божевільних 
злочинів і смертей.

Бандити торгували зброєю, 
наркотиками та людьми по всьо-
му світу, займалися сутенерством, 
викраденням автомобілів, замов-
ними вбивствами. І це ще не весь 
перелік звинувачень у тяжких зло-
чинах.

Ніяких прагнень і цілей, від-
сутнє бажання жити нормальним, 
щасливим праведним життям... 
Тільки вбивства і насильство, 
пише hotshowlife.com.

Голлівудське подружжя Дженні-
фер Еністон та Джастін Теру, які 

одружилися на початку серпня, ста-
ли батьками.

Інформацію підтвердив сам 
Теру. Ще на початку серпня пішов 
поголос, що Дженніфер вдочерила 
дівчинку. Анонімні джерела з ото-
чення акторки стверджували, що 
46-річна Еністон прихистила сиро-
ту, добре про неї дбає, вже накупила 
їй дорогих іграшок та облаштувала 
казкову кімнату. Жодних інших по-
дробиць не було.

Сама ж Еністон про материнство 
не обмовилась ані словом. Та днями 
новоспечений чоловік зірки, Джас-
тін Теру, заявив: у них з коханою 
віднедавна справді є дитина. Скіль-
ки дівчинці років, актор не сказав, 
однак ім’я Теру «вибовкав» — малу 
назвали Джен. Напевно, на честь 
зіркової мами.

Раніше ЗМІ нерідко писали, що 
популярна голлівудська актриса 
готується стати матір’ю. Тоді гово-
рилося, що Джен не вагітна, однак 
разом зі своїм коханим готується 
удочерити шестимісячну дівчинку.

Поки що офіційна прес-служба 
відмовляється давати хоч якісь ко-
ментарі з приводу особистого життя 
Дженніфер Еністон. Зараз будь-яка 
інформація про майбутнє дочки 
Еністон і Теру тримається в секреті.

Нагадаємо, що в серпні цього 
року Дженніфер Еністон і Джастін 
Теру зв’язали себе узами шлюбу. На 
секретній церемонії були присутні 
друзі та близькі пари.

У день народження українського 
козацтва, 14 жовтня, на остро-

ві Хортиця в Запоріжжі презен-
тували новий пам’ятник. Він при-
свячений авторові легендарного 
вислову «дебіли, б..ь», главі МЗС 
РФ Сергію Лаврову, повідомляє 

сайт antifashist.com.
Пам’ятник у формі коня час від 

часу промовляє знамениту фразу 
російського чиновника.

Ініціатива «відлити в брон-
зі» Лаврова належить місцевому 
умільцю, скульпторові Максиму 
Дрозденко, який представив главу 
зовнішньополітичного відомства 
Росії у вигляді конячки-гойдалки. 
«Перший у світі 5D-пам’ятник ін-
терактивної коня...», — іронічно 
написав він на своїй сторінці в 
Facebook.

Скульптор уточнив, що 
пам’ятник створив харківський 
майстер — відразу ж відхрестив-
шись від авторства. Дрозденко 
всього лише подав ідею, а потім 
«інсталював» скульптуру в рамках 
фестивалю «Покрова на Хортиці».

Де стоятиме новий пам’ятник, 
поки невідомо. Поки що всі охочі 
можуть побачити його на острові 
Хортиця.

Житель американського штату 
Огайо Роман Антвурд інс-

ценував смерть свого трирічного 
сина в мотоаварії, щоб налякати 
матір дитини і зняти розіграш на 
відео, повідомляє lenta.ru.

Відомий на YouTube 32-річний 
комедіант заздалегідь підготував 
квадроцикл на пульті управлін-
ня, вибуховий пристрій і ляльку, 
схожу на його сина. Після того як 
Антвуд і його дружина посадили 
хлопчика на квадроцикл, жартів-
ник відвернув увагу матері і замі-
нив сина на манекен.

Радіокерована машина руши-
ла з місця, на великій швидкості 
підлетіла на трампліні і зникла з 
виду, після чого пролунав вибух, 
полум’я від якого піднялося на 
дев’ять метрів вгору.

Відео вибуху та реакцію ма-
тері американець опублікував на 
своєму каналі на YouTube. За чо-
тири дні ролик Blowing up my kid 
PRANK !! набрав понад 10 мільйо-
нів переглядів. Відео «лайкнули»  
525 тисяч користувачів, лише 17 
тисяч не схвалили такий розіграш.

Журнал Playboy планує відмовитися від 
публікації фотографій оголених моделей

Засновник журналу Playboy Х’ю 
Хефнер схвалив рішення при-

пинити публікацію в друкованій 
версії видання знімків повністю 
оголених жінок, повідомляє polit.
ru з посиланням на The New York 
Times.

Як стверджують видавці жур-
налу, Playboy «став жертвою своїх 
же перемог».

«Коли користувачам Інтернету 
в один клік безкоштовно стають 
доступні будь-які зображення сек-

суального характеру, стара політи-
ка журналу більше не спрацьовує», 
— сказав з цього приводу вико-
навчий директор компанії Скотт 
Фландерс.

Оновлена друкована версія 
журналу з’явиться в березні 2016 
року. Видавці обіцяють, що фо-
тографії в журналі з цього часу 
будуть відповідати рейтингу PG-
13 (не рекомендовано дітям до 13 
років). Інші розділи та рубрики за-
лишаться без змін.

Пасажир літака покусав свого 
сусіда, після чого помер
У пасажира рейсу Лісабон — Дублін під час двогодин-
ного польоту стався напад паніки. 24-річний чоловік 
накинувся на свого сусіда та вкусив його. Члени 
екіпажу втихомирили порушника, а капітан корабля 
запросив екстрену посадку. У цей час буйний пасажир 
втратив свідомість. Літак здійснив екстрену посадку в 
міжнародному аеропорту Корк, проте прибулі до лай-
нера медики констатували смерть чоловіка. Постраж-
далого від укусів пасажира госпіталізували. Триває 
розслідування інциденту.
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