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О Б РА З И О Б РА З И

Кiнематографiчна краса:

БУТИК AROMATEQUE ОДЕСА, ГАЛЕРЕЯ «САДИ ПЕРЕМОГИ», (067) 562 54 61 | БУТИК AROMATEQUE ХАРКIВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 118, (067) 560 16 65  | AROMATEQUE CONCEPT STORE КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 7А, (044) 374 03 77 
КОРНЕР БРЕНДІВ AROMATEQUE КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 38, ЦУМ | БУТИК KILIAN, БУТИК JO MALONE LONDON КИЇВ, ТРЦ GULLIVER, СПОРТИВНА ПЛОЩА, 1A | БУТИК AROMATEQUE КИЇВ, ТРЦ RIVER MALL, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 10, (067) 502 30 55 
БУТИК AROMATEQUE ЛЬВІВ, ВУЛ. КУЛЬПАРКІВСЬКА, 226А, VICTORIA GARDENS | БУТИК AROMATEQUE ЛЬВІВ, ВУЛ. ПІД ДУБОМ, 7Б, ТРЦ FORUM LVIV, (067) 653 55 60 | AROMATEQUE CONCEPT STORE ДНІПРО, CASCADE PLAZA, (056) 732 13 05 

Літо й бентежні хвилі першого кохання. 
Чуттєвість та радість, перші дотики та 
сплітання пальців, грайливий погляд та 
незвідані хвилюючі емоції. Здійсніть цю 
подорож, яка розбурхує уяву, разом із 
головною героїнею фільму «Вислизаюча 
краса» Бернардо Бертолуччі та ароматом 
Explicite від Ex Nihilo. Адже нові парфуми 
Explicite  – це втілення ваших ольфакторних 
фантазій: спекотна літня ніч, інтерес до 
всього забороненого, неприступна чуттєвість. 
Пробудження сильних почуттів  – немов 
запрошення до світу прекрасних мрій. 

Основні ноти: мускатний горіх, ваніль, 
сандал, амбра.

E X P L I C I T E 
В І Д  E X  N I H I L O

новi аромати пристрастiновi аромати пристрастi

У світі, де дуже багато заборон та правил, хоч на хвилину 
хочеться відчути свободу від кайданів умовностей. Саме 
це відбувається з головною героїнею фільму «Форма 
води», яка, немов у казці «Красуня та чудовисько», змогла 
розгледіти прекрасну душу в страшній людині-амфібії. Вона 
позбавлена будь-яких упереджень та сміливо занурюється 
в невідомий світ, як і володарі аромату Unnamed від Byredo. 
У цьому ольфакторному світі кожен подих народжує нове 
почуття, новий образ. Ви повинні лише заплющити очі, щоб 
подивитися фільм про свій внутрішній світ. Немає кордонів, 
немає правил, немає заборон – справжня свобода почуттів 
розкривається завдяки парфумам Unnamed від Byredo.

Основні ноти: акорд джину, стебло ірису, деревний мох.

НАЙКРАЩІ АРОМАТИ ЛІТА 
ВЖЕ ВИТАЮТЬ ДОВКОЛА: 
ЛЕГКИЙ ПОДИХ ФЛІРТУ, 

ЖАРКА ХВИЛЯ ПРИСТРАСТІ,
 ЩО ТІЛЬКИ ЗАРОДЖУЄТЬСЯ, 
М'ЯКИЙ ДОТИК НІЖНОСТІ… 
УСІ ЦІ ЕМОЦІЇ ЗМІШУЮТЬСЯ 

В ПАРФУМНОМУ МІКСІ 
З НАЙКРАЩИХ ФІЛЬМІВ 

ПРО НАЙЯСКРАВІШІ ПОЧУТТЯ - 
ЦІЄЮ ДОБІРКОЮ VGL CINEMA 

ПРОПОНУЄ НАСОЛОДИТИСЯ 
СВОЇМ ЧИТАЧАМ.

U N N A M E D 
В І Д  B Y R E D O

Одна-єдина у своєму світі. Загадкова, пристрасна, сильна – саме таку героїню втілила 
Міла Йовович у культовій стрічці «5 елемент». Вона з'являється раптово, говорить 
незрозумілою мовою, ніхто про неї нічого не знає, але, зрештою, саме вона є відповіддю 
на всі питання. Саме так  нова інтенсивна версія аромату «NOT a Perfume» від Juliette 
Has a Gun – «Not a perfume Superdose» – увірветься у ваше життя з основною нотою 
целатоксу. Це  ключ до всіх дверей, адже холодна та суперчиста мононота цих парфумів 
стане завершальною рисою будь-якого образу.

Основна нота: Celatox

N O T  A  P E R F U M E  S U P E R D O S E 
В І Д  J U L I E T T E  H A S  A  G U N

Ах, Марія-Антуанетта, юна королева Франції, чиє ім’я стало синонімом розкішного 
великосвітського життя! Хвилі мережива, вигадливі перуки, блиск золота та діамантів, 
шампанське рікою – у ті часи французький королівський двір розбурхував уяву всієї 
Європи. Талановита актриса Кірстен Дантс майстерно зіграла роль королеви Марії-
Антуанетти в однойменному фільмі Софії Копполи. У 2004 році, надихнувшись образом 
цієї історичної фігури, парфумер Франсіс Куркджян працював над ароматом A La Rose, 
вмістивши 400 троянд в одному флаконі. У 2020 році в історії королеви квітів – троянди – 
написана нова глава, адже він створив туалетну воду l'eau À la rose. У ній – новий подих 
квіткової свіжості, як мереживо з пелюсток троянд на шкірі. 

Основні ноти: акорд лічі, акорд півонії, абсолю троянди, мускус.

L ' E A U  А  L A  R O S E 
В І Д  M A I S O N  F R A N C I S  K U R K D J I A N

E A U  C A P I TA L E  В І Д  D I P T Y Q U E
Париж – місто кохання та найнеймовірніших зустрічей. Атмосферу 
найчуттєвіших історій кохання майстерно втілили вісімнадцять режисерів 
у фільмі-збірці короткометражних стрічок «Париж, я люблю тебе!», 
які зняті в різних районах міста. Крізь паризькі вулиці проходить 
хвиля кохання, яка чіпляє дуже різних людей. Воно ховається, 
виникає, пробуджується та окриляє. Найліпше вираження атмосфери 
любові в Парижі – новий аромат Eau Capitale від diptyque. Цього разу 
парфумерний дім втілив його в шипрі – класичному ароматі, чия історія 
сягає корінням початку парфумерної галузі.  Перевага пишних троянд 
передує свіжості нот бергамота, підкреслених яскравістю рожевих ягід. 
Його підтекст – пачулі, який об'єднує аромат воєдино та робить його 
зухвалим та вільним. Власники цих парфумів зануряться в атмосферу 
легендарного міста кохання, міста тисячі облич та багатьох легенд.

Основні ноти: бергамот, пачулі, троянда, рожевий перець.
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Ч А С  Р О З М О В И

ЗІРКОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДУБЛЯЖ 
АНІМАЦІЙНИЙ ХІТ «ТРОЛІ 2: СВІТОВЕ ТУРНЕ» ВІД ЧАРІВНИКІВ DREAMWORKS ANIMATION ВИХОДИТЬ НА ВЕЛИКІ ЕКРАНИ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ. У НОВІЙ ПРИГОДІ ЯСКРАВІ
ТРОЛІ З’ЯСУЮТЬ, ЩО КРІМ НИХ ІСНУЮТЬ ЩЕ Й ІНШІ ПЛЕМЕНА. УСІ ВОНИ ШАНУЮТЬ СВІЙ ВЛАСНИЙ МУЗИЧНИЙ СТИЛЬ: ФАНК, КАНТРІ, ТЕХНО, КЛАСИКА ТА РОК, І КОЖЕН 
МАЄ СВІЙ ХАРАКТЕР. MONATIK, TAYANNA, ЮЛІЯ САНІНА, DANTES - У НОВОМУ АНІМАЦІЙНОМУ ХІТІ ТРОЛІ ЗАЗВУЧАТЬ НА ПОВНУ СИЛУ ВІД ЯСКРАВОЇ КОМАНДИ ЗІРОК 
УКРАЇНСЬКОГО ДУБЛЯЖУ. 

MONATIK – ПРИНЦ ДІ
MONATIK запалив у ритмі фанку! Артист із захватом поділився враженнями: «Герой 
припав мені до душі ще під час кастингу. По-перше, музика! Я обожнюю музику в 
стилі фанк і часто надихаюсь нею під час створення власного репертуару. По-
друге, я дуже люблю Андерсона Пака, який озвучив Принца Ді в оригінальній версії 
анімації. Дубляж – процес непростий, бо ти маєш повністю перевтілитись у свого 
персонажа, навіть рухатися, як він. Але це водночас і крутий челендж! Протягом 
усього робочого процесу мені неймовірно імпонував настрій, музика і пісні героя, 
адже Принц Ді дарує вітамін D. Для нашої родини анімація «Тролі» - одна з 
найулюбленіших історій. Ми із синами знаємо напам’ять, мабуть, кожну пісню, що 
звучить там. Сподіваюсь, діти будуть вражені, почувши мій голос у новій частині».

DANTES – КОРОЛЬ ТРОЛЕКС
Король Тролекс – дебют у дубляжі 
для співака і телеведучого 
Володимира Дантеса. Новий 
досвід подарував безліч яскравих 
вражень: «Я давно хотів спробувати 
попрацювати в дубляжі анімації, 
бо сам обожнюю мультики й дивлюся 
всі нові релізи. І тут така 
можливість! Що може бути крутіше, 
ніж дублювати короля техно?!  
Тролекс драйвовий, стильний, 
яскравий, і, що найважливіше, він 
завжди на позитиві. Правитель дбає 
про своїх підданих і випромінює 
добро. Девіз мого героя такий, як 
і в мене, – сім’я, любов і музика. 
Робота в проєкті була справжнім 
викликом, особливо незвичний 
для мене вокал. Я викладався на 
всі 100%.  Усіх запрошую в 
кіно, нехай ритм запалить вас!»

TAYANNA – ДИКА ДІКСІ 
Незрівнянна TAYANNA перевтілилася в кантрі-зірку Дику Діксі: «Я обожнюю працювати з анімацією – це так 
захопливо! У повсякденному житті ми із сином постійно імітуємо голоси, приміряємо на себе незвичні 
та цікаві ролі й не пропускаємо жодної прем’єри мультиків. З Дикою Діксі в нас багато спільного: вона 
вольова, талановита й нестримно смілива дівчина, яка вас точно здивує. А ще Діксі стильна красуня й 
надзвичайно обдарована виконавиця кантрі. Зізнаюсь чесно, під час роботи трохи нервувала, адже не 
знала, чи вдасться налаштувати тембр голосу на потрібну тональність, бо  кантрі – непростий музичний 
стиль. Щиро сподіваюся, що мені це вдалося. Тож обов’язково йдіть у кіно, щоб насолодитися яскравою 
пригодою, почути нас із Діксі та зарядитися настроєм від нових суперхітів».
Дивіться вибухову анімаційну пригоду «Тролі 2: Світове турне» у кіно!

ЮЛІЯ САНІНА – 
КОРОЛЕВА БАРБ 
Харизматична фронтвумен 
гурту The Hardkiss 
ЮЛІЯ САНІНА подарувала 
свій голос нестримній 
королеві хард-року Барб. 
Співачка була у захваті  
від  своєї героїні:  
«Яка ж вона шалена! Барб 
– це десь моє альтер 
его, вона щиро вірить, 
що рок врятує світ, і її 
мета довести це всім навколо. Щоправда, методи обирає 
дещо брутальні, але згодом розумієш, що насправді 
вона хороша дівчинка, яка просто заплуталась. Зовні 
моя героїня трохи на мене схожа: яскрава, рішуча й
завжди готова до експериментів та нових образів. 
Пригода «Тролі 2: Світове турне» – це візуально й
технічно досконалий продукт, а ще вперше в історії 
анімації вони зачепили дуже цікаву музичну тему. Оця 
боротьба стилів, дружні жарти між музикантами різних 
напрямків і багато чудової музики. Кожен обере для себе 
улюбленого троля – і дорослі, і діти. А я вже визначилася!» 
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Жанр: чорна комедія 
Хронометраж: 15 хв 
Режисерка: Ольга Золотарьова
Сценаристи: Максим Рудюк, Віктор Журавський
Креативний продюсер: Максим Рудюк
Операторка-постановниця: Тетяна Дуднік
У ролях: Дмитро Соловйов, Марія Бруні, Ніна 
Антонова, Назар Красота, Маргарита Лапіна, 
Андрій Кронглевський, Петро Бампер і Сус
Продюсерка: Світлана Рудюк
Виробник: «Добранічфільм» 

За сюжетом фільму молода родина вибирається на вихідні на дачу. Дорогою діти сваряться через 
поцуплену братом у сестри цукерку, батьки мало на це реагують. Кожен зайнятий собою: дружина зависає 
в соціальних мережах, чоловік занурений у свої думки. Через неуважність родина ледь не збиває бабцю, що 
замислено прямує узбіччям. Ця неочікувана «зустріч» переверне їхнє звичне життя з ніг на голову.

Фільм став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну 
підтримку розміром 1 млн 482 тис. 913  грн (100% загальної вартості виробництва фільму).

На фільм очікує фестивальне життя.

Жанр: пригоди, історичний, істерн
Виробництво: Одеська кіностудія за підтримки Державного 
агентства України з питань кіно 
Копродукція/співвиробники: Georgian International Film 
(Грузія), AISI film (Туреччина), Національна кіностудія ім. 
О. Довженка (Україна), Тернопільська кінокомісія (Україна), 
кінокомпанія «ІнсайтМедіа» (Україна) 
Режисер-постановник: Костянтин Коновалов
Сценаристи: Євген Тимошенко, Костянтин Коновалов, за 
участю Мірзи Давітая
Креативний продюсер: Заза Урушадзе (Грузія)
Оператор-постановник: Володимир Гуєвський
Художник-постановник: Володимир Філіппов
Композитор: Мустафа Язиджіолу
Генеральний продюсер: Андрій Осіпов (Україна)
Продюсери: Юрій Калиновський (Україна), Мірза Давітая (Грузія), Ердал Кучук (Туреччина), Ондер Асру 
(Туреччина)
Виконавчий продюсер: Олександр Омельянов (Україна)
У ролях: Олександр Соколов, Дерен Талу, Іраклій Маруашвілі, Катерина Шевченко, Юрдаер Окур, Олег 
Симоненко, Олександр Половець, Георгій Делієв, Дмитро Рибалевський, Денис Фалюта, Сюхан Самьєлі, 
Вячеслав Український, Володимир Міняйло, Ігор Волосовський, Анатолій Дриженко, Ірина Новосьолова

Кінопроєкт цієї пригодницької історичної стрічки мав робочу назву «Пам’ять сонця». Події фільму 
відбуваються в період російсько-турецької війни за території Північного Причорномор'я. Козак Андрій має 
передати важливу інформацію в Стамбул. Для цього йому треба визволити з темниці батька своєї коханої – 
турецької красуні Фатіми. Молоді люди наважуються на ризиковану операцію. 

За словами авторів фільму, стрічку знято в традиціях золотого фонду Одеської кіностудії: «Це фільм для 
сімейного перегляду: про дружбу і кохання, боротьбу добра і зла, шляхетність і підступ. Динамічний сюжет, 
бойові сцени, фехтування, вибухи, постріли, верхова їзда, чудові костюми, детальний реквізит – усе це 
занурить глядача в історію кінця XVIII століття».
Запланована дата релізу фільму – жовтень 2020 року.

Жанр: драма
Режисерка: Хельга Ландауер
У ролях: Ольга Федорі, Олександр Кобзар, Ірма Вітовська, Катерина Молчанова, 
Ганна Нікітіна (Дах Дотерс)
Продюсери: Регіна Мар'яновська-Девидзон, Олексій Гладушевський
Продакшн: «Ріал Пікчерс»

20 серпня 1991 р. Одеса. Останній день радянської епохи. На телеекрані 
прес-конференція комуністичного перевороту в Москві, переплетена з балетом 
«Лебедине озеро».Чутки, вертольоти, поодинокі патрульні екіпажі об’їжджають 
прибережне місто. Але герої фільму, схоже, не звертають уваги на події, 
займаючись звичними справами. Троє фотографів з абсолютно різними підходами 
до свого мистецтва окремо пересуваються містом у пошуках фотозображення. 
І кожен з них у той чи інший момент стає учасником або випадковим свідком 
нещастя молодої жінки Лери.
 
Протягом дня Лера, перекладач англійської мови, зазнає послідовних втрат 
–квартира, робота, особистий та соціальний статус, стосунки з матір'ю та 
коханим. Дорогою до Одеси вона зустрічає групу американців, що подорожують Україною з відомим 
пейзажним фотографом. Здається, доля Лери отримує новий поворот, коли незнайомець з групи пропонує 
їй одружитись. Сценарій складається з чотирьох частин, кожна з яких має одного головного персонажа й 
закінчується світлиною.

Жанр: документальний неігровий
Режисер: Ольга Черних
Продюсери: Регіна Мар'яновська-Девидзон, Олексій Гладушевський

Життя і смерть – це постійний опір двох сил. Смерть – це темний кінець, який чекає на всіх. Але вона постійно 
стикається з некерованим і різноманітним життям. Життя, яке навіть наприкінці своєї боротьби залишає нам 
неоціненний дар – спогади. Чи є якась сила, що може перемогти смерть? Дія фільму відбувається на кафедрі 
патанатомії, у місці, де життя і смерть існують поряд.

Спостерігаючи за життям тут  та 
здатністю людей співіснувати навколо 
смерті й одночасно відновлюючи 
стару 70-кілограмову фотокамеру, 
режисерка намагаєься знайти 
відповідь на вічні запитання.

Жанр: документальний фільм
Режисерка: Антоніна Готфрід
Сценаристки: Наталія Яковлева та 
Антоніна Готфрід
Продюсерка фільму: Наталія Яковлева
Кінокомпанія: «Банк Ідей» 

Цей фільм показує історію виникнення 
писемності у Європі та створення 
унікального українського шрифту: «Ми «одягаємо» бренд Україна разом із найкращими спеціалістами: 
художниками, дизайнерами, маркетологами, істориками, тату-майстром та видатним каліграфом, 
лауреатом Шевченківської премії Василем Чебаником, який відтворив аутентичну українську абетку – 
рутенію і перетворив її на стильний, вражаючий і модний шрифт». 
У фільмі використано матеріали та результати багаторічних досліджень кандидата історичних наук 
Олександра Босого, авторський доробок Василя Яковича Чебаника та матеріали проєкту Дмитра Лісенбарта 
«Графіка Української мови».

Кінопроєкт цього історико-дослідницького фільму з робочою назвою «Рутенія. Бренд Україна» став 
одним з переможців Дванадцятого конкурсного відбору Держкіно й отримав державну підтримку розміром 
579 тис. 525 грн (78,52 % загальної вартості виробництва фільму). 

Реліз фільму в Україні планується у 2020 році.

Жанр: документальний фільм
Режисери та співавтори сценарію: Адріан Пірву (Румунія), Олена Максьом (Україна)
Продюсери від України:  Олена Єршова та Андрій Ящишин
Компанія: «ТАТОФІЛЬМ» 

А починалося все так: «25-го квітня 1986 року молода румунська селянка вирушила в Україну на екскурсію. 
Вона була на шостому місяці вагітності. Наступного дня вибухнув четвертий реактор найбільшої у Європі 
атомної електростанції, викидаючи в небо хмари радіоактивного пилу. Дівчина подорожує Україною ще 
протягом двох тижнів, їсть місцеву їжу, п'є воду й бере участь у першотравневій демонстрації, не знаючи, 
що тисячі людей у цей час борються з найбільшою в історії людства ядерною аварією. Про існування містечка 
під назвою Чорнобиль мама довідалася тільки після повернення додому. У кінці липня я народився повністю 
сліпим. Зараз у мене частково є зір в одному оці, завдяки унікальному лікарю, рогівці з моргу й 28-річній 

сільській дівчині із силою та самовідданістю 
левиці – моїй матері». Це цитата із заявки 
Адріана Пірву, румунського хлопця, який став 
режисером і почав пошуки відповіді на болісні 
питання, які поставило перед ним саме життя. 

Кінопроєкт спільного українсько-румунського 
фільму з робочою назвою «Народжені квітнем / 
Our special birthday» став одним із переможців 
Десятого конкурсного відбору Держкіно та 
отримав державну підтримку розміром 
1 млн 197 тис. 480 грн (майже 30 % 
загальної вартості виробництва фільму).

Реліз фільму в Україні планується після 
фестивальної історії стрічки.

ОЙ!

«ФОРТЕЦЯ ХАДЖИБЕЙ»

ФОТОГРАФИ

ФОТО НА ПАМ'ЯТЬ

РУТЕНІЯ. ПОВЕРНЕННЯ 
КОДУ НАЦІЇ

НЕ ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ

П Р О Є К Т И

Аліса Постнікова 
професійний фотограф у Києві

+380977326690 
www.postnykova.com 
      postnykova 
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А Н О Н С И

ЗНИЖЕННЯ СТАВКИ ПДВ ДЛЯ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙЗНИЖЕННЯ СТАВКИ ПДВ ДЛЯ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

На сьогодні чинний закон, згідно з яким до 1 січня 2023 року звіль-
нені від ПДВ операції з постачання національних фільмів, а та-
кож постачання робіт та послуг з виробництва національних філь-
мів. Крім того, до 2023 року також звільнені від ПДВ послуги з 
демонстрування, розповсюдження національних та іноземних філь-
мів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України. 
Ці норми щодо «нульової ставки» ПВД продовжать діяти до 2023 року, так 
що про жодний новий додатковий податок мова не йде. Навпаки – усі інші 
послуги, роботи та товари, що належать до креативних індустрій, зможуть 
скористатися майже трикратним податковим послабленням.
З 2023 року, коли закінчиться для кінотеатрів пільга щодо ПДВ, ми її транс-
формуємо. Фільми, які виготовлені в Україні, і надалі будуть демонстру-
ватися без ПДВ. Для іноземних фільмів ми ставимо три вимоги, а саме: 
1) дубляж чи озвучка українською мовою; 2) виготовлення тифлокомента-
ря українською мовою; 3) виготовлення субтитрів, адаптованих для осіб з 
вадами слуху. І за умови дотримання всіх вони матимуть знижену ставку 
ПДВ у розмірі 7 %. При цьому ті сеанси іноземних фільмів, які демонстру-
ватимуться адаптованими для осіб з порушенням слуху, теж будуть іти зі 
ставкою ПДВ 0 %.
Безумовно, це позитивно позначиться на розвитку креативних індустрій 
України загалом і аудіовізуального сектору зокрема, оскільки це не тільки 
послабить податковий тягар для кіновиробників, а також наростить кіно-
виробництво й зробить продукт доступнішим для глядача. Наша держа-
ва стане набагато привабливішою для іноземних інвесторів та іноземних 
знімальних команд. Адже, паралельно з кеш-ребейтами, що вводяться для 
зарубіжних продюсерів, локальні продакшн-групи зможуть запропонува-
ти іноземцям більш вигідні умови співпраці завдяки особливим пільговим 
умовам оподаткування. Це стосуватиметься як спільного виробництва 
копродукційних проєктів, так і надання локальної сервісної підтримки 
іноземцям.

Наразі наша ініціатива полягає в тому, щоб застосувати 7 % ставку ПДВ 
для надання таких послуг та робіт:
- з виробництва та компонування фільмів, телевізійних програм, реклам-
них, музичних та інших аудіовізуальних творів і послуг, з ними пов’язаних;

НАРАЗІ В ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РАЗОМ ІЗ ПІДКОМІТЕТОМ У СФЕРІ 
КІНЕМАТОГРАФУ ТА РЕКЛАМИ ТРИВАЄ РОБОТА НАД ПОПРАВКАМИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ, ЯКІ В МАЙБУТНЬОМУ ЗНАЧНО ЗНИЗЯТЬ ФІНАНСОВИЙ ТЯГАР НА 
ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКИХ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ, ЗОКРЕМА І НА КІНОВИРОБНИКІВ. МОВА ЙДЕ ПРО ЗНИЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ ПДВ ДЛЯ КРЕАТИВНИХ 
ІНДУСТРІЙ З НИНІШНІХ 20 % ДО 7 %, А ДЛЯ ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ ДІЯЛЬНОСТІ – ВЗАГАЛІ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПДВ. ТАКОЖ ПЕРЕДБАЧАЮТЬСЯ ПІЛЬГОВІ 
СТАВКИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ВИРОБНИКІВ, АЖ ДО ПОВНОГО СКАСУВАННЯ ПОДАТКУ НА ІНОЗЕМНІ ФІЛЬМИ, АДАПТОВАНІ  ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ І СЛУХУ. 
ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО, ЯК ПРАЦЮЄ У СВІТІ ТА ЯКІ РИЗИКИ Й ПЕРЕВАГИ ТАКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН ДЛЯ УКРАЇНИ, VGL CINEMA РОЗПОВІВ НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ 
УКРАЇНИ, ГОЛОВА ПІДКОМІТЕТУ У СФЕРІ КІНЕМАТОГРАФУ ТА РЕКЛАМИ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПАВЛО СУШКО.

ПАВЛО  СУШКО – народний депутат України IX скликання, заступ-
ник голови депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРО-
ДУ», голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами, заступ-
ник голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної 
та інформаційної політики,  член Європейської кіноакадемії,  член 
Української кіноакадемії, кінопродюсер, член Громадської ради 
Українського Оскарівського комітету.

- з розповсюдження та/або публічного сповіщення фільмів (крім тих, які 
уже оподатковуються за «нульовою» ставкою), телевізійних програм, му-
зичних та інших аудіовізуальних творів; 
- з виготовлення фонограм, копій звукозапису музичних творів, надання 
послуг студій звуко- і відеозапису, трансляції вистав, концертів, виставко-
вих, освітніх та інших культурно-мистецьких заходів (проєктів) заклада-
ми культури, зокрема за допомогою інтернету;
- з виробництва, створення на замовлення графіки (графічних творів ро-
біт, дизайну), що є частиною аудіовізуальних творів;
- з надання доступу та відвідування професійних зустрічей, майстер-кла-
сів, курсів з підвищення кваліфікації та здобуття досвіду у сфері культури 
та креативних індустрій.

Україна в питанні пільгового оподаткування креативних індустрій не 
є першопрохідцем у Європі. Наші сусіди давно збагнули, що вигоди від 
зменшення податкового тягаря на аудіовізуальний сектор значно пере-
вищують можливі недоотримані кошти від стандартної облікової став-
ки ПДВ, що застосовується в тій чи іншій країні. Наприклад, у сусідній 
Польщі при загальнодержавному відсотку ПДВ на рівні 23 % для певного 
переліку діяльностей, які належать до креативних індустрій, ця ставка до-
рівнює 8 %; на Кіпрі – 5 %; у Франції – 2,1-10 %; у Португалії та Бельгії – 
6 %; у Німеччині – 7 %; у Нідерландах – 9 %; у Словенії – 9,5 %, а в Італії, 
Австрії та Фінляндії – 10 %.
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У КІНЦІ СІЧНЯ ЦЬОГО РОКУ СТАЛО ВІДОМЕ НОВЕ ІМ’Я ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО: ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ СТРУКТУРУ ОЧОЛИЛА 
МАРИНА КУДЕРЧУК. ТА НЕ ПРОЙШЛО Й ДВОХ МІСЯЦІВ, ЯК ПАНДЕМІЯ КОРОНАВІРУСУ ПОЧАЛА СВІЙ НАСТУП СВІТОМ, ПРИГАЛЬМУВАВШИ  РОБОТУ ЯК СВІТОВОЇ, ТАК І 
УКРАЇНСЬКОЇ КІНОГАЛУЗІ. VGL CINEMA ДІЗНАВСЯ В ПАНІ МАРИНИ, З ЯКИМИ ДОДАТКОВИМИ ТРУДНОЩАМИ ДОВЕЛОСЯ ЗІТКНУТИСЯ В ЦІЙ СИТУАЦІЇ, ЧИ ВСЕ ВДАЄТЬСЯ 
НА ШЛЯХУ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖКІНО, А ТАКОЖ ПРО КІНООСВІТУ В УКРАЇНІ, ПРО ЕКРАННИЙ ЧАС ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТРІЧОК ТА ЧИ СПРАВДІ ТОМ КРУЗ ЗАВІТАЄ НА 
ЗЙОМКИ ДО УКРАЇНИ.

«КІНО ДЛЯ ГЛЯДАЧА, А НЕ ДЛЯ ПОЛИЦІ!»«КІНО ДЛЯ ГЛЯДАЧА, А НЕ ДЛЯ ПОЛИЦІ!»
МАРИНА КУДЕРЧУК:МАРИНА КУДЕРЧУК:

– Майже відразу після вашого призначення на посаду кіногалузь Укра-
їни – як і багато інших напрямів діяльності, залежних від соціальних 
контактів, у світі загалом, не лише в Україні, – опинилась у «заручниках» 
коронавірусу. Які кроки зараз планується зробити задля виходу кіно-
індустрії з кризи, викликаної пандемією COVID-19 та її наслідками?  
– Так, ще кілька місяців тому ніхто не очікував, що світ вразить пандемія 
й криза вдарить за всіма напрямками, зокрема й по кінематографічній га-
лузі. І зараз переді мною, як головою Держкіно, стоїть неабияке завдання 
– не лише подолати труднощі, викликані пандемією, а й зробити необхідні 
кроки уперед, спрямовані на розвиток кіноіндустрії. 
Не можна вдавати, що нічого не трапилось. Так, кіноіндустрію похитнула 
криза, викликана пандемією. Тому першочерговою метою зараз є допо-
мога українським виробникам фільмів. Верховною Радою вже прийнято 
законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дер-
жавної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого 
та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», у якому серед іншого 
йде мова про фінансування створення кіносценаріїв, тобто девелопменту 
проєкту. Це дасть можливість залучення додаткових робочих місць та збе-
реження ділової активності. Тобто крига скресла. 
Що стосується відкриття кінотеатрів – на мою думку, розпочинати їх ро-
боту треба поступово, у липні. До того ж влітку для підтримки кінотеатрів 
ми пропонуємо показувати українські фільми. Це літо буде іншим: кор-
дони можуть бути ще закриті, ціни на курортах прогнозують підвищені, 
а отже, як відпочивати звичайним українцям? Кіно – найбільш дійовий 
антидепресант, чому б тоді не відвідати кінотеатр усією родиною? Зараз 
готується зустріч із представниками МОЗ задля розробки правил пере-
бування в кінотеатрах, безпечного розміщення глядачів у залах, можливо, 
буде впроваджено обмеження за кількістю глядачів на сеансі. 
Державним бюджетом безпосередня фінансова підтримка кінотеатрів за-
раз, на жаль, не передбачена. Але ми плануємо на час виходу із кризи під-
тримати їх шляхом промоакцій, проведення презентацій фільмів, творчих 
зустрічей. У нас є ідея створення проєкту «Кінотеатр просто неба» – так 
званого виїзного кінотеатру, у якому всі охочі зможуть дивитися кіно на 
свіжому повітрі, на безпечній відстані один від одного.
Взагалі, моя найголовніша мета – і на цей карантинний та посткарантинний 
час зокрема – це збільшення якості фільмів. Через кризу, викликану пан-
демією, ми маємо зараз значне скорочення бюджетів, тому абсолютно точ-
но акцент слід переносити з кількості створюваних стрічок на їхню якість.  

– Так, ми всі радіємо фестивальним і прокатним успіхам вітчизняних 
стрічок. Та відвертих провалів в українському кіно більше. Як вчиняти-
ме Держкіно, якщо стрічка, знята за державний кошт, стала провальною?
– Слово «провал» – це суб’єктивізм. Я поділяю кіно на комерційно-прива-
бливі фільми та фестивальне кіно, що не може принести коштів, але здат-
не значно підняти імідж держави. Тож і вимірювати успіх фільму необхід-
но за різними показниками.
Моя мета – збільшення кількості якісних фільмів. Саме тому наступний 
конкурс Держкіно планує проводити вже за новими правилами. Ми вво-
димо систему KPI: як для продюсерів, так і для режисерів передбачається 
оцінювання результатів успішності їх попередніх  фільмів. Погодьтеся, що 

це дуже правильно: чи хотіли би ви, наприклад, сісти в літак до пілота, 
який ніколи до цього не сидів за штурвалом? Звісно ж, ні. До такого піло-
та немає довіри не тому, що він поганий, а тому, що в нього просто немає 
досвіду. Чому ж ми повинні довіряти наш «літак» продюсерам та режисе-
рам з низьким KPI? Якщо в продюсера в доробку лише провальні стрічки, 
які не зібрали ані бокс-офісу, ані фестивальних нагород, то тільки дурень 
ще раз підпише папери на фінансування такого проєкту. Запевняю вас, у 
Держкіно дурнів немає. 
Що ж стосуватиметься ситуації, коли потенційно приваблива для кіно-
театрального глядача стрічка матиме провальний прокат – у такому ви-
падку передусім розглядатимемо розірвання договору з дистриб’ютором 
та можливість укладення його з іншою компанією. 
 
– Одне із завдань, які ви поставили перед собою на посаді голови 
Держкіно – скоротити бюрократію до мінімуму. Які бюрократичні про-
цеси оптимізовано та яким чином?
– Оптимізацію бюрократичних процесів у Держкіно вже можна побачи-
ти на власні очі: у нас новий сайт, ми провели перезапуск ютуб-каналу, 
зробивши з нього онлайн-кінотеатр, запустили на сторінці у Фейсбук 
волонтерський освітній онлайн-проєкт з лекціями від майстрів кіно для 
початківців. Ідея проєкту спочатку полягала в тому, що карантин – це не 
канікули, а час для самореалізації. Ми з командою подумали, що було б 
круто зробити такі лекції для широкої аудиторії: для студентів, які сидять 
вдома, для людей, які мріють про роботу в кіно, для всіх одним словом. 
Але як розказати про професію в кіноіндустрії простою, зрозумілою для 
кожного охочого навчатися мовою? Нам допомогли наші лектори-волон-
тери: режисер Любомир Левицький, актриси Наталія Денисенко та Ірма 
Вітовська, сценарист Володимир Нагорний, режисерка Яна Антонець, 
продюсер Володимир Яценко та навіть голлівудський скрипт-доктор Пі-
тер Рассел. Усі вони абсолютно безкоштовно власноруч знімали відеоуро-
ки для початківців, і це була фантастична синергія професіоналів! 
Зараз триває робота над англомовною версією сайту, створенням особи-
стого кабінету користувача. Наприклад, в умовах карантину ми всі доку-
менти приймали в електронному вигляді. Сподіваюсь, усі відчули, як це 
зручно та правильно. Паперовий документообіг – це зневага до особи-
стого часу громадянина. Ми цінуємо свій час та кожного, хто співпрацює 
з Держкіно: через згаданий мною особистий кабінет користувача продю-
сер, наприклад,  зможе подати всі необхідні документи. А переведення в 
електронний вигляд прокатних посвідчень – це те, про що я мріяла, коли 
була директоркою кінотеатру в Запоріжжі. Уявіть, якщо у вас кожного 
тижня виходить у середньому п’ять фільмів і потрібно на кожен кінотеатр 
відправити прокатне посвідчення, то це стоси паперів, які підписують-
ся вручну з двох сторін. На кожен фільм 200–250 примірників. Потім 
це все забирають дистриб'ютори, розсилають поштою в регіони. Це ж 
просто кам'яний вік! Дивно, але всіх така ситуація нібито влаштовувала 
довгі роки, інакше я це пояснити не можу. До того ж електронні «прокат-
ки» допомагають формувати електронний реєстр фільмів. Ми працюємо 
також над повним електронним каталогом українських фільмів, оскіль-
ки моя основна думка: «Кіно для глядача, а не для полиці!».  
Я давала собі на ці завдання три місяці, але ми впоралися за два. Дуже 
дякую за це Мінцифрі. 

Фото Аліса Постникова
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– У 2019 році в кінотеатральний прокат вийшло 37 українських філь-
мів. Чи були серед них такі, що повністю окупилися і навіть принесли 
прибуток?
– Фільм «Скажене весілля-2» – єдиний серед фільмів, які вийшли в прокат 
минулого року, отримав бокс-офіс, що перевищив його бюджет (але це не є 
самоокупністю фільму!). Цього року в нас уже є фільм, який зібрав країну 
в кінотеатрах – українська лірична комедія режисера Антоніо Лукіча «Мої 
думки тихі». Ну, і лідери прокату в попередні роки, бокс-офіси яких також 
перевищили їх бюджет, – це «Я, ти, він, вона», «Скажене весілля», «Секс 
і нічого особистого». Тож динаміка позитивна, українському кіно бути! 

– Скільки сьогодні в Україні діючих кіноекранів і як збільшуватиметься 
їх кількість?
– На сьогодні в Україні налічується майже 480 екранів, але збільшення їх-
ньої кількості – це питання, яке зачіпає не лише сферу кіно. Ви ж розумієте, 
що рішення про створення нової кінозали приймається на основі аналітич-
них даних, включаючи багато економічних та маркетингових показників. 

–  Кінотеатри постійно сваряться з творцями українських фільмів через 
те, що вітчизняному кіно виділяються найменш відвідувані години. А 
це виливається в невисокі касові збори. В окремих країнах є практика, 
коли держава викупає в кінотеатрах низку сеансів для показу стрічок 
власного виробництва. Держкіно візьме участь у врегулюванні цього 
одвічного конфлікту кінотеатрів і продюсерів?
– Ця проблема справді існує, і, звичайно, потрібно шукати спосіб її вирішен-
ня. На сьогодні на законодавчому рівні вирішено тільки питання викори-
стання національного екранного часу. Встановлювати якісь додаткові нор-
ми чи зобов’язання для кінотеатрів щодо часу показів українських фільмів 
потрібно, але це може розцінюватися як втручання держави в безпосереднє 
ведення кінотеатром господарської діяльності. Тому до вирішення цього 
питання потрібно залучати кінотеатри, виробників та дистриб’юторів філь-
мів, органи виконавчої влади. Сьогодні рішення приймається в кожному 
окремому випадку шляхом переговорів між сторонами-учасниками.

– Нерідко чуємо заяви (не під диктофон) про те, що фільм отримав 50 % 
фінансування з держбюжету, а інші 50 % існували лише на папері. Тоб-
то фінансовий аудит кінопроєктів, що фінансуються Держкіно, далекий 
від ідеалу. Як ви боротиметеся із цим?

– Усіма силами. Посилення аудиту та фінансового контролю буде лише 
початком. Ніхто не може взяти в держави кошти й обвести державу 
навколо пальця. Це вже називається махінація й переслідується зако-
ном.  До речі, у Законі України «Про державну підтримку кінематографії 
в Україні» прописано, що обов’язковою умовою для надання фінансу-
вання є підтвердження заявником наявності в нього коштів в обсязі, 
не менше ніж 20 відсотків загальної вартості виробництва фільму. І в 
кожному договорі про надання державної підтримки на виробництво 
фільмів прописано надання Держкіно аудиторських висновків щодо 
підтвердження використання коштів на виробництво фільму, залучених 
продюсером з інших джерел.

– Чи будете реформувати українську кіноосвіту, яка наразі не витримує 
жодної критики?
– Ми точно не Міністерство освіти, але плани на розвиток кіноосвіти існу-
ють. Зараз ідуть переговори про створення курсу онлайн-лекцій за спеці-
альностями «сценарист», «продюсер», «режисер». Ці курси будуть призна-
чені як для тих, хто тільки робить перші кроки в кіно, так і для підвищення 
кваліфікації професіоналів. Особисто я працюю над створенням кінохабу 
– місця, де могли б збиратися всі: дебютанти, досвідчені фахівці, іноземні 
партнери. Це буде майданчик для креативу та обміну досвідом. Дайте тіль-
ки остаточно вийти з карантинних обмежень. 

– В Україні блокується низка сайтів («ВКонтакте», mail.ru тощо), проте 
інтернет-ресурси, на яких можна нелегально переглядати кіно, роками 
відкриті. Як Держкіно протидіятиме піратству?
– Це питання не зовсім у сфері повноважень Держкіно, воно належить до 
сфери контролю Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України й правоохоронних органів. Але ми готові долучати-
ся до роботи над цією проблемою. 

– І наостанок: у жовтні 2019 року до Офісу президента завітав Том Круз, 
де зустрівся з головою держави. За словами прес-служби Офісу прези-
дента, голлівудський актор «зацікавився українськими локаціями». 
Відтоді минуло сім місяців. Чи переросло зацікавлення актора в якийсь 
конкретний кінопроєкт?
– Сподіваюсь, що так, але про це краще запитати безпосередньо в Тома 
Круза (сміється).
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НОВI МОЖЛИВОСТI ЧИ  НОВI МОЖЛИВОСТI ЧИ  ЧЕРГОВI СКЛАДНОЩI: ЧЕРГОВI СКЛАДНОЩI: 
ЯК УКРАЇНСЬКА КІНОІНДУСТРІЯ ПЕРЕЖИВАЄ КАРАНТИНЯК УКРАЇНСЬКА КІНОІНДУСТРІЯ ПЕРЕЖИВАЄ КАРАНТИН

ЮЛІЯ СІНЬКЕВИЧ
генеральна продюсерка Одеського 

міжнародного кінофестивалю

ЛЮДМИЛА ГОРДЕЛАДЗЕ
директорка кінотеатру «Жовтень» і членкиня 
Ради з державної підтримки кінематографії 

ОЛЕКСІЙ ТЕРЕНТЬЄВ
продюсер кінокомпанії Star Media

СЕРГІЙ ЗЛЕНКО
заступник національного представника 

України в Eurimages, заступник голови Ради з 
державної підтримки кінематографії, директор 

кінотеатру «Boomer»

ПАВЛО СУШКО
народний депутат України, голова підкомітету у 
сфері кінематографу та реклами, заступник го-
лови Комітету Верховної Ради України з питань 

гуманітарної та інформаційної політики

ДМИТРО ДЕРКАЧ
співвласник мережі 

кінотеатрів «Планета кіно»

У БЕРЕЗНІ НАША КІНОІНДУСТРІЯ 
ЗАКЛЯКЛА ПІД ЗЛИМИ ЧАРАМИ 
КАРАНТИНУ. СКОРОТИЛОСЯ 
ЇЇ ДЕРЖФІНАНСУВАННЯ, 
КІНОТЕАТРИ ВПАЛИ В 
КОМУ, ЗНІМАЛЬНІ ПРОЦЕСИ 
ОБІРВАЛИСЯ, КІНОФЕСТИВАЛІ 
ЗМІНИЛИ ДАТИ Й ПРИРЕЧЕНО 
ПОЧИМЧИКУВАЛИ В 
ЗАДЗЕРКАЛЛЯ ОНЛАЙН-СВІТІВ. 
ПРОТЕ ЗАГАРТОВАНІ МИНУЛИМИ 
КРИЗАМИ ВІТЧИЗНЯНІ 
КІНЕМАТОГРАФІСТИ НЕ 
ОПУСТИЛИ РУКИ. БАГАТО ХТО 
ЗАКАТАВ РУКАВА Й ПОЧАВ 
АКТИВНО ШУКАТИ НОВІ 
МОЖЛИВОСТІ В ЦИХ НЕПРОСТИХ 
ОБСТАВИНАХ. ПРО ТЕ, ЩО НА 
НАС ЧЕКАЄ ПІСЛЯ КАРАНТИНУ, 
МИ РОЗПИТАЛИ В ПРЕДСТАВ-
НИКІВ РІЗНИХ СФЕР 
УКРАЇНСЬКОЇ КІНОІНДУСТРІЇ.

Генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія 
Сінькевич поділилася досвідом переведення масштабного кінофоруму 
в онлайн:
– Цьогоріч ОМКФ проходитиме онлайн. На базі сайту фестивалю 
ми створюємо платформу для перегляду фільмів, майстер-класів, 
онлайн-конференцій тощо. На ній глядач зможе отримати всю необ-
хідну інформацію про стрічку, поставити їй оцінку, поспілкуватися з 
її творцями. Після завершення фестивалю платформа продовжувати-
ме працювати – на ній можна буде переглянути безліч цікавого фес-
тивального контенту. Ми налаштовані максимально зберегти струк-
туру програми фестивалю, щоб усі заплановані події відбулися так, як 
вони б проходили в офлайн-режимі.
Творці деяких стрічок досить позитивно сприйняли те, що цьогоріч 
фестиваль переходить в онлайн. Адже для режисерів і творчих груп 
головне – показати свої кінокартини. Зараз онлайн – нормальна прак-
тика, ми бачимо це по інших фестивалях. Звичайно, не те саме, що 
дивитися на великому екрані, проте це також можливість показати 
свій фільм широкому колу людей. Можливо, навіть ширшому, ніж, 
наприклад, фестивальна аудиторія. Загалом, тенденція диджиталіза-
ції заходів позитивна, про це свідчить практика проведення Docudays 
UA, який також побоювався реакції правовласників і авторів фільмів, 
але в результаті всі здобули доволі цікавий досвід.
Перше завдання, яке ми поставили розробникам цієї платформи, – це 
протистояти інтернет-піратам. Є цифрові рішення, які захищають від 
нелегального завантаження фестивальної стрічки. А також є юридич-
ний бік цього питання, який допомагає в протидії піратам. 
За моїми спостереженнями, цьогоріч через карантин більше фестивалів 
перейшли в онлайн, трохи менше відтермінували дати проведення, очі-
куючи завершення карантину, і ще менше – були перенесені на наступ-
ний рік. Мені не траплялося випадків, коли б той чи інший фестиваль 
повністю завершив своє існування через карантин і економічну кризу. 
Наприклад, Каннський кінофестиваль заявив, що планує показати 
низку своїх фільмів на Венеційському кінофорумі. Проте директор 

останнього спростував цю інформацію. Та й взагалі є сумніви, що він 
відбудеться. Адже Венеційське бієнале цьогоріч скасували. До того ж 
навіть якщо Мостра-2020 точно проходитиме, то, вірогідно, багато хто 
на неї просто не поїде з міркувань соціального дистанціювання. 
Окрім того Канни заявили (щоправда, не дуже чітко), що планують 
оголосити свою програму, проте не проводити фестиваль, а просто 
випустити ці стрічки в кінотеатрах. Водночас Каннський кіноринок 
перенесено в онлайн, у його рамках проходитимуть інтернет-покази 
та презентації стрічок. 
Перехід в онлайн для фестивалів – це скоріше екстрений захід у не-
стандартній ситуації, ніж система. Тож наступного року, сподіваюсь, 
що фестивалі повернуться в офлайн. Я прибічниця того, що фільм 
треба переглядати на великому екрані. Адже тільки так можна побачи-
ти результат роботи багатьох кінопрофесіоналів, які відточували звук, 
кольори та інші нюанси фільму.  
Багато прикладів, коли у зв’язку з карантином та економічним спадом 
у різних країнах держава виділяє додаткове фінансування фестива-
лям. Європейські країни в рекордні терміни сформували спеціальні 
фонди для підтримки сфери культури. Ці гроші призначені, щоб діячі 
культури змогли спокійно протриматися в цей нелегкий період. На-
приклад, у Німеччині на всі креативні індустрії виділено й оперативно 
розподілено 50 млрд євро. Це дає можливість працівникам цієї сфери 
не піти з професії під час карантину. 
З вітчизняного держбюджету ОМКФ отримає суму, яка передбачена 
Українським культурним фондом. Також ми сподіваємося на підтрим-
ку Держкіно й Українського інституту. На сьогодні додаткове держфі-
нансування у зв’язку з карантином і економічним спадом не передба-
чається. Можливо, Верховна Рада України ухвалить законопроєкт про 
підтримку креативних індустрій, тоді буде надія на додаткове фінансу-
вання кіногалузі. Також цьогоріч ОМКФ отримав грант від Європей-
ського Союзу «Креативна Європа». 
Бюджет проведення ОМКФ онлайн більш ніж вдвічі менший за бю-
джет проведення фестивалю в традиційному форматі. 

Насправді онлайн-формат цікавий тим, що дозволяє чіткіше побачи-
ти свою аудиторію. Можна зрозуміти, якого точно віку глядачі, скіль-
ки людей переглянуло ту чи іншу подію, що їх більше цікавить, яка 
в них географія – це точно плюс для того, щоб планувати майбутні 
стратегії.

Директорка кінотеатру «Жовтень» і членкиня Ради з державної підтримки 
кінематографії Людмила Горделадзе спрогнозувала, як зміниться робота 
й репертуар кінотеатрів у посткризових обставинах:
– Є пропозиція про відкриття кінотеатрів з 1 липня. Проте я вважаю, 
що липень не найкращий час для початку роботи кінотеатрів. Що 
стосується «Жовтня», другий місяць літа для кінотеатру завжди був 
найменш прибутковим. Окрім низької відвідуваності, треба враху-
вати, що доведеться сплачувати податки й оренду в повному обсязі. 
До того ж, якщо починати роботу з тим самим штатом, який був до 
карантину, з тими самими принципами роботи – кількість сеансів і 
залів, то це буде вельми збитковою справою. На мою думку, опти-
мальною датою відкриття кінотеатрів, зокрема таких як «Жовтень», 
тобто які займають окрему будівлю, є кінець серпня.
Треба дочекатися офіційного оголошення дати відкриття кінотеатрів 
Кабінетом Міністрів України, а також протоколу (умов) роботи, по-
тім кожне підприємство має визначити, виходячи з власних умов та 
обставин, коли повертатися до роботи. 
Карантин є кардинальним етапом майбутньої перебудови роботи кі-
нотеатрів з глядачами. По-перше, те, що назрівало давно, але не від-
булося повною мірою, – вихід авторського і фестивального кіно (а 
також серіального, але це окрема розмова) в Інтернет. Так, уже була 
ситуація конкуренції з онлайн-майданчиками в мережі, але такі кіно-
театри, як «Жовтень», тримали аудиторію. 
Фестивального кіно цього року майже не буде. Більшість кінофес-
тивалів скасовано, тобто кращі фільми світового прокату не будуть 

презентовані та репрезентовані жодним чином. Можливо, вийдуть 
фільми, які були на Берлінському кінофестивалі, але вони не робили 
такої сенсації, як каннські.
Дивлячись у майбутнє, треба розуміти, що кінотеатр – це місце по-
казу, по-перше, нового, по-друге, масового кіно. Тому я вважаю, що 
традиційні кінотеатри залишаться тільки для великих голлівудських 
прем’єр і суто розважального контенту. 
Розумію, що це не станеться відразу після виходу з карантину. Так, 
люди дійсно хочуть дивитися фільми на великому екрані в компа-
нії інших. Усе це ще залишається, але зараз ми перетинаємо точку 
неповернення. У майбутньому середня кількість місць у кінозалах 
збільшиться, а кількість залів на один кінотеатр зменшиться (це сто-
сується багатозальників), картинка на екрані стане ще якіснішою, 
яскравішою, а фільми, що демонструватимуться, будуть одночасно 
ілюзіоном і театром. 
Маленькі зали в кінотеатрах залишаться хіба що для клубного про-
ведення часу або ж і зовсім втратять сенс. Адже можна провести час 
за переглядом фільму в домашніх умовах на досить великому екрані. 
Щодо ситуації загалом, думаю, надалі великі екрани буде складно 
утримувати, а маленькі – не рентабельні. Ось така дилема виходить.
У післякарантинний час «Жовтень» буде почувати себе нормально. У 
кінотеатру з містом укладено договір про оренду на 10 років. Тобто 
він може продовжувати існувати у звичному форматі, але треба до-
сягти тієї кількості глядачів, яка в нього була, а це майже 300 тисяч 
людей на рік. Це його рівень рентабельності. Якщо відвідуваність 
буде меншою, а таке можливо, то керівництву кінотеатру треба буде 
вживати певних заходів для іншого економічного існування. 
 Кінотеатр, який я створила, вистоїть, але я не знаю, як житимуть по-
дібні до нього, тому що це дуже дорого утримувати окрему будівлю. 
Можливо, допоможе підтримка асоціації Europa Cinemas, зокрема кі-
нотеатр «Жовтень» подав заявку на вступ до програм Europa Cinemas 
з тим, щоб отримувати гранти за показ європейських кінокартин. Ця 
система підтримки працює у Європі, але, на жаль, досі не діє в Украї-
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ні. До того ж у багатьох європейських країнах, крім Europa Cinemas, 
є і власні загальнодержавні програми підтримки кінотеатрів, які 
працюють з кіно арт-хаусного та фестивального типу, чого ми не 
маємо.

Заступник національного представника України в Eurimages, заступ-
ник голови Ради з державної підтримки кінематографії, директор 
кінотеатру «Boomer» Сергій Зленко розповів, як боротися зі скорочен-
ням держфінансування за допомогою копродукції:
– Кіновиробництво в Україні після карантину стане більш відкри-
тим до глобальної співпраці. Окреслити більш конкретні прогнози 
щодо того, як карантин перезавантажить вітчизняну кіноіндустрію, 
– важко. Адже ситуація у зв’язку з новими «посткарантинними» ре-
аліями постійно змінюється: з’являються нові умови роботи, а та-
кож інші моделі спілкування, джерела й обсяги фінансування.
Наприклад, у зв’язку з пандемією кіновиробники мають дотри-
муватися  нових санітарних умов на знімальних майданчиках. Це 
створює додаткове навантаження на бюджет кожного проєкту. Тож 
витрати на створення кіно навряд чи зменшаться. 
Щодо скорочення держфінансування. Об’єм ринку органічно зро-
став останніми роками разом із ритмічним зростанням обсягів 
державного фінансування, яке у 2018 році навіть перевищило мі-
льярд гривень (сумарний ресурс Держкіно, Українського культур-
ного фонду і Міністерства культури). А на початку цього року, ще 
до пандемії, у держбюджеті заклали на кіно приблизно 750 млн. 
Коли ж почалася пандемія, то держфінансування кіно скоротили до 
450 млн. 
У зв’язку цим ймовірно, що цього року буде за результатами на-
ступних конкурсів профінансовано меншу кількість проєктів, ніж 
на конкурсах минулих років, проте, сподіваюся, це буде дійсно якіс-
не й видовищне кіно, що могло б конкурувати на світовому рівні.
Останніми роками наша кіноіндустрія вже досягла певного рівня 
якості. Передусім це стосується наших кінокартин у галузі автор-
ського кіно, що конкурують на міжнародному рівні й регулярно 
з’являються на найбільших кінофестивалях світу. Тепер черга за 
мейнстримом – наші стрічки мають збирати касу в кінотеатрах різ-
них країн. Для цього важливо знімати фільми, які мають не лише 
певний технічний рівень, але й будуть цікаві глядачам-іноземцям 
завдяки оригінальним історіям. У нас останніми роками вийшло 
кілька стрічок, які зняті дійсно якісно в технічному плані, проте, 
на жаль, невеликий відсоток таких фільмів мав релізи за кордоном.  
У держбюджеті 2020 року на кеш-ребейти спочатку було закла-
дено 100 млн грн. Проте після секвестру ця сума скоротилася до 
20 млн грн. 
Система кеш-ребейтів передбачає, що іноземний продюсер пови-
нен залишити в Україні в п’ять разів більше кваліфікованих витрат. 
Тобто закладені державою 20 млн грн на кеш-ребейти принесуть 
в нашу країну щонайменше 100 млн грн «живих грошей» у галузь. 
Окрім того, робота іноземців в Україні супроводжуватиметься су-
путніми витратами (готелі, ресторани тощо), що за різними оцін-
ками може принести додатково 50-100 млн грн. Загалом виходить 
5-7 млн доларів. Це приблизний бюджет для зйомок кількох епізодів 
серіалу, середнього європейського фільму або кількох сцен великого 
голлівудського блокбастеру.
А бонусом до цього стане те, що наша країна частіше з’являтиметь-
ся в іноземному кіно, що значно підвищить її імідж та туристичну 
привабливість.
Закладаючи 20 млн грн на кеш-ребейти, ми виходили з того, що 
цього року через закриті кордони й відсутнє авіасполучення до Укра-
їни велика кількість проєктів не приїде. Коли навіть закладалося 
100 млн грн – ця сума була своєрідним сигналом для міжнародних 
продюсерів, що цей напрямок є пріоритетним для України й перед-
бачалося, що наступного вона буде значно збільшена. 

Важливо, щоб в Україні було знято кілька успішних іноземних кі-
нопроєктів за системою кеш-ребейтів і за кордоном побачили, що в 
нас можна отримати якісні послуги кіносервісу. І не менш важливо, 
щоб вигідна система кеш-ребейтів не розбилась об українську бю-
рократію та ускладненість податкової й бухгалтерської систем.
Із цією метою зараз напрацьовується максимально проста й прозора 
система, зокрема, були проведені переговори з Міністерством циф-
рової трансформації щодо можливостей інтегрувати всю комуніка-
цію з отримання кеш-ребейтів в Україні до застосунку «Дія». Після 
цього вся бюрократія із цього питання перейде в цифровий формат 
і стане максимально відкритою, простою і зручною. 
За моєю інформацією, уже є кілька підписаних контрактів на зйом-
ки в Україні за системою кеш-ребейтів. Ще кілька чекають до кінця 
відпрацювання процедури й перших прикладів. Наприклад, є запла-
нований серіал для онлайн-платформи. Виходячи з нині передба-
ченого в держбюджеті обсягу кеш-ребейтів у нашій країні щороку 
можна зняти щонайменше десь два-три іноземних фільми. Проте 
потенційно їх можна знімати значно більше. 

Народний депутат України IX скликання, заступник голови депутатської 
фракції політичної партії «Слуга народу», голова підкомітету у сфері 
кінематографу та реклами, заступник голови Комітету Верховної 
Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, член 
Європейської кіноакадемії, член Української кіноакадемії, кінопродюсер, 
член Громадської ради Українського Оскарівського комітету Павло Суш-
ко перелічив законодавчі ініціативи, що допоможуть українському кіно 
якнайскоріше оговтатися після кризи:
– Держава, як ніколи, сьогодні дбає про підтримку й розвиток укра-
їнського кіно. Із цією метою в парламенті був створений і ефективно 
працює профільний підкомітет. 
Сьогодні маю відповідальність його очолювати.  За час існування 
підкомітету у сфері кінематографу та реклами Комітету Верховної 
Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики нами 
були напрацьовані й уже ухвалені закони: про кеш-ребейти, кіноко-
місії, порівняльну рекламу, приєднання України до «Єврімажу».
Надто сьогодні, в умовах кризи, чимало зусиль скеровано на під-
тримку кіноіндустрії.  У складі робочих груп підкомітету працюємо 
над низкою нормативних актів для поліпшення діяльності кіно.
Серед нагальних питань, які зараз у роботі, – форми підтримка 
креативних індустрій як під час, так і при поступовому виході з ка-
рантину. Рукою допомоги для галузі тут стане наш Проєкт закону 
№ 3377. Він спрямований на вирішення проблеми з оплатою оренди. 
Вона стала непідйомним тягарем в умовах кризи, коли робота зу-
пинилася, а життя продовжується. Працівникам потрібна заробітна 
плата, орендодавцям – орендна плата. Законопроєкт 3377 передба-
чає її зниження на період, коли приміщення не використовувалися 
через карантин. Сподіваємося на підтримку цієї нашої ініціативи з 
боку Міністерства фінансів та колег-депутатів в залі парламенту.  
Крім того, документ передбачає, що на пряму підтримку кінопро-
єктів будуть перенаправлені кошти, що виділялися на фестивалі й 
заходи. Обговорюємо можливість залучення коштів на підтримку 
кіновиробників зі Стабілізаційного фонду. Індустрія нараховує де-
сятки тисяч робітників. Тому її підтримка сьогодні – надважлива. 
Працюємо над розширенням системи держфінансування галузі, за 
якою сьогодні продюсер безповоротно отримує кошти на зйомки 
фільму. Прагнемо запровадити додаткову систему поворотної дер-
жавноï підтримки кінопроєктів на комерційне кiно для широкоï гдя-
дацькоï аудиторiï. Принцип простий і дійовий. Отриману на зйомки 
суму потрібно буде повернути. А оцінки стрічці виставлятиме ніхто 
інший, як сам глядач. Голос за кінопроєкт віддаватиме придбаним 
квитком. Ці надходження будуть наповнювати Спецфонд Держкіно.
Ще одна наша перспективна ініціатива – рейтинг продюсерів. Він 
буде індивідуальним. Формуватиметься на основі попередніх робіт 
кожного продюсера. 

Успішність для широкої глядацької аудиторії визначатимуть бокс-офіс 
та кількість глядачів, а фестивального – нагороди й номінації. Це сут-
тєво, адже сьогодні не передбачено чітких критеріїв, за якими можна 
було б оцінити ефективність використання державних коштів, які 
виділяються як на фестивальні, так і на мейнстримні кінокартини.
Дбаємо не лише про підтримку й розвиток галузі як такої, а й про 
дозвілля в кінотеатрах людей з інвалідністю. Окремий напрямок ро-
боти підкомітету – впровадження інклюзії в кіно. У планах запро-
вадити норму, згідно з якою підтриманий державою фільм має су-
проводжуватися аудіодискрипцією для людей з порушенням зору і 
субтитрами для людей з порушенням слуху.
Працюємо і в напрямку залучення в Україну іноземних кіновиробни-
ків. Від початку року набув чинності закон про систему кеш-ребей-
тів. Також плануємо запровадити додаткову систему регіональних 
кеш-ребейтів. Вона передбачатиме додаткові надходження в місце-
вий бюджет, нові робочі місця, досвід та приплив туристів у регіони, 
де іноземний продюсер зніматиме кіно. 
Згадайте серіал «Чорнобиль», прем’єра якого підштовхнула багатьох 
людей з усього світу побачити зону відчуження на власні очі. До того 
ж завдяки таким змінам на широких екранах з’являтиметься не лише 
Київ, Львів і Одеса, а й інші мальовничі міста країни.
Працюємо над розвитком індустрії й на міжнародному рівні. Для за-
лучення зарубіжних продюсерів в Україну розробляємо законопро-
єкт щодо «культурного» ПДВ для креативних індустрій у розмірі 7 % 
або й взагалі звільнення від сплати ПДВ залежно від переліку здійс-
нюваних операцій. 
Це дозволить нам конкурувати з іншими європейськими країнами в 
боротьбі за іноземних кіновиробників. 
Подібні зменшені ставки ПДВ (або й взагалі їх відсутність) для креа-
тивних індустрій діють у багатьох країнах. Наприклад, на Кіпрі й у 
Румунії кіно, шоу і культурні заходи обкладаються ставкою ПДВ у 
розмірі 5 %, у Бельгії ця ставка дорівнює  6 %, у Німеччині – 7 %, в Ір-
ландії – 13,5 %, в Італії – 10 %, у Нідерландах – 9 %, у Польщі – 8 % тощо.

Продюсер кінокомпанії Star Media Олексій Терентьєв розібрав, якого кон-
тенту потребуватиме глядач після карантину:
– Карантин призвів до кризи, у якій потрібно шукати нові можли-
вості й оригінальні рішення. Це набагато краще й ефективніше, ніж 
скласти руки й чекати, поки відновляться докризові правила гри.
Головним чином карантин вплинув на знімальний процес. Обмежен-
ня з перших днів забороняли збирати в одному місці більше десятка 
людей. Це змусило зупинити зйомки всіх великих проєктів. Однак 
життя кіноіндустрії на цьому не припинилося. 
У Star Media ми вже давно прийшли до висновку, що окремі етапи 
створення теле- і кіноконтенту прекрасно реалізовуються у відда-
леному форматі. Наприклад, департамент постпродакшену йшов до 
цього протягом останніх двох років. Головним критерієм у віддале-
ній роботі цього відділу було питання безпечного доступу до контен-
ту. Знайти найкраще рішення допомогла наша IT-служба. Тож під час 
карантину постпродакшен продовжувався повним ходом.
У роботі над сценаріями, редактурі й рецензуванні карантин навіть 
пішов на користь. Незначні труднощі в цих процесах виникли з ко-
мунікацією, що перейшла виключно в онлайн-формат. Проте, як по-
казала практика, спілкування через екран монітора – не більше, ніж 
справа звички.
Правда, домогтися того, щоби взагалі весь процес створення кон-
тенту проходив у онлайні – неможливо й недоцільно. У виробництві 
контенту задіяна величезна кількість людей, а для вирішення окре-
мих завдань необхідна масивна й дуже дорога техніка, яку далеко не 
кожен зможе встановити в себе вдома.
Протягом кількох місяців кіновиробництво було частково поставле-
но на паузу. Втриматися в такій ситуації легше саме великим продак-
шенам, які мають масивні бібліотеки власного контенту. Найближчі 
півроку вони будуть дуже затребуваними. А для невеликих ком-

паній, які жили від замовлення до замовлення, тривалий простій 
може обернутися крахом.
Карантин змусив перезавантажити не тільки виробничі процеси, а 
й сам контент. Зараз знову зростає попит на малобюджетні проєкти.
Крім того, тривала самоізоляція дуже сильно підвищила популяр-
ність стримінг-сервісів. Це не революційний, а еволюційний про-
цес. Адже цифровий вимір вже давно надавав глядачам більше сво-
боди у виборі, а контенту – більшу різноманітність в ідеях.  
Не погоджуся з тими, хто у зв'язку з нинішньою галопуючою попу-
лярністю стримінгових сервісів поспішив списати з рахунків тра-
диційне телебачення. ТБ нікуди не дінеться. Так само, як воно свого 
часу не вбило театр, оперу й балет. Правда, телебаченню тепер необ-
хідно шукати власну нішу, щоб не програти конкуренцію сервісами 
потокового відео. 
Загалом же глядацькі запити після карантину залишаться без змін. 
З початком економічної кризи, що наразі агресивно наближаєть-
ся, індустрія зіткнеться з тим, що якісний контент потрібно буде 
створювати гранично скромними засобами. Ціна кожної помилки 
виростає в рази. Але навіть у такій непростій ситуації необхідно 
експериментувати, щоб дивувати глядача чимось новим, оригіналь-
ним, несподіваним. Рано чи пізно телеканали прийдуть до того, що 
новизна важливіше, ніж потік. Поки ж у цьому плані лідерами є 
стримінги.
Прогнозувати те, якою буде кіноіндустрія після пандемії, складно. 
Але можу точно сказати, що в результаті виграють саме ті компа-
нії, які уважно відстежували процеси під час карантину й готува-
лися до того, щоб вийти з кризи з мінімальними втратами. В ос-
танні місяці Star Media діяла саме так. Тому ми й повернулися до 
повномасштабної роботи в найкоротші терміни після пом'якшення 
карантинних заходів.

Співвласник мережі «Планета кіно» Дмитро Деркач озвучив свої прогно-
зи щодо роботи кінотеатрів у післякарантинний період:
– Ситуацію, у якій ми всі опинилися, складно назвати новими мож-
ливостями. Кінотеатри зовсім позбавлені прибутку, але щомісяця 
власники вимушені витрачати величезні суми на те, щоб підтриму-
вати потужності компанії. Якби були гроші для того, щоб запустити 
нові проєкти, то це можна було б назвати новими можливостями, а 
так – це період паузи. Ми в ньому перебуваємо й виживаємо як мо-
жемо – для того щоб залишатися в інформаційному полі клієнтів, ви-
гадуємо якісь піар-кампанії з мінімальними бюджетами. Наприклад, 
ми планували запускати в продаж попкорн свого бренду Pumpidup, 
рекламуючи його за гроші від прибутку кінотеатрів. Незважаючи на 
те що бажаного фінансування немає, ми втілили задум, скористав-
шись більш доступними й менш дорогими інструментами реклами. 
Також ми давно хотіли відкрити літній кінотеатр і в нас були на це 
фінансові можливості, але пріоритети стояли інші. Зараз цей проєкт 
на часі, але в нас немає грошей. Якщо знайдемо спонсора, відкриємо 
сезонний майданчик. Наразі працюємо над цим питанням. 
Мені здається, що за півроку люди забудуть про страхи, які актуаль-
ні зараз, і повернутися до звичного життя. До того ж за час каран-
тину більшості так набридло онлайн-життя, що всі хочуть якнайш-
видше кудись вийти заради живого спілкування. Люди втомилися 
думати про те, як все погано, і тільки-но дозволять, вони шукатимуть 
емоційних видів відпочинку, зокрема приходитимуть у кінотеатри, 
тож на кінотеатральний бізнес ця пауза не матиме великого впливу. 
Звісно, якщо не станеться друга хвиля епідемії. От тоді прорахувати 
стратегію виходу з кризи складніше. Хоча театрам тисяча років і вони 
досі працюють, тому я впевнений, що кінотеатри теж будуть існувати 
завжди. Чи впаде відвідуваність після життя на паузі? Подивимося. 
Однак сподіваюся, що на фоні прагнення живого спілкування, на-
впаки, ми спостерігатимемо підйом інтересу до прокату. Адже кіно – 
це простий і зрозумілий варіант відпочинку для зустрічі з друзями, 
романтичного побачення чи прогулянки із сім'єю.
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У ЗВ'ЯЗКУ З ВСЕСВІТНЬОЮ 
ПАНДЕМІЄЮ МІЖНАРОДНІ 
ФЕСТИВАЛІ ОДИН ЗА 
ОДНИМ СКАСОВУВАЛИ 
ЗАХОДИ, ПЕРЕНОСИЛИ 
ПРОВЕДЕННЯ НА РІК ТА 
ПЕРЕХОДИЛИ В ОНЛАЙН. 
ОДЕСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
КІНОФЕСТИВАЛЬ ТЕЖ 
ВІДБУДЕТЬСЯ В ІНШІ ДАТИ 
ТА В НОВОМУ ДЛЯ СЕБЕ 
ФОРМАТІ. 

ПЕРЕРОДЖЕННЯ, АДАПТАЦIЯ ЧИ ВИЖИВАННЯ:ПЕРЕРОДЖЕННЯ, АДАПТАЦIЯ ЧИ ВИЖИВАННЯ:

ОМКФ відбудеться з 25 вересня по 3 жовтня в онлайні. Окрім того, у межах 
фестивалю планується проведення традиційного open-air кіноперформансу на 
Потьомкінських сходах. Ми поговорили з генеральною продюсеркою Одесь-
кого міжнародного кінофестивалю Юлією Сінькевич, з чим було пов'язане 
рішення про зміну дат ОМКФ та як це відобразиться на програмі фестивалю.

– Коли ви зрозуміли, що проведення ОМКФ під загрозою?
– Певний час ми всі перебували в закритій бульбашці на Берлінале. Коли фес-
тиваль закінчився і наш програмний відділ повернувся до України, ситуація 
з пандемією у світі вже набувала масштабних розмірів. Ми багато говорили 
з колегами з інших міжнародних фестивалів, і вони всі були занепокоєні ста-
ном речей. Тому ми почали розглядати різні варіанти, аби бути готовими до 
будь-якого розвитку подій.
Рішення давалося непросто. Але ми були змушені дивитися правді у вічі та 
враховувати обставини та безпеку людей – як глядачів, так і наших гостей. 
Тому ми вирішили не лише змінити сам формат проведення ОМКФ, пере-
нісши його в онлайн, але й редагувати дати. Ми не могли залишити прове-
дення фестивалю традиційно на липень, оскільки підготовка до івенту – це 
не місяць і не два. Власне, підготовка наступного ОМКФ завжди починаєть-
ся наступного дня після завершення попереднього. Тож і 11-й фестиваль ми 

почали розробляти ще в серпні минулого року. Увесь цей час тривала під-
готовка офлайн-івенту. Йшли перемовини з гостями, з партнерами, форму-
валися команди журі, програмні покази, позаконкурсні секції, професійні 
заходи. Коли ми вирішили «піти» в онлайн, розуміли, що організація тако-
го формату так само потребує часу на підготовку та розробку, визначення 
масштабу витрат тощо. Тому, аби зробити якісний захід вищого рівня, яким 
і є офлайн-ОМКФ, дати проведення перенеслися на кінець вересня. Ми ста-
ли іншими, і це абсолютно новий для нас процес, який передбачає розробку 
платформи, де будуть демонструватися фільми, майстер-класи тощо. Але 
ми не змогли відмовитися під традиційного open-air-перформансу на По-
тьомкінських сходах, бо це ж візитівка ОМКФ! Таким чином ми адаптува-
лися до нових реалій. Безперечно, чимось довелося пожертвувати, а десь 
з’явилися нові виклики та можливості, які провокують інтерес використати 
їх на повну.

– Ви не розглядали варіант перенесення фестивалю на рік?
– Перенести проведення заходу на рік може дозволити собі такий гігант, як 
Каннський фестиваль. Проте навіть він приєднався до онлайн-ініціативи We 
Are One: A Global Film Festival на платформі Ютуб. Нинішня реальність така, 
що люди втомлені, хочуть розважитись. І ми не могли залишити глядачів 
взагалі без ОМКФ. До того ж прикладом для нас стали й ті, хто вже втілив 
онлайн-редакції своїх фестивалів. Це Міжнародний фестиваль документаль-
них фільмів у Копенгагені CPH:DOX, фестиваль телеконтенту Series Mania, 
який запустив онлайн-платформу Digital Forum, та наші українські колеги – 
Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.

– Зміна формату якось вплине на саму програму ОМКФ? Адже фестивалі, які 
передують ОМКФ, зокрема в Каннах, Карлових Варах, перенесли. А з філь-
мів, представлених там, частково формується позаконкурсна програма.
– Ми намагаємося максимально зберегти програму такою, якою вона планува-
лася офлайн. Тобто в нас є три конкурсні секції, куди вже подано понад тисячу 
заявок. Зараз їх розглядає наш програмний відділ, який і сформує остаточних 
учасників конкурсів. Щодо позаконкурсних програм «Гала-прем'єри» та «Фес-
тиваль фестивалів», то все ж деякі фестивалі встигли відбутись. Зокрема, на 

ЮЛІЯ СІНЬКЕВИЧ ПРО ПЕРШИЙ ОМКФ ОНЛАЙНЮЛІЯ СІНЬКЕВИЧ ПРО ПЕРШИЙ ОМКФ ОНЛАЙН
Берлінале, «Санденсі», Венеціанському фестивалі, Роттердамському й фести-
валі в Сан-Себастьяні було представлено дуже багато цікавих і якісних філь-
мів, частину з яких ми покажемо на ОМКФ. Це все роботи, теми яких дуже ак-
туальні й не втратять інтерес до себе восени. Звісно, відміна Канн вплинула на 
програму, адже там ми знаходили багато «перлин» ОМКФ.

– Професійні секції теж перейдуть в онлайн?
– Так, індустрійна секція Film Industry Office теж буде проходити онлайн. Це 
абсолютно новий для нас формат і досвід роботи з ним, тому ми хочемо ви-
користати цю можливість максимально якісно та корисно. Майстер-класи ми 
також влаштуємо дистанційно. Думаю, онлайн має свої переваги, адже з’явля-
ється можливість влаштувати зустрічі з представниками кіноіндустрії, у яких 
завжди були дуже щільні графіки, що не дозволяли їм відвідати ОМКФ. А для 
глядачів це можливість прожити фестиваль, не виходячи з дому. Це теж свого 
роду новий досвід.

– Яку кількість глядачів очікуєте цього року в нових для себе умовах?
– Онлайн-формат значно спрощує деякі перепони. Адже не всі глядачі могли 
виділити 9 днів свого життя на відвідання фестивалю й усіх його заходів, не всі 
мали змогу приїхати до Одеси, взяти відпустку на цей час тощо. Онлайн вирі-
шує ці питання. Тому ми очікуємо, що цього року є вірогідність збільшення ау-
диторії фестивалю, але без урахування open-air-перформансу. На мою думку, 
люди потребуватимуть соціалізації, яскравих вражень після того, як провели 
в ізоляції стільки часу. Це стосується й секції Film Industry Office. Припускаю і 
сподіваюсь, що в ній візьме участь велика кількість учасників світової та укра-
їнської кіноіндустрії.

– Ви весь час до березня, коли було оголошено карантин, готувалися до про-
ведення офлайн-фестивалю. Зараз формат змінюється, а отже, і витрати бу-
дуть іншими. Чи є вже якісь збитки, яких ви зазнали у зв'язку із ситуацією?
– Наші витрати на підготовку та проведення ОМКФ розбиті на цілий рік. 
Найбільші витрати припадають на найгарячіший період підготовки, який 
розпочинається за три місяці до дати проведення. Саме в цей час бронюються 
готелі для гостей, купуються авіаквитки тощо. Зараз ми не витрачаємо на це 
бюджет, а отже, суттєвих збитків у цій частині витрат ми не зазнали. Крім того, 

у договорах є пункт про форс-мажорні обставини. Але були інші втрати: ми 
змушені були скоротити команду, яка працює над фестивалем, переформату-
вати її, відмовити волонтерам, також ми втратили деяких спонсорів. Зі свого 
боку, ми намагаємося максимально скоротити обсяг можливих збитків. Саме 
тому розглядаємо всі можливі варіанти й орієнтуємось у цьому на досвід іно-
земних колег. Утім, зважаючи на те що підтримка спонсорів наразі є хиткою, 
адже й вони опинилися в кризовій ситуації, єдина надія залишається на до-
помогу держави. А вона, як не дивно, вважає за краще боротися з наслідками 
пандемії саме за рахунок креативних індустрій. Тому замість підтримки, яка 
передбачена в багатьох інших країнах задля збереження творчої екосистеми, 
ми змушені ніяковіти за дії влади й самі шукати рішення своїх проблем. Хоча 
певний діалог усе ж ведеться, проте  реальних результатів ми пока не бачимо, 
що підтверджує не затверджений паспорт фінансування бюджетної програми 
3806030 «Державна підтримка кінематографії» та ситуація, що виникла довко-
ла Довженко-Центра.

– Як би ви вчинили на місці влади в такій ситуації?
– Щонайменше, потрібно адаптувати Порядок використання бюджетних ко-
штів. Він має величезну кількість архаїчних обмежень, які зараз не актуальні. 
Наприклад, стосовно проведення онлайн-заходів. Також необхідно перегля-
нути розподіл існуючих бюджетів, підтримати девелопмент проєктів та людей, 
які працюють у цій сфері. Адже це може вилитися в тривалий «застій» через 
втрату талантів. Ми всі маємо пам'ятати, що колись настане «після», і питання 
лише в тому, у якому стані ми його зустрінемо: на руїнах чи ні.
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ЯКИМ БУДЕ КІНОФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДІСТЬ-2020»ЯКИМ БУДЕ КІНОФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДІСТЬ-2020»
22 СЕРПНЯ – ТАКА НОВА ДАТА СТАРТУ МІЖНАРОДНОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ «МОЛОДІСТЬ». 
ЦЬОГО РОКУ ПАНДЕМІЯ ВНЕСЛА КОРЕКТИВИ В ЧАС ПРОВЕДЕННЯ, АЛЕ НЕ ЗМІНИЛА ПЛАНИ 
ЩОДО ФОРМАТУ: «МОЛОДІСТЬ» СТАНЕ ПЕРШИМ ПОСТКАРАНТИННИМ ФЕСТИВАЛЕМ, ЯКИЙ 
ПРОЙДЕ НАЖИВО. УТІМ, БЕЗ ОНЛАЙНУ ТЕЖ НЕ ОБІЙТИСЬ, ТОМУ ОРГАНІЗАТОРИ НАЗИВАЮТЬ 
ЗАХІД «ГІБРИДНИМ». ПРО ТЕ, ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ «МОЛОДІСТЬ», ЯКІ ВИПРАВЛЕННЯ 
ВНОСИТЬ ПАНДЕМІЯ ТА ЯК ВІДПОВІДАТИ НА ЦІ ВИКЛИКИ, ПРО ФЕСТИВАЛЬНЕ МАЙБУТНЄ 
Й ПОСТКАРАНТИННИЙ КІНЕМАТОГРАФ VGL CINEMA РОЗПОВІЛИ ХУДОЖНІЙ КЕРІВНИК 
«МОЛОДОСТІ» АНДРІЙ ХАЛПАХЧІ ТА ДИРЕКТОР З МАРКЕТИНГУ ДМИТРО ОНИСОВИЧ.

Про нову команду, концепцію та ідеї
Дмитро Онисович: Якщо охарактеризувати «Молодість-2020» двома сло-
вами, то це  традиції та оновлення. У команді відбулася реструктуризація, 
і вона помітно помолодшала. Якщо раніше її середній вік був 35-40, сьо-
годні – 27 років. Тобто вже можна стверджувати, що відроджувати один із 
найстаріших фестивалів Східної Європи буде нове покоління.
Усі зміни ми підкреслили в оновленій концепції. Повністю змінили дизайн, 
слоган, додали нові напрямки. Константою залишився логотип та зелений 
колір, але він став більш насичений та інтенсивний – тепер він смарагдовий.
Згідно з новою концепцією, найбільшу увагу вирішили приділити студент-
ській аудиторії, яку розгубили за останні 5 років: дати їм те, до чого вони 
прагнуть. Обрали слоган: «Кіно не без питань», тобто кіно нестандартне, 
яке розвиває, пробуджує питання, завдяки якому можна  пізнати не лише 
навколишній світ, але й самого себе. Саме таким має бути авторське кіно, 
а ми – ключовий фестиваль, який його пропонує. Нова концепція стосу-
ється не лише цьогорічного фестивалю, вона визначає вектор розвитку на 
найближчі роки. 
Диджиталізація – ще один з акцентів у новій концепції. Уже цього року 
хочемо зробити онлайн-платформу авторського кіно, яка б об’єднала 
ком’юніті, сприяла комунікації між кінематографістами, де можна було б 
спілкуватися, ділитися досвідом, навчатися тощо.
А ще – ми серйозно зайнялися збором інформації та створенням бази даних, 
щоб порахувати кількість наших глядачів, зрозуміти, хто вони, на що зверта-
ють увагу й до чого прагнуть. Тобто наступний крок після реалізації концеп-
ції оновлення – максимальне задоволення запитів уже визначеної аудиторії.
Андрій Халпахчі:  Час сам коригує виклики, які постають і перед нами, і 
перед аудиторією. Чому крен на студентство? Загалом аудиторія у фести-
валю набагато ширша, але на сьогодні дуже актуальна проблема – рівень 
кінонавчання в Україні. Різні люди й структури неодноразово наголошува-
ли, що систему та підходи потрібно змінювати. Тож акцент на студентську 
аудиторію – це певною мірою віддзеркалення українського кінопроцесу. 
Ми хочемо, щоб молодь занурювалась у міжнародний контекст. У наших 
планах — створення великого хабу для спілкування студентів наших кіно-
шкіл, інтеграція їх до європейської, світової спільноти кіноосвіти.
Щодо команди, змінився не тільки вік, але й підходи до менеджменту. 
Нове покоління привнесло нові креативні ідеї, започаткувало нові на-
прямки діяльності. А от програмний відділ залишився тим самим. Як і 
раніше, його очолюю я, там продовжує працювати Ігор Шестопалов, який 
виріс у команді «Молодості» до директора програм, та представники мо-
лодого покоління – Богдан Жук і Віктор Глонь.

Про програмні секції кінофестивалю
Андрій Халпахчі: «Молодість» – єдиний український кінофестиваль, за-
реєстрований у Міжнародній федерації асоціацій кінопродюсерів FIAPF. 
А це означає, що ми не можемо змінювати програмну концепцію, з якою 
подавалися на реєстрацію: «Молодість» лишається фестивалем дебютів. 
Три основні традиційні секції кінофестивалю, як і раніше, – студентські 
фільми, короткометражні (документальні, ігрові чи анімація) та ігрові 
повнометражні дебюти. Міжнародне журі основного конкурсу обирає 
переможця з усіх категорій: той отримує Гран-прі та $10 тис. По $2 тис. 
отримує найкращий фільм у кожній категорії.  
З розвитком кінофестивалю виникла потреба в українській секції, адже були 
періоди, коли ми не могли в міжнародний конкурс заявити жодного конкурен-
тоспроможного українського фільму. За останні 10 років вітчизняне кіно значно 
розвинулось, і тепер ми додали окремий конкурс українського короткого метра.

АНДРІЙ ХАЛПАХЧІ
художній керівник «Молодості»

ДМИТРО ОНИСОВИЧ
директор з маркетингу «Молодості»

Три головних факти про кінофестиваль «Молодість»:Три головних факти про кінофестиваль «Молодість»:
- Один з найстаріших кінофестивалів на території 
Східної Європи. Дата його народження – 1970 рік. Старші 
за віком лише Карловарський, Краківський та Московський 
міжнародні кінофестивалі.
- «Молодість» – єдиний український кінофестиваль, 
акредитований FIAPF – Міжнародною федерацією асоціацій 
кінопродюсерів (з 1993 року).
- Головний приз фестивалю – «Скіфський олень» – 
виготовлений зі срібла, покритий золотом, а його очі 
– зі справжніх діамантів.

Секція «Сонячний зайчик» (Sunny Bunny) з’явилася, коли в суспільстві ви-
никли дискусії про різноманіття й толерантність як у релігії, політиці, так 
і у виборі сексуальної орієнтації. Прикладом була програма Берлінського 
фестивалю Teddy Bear. Сьогодні «Сонячний зайчик» – це дискусійна плат-
форма про те, як змінюється українське суспільство, як воно набирає де-
мократичної форми, як розвиваються принципи толерантності.
Наймолодша секція – «Молодість дітям» (Teen Screen), включає фільми 
професійних режисерів для дітей і про дітей. Вона дуже важлива, адже 
глядач формується з дитячих років.
Постійно розширюються позаконкурсні програми. Цього року ми пла-
нуємо «Фестиваль фестивалів», «Скандинавську панораму» («вітер» із цих 
країн змінює й наше кіно – стає все більше спільних фільмів). Будь-який 
серйозний фестиваль не обходиться без програми класики – у нас вона 
присвячена сторіччям: беремо фільми, чиїм творцям чи акторам цього 
року виповнюється 100 років. До речі, я дуже переживаю, коли не бачу на 
класиці наших студентів. 
Найімовірніше в рамках «Молодості» відбудеться ще й пітчинг копродукції 
документального кіно від В2В Doc – після перенесення DocuDays в онлайн 
вони шукали фестиваль, який проводить індустрійну секцію в офлайні.

Про «гібридний» формат кінофестивалю, поєднання онлайн і оф-
лайн та основні локації
Андрій Халпахчі: Перенесення на кінець серпня було для нас важким 
рішенням. На жаль, воно не остаточне, адже ніхто не може передбачити 
подальший перебіг подій з коронавірусом. Поки, за всіма оптимістични-
ми прогнозами, «Молодість» усе ж можна провести офлайн. Але за таких 
умов фестиваль буде більше орієнтований на локальну, а не міжнародну 
аудиторію: не всі гості з-за кордону зможуть доїхати. Тож  сервіси в онлай-
ні є для нас необхідністю.
Дмитро Онисович: Створення онлайн-платформи ми планували й до 
пандемії, але не в такому масштабі, як тепер. Ми ретельно проаналізу-
вали міжнародний досвід (насамперед брали за приклад Венеціанський 
фестиваль). В онлайні будуть представлені: фільми конкурсних і позакон-
курсних програм (залишається лише узгодити деякі питання авторських 
прав); майстер-класи (їх можна буде подивитись з будь-якої точки України 
за умови акредитації); кіножурнал про авторське кіно (наш програмний 
відділ розповідатиме цікавинки, доповнюючи перегляд). Можливо, дода-
мо ще онлайн-трансляції прес-конференцій. 
Зі своїх особистих кабінетів користувачі платформи зможуть ставити за-
питання, оцінювати фільми, брати участь у глядацькому голосуванні. А 
от валідацію профілю будемо проводити вручну, з поділом на професійну 
аудиторію та звичайну глядацьку. 
Андрій Халпахчі: В офлайні головний центр фестивалю цього року – кі-
нотеатр «Жовтень». Там є можливість обладнати штаб і проводити кілька 
заходів одночасно: показів, прес-конференцій, зустрічей. Ще одна локація 
– Будинок кіно: нашим поверненням туди ми прагнемо відновити творчу 
атмосферу цього закладу. Оскільки індустрійні секції потребують різних 
платформ, будемо залучати й додаткові майданчики, серед яких Fedoriv 
Hub та інші.
Крім того, сподіваємося підтримати українське кіно та промотувати його, 
влаштовуючи в рамках фестивалю прем’єрні покази та зустрічі з творчи-
ми групами. 
Дмитро Онисович: Також офлайн хочемо влаштувати кінотеатр під від-
критим небом біля Арки Дружби народів. У цих обставинах, коли є обме-
ження на кількість людей на переглядах, – перегляди на відкритому май-

данчику навіть безпечніші. Там є можливість зробити 600 посадкових 
місць, встановимо великий екран, облаштуємо мобільний дах для за-
хисту від дощу.
 
Про фінансування фестивалю, підтримку Держкіно, УКФ та приват-
них спонсорів
Андрій Халпахчі: Бюджет державної підтримки кіно зменшений цьо-
го року на 40  %, отже, і наші сподівання, відповідно, зменшуються. Ми 
розраховуємо на допомогу держави через Держкіно: скоротили запит до 
8 млн грн і чекаємо на підтвердження. До УКФ ми подали проєкт 
онлайн-платформи, яку вони мають профінансувати. 
Ми також сподіваємося на фінансування від міста, бо це саме Київський 
міжнародний кінофестиваль. Ще є маленька частина підтримки через 
міжнародні інституції – посольства іноземних держав в Україні. Утім, пан-
демія і тут внесла корективи. Наприклад, цього року ми планували  масш-
табну програму з латиноамериканськими країнами, передусім Аргентиною 
і Бразилією, але там зараз найбільш тяжка ситуація із захворюваністю: при-
сутність кіно буде, але не в тому обсязі, на який ми розраховували.
Щодо приватних спонсорів, ми розуміємо, що бізнес теж потерпав через 
карантин, тому, на жаль, великих надій на них немає.
Водночас хочу подякувати тим, хто вже багато років з нами співпрацює: 
МСЛ у будь-які часи знаходили можливість підтримати фестиваль, саме 
від них – головний приз та нагороди категорій. Статуетки оленів для нас 
виготовляє компанія Kimberli. Нам завжди допомогали МАУ спеціаль-
ними тарифами. Ми співпрацюватимемо також з готелем Aloft та Bursa.

Про майбутнє кінофестивалю «Молодість» та кінематографу 
Дмитро Онисович:  Фестиваль – це  зібрання однодумців, можливість 
нових знайомств, спілкування, побачити кіно, яке ніде не зустрінеш. Це 
певною мірою «бутикова», нішева історія.  І «Молодість», як і раніше, за-
лишається трампліном для авторського кіно. Тож вона існуватиме й роз-
виватиметься, навіть незважаючи на зовнішні обставини, які не завжди є 
сприятливими. 
Щодо кінематографу в цілому, у зв’язку з пандемією ми бачимо спрощен-
ня деяких процедур. Наприклад, на «Оскар» можуть подаватися фільми, 
прем’єри яких відбувались в інтернеті. Але люди продовжать ходити до кі-
нотеатрів, адже це зовсім інші відчуття: подивитися ті самі фільми-атрак-
ціони від Marvel на великому екрані чи вдома. 
Андрій Халпахчі: Європа і світ потрапили у вимушену онлайн-ситуа-
цію з початку березня, і за ці місяці самоізоляції та обмежень у спілку-
ванні потреба в живому фестивалі акуталізується як ніколи. Люди ску-
чили за зустрічами в реальності. Мені вже телефонують наші постійні 
колеги із заходу, уже готові пропонувати кандидатури в міжнародне 
журі, представники світової кінопреси – усі хочуть приїхати. За ос-
танній час ми відчули, що стали певним центром можливості нарешті 
зустрітися. І потреба в живому контакті буде лише зростати. Тож ми 
сподіваємось, що ми дамо відповідь на цей запит, захопимо «комуні-
каційну нішу», і цього року  «Молодість» стане певним вибухом для 
світової кіноіндустрії.
А ще я впевнений, що після пандемії збільшиться кількість людей у кіно-
театрах, театрах. Не миттєво, але це відбудеться. Тож будемо сподівати-
ся, що світ у своєму прагненні до демократії, кращого життя залишиться 
незмінним. Але щоб світ залишився таким, як був, треба думати про те, 
як через соціальне дистанціювання, використання засобів захисту збе-
регти кожне життя.  Життя і права кожної людини мають бути пріори-
тетом. 
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НАГОРОДИ ТА ПОДЯКИ: НАГОРОДИ ТА ПОДЯКИ: 
ЯК НА КАРАНТИНІ КІНОЗІРОК ВІТАЛИ, А ТІ ДЯКУВАЛИЯК НА КАРАНТИНІ КІНОЗІРОК ВІТАЛИ, А ТІ ДЯКУВАЛИ
КАРАНТИН ПРИГАЛЬМУВАВ БІЗНЕС-АКТИВНОСТІ ТА ПРИЗУПИНИВ ЗЙОМКИ, АЛЕ НЕ СТАВ ПЕРЕПОНОЮ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАГОРОД. ЦІЄЇ ВЕСНИ УКРАЇНСЬКІ КІНЕМАТОГРАФІСТИ 
НЕ ЛИШЕ МІТИНГУВАЛИ ОНЛАЙН, ПИСАЛИ СЦЕНАРІЇ, ЗНІМАЛИ ФІЛЬМИ ДИСТАНЦІЙНО, БРАЛИ УЧАСТЬ У ФЛЕШМОБАХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЄКТАХ, А ЩЕ Й ОТРИМАЛИ 
ЗАСЛУЖЕНЕ ВИЗНАННЯ ВІД КІНОСПІЛЬНОТИ ЗА ФІЛЬМИ, ЯКІ ВИХОДИЛИ НА ЕКРАНИ МИНУЛОГО РОКУ. 

Українська кіноакадемія визначила переможців премії «Золота Дзиґа» 
та провела унікальну онлайн-церемонію нагородження. Фаворитом за 
кількістю нагород став фільм «Мої думки тихі» – чотири, по три статует-
ки отримали «Вулкан» і «Захар Беркут», по дві – «Додому» і «Гуцулка 
Ксеня». VGL cinema пропонує згадати поіменно тих, хто здобув най-
вищу нагороду українського кінематографу, та кому і за що вони дяку-
вали, отримуючи її.

«Найкращий фільм»

«Найкраща чоловіча роль другого плану»:

фільм «Вулкан»

«Найкраща режисерська робота» 
(премія імені Юрія Іллєнка): 

«Найкраща чоловіча роль»

«Найкраща жіноча роль другого плану»

«Найкраща жіноча роль»
фільм «Додому»

«Чорний ворон»

фільм «Мої думки тихі»
Продюсери: Дмитро Суханов, Алла Бєлая
«МОЇ ДУМКИ ТИХІ»

ВІКТОР ЖДАНОВ

«ДОДОМУ»

АХТЕМ СЕІТАБЛАЄВ 

НАТАЛЯ СУМСЬКА

ІРМА ВІТОВСЬКА

Дмитро Суханов:  «Я думаю, що цей фільм був 
дуже важливим для багатьох. Для нас, для Ан-
тоніо, для багатьох батьків, стосунків батьків і 
дітей. І, мені здається, дуже важливий також для 

кінематографу. Тому що він показав, що авторські 
фільми можуть збирати бокс-офіс, можуть збирати 

повні зали протягом восьми тижнів прокату і, як сказав нещо-
давно один відомий продюсер, що наші українські фільми – не 
шлак. Думаю, це дуже важливо, що цей  фільм з’явився. Звичай-
но, Антоніо – мегаталант і це насамперед його заслуга». 

Алла Бєлая: «Широ раді бути мамою і татом для пер-
шого великого фільму Антоніо і  бажаємо йому дійс-
но успішної кар’єри. І окрема подяка всій групі, тому 
що у нас багато дебютантів і кожен показав дуже ви-
сокий клас того, що вони можуть. Я хлопцям бажаю 
довгих років праці, багато ще «Золотих Дзиґ». Подяка 
нашій чудовій команді за те, що підтримували, працювали, не 
стомлювались, надихали – наші найтепліші вітання для всіх вас 
і окремо для Антоніо».

«Я дякую тим, хто проголосував 
за мою роботу в цьому фільмі, і 
я дякую режисерові цього філь-
му, який взяв мене на цю роль. 
Дякую всій команді, яка брала 
участь у зйомках. Дякую вам і 
дякую українському кіно». 

Наріман Алієв: «Усім дякую, дякую своїй команді, дякую Вові 
Яценку, продюсеру, який в мене повірив, дякую батькам, які див-
ляться мене зараз у Криму, Ремзі Білялову, який теж у Криму ди-
виться, – ти молодець, незважаючи ні на що. Усім вам дякую!».

«Я хочу подякувати команді всій на чолі з ре-
жисером за найголовнішу нагороду, яку я міг 
отримати. Я сподіваюсь, що мене чують зараз 
мої діти Назли, Селім, які в Криму, і Анатолій, 
і Софія, і мої батьки. Я вас дуже кохаю. Усе, 
що я роблю, я роблю заради вас. І, звичайно, 

дякую академікам, дякую команді». 

«Я дуже рада привітати всіх переможців, і, звичайно, я шлю свій 
великий палкий привіт всій нашій постановочній групі фільму 
«Чорний ворон». Колись, сто років тому, де було думати нашим холод-
ноярцям, що через сто років буде ще одна холодноярська республіка, 
яка зараз захищає батьківщину, їй і присвячена наша кінокартина. Ми 
обов’язково поїдемо на схід, покажемо нашу кінострічку. І, звісно ж, 
дякую нашим воїнам і всім, хто захищає зараз нашу Україну, яка плаче, 
яка стікає кров’ю, але не здається. Вона гордо перемагає. Я шлю пал-
ке привітання Тарасові Ткаченку, який взяв мене на цю роль, – дуже 
вдячна. Всіх вітаю».

«Я хочу подякувати всій команді «Мої думки тихі». Попере-
ду треба працювати й не схибити. Дякую всій команді, Анто-
ніо Лукічу – це був надзвичайний час, проведений у нашому 
Закарпатті. Я щаслива, що я долучилася до цієї кінокартини, 
я щаслива, що вийшло в ній прозвучати, ну і, звичайно, я 
щаслива, що другий рік поспіль (це для мене джек-пот) я от-
римую “Дзиґу”».

Премія за внесок у розвиток українського кінематографу

АДА РОГОВЦЕВА
«Усе життя я крутилася, як дзиґа, і такої великої відпуст-
ки, як оце зараз, у мене ще не було. Я з 8 березня, коли 

відіграла спектакль у Жовтневому палаці, сиджу тут, у селі, 
на карантині. Думала, може, приїду, коли будуть нагороджу-

вати, і ми всі зустрінемось, відсвяткуємо – але ні, онлайн. Ну, що ж, 
всякі часи бувають. Я вітаю всіх, хто отримав нагороду за конкретну 
роботу. Я отримую її як підсумок своєї праці. Я вдячна, дуже-дуже 
вдячна всім, хто не забуває. Хочу повернутися до улюбленої справи 
якомога скоріше». 
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«Найкраща операторська робота»

«Найкращий повнометражний документальний фільм»

«Найкращий короткометражний ігровий фільм»

«Найкращий сценарій»

«Відкриттям року» також став режисер Антоніо Лукіч. 

«Найкраща робота художника-постановника»

фільм «Вулкан»

режисерка Надія Парфан, продюсер Ілля Гладишев

режисер Іван Орленко

фільм «Мої думки тихі»

фільм «Захар Беркут»

ВАДИМ ІЛЬКОВ

«СПІВАЄ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 

«У НАШІЙ СИНАГОЗІ»

АНТОНІО ЛУКІЧ і 
ВАЛЕРІЯ КАЛЬЧЕНКО

ВЛАДЛЕН ОДУДЕНКО 

«Шановні кіноакадеміки, буду вважати, що це аванс і, го-
ловне, дуже дякую всій знімальній групі «Вулкану», тому 
що саме вони зробили цей фільм. Це була просто така 
велика-велика енергія. Дуже дякую Ромі Бондарчуку, 
тому що з ним працювати – це максимально реалізовува-

ти себе у творчому сенсі. І давайте, шановні кіноакадемі-
ки, робити так, щоб завжди вигравав кінематограф. Слава 
мистецтву!» 

«Дуже дякуємо, що навчилися вимовляти це слово, і ми 
хочемо, щоб усі люди з Івано-Франківськтеплокомун-
енерго, усі комунальники сприйняли цю нагороду як 
свою. А також наша прекрасна команда, наша компози-
торка і режисер монтажу, які також номіновані й ми дуже 
ними пишаємось і їм також цю нагороду віддаємо, і бажаємо 
всім документалістам, щоб у нас були класні бюджети і ми 
могли творити класне мистецтво». 

«Хочу подякувати всім, хто мені допома-
гав. Всім спасибі!»

Антоніо Лукіч: «Дякую дуже за цю нагороду! Я жар-
тую, що це дуже прикро і погано, коли твоїм одним із 
основних співсценаристів стає твій монтажер. Тому я 
передаю привіт Саші Чорному, з яким ми порізали дуже 
багато матеріалу, та всім, хто допомагав мені зі сценарі-
єм. Власне, співсценаристці Валерії, Андрію Лідаговсько-
му, актору, – дякую всім, це круто!».

«Художник-постановник у кіно – це, по-перше, коман-
да. Я хочу подякувати кожному, хто був зі мною: рекві-

зитору-бутафору, постановнику, усім, хто недоси-
пав, хвилювався, створював кіно. Дякую! Слава 
Україні!»

«Найкращі візуальні ефекти»

фільм «Фокстер і Макс»

АРТЕМ СУШИЛЬНИКОВ
і ДМИТРО ОВЧАРЕНКО

Артем Сушильников: «Дуже вдячні всім, хто в нас повірив у 
той час, коли треба було в нас повірити, я дуже вдячний тим 
людям, з якими ми разом пройшли цей шлях. Це насправді 
надзвичайні люди – їх було дуже мало, але всі вони справжні 
професіонали. І я дуже вдячний своїй коханій дружині, яка 
постійно мене чекала з роботи й надихала. Дякую».

«Найкраща музика»

«Найкращий короткометражний анімаційний фільм»

фільм «Гуцулка Ксеня»

режисер Микита Лиськов

ТИМУР ПОЛЯНСЬКИЙ

«КОХАННЯ»

«По-перше, я хочу подякувати всім кіноакадемікам 
за те, що я отримав премію. Хочу подякувати Оле-
ні Дем’яненко, режисерці, що вона повірила в мої 
сили. І взагалі, фільм-мюзикл – він складний і не-
типовий для нашої кіноіндустрії. І ми це зробили! З 
допомогою великої кількості людей, що працювали 
над цим  фільмом, – уся музика записана «живими» 
музикантами, жодної електроніки. Ну, і дякую своїм 
батькам за те, що вони народили мене». 

«Мені дуже приємно, дякую всім членам Кіноакадемії, які 
віддали свій голос за мій фільм. Це дуже приємно, особли-
во під час карантину, коли не вистачає позитивних емоцій. 
Фільм «Кохання» було створено в Дніпрі, тому я хочу висло-
вити ще подяку художникам, музикантам, які зі мною пра-
цювали тут. Сподіваюсь, що ми на своєму прикладі довели, 
що кіно можливо створювати не лише в Києві. І наостанок 
хочу додати, що закінчення карантину – це не закінчення 
епідемії. Бережіть себе, будь ласка!»
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«Найкращий дизайн костюмів»

«Найкращий монтаж»

фільм «Захар Беркут»

фільм «Фокстер і Макс»

АНТОНІНА БЕЛІНСЬКА

ТЕТЯНА ХОДАКІВСЬКА

«Хочу сказати, що ця грандіозна праця не була б можливою 
без моєї прекрасної команди. Зі мною працюють дуже та-
лановиті люди, які зробили дуже багато для цього проєкту. 
Дякую насамперед, звичайно, продюсеру  Єгору Олесову, і 
Ахтему, і Джону за те, що дали можливість зробити таку пре-
красну історію».

«Дякую всім, хто дивиться, і дякую дуже всім, хто 
працював над фільмом. Вітаю колег з постпродакшен, 
які тільки що отримали «Дзиґу», передаю привіт мамі, 
яка дивиться трансляцію. І хочу сказати, що дуже рада 
тому, що українське кіно розвивається, і дуже горда, 
що можу бути частиною того, з чим нас і вас вітаю».

«Найкращий грим»

«Премія глядацьких симпатій»

фільм «Захар Беркут»

режисер Андрій Корнієнко

АЛЛА ЛЕОНОВА

«КРУТИ 1918»

«Хочу подякувати своїм рідним і близьким, які підтриму-
вали мене. І величезна подяка моїй команді, без якої, зви-

чайно, нічого б не вийшло. Ми зробили це разом, із 
любов’ю. Дякую!»

«Велика подяка Держкіно України, дякую творцям і знімальній 
групі, команді фільму. Окрема подяка партнерам і колегам, які 

повірили в це кіно. Ну і, звичайно, людям, які голусували 
за цей чудовий фільм. І ще я хотів би подякувати хлоп-
цям, які багато років тому вийшли захищати нашу кра-
їну, її незалежність». 

«Найкращий звук»

«Найкраща пісня»

фільм «Вулкан»

фрік-кабаре Dakh Daughters, мюзикл «Гуцулка Ксеня»

БОРИС ПЕТЕР

«МАВКА-РУСАЛКА»

«Хочу подякувати насамперед прекрасним і талано-
витим людям, які допомагали робити цей фільм. Крім 
того, хочу сказати, що ця премія взагалі стала можливою 
завдяки тому, що з’явилось українське кіно. І тому я вдяч-
ний всім моїм колегам-кінематографістам, які робили це 
кіно й зробили так, що ми можемо працювати разом, диви-
тись кіно, отримувати нагороди – тому дякую всім кінема-
тографістам. Дуже дякую!» 

Наталка Галаневич: «Ми безмежно щасливі! Я від імені гурту хочу 
сказати всім спасибі за таку високу оцінку нашої пісні й музики – 
це чудово! Привіт Тимуру Полянському. По-перше, усім здоров’я 
і швидше всім зустрітися вже вживу. Це перше. А по-друге, велике 
спасибі Олені Дем’яненко, яка повірила в нас і запросила на цей пре-
красний проєкт, і нашому Владу Троїцькому – гуру, з яким ми разом 
обробляли ці прекрасні матеріали Барнича. Це був надзвичайний 
експірієнс, і для нас, як гурту, це було неповторно абсо-
лютно. Спасибі, всім здоров’я, всім щастя і дуже ща-
сливі мати аж дві «Дзиґи» – це чудово! Всім спасибі!» 
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АХТЕМ СЕІТАБЛАЄВ:АХТЕМ СЕІТАБЛАЄВ:
«ЗОЛОТА ДЗИҐА» – ЦЕ НАЙБІЛЬШ «ЗОЛОТА ДЗИҐА» – ЦЕ НАЙБІЛЬШ 

АДЕКВАТНА ФОРМА ВИЗНАННЯ, АДЕКВАТНА ФОРМА ВИЗНАННЯ, 
ЗАОХОЧЕННЯ ТА МОТИВАЦІЇЗАОХОЧЕННЯ ТА МОТИВАЦІЇ

ВІДРАЗУ ДВА ФІЛЬМИ ЗА БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ АХТЕМА СЕІТАБЛАЄВА ЦЬОГО РОКУ БУЛИ НОМІНОВАНІ НА ГОЛОВНУ КІНЕМАТОГРАФІЧНУ ПРЕМІЮ КРАЇНИ «ЗОЛОТА 
ДЗИҐА». В ІСТОРИЧНІЙ САЗІ «ЗАХАР БЕРКУТ» ВІН БУВ РЕЖИСЕРОМ, У ДРАМІ «ДОДОМУ» ЗІГРАВ ГОЛОВНУ РОЛЬ, ЗА ЯКУ Й ОТРИМАВ НАЙВИЩУ КІНЕМАТОГРАФІЧНУ 
НАГОРОДУ КРАЇНИ.  ПРО ПРЕМІЇ, НАГОРОДИ ТА ІНШІ МІРИЛА ВИЗНАННЯ, СОЛІДАРНІСТЬ КІНОСПІЛЬНОТИ, ВПЛИВ ВІЙНИ НА ТВОРЧУ АТМОСФЕРУ ТА МЕТАФІЗИЧНИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ГЛОБАЛЬНИХ ПОТРЯСІНЬ АКТОР І РЕЖИСЕР АХТЕМ СЕІТАБЛАЄВ РОЗПОВІВ У ІНТЕРВ'Ю VGL CINEMA.

– Починаючи працювати з Наріманом Алієвим над фільмом «Додому», 
чи прогнозували ви успіх проєкту та нагороди такої престижної премії, 
як «Золота Дзиґа»?
– Я якраз перебував у активній фазі знімального періоду «Захара Берку-
та», коли отримав дзвінок від кастинг-директора «Додому». Але як тільки 
почув, що це сценарій Нарімана Алієва й Марисі Нікітюк – стало цікаво, 
що ж ці двоє такого зробили. Перегорнув першу сторінку – і прочитав від 
початку до кінця.
Історія «Додому» мені відразу «зайшла» і зрезонувала. Багато що в ній на-
гадувало мої стосунки з батьком, хоча вони й не були такі драматичні. Я 
знаю таких людей, як головний герой, і багато чого в їхній поведінці можу 
зрозуміти та пояснити. Зокрема, чому чоловік намагається побудувати за-
хисний мур навколо своєї родини, чому в нього іноді неадекватна реакція 
на зовнішній світ – бо переважну більшість свого життя він сам стикався 
з недобрим ставленням до себе...  А ще я люблю, коли в будь-якій, навіть 
найдраматичнішій історії, є промінець надії, і вдячний Наріману та Ма-
рисі, що дали моєму герою можливість попросити пробачення. До речі, 
коли знімали останню сцену, не було жодної людини на майданчику, яка б 
не заплакала разом із Ремзі Біляловим, який чудово зіграв Аліма. Він так 
перевтілився, що не залишив можливості не поспівчувати йому...
Я вже розповідав, що від початку мені запропонували іншу роль, але я по-
просив дати мені можливість спробувати себе на головну. І до моменту 
затвердження пройшов три повноцінних кінопроби. Чесно кажучи, тоді 

найменше думав про фестивальні нагороди. І знімався в «Додому» не 
тому, що розраховував на Канни чи «Дзиґу». Але те, що у стрічки великий 
потенціал, зокрема міжнародний, я зрозумів від самого початку, адже іс-
торія повернення до себе актуальна для будь-якої традиції та конфесії. І її 
нагороди та визнання – яскраве тому підтвердження.

– Головні тріумфатори цьогорічної «Золотої Дзиґи» дуже різні за жанра-
ми – драма «Додому» та трагікомедія «Мої думки тихі». 
– Так, вони різні, але й схожі  тим, що розповідають про фундаментальні 
людські цінності та стосунки. Людям завжди цікаві фільми, які торкають-
ся того, чим ми живемо, про що мріємо й що нам болить. Це дійсно дуже 
якісне, щире кіно, зроблене потужними командами на чолі з продюсера-
ми, які люблять кіно та вміють його просувати. Тому обидві стрічки про-
тягом року були в центрі уваги інформаційного поля.

– Окрім «Додому», ви ще номінувалися на «Золоту Дзиґу» за фільм «За-
хар Беркут», де були режисером. З яким проєктом у вас були більші очі-
кування? 
– Мені дуже приємно, що дві мої роботи отримали високу оцінку, адже 
навіть потрапити в номінацію – для мене велика честь. Це можливо лише 
завдяки консолідованій думці 500 людей, які професійно працюють у сфе-
рі кіно: колег, визнаних майстрів, початківців. Тож обидва проєкти для 
мене важливі. І я дякую шановним академікам і за визнання «Додому», і CI
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за те, що відзначили у фільмі «Захар Беркут» надзвичайну роботу худож-
ника-постановника Влада Одуденка, художника по костюмах Антоніни 
Белінської, художника з гриму Алли Леонової. Вони дійсно зробили про-
фесійний подвиг.   
ОМКФ, «Золота Дзиґа», «Кіноколо» – як на мене, сьогодні ці премії є най-
більш адекватною формою визнання зробленого, заохочення та мотива-
ції колегами один одного.
І зверніть увагу, наскільки креативними є індустрія та організатори 
цьогорічної премії «Золота Дзиґа»: таке успішне проведення церемонії 
у вимушеному онлайн-режимі черговий раз підкреслило, що люди, які 
працюють на території творчості, зокрема в кіно, здатні подолати багато  
перешкод. Утім, визнаю: безпосереднього спілкування все ж не вистачає 
– живих розмов, обіймів, потисків руки... І сподіваюсь, що така можли-
вість незабаром з’явиться.

– За вашими спостереженнями, як змінюється українська кіноспільно-
та за останні роки? Я маю на увазі питання солідарної позиції, взаємної 
підтримки, спільних інтересів.
– Є низка об’єктивних і суб’єктивних причин, які заважають об’єднува-
тись. Насамперед, це те, що серед митців дуже багато індивідуальностей, у 
кожного є власне уявлення про процеси, що відбуваються. З іншого боку, 
не можна не помічати прояви солідарної позиції, яких не було раніше. 
Перший раз на моїй пам'яті така кількість кінематографістів виявилася 
небайдужою до ситуації з призначенням голови Держкіно...  Якщо чесно, 
я не вірив, що таке можливо.
Втім, чи будуть люди, яким підтверджено державне фінансування, про-
довжувати проявляти таку активність? І чи маємо ми право їх засуджува-
ти за це?  Ті, хто створює подібні ситуації нагорі, теж чудово це розуміють. 

– Солідаризація кіноспільноти напряму пов’язана з активізацією ви-
робництва українського кіно?
– Так, тому що стало очевидним і зрозумілим, що за підтримки держави 
кіно дійсно може розвиватися не лише в кількісному, але й у якісному ви-
мірі. Коли стався квантовий стрибок? Після того як держава забезпечила 
реальну підтримку для розвитку, коли в бюджеті на кіно заклали 1 млрд 
грн. Як результат, з’явилися різні фільми. Можливо, не всі вони «вистрі-
лили», не мені судити про якість та причини невдач, але це природний 
процес. Якщо, наприклад, із 50 фільмів 5 є знаковими з позиції інфор-
маційної хвилі, бокс-офісу, участі в кінофестивалях, художньої вартості 
– це нормальна й зрозуміла пропорція. Не секрет, що і з Голлівуду до нас 
доходить 10-15 % від обсягу того, що там виробляють. Так побудований 

цей бізнес і так влаштоване життя. Не бувають усі 30 учнів одного класу 
нобелівськими лауреатами. 
Але за останні роки зросла загальна кількість фільмів, дебютів, проєктів, 
які брали участь у міжнародних кінофестивалях. І це об’єктивна реаль-
ність. Створення кіно – це тривалий процес, і фундамент для цього був 
закладений кілька років тому. 
Нам ще нерідко наводять тезу про те, що кіно повинно заробляти. Так, 
звичайно, повинно, і ми всі будемо радіти від цього. Але давайте розгля-
дати проблему в ширшому контексті. У нас катастрофічно не вистачає 
екранів: 500 штук на 40 млн населення – це дуже мало. Навіть якщо укра-
їнський фільм буде супервдалим і збиратиме солідну касу, прокатник або 
директор кіномережі буде змушений його зняти раніше, тому що в черзі 
стоять голлівудські блокбастери, у прямому сенсі підпирає, наприклад, 
«Бетмен». І коли нам продовжують дорікати, що кіно не окупається, а ти 
вже не один рік проговорюєш причини цього, то я сприймаю це як свідоме 
переведення фокусу з проблем стратегічного характеру. 

– Як ви оцінюєте «творчу атмосферу» в країні в цілому? Що хотілося б 
змінити або привнести?
– Тут така амбівалентна матерія. З одного боку, війна – це жахлива тра-
гедія, це біль, це смерть. З іншого – дивишся на те, що відбувалося багато 
років тому, і знаходиш паралелі. Саме в такі складні для людства періоди 
народжуються дуже значущі (як виявляється згодом) творчі явища – в ар-
хітектурі, живописі, музиці... У результаті боротьби Добра і Зла – як би це 
не звучало метафізично – з’являлося дуже багато культурних явищ, які 
сьогодні вважають надбаннями світової історії та культури. Вочевидь так 
влаштували Природа та Всевишній, що саме в моменти глобальних по-
трясінь вивільнюється дуже багато енергії, і вона перерозподіляється на 
щось добре.  
Наведу власний приклад. Саме 6 років тому я перебував у Криму і спо-
стерігав, як починалася окупація. У мене було таке гнітюче відчуття без-
порадності, безсилля, злоби, страху за себе, за рідних, за дітей... Ти бачиш 
навколо тотальну несправедливість, але не можеш нічого вдіяти, не мо-
жеш сказати: «Стоп, стоп камера! Відмотали назад». Чи можна назвати 
таку атмосферу творчою? «Ні!» – скажете ви, але, з іншого боку, із цим 
також можна творити. Мабуть, тут питання, чи вдасться тобі конкретно, 
творчій спільноті, до якої ти належиш, знімальній групі, театру тощо, су-
блімувати свої страхи, переживання. Мова не про те, щоб піти у внутріш-
ню імміграцію й відгородитися від усього й усіх, а про те, щоб продовжу-
вати працювати, переплавляючи емоції в акт творення, яким і є творчість. 
Але на це потрібні сили, як моральні, так і матеріальні. 

АХТЕМ СЕІТАБЛАЄВ – актор, ре-
жисер, сценарист. У його доробку 
кілька десятків ролей у театрі, теле- 
та кінопроєктах. З 2007 року знімає 
телевізійні серіали (серед них — 
«Осінні квіти», «Чемпіони з нетрів»). 
Від 2014 року на екрани країни вийш-
ло чотири повнометражних проєкти 
Сеітаблаєва-режисера: «Хайтарма», 
«Чужа молитва», «Кіборги» і «Захар 
Беркут». Лауреат «Золотої Дзиґи» за 
фільми «Кіборги» і «Додому» (найкра-
щий актор).
Уже 2020-го на Берлінському 
кінофестивалі відбулася гучна прем’єра 
фільму «Номери» за п’єсою Олега Сен-
цова: саме Ахтему Сеітаблаєву Сенцов 
делегував роль режисера, поки сам 
перебував у російській в’язниці. Пара-
лельно Ахтем Сеітаблаєв продовжує 
акторську діяльність: найближчі 
прем’єри за його участі – повноме-
тражний фільм «Пульс» та телевізійний 
серіал «Інший Франко».
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«Я ЛЮДИНА ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ, АЛЕ ПРАЦЮЮ ВУЗЬКО»

– Ірмо, вітаємо вас із званням найкращої актриси. Що для вас означає 
таке визнання?
– Я іноді жартую, що маю два наших «Золотих глобуси», якщо так казати 
про премію «Кіноколо», та два «Оскари» – «Золотих Дзиґи». Професійна 
премія для мене – це певна планка, якої ти досягаєш, можливість довести 
собі та іншим, чого ти вартий. 

– Цьогоріч нагородження відбулося не як завжди: замість червоної 
доріжки — віконця відеокамер та інтер’єри власних квартир. Як ви 
«пережили» такий формат церемонії? Чого бракувало, а що вдалося 
відчути на відстані?
– Обіймів не вистачало! Але я хочу привітати Кіноакадемію, яка ство-
рювала онлайн-церемонію «Дзиґи» – навіть у такому складному форматі 
все вдалося. І саме через те, що все вдалося, відчуття підсилювалися до 
максимуму – дуже хотілося зірватися з дому, порушити карантин і поїха-
ти до колег (сміється)... 

– Чим Галя підкорила вас та за що, на вашу думку, її полюбили глядачі 
й кінокритики?
– Для мене в сценарії важливий персонаж, з яким ти солідаризуєшся і 
в якийсь момент проживаєш спільну чуттєву історію, персонаж, через 
якого ти можеш розказати щось своє. Якщо ти його знаходиш – це, як 
правило, і є та «десятка» в дартсі. А коли ще й команда розповідає про те, 
що тебе хвилює, то ти точно виграв. 

– Про втілення якої ролі мрієте вже цього року?
– Зараз все непросто зі зйомками через карантинні обмеження, але надія 
на нові ролі все ж є. У мене немає амбіції грати все. Мені не хочеться пов-
торюватися на екрані: якщо я бачу, що вже все сказала, переросла образ, 
він уже далекий від мене – відмовляюсь. 
Грати виключно на органіці, включати психофізику, звичайно, можна, 
проте мені вже нецікаво й хочеться іншого. Ти перевтілюєшся, щоб зди-
вувати. Вміння дивувати – це і є творчість. Баба Пріся з «Брами» і Галя з 
«Думок» – зовсім різні й за темпераментом, і за психотипом. Вони обидві 

ДРУГИЙ РІК ПОСПІЛЬ ІРМА ВІТОВСЬКА ОТРИМУЄ «ЗОЛОТУ ДЗИҐУ» – НАЙВИЩУ НАГОРОДУ УКРАЇНСЬКОГО КІНЕМАТОГРАФУ. МИНУЛОГО РОКУ ВОНА СТАЛА НАЙКРАЩОЮ 
АКТРИСОЮ ЗА РОЛЬ БАБИ ПРІСІ У ФІЛЬМІ «БРАМА» ВОЛОДИМИРА ТИХОГО, А ЦЬОГО – ПЕРЕМОГУ ЇЙ ПРИНЕСЛА АКТОРСЬКА РОБОТА В ТРАГІКОМЕДІЇ «МОЇ ДУМКИ ТИХІ» 
АНТОНІО ЛУКІЧА. VGL CINEMA ПОСПІЛКУВАВСЯ З ІРМОЮ ВІТОВСЬКОЮ ПРО АКТОРСЬКЕ ВИЗНАННЯ, ЖАГУ ДИВУВАТИ, ОСОБЛИВОСТІ НАШОГО ЧАСУ ТА УНІКАЛЬНИЙ ШАНС 
ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ, ЯКИЙ ВИПАДАЄ РАЗ НА 100 РОКІВ.

мої подружки, але зараз я прагну вже до нової якості, до нового зди-
вування. Мене цікавлять персонажі, які дозволяють підняти планку. І 
якщо ти, як актриса, здивувала – це визнання. 

– А як щодо жанрів?
–  Чомусь я довгий час асоціювалась із комедійною актрисою, хоча вва-
жаю себе різнохарактерною: драматичною і навіть десь трагічною. Я 
дуже люблю змішані жанри: трагікомедію, драматичну комедію. У театрі 
в мене, наприклад, була вистава в стилі глем-треш. І взагалі, вважаю, що 
сьогодні, у час постмодерну, немає сталих жанрів: є поле для експери-
ментів. Ми перебуваємо в схожому стані, як 100 років тому, коли наро-
джувався модерн. У такий цікавий період можна все: бавитися в стилях, 
продукувати нове. Головне, щоб твір на виході чіпав, щоб були неочіку-
вані повороти. Людство вже стільки всього надивилося за свою історію, 
що треба докласти зусиль, щоб його випередити. А з іншого боку, мозок 
і сприйняття людини – безкінечні, ми навіть не знаємо своїх можливо-
стей, тож поле для експериментів безмежне.
На мою думку, мистецтво, як провокатор, має витягати із зони комфор-
ту, розбурхувати суспільство, навіть якщо те живе в ідеальному Едем-
ському саді. Власне, завдання мистецтва – не зупинятися й пробуджу-
вати. Людство глобально, може, і не змінюється, але зовнішні виклики 
постійно нові. І зараз ми маємо безліч викликів. 

– Режисери й сценаристи готові до таких викликів, експериментів?
– Творці контенту в нас, слава Богу, є. Запит формує пропозицію: з’я-
вились і режисери, і сценаристи. Свіжий приклад: цього року я була в 
журі сценарного практикуму «Тераріум»: із 10 сценаріїв-фіналістів поба-
чила чотири, які вже можна запускати у виробництво... Якщо «шлюзи» 
державної підтримки кіно не закриють, розвиток у правильному русі 
триватиме. Динаміка, яку ми спостерігаємо сьогодні, дуже тішить. Наш 
поступ визнають і за кордоном. Головне, не загубити все це.
Як на мене, ще не вистачає уваги до культури, і кіно зокрема, з боку «вер-
хівки». До контексту сучасного культурного розвитку має долучитися 
також політична й бізнесова еліта. В усі часи людської історії новаторів 

Фото: Ігор Гайдай
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ІРМА ВІТОВСЬКА – актриса з активною громадянською позицією. У фільмографії півсотні ро-
лей: від Лесі в культовому сіткомі «Леся+Рома» до 86-річної Баби Прісі в містичній драмі «Бра-
ма». З 2014  року відмовилася від співпраці з російськими кіновиробниками. 
Лауреат Національної премії з кіномистецтва «Золота Дзиґа». Два роки поспіль визнана 
найкращою акторкою національної премії кінокритиків «Кіноколо» (за фільми «Брама» та 
«Мої думки тихі»). На ОМКФ-2019 отримала «Золотий Дюк» за найкращу акторську роботу у 
фільмі «Мої думки тихі». Двічі нагороджена національною премією «Телетріумф». Володарка 
театральної премії «Київська пектораль». Стала першою лауреаткою премії  Women in art від 
HeForShe в категорії «Театр та кіно», створеної ООН та Українським інститутом. Бере активну 
участь у соціально-громадських ініціативах: від підтримки бійців АТО до допомоги хворим дітям.

підтримував вищий ешелон, який мав амбіції бути 
першим. Згадайте Бетховена, Моцарта... Новатори 
забезпечують рух мистецтва, просвіти, а суспіль-
ство до них підтягується. І якщо сьогодні певний 
візуальний контент можуть і не сприйняти, то бу-
дуть готові післязавтра. Так відбувається еволюція. 

– Чого вам не вистачає в акторському середовищі? 
Що хотілося б привнести?
– Профспілка акторська повинна з’явитися. Є ба-
гато активних акторів, які б її підтримали, але є й 
скепсис щодо можливості об’єднати всіх.  Це пи-
тання не лише акторів, але й інших професійних 
кадрів – продюсерів, керівників продакшенів. Що 
для них важливіше – залучити професіонала чи 
того, хто дешевший? Опрацювати гроші на проєкт 
чи отримати результат? Більшість авторитетних 
продакшен-компаній уже визначились, але треба 
рахуватися з фактом, що на ринку існують різні 
підходи. До профспілок мають увійти й агенти, між 
ними теж має бути солідарність. Отже, питання 
назріло, але до остаточного рішення мають дозріти 
всі кола та узгодити між собою правила.

– Але ініціатива має виходити від акторів? Ви го-
тові стати рушієм і організатором?
– Так, від акторів. Але я особисто на себе зараз від-
повідальність за її створення не візьму. У мене фі-
зично немає часу, щоб очолити й довести до кінця. 
Але я охоче приєднаюся до такого об’єднання й на-
віть готова вступити в його актив (посміхається).

– За вашими спостереженнями, як змінюється 
українська кіноспільнота останнім часом, на-
скільки вона солідарна та має спільні інтереси?
– Солідаризуються активні. Але не всі. Можливо, 
більшій солідарності заважає побоювання втрати-
ти роботу, страх покарання (він росте ще із «сов-
ка»), небажання ризикувати... Щодо моє особистої 
позиції, я вважаю, що чесність – насамперед. І вірю, 
що Бог завжди виведе з будь-якої складної ситуації. 
Так, я маю певну позицію, не йду на компроміси й 
не можу сказати, що мені не страшно опинитися 
поза процесом. Утім, на всяк випадок я моделюю 
ситуацію, чим зможу займатися, якщо так станеть-
ся, щоб не було трагедії. Іншим я теж раджу моде-
лювати різні сценарії розвитку подій: що робити, 
якщо вимагатимуть компромісів, на які не зможу 
піти, якщо буде наступ на кіно... 

– Багато акторів пробують сили в режисурі або 
принаймні мріють про це. Чи є у вас такі амбіції? 
Від чого залежатиме їх реалізація? 
– Нерідко мені кажуть, що в мене режисерський 
розум. Але мені все ж до душі бути співтворцем 
– допомагати втіленню історії емоційно та чуттє-
во. Я можу запропонувати метафори, несподівані 
реакції, але, щоб вести всю конструкцію, потрібне 
сильне раціо. Бути музою, співкреатором, генера-
тором – так. Але братися самій – ні. Навіть якщо б 
наважилися на власний проєкт і знайшла б кошти 
втілити свої ідеї, я б домовлялася щодо спільної 
роботи з конструкторами. І надихала б їх. Те саме 
стосується й сценарної справи. У мене був досвід 
продюсування театральних постановок, але це не 
означає, що я готова цим займатися на постійній 
основі. Я  людина широкого профілю, але працюю 
вузько (посміхається). 
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«УСЕ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В СЮЖЕТІ «ТОЛОКИ», ПЕРЕЖИТО В ТІСНОМУ «УСЕ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В СЮЖЕТІ «ТОЛОКИ», ПЕРЕЖИТО В ТІСНОМУ 
КОНТАКТІ З РЕАЛЬНИМИ ЛЮДЬМИ АБО З ВИГАДАНИМИ ПЕРСОНАЖАМИ»КОНТАКТІ З РЕАЛЬНИМИ ЛЮДЬМИ АБО З ВИГАДАНИМИ ПЕРСОНАЖАМИ»

ПОЧИНАЮЧИ З «ФУЧЖОУ» І ДАЛІ ФІЛЬМИ «СЬОМИЙ МАРШРУТ», «ТОЙХТОПРОЙШОВКРІЗЬВОГОНЬ», НАВІТЬ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ «НЕВЕЛИКА ПОДОРОЖ НА ВЕЛИКІЙ 
КАРУСЕЛІ» РЕЖИСЕР МИХАЙЛО ІЛЛЄНКО  ЗНІМАВ УДВІЧІ, ВТРИЧІ ДОВШЕ ЗАПЛАНОВАНОГО ЧАСУ. «ТОЛОКА» ВСТАНОВИЛА РЕКОРД: УП’ЯТЕРО.  ПРО АКТОРІВ 
«ТОЛОКИ» ТА ШЕСТИРІЧНУ ДИСТАНЦІЮ СПЕЦІАЛЬНА РОЗПОВІДЬ МИХАЙЛА ІЛЛЄНКА ДЛЯ ЧИТАЧІВ VGL CINEMA.

Затверджуючи акторів на ролі у фільмі «Толока», я передбачав, що робота 
не вкладеться в півтора-два роки. Такими є реалії кіновиробництва. 
На половині дистанції помер один із кращих акторів України Віталій Лі-
нецький. Віталій грав одного з трьох козаків – Семена Босого. Після по-
новлення роботи його кадри довелося перезнімати. 
Роль Сергія Романюка теж довелося розділити на трьох персонажів, адже  
Сергій Дмитрович важко захворів і сильно змінився, але ті епізоди його 
ролі, що ми встигли відзняти, присутні у фільмі повністю. На жаль, він їх 
ніколи не побачить. 
Після поновлення зйомок довелося шукати заново кількох акторів замість 
тих, хто поїхав випробувати свою долю до Голлівуда або знайшов спокій-
нішу роботу. Згадуючи добрим словом тих, хто не завершив свої ролі, 
хочу подякувати марафонцям, що подолали всю дистанцію.  

З актором Дмитром Лінартовичем (Іван Ярошенко) я познайомився, коли 
знімав короткометражний фільм «Невелика подорож на великій карусе-
лі». Дмитро грав головну роль – майстерно крутив брейк-данс на голові, 
на животі, на носі… Іванка склала з Дмитром романтичну пару – крути-
ла фуете: хто перший зупиниться? Очевидно, брейк-данс став хорошим 
тренуванням вестибулярного апарату – роль фронтового пілота-винищу-
вача Івана Даценка вже чекала Дмитра у фільмі «ТойХтоПройшовКрізь-
Вогонь». Фуете Іванки, схоже, також було репетицією перед безкінечним, 
невтомним циклом воскресіння хати Катерини після кожного її знищення.

Актор Василь Кухарський (Семен Босий) підхопив роль Віталія Лінецько-
го. Закон цирку, сцени, знімального майданчика: вистава має продовжу-
ватися! У спадщину від Віталія Лінецького Василю перейшов не лише Се-
мен Босий Тараса Шевченка. Частка його ролі – від Івана Миколайчука. У 
титрах фільму написано: «За баладою Тараса Шевченка, а також з неопри-
людненого Юрія Іллєнка та Івана Миколайчука». Про внесок брата я вже 
неодноразово писав – з нього почалися пошуки сюжету «Толоки». Внесок 
Івана схований у ролі Василя Кухарського – це одна з історій Іванового ди-
тинства. Спогад, яким Іван поділився зі мною під час зйомок фільму «Ми-
ргород та його мешканці», передбачав двох дійових осіб – двох партнерів. 
Другим партнером Василя Кухарського став актор Костянтин Войтенко. 
Саме між його Іваном Голим і Семеном Босим Василя Кухарського зчи-
нився у фільмі двобій, який колись відбувся вночі між Іваном Миколай-
чуком і смертельно небезпечним маніяком. 

Усе, що відбувається в сюжеті «Толоки», пережито в тісному контакті з 
реальними людьми або з вигаданими персонажами. Усе має початок, який 
я можу простежити, а також несподіване продовження. Наприклад, Костя 
Войтенко згодом продовжив пошуки парадоксів у моєму трихвилинному 
фільмі «Урок». Ці три хвилини екранізують дуже важливий епізод мого 
життя, який мене багато чому навчив. Якось, коли моя дочка Іванка була 

маленькою і вчинила якийсь дитячий гріх, я перебрав зайвих нот у ви-
ховній роботі. Іванка слухала мене дуже уважно і, врешті, я помітив у її 
терплячому погляді, що моє «лікування» починає повертатися до мене 
діагнозом. Я зменшив оберти.
- Ну, тепер ти зрозуміла?
- Зрозуміла: ти мене знаєш шість років, а я тебе все життя.

Це особисте – реальне або вигадане – стало наповненням усіх персонажів 
фільму. У цьому була гостра необхідність, бо балада Тараса Шевченка не 
розповідає, якими були її дійові особи. Вірш лише фіксує, що сталося між 
ними, наче це не унікальний поетичний шедевр, а поліцейський протокол. 
Було дуже важливо уявити собі, якими вони були – Катерина, двоє Іванів, 
Семен і присутній десь у загадковому просторі Кримського полону «брат» 
Катерини. Довелося дати йому ім’я Василь (актор Дмитро Рибалевський), 
а також вирішувати, чому мовчки поверталися з Криму Ярошенко і «брат» 
Катерини, хто з двох – Іван Ярош чи Василь – відрубали Катерині голову. 
Про це Шевченко не пише.
«Єсть у мене брат єдиний у полоні вражім» – каже Катерина, а пізніше:  «То 
не брат мій, то мій милий…».
Ким Василь був для Катерини? «Милий» – це міг бути найкращий хло-
пець на селі, який не помічав закохане в нього сусідське дівча. Він міг бути 
чоловіком Катерини, батьком її дитини. Міг бути нареченим… Міг бути 
навіть таємною метою хижої сільської удовиці, якій для господарства був 
потрібний чоловік, назавжди вдячний за порятунок. 
Шевченко не пише. 
Дмитро Рибалевський, так само як Катерина, живе у фільмі кількасот ро-
ків. Варто було лише уявити, як його Василь у пошуках дочки потрапляє 
до Кримського полону, як розгорнулася його далека дорога через каменяр-
ні й галери… і пошуки Василя почали вимагати спочатку тижнів, років, а 
там уже й століть. Перевтілення Дмитра Рибалевського на «брата» Катери-
ни викликало і в актора багато запитань, і не менше версій, які треба було 
скласти в один образ і терпляче носити із собою протягом кількох років.  
Так само, як Василь, з’явилися у фільмі й інші персонажі.
Вінні-Пух Ламанчеський – Богдан Бенюк. Якось під час зйомок фільму про 
українського вождя індіанського племені я дізнався від консультантів, що 
індіанці називали людину, яка залишилася живою після удару блискавки, 
Хейока. 
Хейока призначався контактером між звичайними, рядовими індіанцями 
й духами предків. Богдана Бенюка у фільмі «Фучжоу» блискавка б’є пря-
мо в маківку. Він і до цього часто бував контактером, а після «Фучжоу» і 
досі не повертається з контактерства до побутового стану. Тренуватися на 
контактера Богдан почав задовго до «Фучжоу» і «Толоки». У фільмі «Мир-
город та його мешканці» вогняний фонтан несподівано виривається пря-
мо з його вуха. Тренування триває у фільмі «Сьомий маршрут», де Богдан 
Михайлович, як досвідчений контактер, за великі гроші виношує й пере-

дає при свідках Золоту рибку з вуст до вуст ошелешеній дівчині (Іванні 
Іллєнко). Це, звичайно, не протуберанець з вуха, але також диво, якому 
тісно всередині Богдана.    

З Мирославом Гаєм (Кайсак-Бабай) я познайомився задовго до війни в 
нашому кіношному середовищі. Побачив його на екрані, відчув енергію, 
яка переливалася через край його персонажів. Перетиналися ми не часто. 
Після однієї з пауз ми несподівано для нас обох зустрілися у прифронтовій 
зоні. Згодом, уже в Києві, я запросив Мирослава на роль Кайсак-Бабая 
(якщо зйомки матимуть продовження). 
Особисто для мене люди, яких я зустрів на війні, – це головна фокус-група 
країни. Я попросив Мирослава бути не лише актором, але й представни-
ком цієї групи у фільмі. Після завершення зйомок саме Мирослав Гай до-
поміг нам організувати й провести допрем’єрні покази «Толоки» на лінії 
розмежування і в сірій зоні. Мирослав у цих поїздках був для нашої групи 
Сталкером. Ми возили із собою екран, звук, хорошу апаратуру й показу-
вали фільм там, де немає кінотеатрів, а інколи й взагалі нічого не залиши-
лося від мирного життя.

Мені дорікають, що я надто передбачливий режисер: спочатку народив ди-
тину, а коли дізнався, що дівчинка, написав для неї сценарій «Толоки». Сце-
нарій, дійсно, перетворився на сімейну казку, над якою Іванка заплакала, 
коли вперше її прочитала. Якби зйомки почалися тоді, у 1995 році, у ролі 
Катерини я знімав би актрису відповідно до віку і акторського досвіду – 
старшу, досвідчену. Запуск фільму переносився, відкладався. Рік, два… а 
там і вісімнадцять. У 2013 році Іванна вже мала свій акторський досвід: 
Оксана, Джульєтта, Попелюшка («Ніч перед Різдвом», «Ромео і Джуль-
єтта», «Попелюшка» в Києві); Б’янка, Ольга, Лізетта («Приборкання но-
ровливої», «Євгеній Онєгін», «Даремна обережність» у Штутгарті); Клара, 
Жізель («Лускунчик», «Жізель» у Чехії), інші балетні партії. У дитинстві, 
коли Іванка ще не була артисткою балету, вона виконала дитячу драматич-
ну роль Марусі у фільмі  «Фучжоу». Пізніше зіграла маленький епізод у 
«Сьомому маршруті». Коли почала працювати в Празькому національно-
му театрі «Narodni divadlo», до ролей додалася головна жіноча роль у філь-
мі «Перемога» чеського режисера Віктора Полесного. Потім була ТіньЛас-
тівки – роль індіанки у фільмі «ТойХтоПройшовКрізьВогонь». 
А сценарій «Толоки» тим часом читався, перечитувався, обговорювався… 
Якби запуск фільму відклався ще на вісімнадцять років, довелось би шу-
кати іншу актрису.  

Відомі музиканти з’явилися у фільмі, коли «Толока» зупинилася. Ніхто 
не знав, чи зможемо ми дозняти фільм, скільки триватиме зупинка в той 
час, коли в країні стрімко змінювалося все. Фільм повинен був знай-
ти своє місце в толоці, що почалася на Майдані, продовжилася разом 
з волонтерами й добровольцями на війні. Власне, пісня «Чорні очка» із 

самого початку була в сценарії, але остаточна її форма («Українська на-
родна Камасутра») і склад артистів були продиктовані їхнім творчим, 
волонтерським внеском у звучання часу, а головне, бажанням і готовні-
стю відомих артистів долучитися до фільму. Мені довелося розширити 
чотири-п’ять знайомих куплетів народної пісні до двох десятків, аби не 
закінчувати пісню словами «Чужа хата не своя, як свекруха чужая», а 
спробувати перетворити її на гімн незнищенності України. 
Аня Заклецька, Іванка Червінська, Володимир Лавренчук, Роман Коля-
да, Іван Леньо, Тарас Компаніченко, Фагот (Олег Михайлюта), Богдан 
Бенюк, Фома (Сергій Фоменко – саунд-продюсер пісні). Дякую всім за 
спільну толоку! 
Побачите в кадрі мене – не подумайте, що це амбіції. Просто Тарас Компа-
ніченко звик акомпанувати собі на кобзі й готовий був це робити за кер-
мом машини під час руху. Довелося мені попрацювати у фільмі водієм.
До речі, у той день, коли ми знімали цей епізод, відбулася дуже зворушли-
ва подія. Я не сумніваюсь, що подібні події трапляються час від часу з кож-
ним відомим артистом. Того дня цим артистом був Тарас Компаніченко.
Усі ми неодноразово бували на бензозаправках. Знайомий обмін реплі-
ками: «Дев’яностаП’ятийТретяДоПовногоДваХотДогиОмивачЗМолоком-
Банківською…» 
Раптом звичний рух почав зупинятися. Тарас Компаніченко сидів у кутку 
і, дивлячись у вікно, тихо грав на кобзі, а потім почав співати сам для себе.
Заправка зупинилася. Персонал, відвідувачі з кавою за столиками, люди 
в черзі й перед кавовими апаратами… У дверях на виході вкляк власник 
Бентлі… Водії, у яких в машинах хвилину тому механічно, звично, стан-
дартно звучала російська попса, зупинилися і слухали Тараса. Заправка 
зупинилася! 
Артист може все. Навіть зупинити роботу заправки на трасі Київ-Борис-
піль (врешті, паузи нам також потрібні). Аби тільки не розвернув швидкіс-
ну трасу у зворотному напрямку, бо це аварія.
Перший раз у житті я почув оплески на заправці.

Я почав писати про акторів, а тепер бачу, що не впораюсь. Або впораюсь, 
але стаття буде настільки великою, що друкувати й читати її ніхто не буде. 
Надто багато слів подяки я маю сказати. Втім, я неодноразово казав ці 
слова і на майданчику, і в переглядовому залі. Про кожного актора можу 
говорити окремо. Причаровує вміння існувати в кількох світах одночасно, 
бути тут і десь там, бути контактером.
 
Я дуже вдячний всім акторам – і тим, хто подолав цю шестирічну дистан-
цію,  і тим, хто продовжив ролі своїх колег, коли їх уже не було з нами. Я 
дуже вдячний Іванці! 
Якби я був молодшим, написав би традиційну фразу, що готовий зустріти-
ся з усіма акторами своїх фільмів ще раз, але в моєму віці це звучатиме 
зухвало.

МИХАЙЛО ІЛЛЄНКО:МИХАЙЛО ІЛЛЄНКО:
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Ч А С  Р О З М О В ИА Н О Н С И

ПРО ПОРЯТУНОК 
ЧЕРЧИЛЛЯ 
ТА СЕКРЕТИ 
КІНОВИРОБНИЦТВА

СУПЕРГЕРОЙ MADE IN UKRAINE
«Уже багато років моя мрія – кіно про справжнього українського супер-
героя,  –  зізнається Любомир Левицький.  –  Нарешті я знайшов історію, 
яка мені подобається і яку, я впевнений, полюблять українці. З огляду на 
провокуючу назву, ви можете подумати, що це щось  на кшталт «Капітана 
Америка». Але ми не будемо дешевою копією Marvel чи DC і не прив’я-
зуємо нашу історію до комікс-культури: це абсолютно нове, оригінальне 
та якісне кіно з адаптованим героєм, яке стане безпрецедентним явищем 
для України. Філософія проєкту дуже проста: змусити українців поважати 
та цінувати себе знову. Ми велика нація, якій прищепили вірус самоне-
достатності, і ми постійно молимося на чужаків. Це фільм від українців 
українцям»,  –  перераховує переваги фільму Левицький.
Зараз Любомир працює над сценарієм: події фільму відбуваються в наші 
дні в Україні, але джерелом суперздібностей героя є трипільська культура 
та її таємні обряди. А от на бекграунді сучасного головного героя  –  реаль-
на історія полтавського журналіста Юрія Будяка, який на початку ХХ сто-
ліття поїхав до Африки, став капітаном армії під час Англо-Бурської війни 
і там врятував Вінстона Черчилля. Бури називали його Капітан Юкрейн. 
Сучасний герой  –  правнук Юрія Будяка, і на його долю випадають великі 
випробування та місія порятунку України. «Ви будете приємно здивова-
ні»,  –  резюмує розповідь про секрети сюжету режисер, запевняючи, що 
якість історії та зображення не програватимуть голлівудським. 

«В Україні вже стало неризикованим вкладати в кіно до 200 тис. дол. Якщо 
є вдалий сценарій, гарний режисер і правильна промокампанія  –  ці гроші 
реально повернути»,  –  вважає Левицький.  Він згадує, що його «Штоль-
ня» стала чи не найпершим українським фільмом, якому вдалося повер-
нути гроші, витрачені на виробництво, і це мотивувало фільммейкерів 
повірити в українське кіно.  
Прогнозований бюджет фільму «Капітан Україна»  –  2 млн доларів. А пла-
ни подолати в прокаті  планку в 100 млн грн спираються на ретельно роз-
роблену стратегію промозаходів і виробництва. Зокрема, передбачається 
застосування крос-промоції  –  створення продукту, який буде безпосе-
редньо пов’язаний з брендом «Капітан Україна». Перемовини з компанія-
ми щодо виробництва спільного рекламного продукту вже ведуться.
«Запалившись ідеєю спільного виробництва України і США, я поїхав до 
Лос-Анжелесу й, поспілкувавшись там з керівниками студій, зрозумів, що 
копродукція поки не на часі. Голлівуд зараз перебуває в процесі трансфор-
мації: Netflix та інші стримінгові сервіси призводять до зміни дистриб’юції 
контенту. І наступні 5 років локальні ринки матимуть більшу перспективу, 
ніж глобальні міжнародні, вони будуть прогресувати й виробляти багато 
продуктів»,  –  розмірковує Левицький. Усе це відкриває перспективи для 
проєктів, які розраховані на національний ринок, але мають міжнарод-

«КАПІТАН УКРАЇНА» – ТАК НАЗИВАТИМЕТЬСЯ 
НОВИЙ ФІЛЬМ РЕЖИСЕРА ЛЮБОМИРА ЛЕВИЦЬКОГО. 

У ЙОГО АМБІТНИХ ПЛАНАХ – ПОСТАВИТИ 
РЕКОРДНИЙ БОКС-ОФІС У 100 МЛН ГРН ТА 

ПРИВЕРНУТИ УВАГУ ДО УКРАЇНСЬКОГО ПРОДУКТУ 
З БОКУ ГОЛЛІВУДСЬКИХ СТУДІЙ. ІСТОРІЮ 

ПРО ВІТЧИЗНЯНОГО СУПЕРГЕРОЯ МОЖНА БУДЕ 
ПОБАЧИТИ В КІНОТЕАТРАХ ВОСЕНИ 2021-ГО. А 

ПАРАЛЕЛЬНО З РОБОТОЮ НАД ДЕВЕЛОПМЕНТОМ 
ПРОЄКТУ РЕЖИСЕР СТВОРИВ ВЛОГ, ДЕ НЕ ЛИШЕ 
ЗНАЙОМИТЬ ЗІ СТВОРЕННЯМ ФІЛЬМУ, АЛЕ Й НА 

ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ ТА АНАЛІЗІ АМЕРИКАНСЬКИХ 
ПРИНЦИПІВ КІНОВИРОБНИЦТВА РОЗПОВІДАЄ ПРО 

ТЕ, ЯК ВТІЛИТИ КІНОМРІЮ В ЖИТТЯ. VGL CINEMA 
ЕКСКЛЮЗИВНО ДІЗНАВСЯ, ПРО ЩО БУДЕ «КАПІТАН 

УКРАЇНА» ТА ПРО ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ЗІ СТВОРЕННЯ 
ФІЛЬМУ: З ЧОГО ПОЧАТИ РОБОТУ, ДЕ ШУКАТИ 

ІНВЕСТОРІВ, ЧИМ ЇХ ЗАЦІКАВИТИ ТА, ЗРЕШТОЮ, ЯК 
ДОСЯГТИ РЕЗУЛЬТАТУ. 

Любомир Любомир 
ЛевицькийЛевицький

ний потенціал. Це оз-
начає  –  знімати історії 
в Україні, про нас, але 
прагнути, щоб їх по-
бачив увесь світ. Саме 
таку орієнтацію має 
«Капітан Україна».

АРХІТЕКТУРНИЙ ПЛАН
На прикладі свого но-
вого фільму Любомир 
Левицький ділиться се-
кретами кіновиробни-
цтва та розповідає про 
креативну та бізнесову 
складові, які необхід-
на для втілення ідеї в 
життя. 
Створення фільму по-
рівнює із побудовою 
будинку. Усе почина-
ється з мрії, а далі до-
сить складний шлях від 
закладення фундамен-
ту до зведення остан-
нього поверху.
Перетворити мрію на 

результат  може лише таймінг, без нього не варто й починати. Отже, почи-
наючи роботу над проєктом, старанно розписуємо таймінг. «У мене в ньо-
му на першому місці стоїть сценарій. Він  –  усьому голова, це як фундамент 
будинку, який ми будуємо»,  –  говорить Левицький.
Сценарій починається з логлайну: формулювання в одному реченні, про 
що кіно. Далі  –  створення поепізодного плану, у якому виписаний увесь 
сюжет.
«Робіть це на картках,  –  радить Левицький.  –  Придумуйте, креативте, 
міняйте місцями, і коли  вже продуманий весь фільм до кінця  –  сідайте 
і записуйте в сценарній програмі на комп’ютері. Втім, це буде лише пер-
ший драфт. Як правило, кіно  –  це три, чотири або й більше драфтів. Але 
саме перший необхідний для того, щоб порахувати приблизний кошторис 
кіно».  Він порівнює перший драфт із архітектурним планом: якщо його 
погано зробити  –  будинок впаде. 
З позиції бізнесу, перший крок від точки нуль  –  знайти приміщення для 
роботи. На перший етап девелопмента (а це десь чотири місяці) не потріб-
на велика площа  –  це скоріше продюсерський офіс, де можна зустрічатися 
з людьми. А далі можна починати процес створення компанії. І тут поради 
Левицького відсилають до досвіду провідних фільммейкерів. «У Голлівуді 
всі фільми, які створюються, мають за собою компанії з такими самими 
назвами. Саме їм належать інтелектуальні права на фільм. Ми вирішили 
йти тим самим шляхом і теж так зробили»,  –  розповідає режисер і продю-
сер: ТОВ «Капітан Україна» вже зареєстроване.
Визначення ліміту витрат на кіно неможливе без розуміння, скільки на 
ньому можна заробити. Для цього слід дослідити бокс-офіс в Україні за 
останні роки: це відкриті дані. «Таким чином, ви зрозумієте, скільки може 
максимально заробити кіно в принципі  –  як закордоном, так і в Україні. 
Суму бокс-офісу ділите на три, адже саме так працює кінобізнес»,  –  роз-
повідає Любомир Левицький і нарікає, що в Україні до сьогодні недостат-
ньо уваги приділяють промоції фільмів. «Промо треба починати ще до 
початку зйомок,  –  радить  він. – Часто продюсери не розуміють, що від 

початку треба в бюджеті передбачати кошти на тизери, трейлери тощо  –  
це те, що продає ваш проєкт. Усі найкасовіші українські фільми  –  «Ска-
жене весілля», «Дзідзьо» та інші  –  розпочали промотувати себе задовго 
до початку прокату».

АКТОРСЬКІ ЛАЙФХАКИ
«Моя філософія фільммейкера  –  відкривати нові «зірки», а не користува-
тися вже існуючими. У відборі акторів на «Капітан Україна»  я віддаватиму 
перевагу тим, хто має талант, перед тими, хто має досвід. Я відкритий до 
експериментів»,  –  заохочує режисер акторів перед оголошенням кастин-
гу. І дає рекомендації, як швидше зробити поступ у кар’єрі. На його думку, 
наполегливе відвідування кастингів ще не гарантує успіху. «Багато акторів 
і акторок у Голлівуді створюють власні продюсерські компанії. Якщо ви в 
душі хоч трохи підприємець  –  робіть це теж, не втрачайте свій шанс. Ви 
можете знайти інвестора під певний проєкт, підібрати сценарій і зіграти 
там головну роль, таким чином, створивши кар’єру власними руками. Том 
Круз, Сильвестр Сталлоне, Різ Візерспун і багато інших акторів із світовою 
славою зробили себе самі саме таким чином»  –  розповідає Левицький. 
Таким чином, з’являється зацікавленість у людині не лише як в акторі, але 
і як у підприємці, розширюється коло контактів, налагоджується спілку-
вання з продюсерами й потенційними інвесторами: навіть якщо на пер-
ший раз справа не вийде  –  такого актора-підприємця знатимуть і пова-
жатимуть на ринку. 
А ще він радить не нехтувати постійними тренуваннями  –  репетиціями: 
не треба думати, що камера включиться, і відразу все вийде.
Ще один лайфхак для акторів  –  дихальний. «Чим наші актори відрізня-
ються від західних? Усі голлівудські починають грати на видиху, а от у нас 
чомусь на вдиху. Тож тренуйтесь, дійте, ставайте кращими  і не чекайте, 
що впаде манна з неба». 

КАПІТАН БІЗНЕС
Пошук інвестора  –  нелегке завдання для людей творчих. Але без поєд-
нання креативу й бізнесу проєкту не реалізуватися.
На цьому шляху дуже важливо від початку чітко розподіляти обов’язки 
та формалізувати всі домовленості. За словами Левицького, більшість про-
блем у продакшені виникає з причини недомовленостей. Він радить підпи-
сувати офіційні угоди з усіма, навіть якщо мова йде про найкращого друга.
Коли в проєкті з’являється конкретика: синопсис, сценарій, запрошення 
до копродукції,  –  варто скористатися послугами юриста, що спеціалізу-
ється у сфері інтелектуальної власності. І не забути зареєструвати автор-
ські права на сценарну ідею.
Пошук і спілкування з інвесторами  –  справжнє мистецтво, де поєдну-
ється артистизм і розрахунок. «Мотивація «ви заробите багато грошей»,  
–  не та, з якою треба приходити до інвестора. Зрозуміло, що інвестиції 
в нерухомість або цінні папери більш вигідні. Усе, що ви можете обіцяти 
чесно  –  повернути бюджет. Шукайте поле для інших бонусів для інвес-
тора. Наприклад, ваш проєкт  –  це вдала промокампанія для його інших 
бізнесів»,  –  розповідає Любомир Левицький. 
Рекомендація режисера  –  не треба ходити з простягнутою рукою й ка-
нючити гроші (а саме цим грішать наші кіновиробники): замість просити 
треба пропонувати. Як приклад, він наводить умовну ідею фільму, де двоє 
студентів винайняли квартиру, а пральна машинка виявилася машиною 
часу. Вона може бути Samsung або будь-якої  іншої компанії  –  і це вже 
не просто продакт-плейсмент, а інтеграція бренду в сюжет. І  –  готовий 
інвестор.
Нормальні питання від потенційного інвестора  –  довести, що фільм 
складеться, отримати гарантії вкладення інвестицій і пояснити, як будуть 
повернуті гроші. І до цих питань треба бути готовим.
«Якщо ви не знаєте, як повернуться гроші, не знаєте, скільки віддає ринок  
–  вам ніхто не довірить грошей. І це не означає, що ви недостатньо тала-
новиті або у вас поганий проєкт –  ви просто непідготовлені. А до інвесто-
рів треба йти підготовленим», – пояснює Любомир Левицький і акцентує 
увагу на основних пунктах бізнес-плану: про що проєкт, коротко викла-
дений сюжет і комерційна модель (на які ринки розрахований проєкт і де 
його заробіток).
«Усім, хто має кіномрію, я пропоную писати сценарії, займатися самодеве-
лопментом і навчитися робити ефектні презентації.  Правильно зроблена 
презентація  –  це половина справи. Зустріч з інвестором не проходить без 
неї»,   –  резюмує режисер. 

ЛЮБОМИР ЛЕВИЦЬКИЙ – кінорежисер, продюсер, сценарист. 15 років 
працює із повнометражним кіно. Навчався в кіношколі в Німеччині. 
З 2017 року працює на два ринки  –  Україну і США. У фільмографії  –  пер-
ший український трилер «Штольня»( 2006 ), пригодницько-кримінальний 
«Ломбард» (2013), молодіжно-містичний фільм «Тіні незабутих предків» 
(2013), тінейджерська комедія «Селфіпаті» (2016). На 2020 рік запланова-
ний вихід фільму «Скелет у шафі» – продюсерський і режисерський дебют 
у Голлівуді. На 2021-й – екшен з елементами містики «Капітан Україна».

Фото: Юлія Вебер/Julia Weber

CI
NE

M
A 

 У
КР

АЇ
НА

  №
 2

7-
28

. 2
02

0 
   

CINEM
A  УКРАЇНА  №

 27-28. 2020    



4746

К Р У П Н И М  П Л А Н О МК Р У П Н И М  П Л А Н О М

КЛІНТ ІСТВУД: КЛІНТ ІСТВУД: 
«ЗАЛИШАТИСЯ В СІДЛІ»«ЗАЛИШАТИСЯ В СІДЛІ»

ЛЕГЕНДІ АМЕРИКАНСЬКОГО КІНЕМАТОГРАФУ КЛІНТУ ІСТВУДУ 31 ТРАВНЯ ВИПОВНИЛОСЯ 90!

Про цю людину хочеться говорити цифрами й цитатами. Він так багато зробив 
для американського та світового кінематографа, що іноді не віриться, що це до 
снаги одній людині. Вихідець з робочої сім'ї, батьки якого працювали на заводі, 
він назавжди вписав своє ім'я в історію кіномистецтва. Будучи нащадком перших 
англійських переселенців, він не лише втілив на екрані власних героїв-одинаків 
для декількох поколінь американців, але й став творцем кінофільмів, які зрозу-
мілі кожному. Як і належить справжньому фільммейкеру, Клінт Іствуд упродовж 
усієї 65-річної кар'єри йшов своїм індивідуальним шляхом, підпорядковуючи хід 
фільмів уже однією своєю присутністю. Причому неважливо, був він у них акто-
ром, режисером, продюсером чи композитором.

«Усе моє життя – це одна велика імпровізація». Ніколи толком не вивчаючи ак-
торську майстерність або основи режисури, Клінт Іствуд досі вважає за краще до-
віряти своїм інстинктам. «Я не вивчав драму – я вивчав менеджмент, як більшість 
тих людей, які не знають, чого хочуть». Високого блакитноокого юнака, що тіль-
ки-но прийшов з армії, помітили й запросили зніматися в масовках. Відомим він 
став після участі в телевізійному вестерні «Роухайд». Упродовж майже семи ро-
ків він грав переганяльника худоби й настільки вжився в роль, що Серджіо Лео-
не запросив його на зйомки до Італії у вестерні «За жменю доларів». Цей фільм 
став першим в історії кіно спагеті-вестерном, а у світовому кінематографі з'явив-
ся образ останнього ковбоя Голлівуда. Згодом він кочуватиме разом з його вико-
навцем від фільму до фільму, зазнаючи при цьому лише незначних змін.

Людина без імені, Брудний Гаррі, Вільям Манні, Волтер Ковальські – усіх ство-
рених ним численних героїв об'єднує індивідуалізм, непроникність і мовчазна 
впевненість у собі. «Чоловіки, впевнені у своїй мужності й внутрішньо врівнова-
жені, не стануть відчиняти стусаном двері, кривдити жінок і знущатися з геїв». 
По суті, Клінт Іствуд постійно грає самого себе й не морочиться з тим, як вжи-
тися в роль і знайти мотивацію для своїх героїв. Крім того, як режисер він вима-
гає того самого від своїх акторів. Ні для кого не секрет, що Клінт Іствуд не лише 
намагається знімати сцени з першого дубля, але й вважає за краще, щоб актори 
обходилися без репетицій. А все тому, що він щиро вірить у правдивість перших 
емоцій. Том Генкс у своєму інтерв'ю розповів, що під час зйомок фільму «Диво на 
Гудзоні», у якому він грав командира пасажирського екіпажа, що приземлив літак 
після виходу з ладу обох двигунів, відчував неймовірне хвилювання перед зйом-
ками. Оскільки за сценарієм його герой повинен був свідчити в суді, акторові 
треба було запам'ятовувати величезні тексти й вести довгі діалоги з виконавцем 
ролі другого пілота. Тому, незважаючи на заборону Клінтом Іствудом спільних 
репетицій, Том Генкс таємно зустрічався з Аароном Екгартом перед зйомками 
важливих сцен, щоб все ж разом з ним пройтися по тексту. Іноді їм навіть дово-
дилося це робити телефоном, щоб не викликати підозр грізного Іствуда. Як би 
не було, а уявляти, як двократний лауреат премії Оскар ховається від режисера й 
таємно репетирує сцени, неймовірно весело.

Втім, якщо говорити про нагороди, то в самого Клінта Іствуда їх більше ніж до-
статньо. Лише «Оскарів» у нього п'ять штук. Але, безумовно, найбільшим його 
досягненням є той факт, що відколи в 1971 році відбувся його режисерський де-
бют, Клінт Іствуд знімає практично по одному фільму на рік. І це незважаючи на 
досить поважний вік. Подібно до того як він грає у свій улюблений гольф, режи-
сер вистрілює своїми фільмами, ніби м'ячами, які приземляються то ближче до 
лунки, то скочуються у високу траву. «Мені часто докоряють, що я занадто швид-
ко рухаюся вперед, знімаючи кінострічки. Я не думаю, що я рухаюся швидко. Я 
просто рухаюся». До того ж здається, що чим старше він стає, тим серйозніші 
його наміри не зупинятися на досягнутому. «Було б чудово, якби можна було і в 
105 знімати фільми».

Здається, ще не всі встигли обговорити його останній фільм «Наркокур'єр», у 
якому він до того ж зіграв головну роль, як у грудні минулого року вже вийшла 
нова стрічка «Справа Річарда Джуелла». Сюжет базується на реальній історії, що 
сталася в 1996 році під час проведення Олімпійських ігор в Атланті. Охоронець 
на ім'я Річард Джуелл виявив у парку бомбу й тим самим врятував життя сотням 
відвідувачів концерту. Але через декілька днів його незаслужено звинуватили в 
тому, що він сам підклав цю бомбу для того, щоб прославитися своїм героїчним 
вчинком.

З прославленим режисером ми зустрілися в лос-анджелеському готелі Four 
Seasons через день після одного з перших показів фільму. Згодом виконавицю 
ролі матері головного героя Кеті Бейтс Кіноакадемія Голлівуда номінувала на 
премію «Оскар» «За найкращу жіночу роль другого плану». Таким чином, Кеті 
Бейтс поповнила список акторів, які були номіновані на престижну кінопремію 
завдяки невтомній роботі Клінта Іствуда. Втім, сам він говорить, що вся річ у 
тому, що він живе не минулим, а сьогоденням. І ще – мріями про майбутнє. «Не 
будь я мрійником, я б нічого не досяг. І вже точно не став би займатися такими 
дурницями, як грати в кіно».

– Як у вас виникла ідея зняти фільм про Річарда Джуелла?
– Я прочитав статтю Марі Бреннер у журналі Vanity Fair, яка називалася «Аме-
риканський кошмар: Балада про Річарда Джуелла». Ця історія зацікавила мене 
тим, що, по суті, була справжньою американською трагедією. У гонитві за сен-
саціями преса поспішає робити раптові висновки, які можуть повністю зруйну-
вати чиїсь життя. Та і ФБР повелося не кращим чином. У молодості я відчував 
величезну повагу до людей, які там працювали. Часто це були бідні люди, що 
служили вірою і правдою американському суспільству. Я сподіваюся, що істо-
рія Річарда не стане нормою.

– Розкажіть про те, як ви запросили Пола Волтер Хаузера на роль головного 
героя?
– Коли я займався пошуком актора на цю роль, то хтось з моїх колег порадив 
мені подивитися фільм «Я, Тоня», у якій одну з ролей грав Пол. Ми всі в нашій 
продакшн-компанії Malpaso були вражені тим, наскільки він зовні був схожий на 
нашого героя. Я трохи хвилювався, чи впорається він з акторським завданням. 
Але Пол виявився професіоналом.

– Розкажіть про те, якими принципами ви керуєтеся, працюючи з акторами?
– Від підбору правильних акторів на ролі багато в чому залежить успіх стріч-
ки. Наприклад, це чітко видно у випадку з Полом – він був народжений зіграти 
роль Річарда Джуелла. Звичайно, зовнішня схожість не найголовніша в створенні 
екранного образу, потрібна ще й акторська майстерність. Але Пол є копією Річар-
да! Навіть матір Річарда була приголомшена, коли побачила його в ролі власно-
го сина. Після того як актори підібрані, я просто складаю увесь пазл воєдино. З 
іншого боку, я намагаюся не надмірно аналізувати ситуацію, а просто довіряти 
власним інстинктам.

– При цьому ви спираєтеся на власний акторський досвід?
– Розумієте, акторська діяльність за своєю природою не є інтелектуальною. Вона 
більше пов'язана зі здібностями бачити речі певним чином, їх мають деякі люди. 
І чим більш інстинктивно актор може зрозуміти, кого йому належить грати, тим 
більше розвинуті в нього ці здібності. Це називається гра, і вона повинна відбу-
ватися легко. З роками я швидше можу зрозуміти, як працювати з тим чи іншим 
актором, як допомогти йому надихнутися й видати те, що зараз мені необхідно 
для цієї сцени.
Якби акторська діяльність вимагала наявності величезного інтелекту, то, повірте, 
я ніколи б не добився успіху в цій професії (посміхається). Звичайно, багато ак-
торів мають інтелект, але він абсолютно необов'язковий. Це дуже цікава профе-
сія. Але це точно не математика, у якій присутнє поняття абсолюту.

– У кого з акторів особливо розвинені такі здібності?
– Мені досі приносить задоволення дивитися гру акторів у старих фільмах. На-
приклад, зовсім нещодавно я переглядав стрічку «Це прекрасне життя» і насо-
лоджувався грою Джиммі Стюарта. Я навіть замислився над тим, що він робить 
такого на екрані, що його герой досі чіпає серця глядачів? І в чому відмінність 
сьогоднішніх акторів? Багато хто з них створив безліч прекрасних образів, але... Я 
сам не можу пояснити секрет чарівності акторської гри того далекого часу.

– Ваша власна акторська кар'єра почалася на початку п'ятдесятих. Якщо повер-
нутися в той час, коли ви знімалися в «Роухайд», про що ви тоді мріяли?
– Я мріяв покінчити з «Роухайд» (сміється). Спочатку, звичайно, працювати на 
телебаченні було цікаво, але потім я був радий поїхати в Італію й зніматися у 
фільмах. Насправді, мені неймовірно пощастило, що фільми з моєю участю мали 
успіх. Адже ти ніколи не знаєш, що, врешті-решт, вийде. Участь у будь-якому кіно-
проєкті можна порівняти із ставками в казино в Лас-Вегасі. У гольфі є такий вислів: 
«Я вважаю за краще, щоб мені пофортунило, ніж щоб я був хороший у грі». Те саме 
в кіно. Якщо тобі поталанить, тобі попадеться хороший матеріал. Хоча в кіно так 
багато всього, де тобі треба, щоб тобі пощастило. І кожного разу це абсолютно нова 
гра. Коли тобі здається, що ти ніби схопив Бога за бороду,  і ось тобі!

– Ви вже працюєте над наступним фільмом?
– Так, ми розглядаємо пару проєктів і вирішуємо, яким з них зайнятися найближ-
чим часом. Це те, чому я став режисером. Коли мені остаточно набридне дивити-
ся на себе на екрані, я зможу дивитися через призму робіт інших акторів і радіти 
тому, що ми все зробили правильно. І повірте, цей час уже настав.

– А є щось, що допомагає вам відпустити контроль?
– Stormy Daniels? (посміхається)

– Ви не збираєтеся зупинятися?
– Навпаки, я все ще насолоджуюся їздою на своєму уявному коні!

Спеціально для VGL сinema Лєна Бассе, Лос-Анджелес, 2020

Клінтон (Клінт) Іствуд-молодший (англ. Clinton «Clint» Eastwood, Jr., народ. 31 травня 1930 року, Сан-Франциско, Каліфорнія, США)  – американський 
кіноактор, кінорежисер, композитор. Володар п'яти нагород Американської кіноакадемії: чотирьох премій «Оскар» у номінаціях «Найкращий режи-
сер» і «Найкращий фільм року», а також «Нагороди імені Ірвінга Тальберга» за продюсерський внесок у кіномистецтво  та Національної медалі США в 
галузі мистецтв (2009). Командор ордена Почесного легіону, командор ордена Мистецтв і літератури (Франція) , офіцер ордена Мистецтв і літератури 
(Франція), нагороджений орденом  Вранішнього сонця 3 ступеня, володар премій «Золотий глобус» (1989, 1993, 2005), «Сезар» (1998, 2004, 2006, 2010), 
«Золотий лев» (2000).
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І Н С А Й Д

РЕЗУЛЬТАТИ БОКС-ОФІСУ УКРАЇНСЬКИХ ФІЛЬМІВ ЗА 2019 РІК
ЩОРОКУ УКРАЇНСЬКІ РЕЖИСЕРИ ВСЕ БІЛЬШЕ ТІШАТЬ ГЛЯДАЧІВ – ЯК КІЛЬКІСТЮ, ТАК І ЯКІСТЮ НОВИХ РОБІТ. УКРАЇНСЬКІ ГЛЯДАЧІ ВЖЕ ЗВИКЛИ ДО ТОГО, ЩО ВІТЧИЗНЯНІ 
ФІЛЬМИ РЕГУЛЯРНО ВИХОДЯТЬ У ПРОКАТ І  ОСТАННІМ ЧАСОМ УЖЕ НАВІТЬ КОНКУРУЮТЬ МІЖ СОБОЮ ЗА ГЛЯДАЦЬКУ АУДИТОРІЮ. ЗА КІЛЬКІСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 
ВИРОБНИЦТВО ВІТЧИЗНЯНОГО КІНО У  2019 РОЦІ ЗАЛИШИЛОСЯ ПРИБЛИЗНО НА РІВНІ ПОПЕРЕДНЬОГО 2018-ГО: МИНУЛОРІЧ УКРАЇНСЬКІ РЕЖИСЕРИ, ПРОДЮСЕРИ Й 
ПРОДАКШЕНИ ПРЕДСТАВИЛИ МАЙЖЕ ТРИ ДЕСЯТКИ НОВИХ ФІЛЬМІВ. ДЕЯКІ З НИХ ЗАНАДТО ДОВГО ПРОХОДИЛИ СВІЙ ШЛЯХ ДО ПРЕМ'ЄРИ, ЧАСТИНА НАВІТЬ ВСТИГЛА 
ВТРАТИТИ АКТУАЛЬНІСТЬ І ОБРОСЛА ЗАЙВИМ КІНОВАНТАЖЕМ. ІНШІ, ПО-СПРАВЖНЬОМУ ЯКІСНІ Й ТАКІ, ЩО ВСЕЛЯЮТЬ ГОРДІСТЬ ЗА УКРАЇНСЬКИЙ КІНЕМАТОГРАФ, 
ДОВОДИТЬСЯ ВИШУКУВАТИ ПО ФЕСТИВАЛЯХ І ОБМЕЖЕНИХ ПОКАЗАХ, ПЕРШ НІЖ ЇХ ЗМОЖЕ ПОБАЧИТИ МАСОВИЙ ГЛЯДАЧ. КРІМ ТОГО, МИ ПОБАЧИЛИ ВРАЖАЮЧІ КІНОРОБОТИ, 
ЗНЯТІ В КОПРОДУКЦІЇ З ІНШИМИ КРАЇНАМИ. ЩОБ НЕ БУТИ ГОЛОСЛІВНИМИ, ДО ВАШОЇ УВАГИ КОНКРЕТНІ ЦИФРИ БОКС-ОФІСУ УКРАЇНСЬКИХ ФІЛЬМІВ ЗА 2019 РІК.

№ Назва фільму Дістриб’ютор Дата релізу Бокс-офіс Бюджет 
фільму

1 11 дітей з Моршина UFD 03.01.2019 5 854 261 15 300 000

2 Зустріч однокласників MMD 31.01.2019 8 106 580 -

3 Крути 1918 B&H film Distribution Company 02.07.2019 7 253 182 51 941 335

4 Продюсер MMD 14.02.2019 2 869 088 -

5 Людина з табуретом Самокат 21.02.2019 280 570 -

6 Ефір В&H film Distribution Company 21.02.2019 518 324 85 838 129

7 Малевич Самокат 28.02.2019 41 315 -

8 Свінгери 2 Вольга Україна 01.03.2019 14 324 711 -

9 Гуцулка Ксеня В&H film Distribution Company 07.03.2019 3 715 092 47 742 754

10 Давай, танцюй! MMD 21.03.2019 6 978 428 -

11 Вулкан UFD 04.04.2019 378 888 9 989 998

12 Українська нова хвиля Довженко-Центр 11.04.2019 610 000 -

13 СКВОТ32 MMD 11.04.2019 539 124 12 285 500

14 Поліна і таємниця кіностудії MMD 22.08.2019 1 507 871 54 460 860

15 Іловайськ 2014. Батальйон «Дон-
бас» В&H film Distribution Company 29.08.2019 3 998 124 -

16 Заборонений В&H film Distribution Company 05.09.2019 6 975 208 44 017 000

17 Фокстер &Макс FILM.UA Distribution 19.09.2019 8 423 900 51 500 000

18 Холодна кров FILM.UA Group 03.10.2019 477 114 73 877 206

19 Захар Беркут MMD 10.10.2019 35 507 049 75 000 000

20 Співає Івано-Франківськ 
Теплокоменерго MMD 17.10.2019 438 871 1 169 000

21 Клара та чарівний дракон MMD 26.10.2019 6 746 925 -

22 Халепа на 5BAKSIV FILM.UA Distribution 07.11.2019 406 679 8 402 600

23 Додому 86PROKAT 07.11.2019 1 833 447 20 056 800

24 Готель Едельвейс UFD 21.11.2019 445 170

25 Ціна правди MMD 28.11.2019 9 613 979 272 952 630

26 Чорний ворон Артхаус Трафік 05.12.2019 4 101 484 23 746 900

27 Скажене весілля 2 ParakeeT film 25.12.2019 41 235 050 15 000 000
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УКРАЇНСЬКИЙ КІНОПРОКАТ – 2020: 
ЗАРОБІТКИ ЗИМИ ТА ВТРАТИ КАРАНТИННОЇ ВЕСНИ

За три, точніше два з половиною, місяці 2020 року на екрани українських 
кінотеатрів вийшли 67 стрічок, не рахуючи двох добірок і фестивалів. Про-
кат іще 17 фільмів тривав із 2019-го: чотири з них увійшли до топа найка-
совіших за звітний період, а два – сумарно принесли понад $2 млн.
Загалом бокс-офіс за перший квартал 2020 року становив трохи  більше 
ніж 651,9 млн грн, або $26,38 млн. Проти аналогічного періоду минулого 
року це свідчить про його спад як у гривневому, так і доларовому еквіва-
ленті. Притому різниця між зборами в гривні й доларах доволі істотна, це 
наслідок коливання курсу та зміцнення гривні наприкінці 2019-го – почат-
ку 2020-го. Однак звертаємо увагу, що йдеться про дані зі зборів 48 стрічок, 

З плюсів можна відзначити більшу кількість релізів, що зібрали понад $1 
млн, – у першому кварталі 2020 року їх виявилося дев'ять. Водночас кіль-
кість, на яку продали понад 200 тис. квитків, проти аналогічного періоду 
2019-го не змінилася. І навіть могла бути вищою – фільмові «Людина-не-
видимка» (The Invisible Man) забракло лише 4 600 квитків.
Лідер прокату – американська комедія «Джентльмени» – зібрав майже на  

*Без урахування тематичних добірок і фестивалів

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КІНОПРОКАТУ В УКРАЇНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРШОГО КВАРТАЛУ 2019-2020 РР.

ДВАДЦЯТКА НАЙКАСОВІШИХ ФІЛЬМІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРОКАТІ ЗА ПЕРШИЙ КВАРТАЛ 2020 РОКУ (2 СІЧНЯ – 15 БЕРЕЗНЯ)

Звітний період 03.01.2019 – 31.03.2019 02.01.2020 – 15.03.2020 Різниця

Кількість релізів* 87 67 -20

Кількість релізів, за якими надані дані 62 48 -14

Бокс-офіс, $ млн 26,5 26,38 -0,12

Бокс-офіс, млн грн 727,87 651,91 -75,96

Загальна відвідуваність за період, млн 7,99 6,69 -1,3

Кількість фільмів, касові збори яких пере-
вищили $1 млн 7 8 1

Кількість фільмів, на які продано понад 
200 тис. квитків 11 11 -

Середня ціна квитка, $ 3,31 3,94 0,63

Середня ціна квитка, грн 91,09 97,43 6,34

Лідер за кількістю проданих квитків, тис.
Як приборкати дракона – 3: При-
хований світ (How to Train Your 
Dragon: The Hidden World), 804

Джентльмени (The Gentlemen), 
707  -

Лідер за касовими зборами за період, $ млн Капітан Марвел (Captain Marvel) 
2,91

Джентльмени (The Gentlemen), 
3,01  -

Фільм Прокатник Дата 
прем'єри

Каса прем'єр-
ного вікенду, $

Загальна 
каса, $

Кількість 
проданих 
квитків

1. Джентльмени / The Gentlemen Вольга Україна 30.01.2020 570 571 3 107 936 707 345

2. Дулітл / Dolittle B&H 09.01.2020 1 153 792 2 655 035 681 361

3. Погані хлопці назавжди / Bad Boys for 
Life B&H 23.01.2020 1 047 247 2 316 688 555 411

4. Їжак Сонік / Sonic the Hedgehog B&H 13.02.2020 969 449 2 171 791 608 380

5. Щасливого Різдва / Last Christmas B&H 01.01.2020 643 304 1 228 683 314 270

6. Джуманджі: Наступний рівень / Jumanji: 
The Next Level B&H 12.12.2019 1 521 275 1 213 327 271 210

7. Хижі пташки (та фантастична Харлі 
Квін) / Birds of Prey: And the Fantabulous 
Emancipation of One Harley Quinn

Кіноманія 06.02.2020 555 910 1 104 041 268 985

8. Поклик пращурів / The Call of the Wild UFD 20.02.2020 440 699 1 007 668 263 362

9. Скажене весілля 2 MMD UA 25.12.2019 561 523 849 976 222 061

10. Людина-невидимка / The Invisible Man B&H 27.02.2020 369 062 798 326 195 409

11. Вперед / Onward Кіноманія 05.03.2020 540 424 771 530 202 547

12. Шпигуни під прикриттям / Spies In 
Disguise UFD 25.12.2019 328 911 753 082 212 576

13. 1917 B&H 30.01.2020 160 724 726 522 161 522

14. Острів фантазій / Fantasy Island B&H 13.02.2020 379 652 702 266 180 578

15. Під водою / Underwater UFD 09.01.2020 208 321 422 797 102 605

16. Маленькі жінки / Little Women B&H 30.01.2020 101 164 404 526 106 800

17. Мої думки тихі Артхаус Трафік 16.01.2020 67 160 401 704 108 142

18. Зоряні війни: Скайвокер. Сходження / 
Star Wars: The Rise Of Skywalker Кіноманія 19.12.2019 806 581 399 092 75 378

19. Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке UFD 01.01.2020 111 720 390 178 118 977

20. Наші котики B&H 30.01.2020 85 080 354 304 100 949

Разом перша десятка: 16 453 471 4 087 794

Разом перша двадцятка: 21 779 474 5 457 868

позаяк не всі дистриб’ютори надають інформацію. Крім того, для розра-
хунків узятий середній курс долара 24,71 грн, тоді як у січні курс становив 
23,68 грн за один «зелений».  Гривня продовжує падати, і з урахуванням 
пандемії та й загалом економічної ситуації після завершення карантину 
невідомо, якою мірою ще просяде національна валюта. У будь-якому разі 
збори в доларах скоротяться.
За звітний період було продано 6,69 млн квитків, що на 1,3 млн менше, ніж 
у першому кварталі 2019 року. Проте середня ціна квитка продовжувала зро-
стати: з $3,04 у першому кварталі 2018-го до $3,94 станом на березень 2020-го.

$200 тис. більше, ніж топ-стрічка першого кварталу минулого року. Але 
відвідуваність була меншою: різниця знову ж таки пояснюється коливан-
ням курсу валют 2019-2020 років.
Приємною новиною можна назвати потрапляння до топа першого кварта-
лу 2020-го відразу чотирьох проєктів національного виробництва.
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На частку двадцяти найкасовіших стрічок припало майже 82,6 % загаль-
ного бокс-офісу та 71 % усіх проданих квитків. Більшість – за дистриб’ю-
тором B&H: 10 стрічок із 20 із сумарною виручкою $12,57 млн.
Найуспішнішою серед фільмів українського виробництва стала комедія 
«Скажене весілля 2» спільного виробництва FILM.UA та «Прототип про-

Якщо часто найжорсткіша боротьба спостерігається між дистриб’юто-
рами B&H, UFD і «Кіноманія», то цього разу до першої трійки увійшов 
прокатник «Вольга Україна». Як видно з таблиці, у тому йому дуже допо-
міг реліз уже згаданих «Джентльменів» – у результаті «Вольга» вийшла 
на друге місце після B&H.
Водночас за результатами огляду бокс-офісу України в березні, коли ра-
хували збори лише тих фільмів, прем'єра яких відбулася 2020-го, B&H по-
долав позначку 300 млн грн. Якщо бути точним, то 300 523 488 грн і 55 % 
бокс-офісу дебютних стрічок поточного року. Далі йде «Вольга Україна» 
з показником 99 184 927 грн і часткою зборів 18 %. Але якщо враховувати 
всі проєкти, включно з тими, що перебували в прокаті від 2019-го, то 

ЗБОРИ УКРАЇНСЬКИХ КІНОПРОКАТНИКІВ  2020 РОКУ (2 СІЧНЯ – 15 БЕРЕЗНЯ)

УКРАЇНСЬКІ ФІЛЬМИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРОКАТІ ЗА ПЕРШИЙ КВАРТАЛ 2020 РОКУ (2 СІЧНЯ - 15 БЕРЕЗНЯ)

Прокатник
Кількість 
релізів за 

період

Кількість 
релізів, за яки-
ми надані дані

Загальні касові 
збори за період, 

$ млн

Загаль-
на відвідува-

ність за період, 
осіб

Найкасовіший реліз за 
період, $ млн

B&H Film Distribution 12 (+5*) 12 (+5*) 13,8 3,5 млн Дулітл (Dolittle), 2,66

Ukrainian Film 
Distribution 9 (+3*) 9 (+3*) 3,84 1,04 млн Поклик пращурів (The Call of the 

Wild), 1

Кіноманія 9 (+7*) 9 (+7*) 3 735,2 тис.

Хижі пташки (та фантастична 
Харлі Квін) (Birds of Prey: And the 
Fantabulous Emancipation of One 

Harley Quinn), 1,1

Вольга Україна 10 (+1*) 9 (+1*) 4,01 954 тис. Джентльмени (The Gentlemen), 3,1

MMD UA 5 (+1*) 5 (+1*) 1,22 334 тис. Скажене весілля 2, 0,85

Артхаус Трафік 7 2 0,41 111 тис. Мої думки тихі, 0,4

дакшн» – касові збори склали 21 005 877 грн за 222 061 проданий кви-
ток. Проєкт обійшов такі, на перший погляд, багатообіцяючі релізи, як 
«1917» або «Зоряні війни: Скайвокер. Сходження».
Переходимо до зборів українських прокатників.

*З урахуванням стрічок, прокат яких стартував 2019 року, але за винятком тематичних добірок та фестивалів

частка B&H трохи просяде – до 52,3 %, хоча каса збільшиться відразу до 
341 130 685 грн. Утім, бокс-офіс «Вольга Україна» майже не зміниться – 
99 189 867 грн. А «дихати в потилицю» відразу почне UFD, що разом із 
релізами 2019 року нарощує збори з майже 60 млн грн до 94 892 696 грн.
За перший квартал 2020-го відбулися прем'єри восьми фільмів укра-
їнського виробництва. Але найуспішнішою з погляду бокс-офісу стала 
вищезгадана комедія «Скажене весілля 2» – реліз 2019 року. З релізів 
2020-го найкасовішим виявилася драмеді «Мої думки тихі» дистриб’ю-
тора «Артхаус Трафік»: попри меншу відвідуваність, ніж у фентезі «Пе-
кельна Хоругва, або Різдво Козацьке», стрічці вдалося зібрати майже на 
285 тис. грн більше.

Протягом останніх двох років (і раніше) спостерігалося зростання 
касових зборів і відвідуваності, через що 2020-го можна було б очі-
кувати коли не збільшення бокс-офісу, то принаймні не нижчого по-
казника, ніж 2019-го. А це, грубо кажучи, не менше ніж 100 млн грн.
Маржа українських кінотеатрів історично становить 50 % від бокс-
офісу тієї чи іншої стрічки, тоді як інші 50 % забирають дистриб’ю-
тори, після чого діляться часткою з творцями фільмів. Не секрет, 
що найуспішнішими в українському прокаті стають американські 
блокбастери на кшталт чергової частини франшизи «Месники» (The 
Avengers). Тому пильну увагу приділяють тому, що виробляє аме-
риканський ринок (або створюється на замовлення американських 
студій-мейджорів). На найближчий час були заплановані релізи 
таких голлівудських стрічок: «Чорна вдова» (Black Widow), «Фор-
саж-9» (F9), «Бонд-25»/«007: Не час помирати» (No Time To Die), 
«Кращий стрілець: Меверік» (Top Gun: Maverick ), «Тихе місце - 2» 
(A Quiet Place: Part II), «Їжак Сонік» (Sonic the Hedgehog), «Мулан» 
(Mulan), а також повнометражні анімації «Посіпаки. Становлення 
Лиходія» (Minions: The Rise of Gru) і «Губка Боб: Втеча Губки» (The 
SpongeBob Movie: Sponge on the Run).
Зі згаданих проєктів у березні українські кінотеатри планували 
показати «Тихе місце - 2» та «Мулан», але через карантин перший 
фільм посунули на 4 вересня, другий – на 27 серпня. «Чорна вдова» 
та «Форсаж-9», реліз яких був намічений на травень, теж перенесли 
на пізніший термін, причому «Форсаж-9» – одразу на 2 квітня на-
ступного року. А 25-ту частину «Бондіани» посунули з 3 квітня на 
25 листопада. Прем'єру «Кращий стрілець: Меверік», заплановану 
на червень, перенесено  на 23 грудня 2020-го. Тобто на літо творці 
особливо не сподіваються... Хоча «Губка Боб: Втеча Губки» стоїть на 
31 липня.

СКІЛЬКИ НЕДОРАХУВАВСЯ УКРАЇНСЬКИЙ КІНОПРОКАТНИЙ РИНОК?
До кінця березня кінотеатри не заробили приблизно 35-40 млн грн на прокаті 
та не отримали орієнтовно 17-20 млн грн на попкорн-барах (зазвичай до 50 % 
доходу кінотеатрів). Тобто вже 52-60 млн грн за півмісяця. Ще 35-40 млн грн 
недозаробили дистриб’ютори з продюсерами. Тобто лише за другу половину 
вересня кінотетаральний ринок недобрав майже 100 млн грн. До цієї суми 
варто ще додати  втрати від кінотеатральної реклами (а її обсяги становлять 
за розрахунками Всеукраїнської рекламної коаліції до 5-6 млн грн на місяць).
Якщо взяти бокс-офіс за 2019 рік, що склав 2 млрд 883 млн 690 тис. грн, то 
половина грошей кінотеатрів за рік – 1 млрд 441 млн 845 тис. грн, або, гру-
бо кажучи, у середньому 120 млн 153 тис. грн на місяць. На самому лише 
кінопрокаті, без інших статей доходу. Цьогоріч прогнозували зростання 
річного бокс-офісу, тобто середній показник бокс-офісу перевищив би 
240 млн грн на місяць. Тому не менш як 550-600 млн грн можна сміливо зара-
хувати до збитків кінотеатрального бокс-офісу України за карантинну весну
 2020 року. Плюс ще до 15 млн грн – недобори по рекламі в кінотеатрах. Плюс 
витрати на оренду, зарплату співробітникам, збитки від непродажу попкор-
ну, кока-коли та інших «смаколиків» – а це ще не один десяток мільйонів 
гривень… От і виходимо лише за березень-травень на позначку 750-800 млн 
грн просідання реальних обсягів ринку. Червень сміливо додасть ще мінімум 
300 млн грн недоотриманих коштів. Якщо кінотеатари відновлять роботу із 
середини липня – плюсуємо ще 150 млн грн. Ну а далі, з огляду на те що дія-
тимуть обмежувальні карантинні заходи відвідуваності та й сам глядач буде 
боятися перші декілька місяців ходити масово в кіно, виходимо на показни-
ки втрати галузі від пандемії не менш як 1,5 млрд грн тільки цього року.

№
пор.

Дата 
прем'єри Фільм Прокатник Загальна каса, 

$
Загальна відвідуваність,

осіб
Загальна каса, 

грн

1 01.01.2020 Пекельна Хоругва, 
або Різдво Козацьке UFD 390 178 118 977 9 642 675

2 16.01.2020 Віддана Вольга Україна 256 817 71 490 6 346 852

3 16.01.2020 Мої думки тихі Артхаус Трафік 401 704 108 142 9 927 516

4 23.01.2020 ЕКС Кіноманія 18 731 5 558 462 905

5 30.01.2020 Наші котики B&H 354 304 100 949 8 756 097

6 13.02.2020 Гола правда Кіноманія 175 732 47 280 4 342 955

7 27.02.2020 Черкаси MMD UA 262 639 73 428 6 490 729

8 05.03.2020 Побачення у Вегасі Вольга Україна 262 803 67 441 6 494 791

ТЕКСТ: БОРИС СИДОРЕНКО, АРТЕМ ВАКАЛЮК
MBR.COM.UA
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БАЙКОНУР.       
ВТОРГНЕННЯ
ЗЙОМКА В НЕЛЮДСЬКИХ УМОВАХ НА ЗАКРИТІЙ ВІЙСЬКОВІЙ БАЗІ, РИЗИК НЕ ПОВЕРНУТИСЯ 
ДОДОМУ, СПЕКА Й ГОЛОД, А ПІСЛЯ ЦЬОГО 2 РОКИ РОБОТИ НАД ФІЛЬМОМ - ЦЕ ВСЕ ВЖЕ ПОЗАДУ. 
У 2020 РОЦІ НА ВЕЛИКИХ ЕКРАНАХ З‘ЯВИТЬСЯ СТРІЧКА, ЯКА ВАРТУВАЛА ВСІХ ЦИХ ВИПРОБУВАНЬ, - 
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ПРОЄКТ «БАЙКОНУР. ВТОРГНЕННЯ»

Про авторів:

«Байконур. Вторгнення» 
- це новий проєкт 
компанії DGTL RLGN 
та творчої команди 
Insiders Project, що 
раніше відзняли 
10-серійну програму 
у форматі Urban 
Exploration, у якій 
показали всі таємні 
закутки Києва: 
без страховки й 
спорядження забралися 
на найвищі будівлі 
міста й пролізли в 
найглибші тунелі, 
показали зворотний 
бік столиці. Їм цього 
було замало — 
вони вздовж і 
поперек обійшли 
Чорнобиль, зняли про 
це повнометражну 
стрічку й виклали в 
мережу. «Байконур. 
Вторгнення» став для 
них новим викликом. 
Чи впоралися хлопці? 
Дивіться вже зовсім 
скоро!

Режисер-оператор: Ангел Ангелов
Головний герой: Дмитро Громов
Продюсери:  Віталій Шереметьєв, Ольга 
Безхмельніцина, Микита Стрижевський
Звукорежисер: Артем Бабурін
Виробництво: DGTL RLGN та Insiders Project
Постпродакшн: DGTL RLGN за підтримки УКФ
Автори ідеї, сценаристи: Ангел Ангелов і Дмитро Громов

Про фільм:

Міський дослідник Дмитро й оператор Ангел таємно 
прокрадаються на закритий військовий об‘єкт 
- космодром «Байконур», який зараз орендує 
Російська Федерація. Із собою в них мінімальний 
запас їжі - кілька бляшанок консервів і 4 літри 
води. Казахстан, спека понад 40 градусів, усюди 
військові. Як хлопцям вдасться обійти охорону, що 
вони знайдуть на космодромі й чи витримає їхня 
психіка такі навантаження? До того ж головні герої 
не грають ролі, вони справді поїхали на «Байконур» 
і показують вам, як це було. Фільм не побудований на 
реальних подіях, він відзнятий у реальних умовах.

Режисер-оператор Ангел Ангелов розповідає:
«Мені хотілося кинути камеру й взагалі не займатися зйомкою, 
нічим не займатися. Серйозно. Ми ходили, як привиди, у цих 
ангарах під 45-градусною спекою, у задусі, пили воду, один 
ковток на годину – дві. Паралельно з цим потрібно щось знімати, 
фотографувати й робити. Бажання знімати було відсутнє. Реально 
треба було задовольнити потреби сну, їжі та відпочинку. Але 
іноді ці екстремальні умови грають на руку. 50 на 50. Деякий 
матеріал Байконур нам віддав, дещо він нам не віддав. Це азарт, 
екстрим. Тут уже справа удачі й нашої особистої підготовки».
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«ПЛАНЕТА КІНО» 
У ДНІПРІ – ЦЕ ЩОСЬ!

ЛАЗЕРНА ПРОЄКЦІЯ ТА ВЛАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Усі зали обладнані власними технологіями «Планети Кіно»: 6 залів 
CINETECH+ та один — з новою лазерною технологією CINETECH+ with 
Laser. Це зали з великим простором між рядами, кріслами Rocker, що на-
хиляються, інноваційною системою звуку й кондиціювання, надсучасними 
екранами, проєкторами Barco та Christie з круговою поляризацією в 3D.

У кожному залі є VIP-місця, що дозволяють насолодитися максимальним 
комфортом – у них збільшена площа крісла, є зарядка для мобільного, ре-
гулювання нахилу спинки сидіння, підставка для ніг та столик для напоїв. 

Зал CINETECH+ with Laser  розрахований на 277 гостей. У ньому встанов-
лений великий екран: 20 метрів у ширину та понад 10 метрів заввишки. 
Завдяки лазерній технології глядачі можуть насолоджуватися високою 
контрастністю, яскравістю та насиченою кольоровою гамою. 

У новій «Планеті Кіно» кожен гість відчує атмосферу турботи. Якщо 
ви змерзли у кінозалі, достатньо повідомити працівників кінотеатру, і 
вони дадуть вам м’який теплий плед. Кінотеатр пристосований для лю-
дей з обмеженими можливостями – зручні пандуси, відсутність сходів та 
спеціально обладнаний ліфт, що робить кінотеатр доступним для всіх. У 
трьох залах є спеціальні глядацькі місця, на які можна встановити візок. 

У холі кінотеатру є зручні зони для відпочинку, гардероб та тематичні фо-
тозони з героями фільмів, які незабаром будуть у прокаті. Ціна квитка на 
сеанс починається від 80 гривень. Квитки можна купити в касах та онлайн 
на сайті або в мобільному додатку «Планети Кіно». Щовівторка в кіноте-
атрі – день глядача, діють знижки на квитки, а також на деякі позиції з 
кіномаркету.

НОВИЙ КІНОТЕАТР МЕРЕЖІ «ПЛАНЕТА КІНО» ВІДКРИТО В ДНІПРІ. У ТОРГОВЕЛЬНОМУ ЦЕНТРІ APPOLO НА ГЛЯДАЧІВ 
ЧЕКАЮТЬ 7 СУЧАСНИХ КІНОЗАЛІВ ТА НАДЗВИЧАЙНИЙ КІНОМАРКЕТ. 

ВАННА ПОПКОРНУ ТА РІЗНІ СМАКИ
У кінотеатрі працює кіномаркет –  новий формат снек-бару, у якому про-
дається все для того, щоб зробити кіноперегляд незабутнім. Попкорн у 
зручних паперових пакетах розташовано на полицях, що підігріваються. 
На вибір вісім смаків: солоний, сирний, карамельний, суперсирний та бе-
кон. Для любителів солодкого в продажу є карамелізований, фруктовий та 
шоколадний попкорн. 

Найбільш незвичайна позиція — кілограмова пачка сирного попкорну. Це 
величезний пакет об’ємом приблизно 20 літрів, якого вистачить на велику 
компанію. Такий попкорн купують для вечірок, домашніх кінопереглядів 
або на подарунок поціновувачам кіно.

Крім попкорну, у кіномаркеті можна придбати й інші снеки: желейні цу-
керки, фруктові чіпси, повітряну картоплю тощо. Також у касі можна ку-
пити персональні окуляри для перегляду фільмів у 3D.

КЛУБ «ПЛАНЕТИ КІНО»
Клубна програма «Планети Кіно» проста: за кожну витрачену гривню на-
раховують один бонус. Бонуси можна обміняти на квитки в кіно, попкорн 
або Pepsi. А до дня народження учасники клубу можуть отримати безко-
штовний квиток. Клубну картку не потрібно носити із собою, достатньо 
назвати номер телефона в касі. Щоб приєднатися до клубу, потрібно заре-
єструватися на сайті або в додатку «Планети Кіно».

ВУЛ.ТИТОВА, 36, 
ТРЦ APPOLO, 2 ПОВЕРХ
     0 800 300 600
PLANETAKINO.UA 
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УКРАЇНСЬКИЙ ДУБЛЯЖ:УКРАЇНСЬКИЙ ДУБЛЯЖ:
ВИТОКИ, ЛЮДИ ТА ГЛЯДАЦЬКА ЛЮБОВВИТОКИ, ЛЮДИ ТА ГЛЯДАЦЬКА ЛЮБОВ

П О Д І ЯП О Д І Я

VGL СINEMA ДОСЛІДИВ, ЯК ЗМІНЮВАЛАСЯ СИТУАЦІЯ У СФЕРІ УКРАЇНСЬКОГО КІНОТЕАТРАЛЬНОГО ДУБЛЯЖУ, ПОСПІЛКУВАВСЯ З АКТОРАМИ, ЯКИХ ЗАЛУЧАЮТЬ ДО 
ОЗВУЧЕННЯ, ТА СТУДІЯМИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ «ГОЛОСОВИЙ СУПРОВІД» ГОЛЛІВУДСЬКИХ ФІЛЬМІВ.

ПРО ПЕРШІ КРОКИ В ДУБЛЯЖІ, УЛЮБЛЕНИХ ГЕРОЇВ, «НАРОДНУ ПРЕМІЮ» ВІД «СІНЕМА СІТІ» ТА ПОРАДИ ДЛЯ ТИХ, 
ХТО ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄ СВІЙ ШЛЯХ У СВІТІ ДУБЛЮВАННЯ, РОЗПОВІЛИ АКТОРИ ПАВЛО СКОРОХОДЬКО ТА АНТОНІНА ХИЖНЯК

АЛІНА ГАЄВСЬКА
виконавча директорка 

студії Le Doyen

ПАВЛО СКОРОХОДЬКО
один із перших акторів
українського дубляжу

ОЛЕНА НІЦКО
членкиня Національної ради України з питань 

телебачення та радіомовлення, екс-маркетинг-
директорка мережі кінотеатрів «Сінема Сіті»

ІРИНА ТУЛОВСЬКА
керівниця департаменту локалізації 

компанії «Постмодерн»

Український дубляж настільки органічно увійшов у наше життя та підкорив 
кіноманів, що сьогодні вже важко уявити, що його впровадження супроводжу-
валося дискусіями, побоюваннями щодо реакції глядачів і навіть протестами 
деяких політичних сил. Далекого 2006-го Кабмін видав постанову «Про деякі 
питання порядку розповсюдження і демонстрування фільмів», яка передбача-
ла обов'язкове дублювання та субтитрування іноземних фільмів українською 
мовою. Згідно з цим рішенням, з 1 вересня 2006 року фільмів з українським 
дубляжем мало бути не менше ніж 20 %, з 1 січня 2007 року – не менше ніж 
50 %, а з 1 липня 2007-го – не менше ніж 70 %. Сьогодні державною мовою 
дубльовані всі великоекранні фільми, український переклад оцінили не лише 
в нас у країні, а самі актори-дубляжники виходять з тіні голлівудських геро-
їв, яким вони дарують свої голоси. Популяризації дубляжної справи сприяє 
й спеціальна нагорода «Народна премія за найкращий український дубляж», 
яку рік тому запровадила мережа кінотеатрів «Сінема Сіті».
«Коли рік тому ми починали роботу над премією за найкращий український 
дубляж, то навіть не підозрювали, що вона стане настільки популярною та на-
буде такої ваги для людей, які працюють у сфері дубляжу. Зазвичай усі почесті 
дістаються тим, хто в кадрі, а дубляж – це колосальна робота сотень людей, 
які допомогають глядачеві отримати весь спектр емоцій, але залишаються 
невидимими протягом фільму», – коментує Олена Ніцко, екс-маркетинг-
директорка мережі кінотеатрів «Сінема Сіті», засновниця «Народної премії за 
найкращий український дубляж».

ПЕРШІ КРОКИ
Український переклад не був рідкістю для телебачення, але вимоги до кінотеа-
тральних проєктів незрівнянно вищі, ніж до телевізійних фільмів, – згадують 
керівники студій дубляжу, тож вчитися доводилося на практиці.
«Актори вчилися вживатись в образ і втілювати його без допомоги жестів, 
пластики й міміки – самим лише голосом, звукорежисери вчилися правильно 
писати звук, щоб він «жив» з картинкою, перекладачі й редактори вчилися 
«вкладати» текст у  губи персонажа, що говорить іноземною мовою, режисери 
поступово опановували новий для себе, доволі специфічний робочий про-
цес», – розповідає Аліна Гаєвська, виконавча директорка студії Le Doyen.
Якщо для телебачення культовим дубляжем став «Альф», то «канонічний» кі-
нотеатральний дубльований фільм – «Тачки». «Це був ризикований проєкт, 
оскільки в ті часи з великих екранів лунала лише російська мова, але успіх 
перевершив усі сподівання», – згадує Ірина Туловська, керівниця департамен-
ту локалізації компанії «Постмодерн». «Тачки» вийшли ще у 2006 році, а його 
дубляж згадують і досі. Погодьтеся, дуже складно з кожним проєктом нама-
гатися стрибнути вище й вище: український дубляж із самого початку свого 
існування взяв височенну планку якості!», – розмірковує Павло Скороходько, 
який стояв біля витоків українського дубляжу як актор. А ще він порівнює 
перших дубляжників з олімпійцями й фанатиками: «Без завзяття, творчого 
пошуку, навіть інколи фанатизму перекладачів, режисерів, акторів, звукоре-
жисерів, музредакторів і менеджерів – усіх, хто напряму задіяний в адаптації 

іноземних фільмів, – ми б з вами не мали можливості спостерігати за таким 
феноменом, як український дубляж».
Брак досвіду та кваліфікованих фахівців у перші роки запровадження українсько-
го дубляжу компенсувався величезним ентузіазмом. Галузь була нова й цікава, 
хотілося в усьому розібратися, навчитися робити якнайкраще й стати еталоном. 
«Справа була новою для нас, а жодних підручників, посібників чи спеціалі-
зованих навчальних закладів не існувало. Варто згадати аксакалів дубляжної 
справи зі студії Довженка – тих, хто писав дубляжі за радянських часів. Але 
там робота йшла під 35-міліметрову плівку, а нам треба було працювати із 
цифровим форматом. Тож технологія була дещо іншою, і всього доводилося 
вчитись на практиці – методом спроб і помилок», – коментує Аліна Гаєвська. 
«У надлишку були переживання, нервування, робочі зміни по 12-14 годин. І 
ще – неймовірне відчуття єдності, належності до чогось величного і прекрас-
ного, співтворчість… Ми були ладні жити у студіях – до того ж там були зручні 
дивани», – згадує Ірина Туловська. 

ЗА КАДРОМ
Як тоді, так і зараз, за лаштунками кожного дубльованого фільму стоїть по-
тужна армія професіоналів. Її переважна більшість – невидима, але їхні зусил-
ля ми в прямому сенсі відчуваємо, приходячи до кінозали.
«Альфа і омега – перекладачі: з них усе починається й від них залежить чи 
не 50 % успіху фільму», – розповідає Ірина Туловська й перераховує посадові 
обов’язки кожного із задіяних спеціалістів.
Так, завдання режисерів дубляжу – підібрати каст таким чином, щоб у резуль-
таті запису голоси, психофізика та гра акторів склали гармонійну мозаїку, мак-
симально наближену до задуму оригінального фільму.
Звукоінженери пишуть репліку за реплікою, по кілька дублів, слідкуючи за тех-
нічною якістю записаного, та полірують кожне слово, вирізаючи  зайві аудіошуми. 
Інженери міксу звіряють записане з оригінальним треком, додають до діалогів 
різноманітні обробки й зводять це докупи з музикою та шумами, які надсилає 
замовник (так званий трек M&E – музика та ефекти). Бо ж українська версія 
мусить бути подібною за своїми технічними характеристиками до оригіналу.
«А ще є координатори проєктів, чия нелегка місія – скоординувати зусил-
ля всієї креативної команди, домовитися з усіма, скласти тайминг проєкту 
й графіки запису, міксу та переглядів, забезпечити їх дотримання, вести пе-
реписку із замовниками – іноді страшенно нудну та важку – лишаючись при 
цьому максимально приязними та дипломатичними в спілкуванні (ми ж усі 
знаємо, що творчі люди страшенно вразливі). І несправедливо лишити поза 
увагою працівників бек-офісу – юристів, бухгалтерів, фінансистів, IT, транс-
фер, – без яких процес просто неможливий», – розкриває дубляжну «кухню» 
Ірина Туловська.
«Український дубляж сьогодні – об’єктивна реальність. Сподіваюсь, уже ніко-
му не треба доводити, що він потрібен і має право на існування. Студій дубля-
жу вистачає, існує здорова конкуренція, а вона – рушій прогресу», – констатує 
Аліна Гаєвська.

ПАВЛО СКОРОХОДЬКО – актор дубляжу
Моя особиста історія в дубляжі почалася з фільму «Еван 
Всемогутній» у 2007 році. На той момент я був актором-початківцем 

і мені дісталася маленька роль сина Евана. А далі якось саме пішло. 
Перші головні ролі були у фільмах «21» і «Особливо небезпечний». З 

того часу голоси голлівудських акторів Джима Стерджеса та Джеймса 
МакЕвоя закріплені за мною. Звісно, потім було багато різних ролей і героїв: 
лінивець Сід з «Льодовикового періоду», Гаррі Поттер, вовкулака Джейкоб із 
«Сутінків», маніяк Кевін із фільмів «Спліт» і «Гласс», їжачок Сонік... Але перші 
ролі, як і перше кохання, завжди займають особливе місце в серці.
Для тих молодих людей, хто лише починає свій шлях у дубляжі, можу пора-
дити таке: порівняйте свій голос з машиною, розберіться в ньому, зрозумійте 
його, полюбіть. Записуйте свій голос, аналізуйте його, вчіться ним керувати. 
Слухайте, як звучать голоси улюблених акторів дубляжу, і не бійтеся експери-
ментувати! Коли відчуєте, що готові, – починайте стукати до студій звукоза-
пису. Повірте, нові цікаві голоси потрібні завжди. Проте, якщо вам здається, 
що дублювати кіно чи мультфільми легко й просто, ви дуже помиляєтесь. 
Премія, що започаткована кінотеатром «Сінема Сіті» – унікальна й 
непересічна нагода, насамперед для молодих акторів, дозволяє познайо-
митися з тими, з кого можна брати акторський приклад у дубляжі. Повірте, 
серед номінованих щотижня акторів немає випадкових особистостей. Ко-
жен з них працював роками, а дехто навіть усе життя, щоб поділитися своїм 
досвідом і оживити для вас улюбленого персонажа. Навіть діти і підлітки, що 
були номіновані й ставали переможцями, не один рік займаються цією спра-
вою і вже є справжніми професіоналами.
Взагалі, дубляж – це абсолютно самобутній і чарівний вид кіномистецтва. 
Погодьтеся, як це круто – першими дивитися найгарячіші голлівудські блок-
бастери, бачити сцени, що були вирізані під час фінального монтажу (на-
приклад, як Том Круз літає на тросах)... Бути в процесі дубляжу – це наче 
спостерігати за фокусником перед виступом – можна довідатись усі його 
таємниці, стати свідком всієї кропіткої та важкої підготовки. А в той час гля-
дач у темній залі бачить і відчуває лише одне – магію!

АНТОНІНА ХИЖНЯК – акторка дубляжу
Починалося все з того, що ми з однокурсниками 
гуглили адреси студій звукозапису й ходили, як 
колядники, і стукали до всіх... Пару років пробива-
лися саме таким чином. Потім записувались у базу 
й чекали на щасливий шанс. Згодом пішли невеличкі 
епізоди, ролі, кастинги на більші ролі тощо. Перша робота 
для кінотеатру в мене була у фільмі «Люди Х» (2011 рік), 
де я озвучила роль дівчинки Янгол. Перше, що ти робиш 
перед записом, – слухаєш звукорежисера, що за персо-
наж, який жанр (це дуже важливо, бо від цього залежить 
подача тексту). Потім слухаєш голос самого актора, його 
тембр, темпоритм, як він вдихає та видихає, індивідуальні 
особливості, анатомічні зокрема. Наприклад, у Сталоне 
опущений один куточок губи, треба пристосовуватися до 
такого й видавати відповідне звучання. Є моменти, коли 
актор їсть чи п’є в кадрі, тоді ми теж їмо ти п’ємо. Загалом, 
повністю «залазиш» у рот і в душу актору (посміхається), 
намагаючись передати всі емоційні відтінки. І завершує 
цей процес попадання в ліпсинг. 
Мої улюблені герої  – Рей («Зоряні війни»), Тюльпанка 
(мультфільм «Лелеки»), Ленора (мультфільм «Зачарова-
ний принц»), Лілі («Дівчина з Данії»), Пушинка («Кролик Пе-
трик»), Сріблинка (Angry Birds 2) і багато інших.
Дякуючи премії від «Сінема Сіті» відкривається завіса світу 
дубляжу, обличчя людей, чиї голоси глядачі чують більше 
ніж десятиліття в кінотеатрах. Це можливість зустрітися з 
акторами, режисерами, глядачами, отримати лайки в соц-
мережах та коментарі знайомих: «Ого, я й не знав, що ти 
озвучуєш» або «А я дивився цей фільм і тебе не впізнав». 
На сьогодні це єдина ініціатива такого роду, а дуже хотілося 
б  побільше таких премій, заходів та медійних активностей.

НЕЗАБУТНІ ГОЛОСИ
На момент запуску перших кінотеатральних дубляжів на ТБ уже існувала 
україномовна озвучка, і актори, що її писали, стали кістяком «дубляжної ма-
шини», яка тільки набирала обертів. Долучилась також і акторська спільнота з 
провідних київських театрів. «Приходили з професійних теренів, з телестудій, 
з інститутів –  не те, щоб ми їх якось шукали, вони самі нас знаходили. Якщо 
умовно узагальнити – це були люди, яким творчість була важливіша за гроші, і 
вони сприймали все це не як роботу, а як певну місію... Для нас не було чимось 
дивним поїхати зі студії о першій ночі, а назавтра бути там знову о дев’ятій – і 
застати звукорежисера, який приїхав заздалегідь та «чистить» учорашні діало-
ги перед записом», – коментує Ірина Туловська. 
Аліна Гаєвська визначає такі головні вимоги до акторів дубляжу: «Бажано вмі-
ти працювати з мікрофоном, знати, що таке орфоепія, володіти своїм голосом, 
диханням, швидко й правильно читати та вимовляти текст, розуміти його. Це 
мінімальні вимоги. Але, на мою думку, головний критерій – бути хорошим ак-
тором, здатним за допомогою режисера прожити й адекватно відтворити емо-
ції оригіналу. Адже ідеальний дубляж – той, якого не помічаєш у кінотеатрі. 
Бездумна порожня фраза або формальне читання реплік зіпсує враження від 
фільму: глядача не обдуриш».
А Павло Скороходько додає, що не всі, навіть з найвідоміших і найшановані-
ших акторів, здатні працювати з мікрофоном. «Декому це дається майже відразу, 
дехто розкачується згодом, але декому, на жаль, дублювати не дано взагалі. Як і в 
будь-якій іншій професії, є люди, яким просто не треба цим займатись».
Втім сьогодні до озвучки нерідко залучають не лише професійних акторів, але 
й радіо- та телеведучих, зірок шоу-бізнесу. Діджей Паша, будучи ще й профе-
сійним перекладачем, – серед перших українських дубляжників без акторсько-
го диплома. Сьогодні  до цього переліку долучилися Сергій Притула, Євген 
Кошовий, Фагот, Надя Дорофеєва та інші. Втім, як кажуть наші коментатори, 
це виняток, який лише підтверджує наведені вище правила. 

А ще – голоси дублерів найкасовіших фільмів затверждують на найвищому 
рівні. Аліна Гаєвська стверджує, що студії-мейджори пильно стежать за якіс-
тю адаптації своїх творінь на іноземні мови й бувають дуже прискіпливими. 
А деякі голлівудські актори, як, наприклад, Том Круз чи Бен Стіллер, і взагалі 
затверджують свої іноземні голоси особисто.
Сьогодні український дубляж вважають одним із найкращих у Європі. «Укра-
їнський дубляж виходить набагато краще, можливо, тому, що нам дозволили 
локальні акценти, гумор. І це теж визнання нашого професіоналізму та висо-
кого рівня роботи», – зазначає Олена Ніцко.
Актриса Антоніна Хижняк вважає, що «фішка» українського дубляжу – на-
полеглива й дуже прискіплива робота над матеріалом, люди й командна ро-
бота. «Ніхто ніколи не випустить «звукову лажу» в прокат, усе перевіряється 
мільйони разів. Перекладачі роблять неймовірні адаптації, і загалом усі, хто 
причетний до процесу дублювання і виходу фільму, викладаються на 1000 %».
«На мою думку, найкращий дубляж – це коли глядачу здається, що фільм було 
знято українською мовою. Ми отримували такі відгуки від наших зарубіжних су-
первізорів і пишаємося цим. А ще, я не знаю людини, яка за усіх рівних обставин 
обрала б іншомовну, а не українську версію – це найкращий доказ того, що в ці-
лому по Україні дубляжна робота виконується  чудово», – додає Ірина Туловська.
Досягнення українських дубляжників не залишаються поза увагою: «Народна 
премія за найкращий український дубляж» прагне вийти на національний рі-
вень та надати можливість якомога більшій кількості глядачів дізнатися, хто 
робить світове кіно доступним і зрозумілим, щоб кожен з них отримав свою 
заслужену хвилину слави.
«Зараз у нас багато однодумців – компаній, які готові підтримати премію та 
підключитися до роботи, тож ми разом працюватимемо над її подальшим 
розвитком. Ми відчуваємо, що премії вже затісно в нас, і віримо, що просте 
глядацьке голосування в «Сінема Сіті» вийде за межі кінотеатру. Як кажуть, 
великому кораблю – велике плавання», – коментує Олена Ніцко.
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Ч А С  Р О З М О В ИЧ А С  Р О З М О В И

НАПЕРЕДОДНІ ПРОВЕДЕННЯ ЦЕРЕМОНІЇ НАГОРОДЖЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ КІНОАКАДЕМІЇ «ОСКАР» УКРАЇНСЬКІ ПРЕДСТАВНИКИ КІНОІНДУСТРІЇ ОБГОВОРИЛИ 
ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОГО КІНЕМАТОГРАФА НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ. ДИСКУСІЯ «НОВЕ УКРАЇНСЬКЕ КІНО. ЧИ ЗНАЮТЬ ПРО НЬОГО У СВІТІ?» ВІДБУЛАСЯ В РАМКАХ 
VOGUE CINEMA PARTY В КИЇВСЬКОМУ ЦУМІ ЗА ПІДТРИМКИ MULTIPLEX. VGL CINEMA ДІЗНАВСЯ, ЩО ДУМАЮТЬ ВОЛОДИМИР ЯЦЕНКО, АХТЕМ СЕІТАБЛАЄВ, ЮЛІЯ 
СІНЬКЕВИЧ, НАТАЛІЯ СТРИБУК ПРО ШАНСИ УКРАЇНСЬКИХ ФІЛЬМІВ НА СВІТОВИЙ УСПІХ, ЧИ РЕАЛЬНО НАШИМ ПРОЄКТАМ ПОБОРОТИСЯ ЗА «ОСКАР», ЯКА ДУМКА 
МІЖНАРОДНИХ КОЛЕГ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ КІНЕМАТОГРАФ І ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПРОДЮСЕРІВ З РЕЖИСЕРАМИ-ДЕБЮТАНТАМИ. МОДЕРАТОРОМ ДИСКУСІЇ БУЛА 
РЕДАКТОР ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ VOGUE UA ДАРІЯ СЛОБОДЯНИК.

ЧИ ЗНАЮТЬ ПРО УКРАЇНСЬКЕ КІНО У СВІТІ?

ЮЛІЯ СІНЬКЕВИЧ
– Як змінилось українське кіно за 10 років існування ОМКФ? 
–  Остання декада багато в чому стала поворотною. Якщо раніше говорили про те, що українського кіно нібито немає, то зараз таке сказати язик не повер-
неться. Дійсно, навіть на початку 2010-х знімалося всього 2-3 фільми на рік і про них не було відомо широкій публіці. Так, ми брали участь у фестивалях, 
здобували призи. І доказ цьому – участь фільму Сергія Лозниці «Щастя моє» в основному конкурсі Канн у 2010 році і «Золота пальмова гілка» у Марини 
Вроди за короткометражну стрічку «Крос» у 2011-му. Зараз же жоден великий кінофестиваль, зокрема й класу А, не обходиться без українського кіно у сво-
їх програмах, а щорічно в прокат виходить приблизно 40-45 фільмів. Тобто, наші фільми вже конкурують між собою за увагу глядача, чого раніше не було.
Збільшення кількості фільмів українського виробництва відбилося й на Одеському міжнародному кінофестивалі. У 2012 році ми ввели Національну конкурсну 
програму, де беруть участь повнометражні й короткометражні стрічки. Показово й те, що наші фільми вже і в Міжнародному конкурсі беруть участь і навіть 
перемагають, як драма «Додому» Нарімана Алієва, яка на 10-му ОМКФ розділила Гран-прі з грузинським фільмом «А потім ми танцювали». Це говорить про те, 
що в нас почали робити цілком конкурентоспроможний контент.
10 років – це, насправді, маленький відрізок часу, але ми встигли досягти багато чого. За цей період з'явилося безліч цікавих 
колективних проєктів, таких як «Мудаки. Арабески», «Україна, Goodbye!» і «Українські злі», «Вавилон'13» і організація «СУК» 
(«Сучасне Українське Кіно»). У 2013-2014-х нестримно розвивається документалістика. Багато режисерів і зараз продовжу-
ють осмислювати війну й рефлексувати на цю тему, знімаючи кіно в умовах постійної турбулентності. Так, Сергій Лозниця 
зняв гротескний «Донбас», який здобув приз за режисуру в каннській програмі «Особливий погляд» у 2018-му. У 2019 році 
«Атлантида» Валентина Васяновича перемогла в програмі «Горизонти» Венеціанського кінофестивалю. Молоді режисери не 
відстають – уже згаданий вище Наріман Алієв, Антоніо Лукіч і його комедія «Мої думки тихі», Ірина Цілик з фільмом «Земля 
блакитна, ніби апельсин». Це все дебютанти, але кожен побував на міжнародному кінофестивалі.
На Україну все більше звертає увагу світова кіноспільнота. Наш кінематограф становить великий інтерес, як свого часу ру-
мунський або іранський. Це позитивно впливає і на ринок. Іноземні продакшени розглядають нашу країну з позиції вигідної 
локації для зйомок, чому посприяють кеш-рибейти, закон про які був ухвалений у 2019 році. Це дозволить на взаємовигідних 
умовах не лише робити кіно, але й обмінюватися досвідом, навичками й кадрами, а їх у нас досить багато.
Звичайно, ще відчувається нестача освіти, але саме тому на ОМКФ існує індустріальна секція, де постійно організовуються 
дискусійні панелі, а також майстер-класи. Крім того, наша кіногалузь стає все більш відкритою, чому також сприяє Кінори-
нок. Представники кінотеатрів, дистриб'ютори, автори фільмів отримали можливість нетворкінга, де вони налагоджують 
комунікацію, представляють напрацювання, знаходять виходи на ринок, вивчають глядацький попит тощо.
Останнє десятиліття зробило українське кіно ближчим до глядача, як українського, так і іноземного. Надалі слід підтримува-
ти цю тенденцію й ще більше акцентуватися на промо. Поки наші продюсери не зовсім розуміють, для кого вони знімають і 
як донести продукт до свого глядача. А нам є що показати.

НАТАЛІЯ СТРИБУК
– Не лише українське кіно, але й серіали є на міжнародній карті. Чого нам бракує, щоб знімати конкурентоспроможні 
серіали? Історії? Сценаристів? Майстерності сторителлінга?
– Я думаю, що в нас доки немає відповіді на це запитання, тому що за великим рахунком українська серіальна індустрія 
тільки розпочинає свій шлях на міжнародний ринок. Є всього декілька кейсів продажу або копродукції саме за серіальними 
лінійками з боку наших співвітчизників. Думаю, що нам належить пройти якийсь шлях для того, щоб зрозуміти, у чому ми 
конкурентоспроможні, а в чому ні. Тому я б однозначно не ставила діагноз прямо зараз, чого нам бракує. Можливо, вистачає 
всього. Просто треба почати пропонувати й продавати свій продукт закордон і подивитися, як його сприйматимуть.

–  Сьогодні настав час локальних історій. Доказ цьому – південнокорейський фільм «Паразити». Чи працює цей принцип 
у серіалах? Чи можна робити ставку на локальні історії в серіальному виробництві?
– Я думаю, що не зовсім коректно говорити про локальні історії. Тому що насправді тема фільму «Паразити», який згаданий 
у питанні, універсальна, вона близька будь-якому суспільству. Інше питання, що історія ця розказана на реаліях конкретної 
країни, конкретного культурного середовища, мовою корейського фільму. Тому тут я б розділяла тему серіалу, саму історію 
і власне національні ознаки, які проявляються в реалізації історії. Вони, звичайно, є і в сценарії, і в грі акторів, і в мові, і 
в сеттингу, і в локаціях. Але сама по собі історія, на мій погляд, має бути універсальною, зрозумілою глядачеві в будь-якій 
країні. Тоді це буде продукт, що продається.

АХТЕМ СЕІТАБЛАЄВ
– Чи думали ви, що, знявшись у режисера-дебютанта, опинитеся на червоній доріжці в Каннах?
– Історія стрічки «Додому» мені відразу «зайшла» і зрезонувала. Я із самого початку зрозумів, що в ній ве-
ликий потенціал, зокрема міжнародний, адже історія повернення до себе актуальна для будь-якої тради-
ції та конфесії. Я слідкував за творчістю Нарімана Алієва й раніше, його короткометражки були пов'язані 
з Кримом, а тут перший повний метр і відразу з такою складною темою, яка вимагає не лише професій-
ного, але й життєвого досвіду. Мене навіть трохи здивувало, що за неї взялася настільки молода людина, 
але, поспілкувавшись, я відчув, як це близько для нього. Від початку мені запропонували іншу роль, але 
я попросив дати мені можливість спробувати себе на головну. І до моменту затвердження пройшов три 
повноцінних кінопроби. Чесно кажучи, коли проходив проби, найменше думав про фестивальні наго-
роди.  І знімався я в «Додому» не тому, що розраховував на Канни: червону доріжку, на яку ми зрештою 
вийшли, на той момент навіть не уявляв. Дуже приємно, що Канни зустріли стрічку оваціями.

ВОЛОДИМИР ЯЦЕНКО
– У вашому портфелі зараз кращі фільми. Це ваше продюсерське чуття – бачити й помічати потенційно кращих 
режисерів і кращі проєкти?
– Для мене як продюсера не має значення, яка за рахунком кінострічка в режисера, важливіше, наскільки мені 
близька історія, наскільки вона чіпляє. Але, дійсно, дебютних проєктів у портфелі компанії вистачає: такими були 
«Дике поле», «Додому», зараз працюємо з Павлом Остріковим над його першим повнометражним фільмом... Я не 
можу сказати, що працювати з прем’єрними роботами ризиковано, усе залежить від дебютанта, від самого проєк-
ту.  Перший фільм для режисера – це як перше кохання, він залишається на все життя, у нього вкладають усі сили, 
душу, докладають максимальних зусиль, щоб все вийшло якнайкраще. Тож дебют – це завжди цікаво, це особлива 
енергетика. А продюсеру важливо усвідомлювати, що тема режисерові близька й він її зможе гідно розкрити. 
Наприклад, «Додому» – проста історія, яку Наріман Алієв довів до рівня метафори, і в цьому її універсальність. 
Для європейської аудиторії фільм певною мірою екзотика: маленький народ, про який не знали, мова, яку раніше 
не чули... Але зустріли вони його оваціями.
Але, окрім дебюту, важливе продовження співпраці. Зараз ми пишемо сценарій для нової стрічки Антоніо Лукіча, 
обговорюємо новий спільний проєкт з Наріманом Алієвим...
Продюсерська «чуйка» – це особистий смак. Будь-який продюсер формується  книгами, фільмами, і він підбирає 
проєкти під себе, зрозумілі та близькі саме йому.  Важливо, щоб тебе драйвило. А ще – з проєктом потрібно ретель-
но працювати на міжнародному рівні, шукати перспективи копродукції, налагоджувати контакти з потенційними 
партнерами. І зрештою, усе це працює на репутацію. А ще для успіху потрібна вдача. Усі ці складові й формують 
успішного продюсера. 
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УКРАЇНА НА BERLINALE-2020:УКРАЇНА НА BERLINALE-2020:  
ЯК ЦЕ БУЛОЯК ЦЕ БУЛО

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТЕНД ПІД ГАСЛОМ 
#UKRAINEISYOURDESTINATION, 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ УКРАЇНИ 
В ГАЛУЗІ КІНОВИРОБНИЦТВА, ЗУСТРІЧІ 

З ПОТЕНЦІЙНИМИ МІЖНАРОДНИМИ 
ПАРТНЕРАМИ, УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКА 
КОНФЕРЕНЦІЯ З КОПРОДУКЦІЇ, УЧАСТЬ 

ФІЛЬМІВ У РІЗНОМАНІТНИХ КОНКУРСНИХ 
ПРОГРАМАХ, СПЕЦІАЛЬНІ ПОКАЗИ ТА 

СВІТОВА ПРЕМ’ЄРА ФІЛЬМУ «НОМЕРИ» 
ЗА П’ЄСОЮ ОЛЕГА СЕНЦОВА. ТАКИМИ БУЛИ 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРИСУТНОСТІ УКРАЇНИ НА 
70-МУ МІЖНАРОДНОМУ КІНОФЕСТИВАЛІ 

«БЕРЛІНАЛЕ».

На Європейському кіноринку (EFM) 70-го Берлінського міжнародного 
кінофестивалю традиційно працював Український національний стенд. 
Його відрізняв унікальний дизайн, який підкреслював досягнення та мож-
ливості українського кіновиробництва. Розмаїття українського контенту 
демонструвало п’ять територій під назвами Epic (епічний), Sweet (сенти-
ментальний), Unique (унікальний), Edgy (на межі), WOW (постпродакшен 
та CGI). Окремий акцент у дизайні стенда було зроблено на промоцію но-
вої системи кеш-рибейтів.

Понад 250 українських фільмів, що перебувають на різних стадіях ви-
робництва та створюються за підтримки Державного агентства України 
з питань кіно або незалежними продюсерами, було презентовано відві-
дувачам.

Креативною складовою дизайну Ukrainian National Stand стала технологія 
доповненої реальності, за допомогою якої відвідувачі могли переглянути ві-
део, присвячене можливостям індустрії: фільмам, локаціям, потужностям.  

Перша українсько-канадська конференція з копродукції в кіно Canada-
Ukraine CoProduction Meetings відбулася в рамках European Film Market 
(EFM) 21 лютого. Важливою частиною івенту стали індивідуальні зустрічі 
понад 70 продюсерів, під час яких канадським колегам було представлено 
33 українські проєкти з копродукційним потенціалом.
Фонд Ігоря Янковського й Держкіно 23 лютого 2020 року організували й 
успішно провели Третій бізнес-ланч для українських і зарубіжних продю-
серів у рамках Co-Production Market. В обідній залі Палати депутатів Бер-
ліна зібралися понад 250 продюсерів із 52 країн світу, щоб познайомитися 
зі своїми українськими колегами. Завдяки послідовній співпраці Фонду 
Янковського з Berlinale, майже 30 українських продюсерів отримали мож-

Євгенія Яцута, голова Film Industry Association of Ukraine, співвласниця та продюсерка 
Radioaktivefilm, презентує Україну на Canada-Ukraine CoProduction Meetings

Учасники заходу Canada-Ukraine CoProduction Meetings.
Зліва направо: Артем Голосов (Держкіно), Олександр Максимчук (ВРУ), 
Лариса Гутаревич (Production#1), Маріель Пупелін (Telefilm Canada), 
Олександр Недбаєв (Prime Story Pictures), Павло Сушко (ВРУ), Кріста 
Дікенсон (Telefilm Canada), Іан Веллес (Department of Canadian Heritage)

Зустріч офіційної делегації Литви на чолі з Міністром культури Литви Миндаугасом Кветкаускасом
з представниками української кіноіндустрії

Олександр Бегма, актор фільму «Номери»,
Вікторія Ільєна, кастинг-директорка стрічки

На фото зліва направо: Алла Преловська 
та Інна Ковбасинська, представники Української Кіноасоціації

На фото зліва направо:  Олександр Максимчук, помічник 
народного депутата Павла Сушка, Олег Сенцов, режисер, 
Павло Сушко, народний депутат, голова підкомітету 
у сфері кінематографу та реклами, заступник голови 
Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної 
та інформаційної політики, Артем Голосов, представник 
Держкіно

Сучасне українське видання про кіно VGL cinema
( Victory Generation Life Cinema) на Berlinale-2020

Виступ керівниці
CoProduction

 Market 
Мартіни Бляйс 
(Martina Bleis) 

Ахтем Сеітаблаєв, співрежисер фільму «Номери», та 
Анна Паленчук, продюсерка фільму «Номери» (435 Films)

Дар’я Лисак, модераторка заходу Canada-Ukraine 
CoProduction Meetings, радниця з питань розвитку бізнесу 
Посольства Канади в Україні

Український національний стенд 
Ukraine Is Your Destination  на Berlinale-2020

Зустріч Film Industry Association of Ukraine з правлінням Європейської асоціації незалежних продюсерів CEPI. На фото зліва 
направо: Артем Голосов, представник Держкіно, Олександр Максимчук, помічник народного депутата Павла Сушка, Іванна 
Хіцінська, директорка FIAU, Ліана Дігка, секретарка CEPI, Єлена Лай,перша секретарка CEPI, Павло Сушко, народний депутат, 
Наталія Лібет, заступниця голови FIAU, продюсерка Esse Production House

Презентація України на Country Session 
в рамках Co-Production Market

Amra Bakšić Čamo, модераторка Country Session, 
та Євгенія Яцута, голова Film Industry Association of 
Ukraine, співвласниця та продюсерка Radioaktivefilm, 
яка презентує Україну на Country Sessionливість долучитися до Co-Production Market, що відкриває доступ до всіх інду-

стріальних заходів кіноринку – навчальних семінарів, майстер-класів, круглих 
столів та багатосторонніх зустрічей.

Презентацію можливостей України в галузі кіновиробництва в рамках Country 
Session на Co-Production market провела 23 лютого Євгенія Яцута, голова Асо-
ціації кіноіндустрії України. 

Не обійшлось і без неформального спілкування: понад 500 українських та іно-
земних представників кіноіндустрії та ЗМІ взяли участь у прийомі з нагоди 
презентації українського кіно та талантів у рамках 70-го Берлінського МКФ. 

Берлінський кінофестиваль – це не лише зустрічі та презентації, але й насичена 
конкурсна програма. Два українські фільми у програмі – «Номери» (у рамках 
Berlinale Special) та «Земля блакитна, ніби апельсин» (у конкурсній програмі 
Generation 14plus) – отримали шквал схвальної критики та повні зали глядачів. 
Крім того, у Берліні відбулися ринкові покази фільмів: «Мої думки тихі», «Від-
дана», «Захар Беркут», «Забуті», «LET IT SNOW», «Мати Апостолів» та серіалу 
«Схованки». На Berlinale Co-Production Market було представлено новий фільм 
Валентина Васяновича «Відблиск».

Український національний 
стенд Ukraine Is Your 
Destination Berlinale-2020
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Антоніна Белінська (по центру), художниця по костюмах,  Павло Авілов (ліворуч) 
та Микола Заваригін, каскадери та постановники трюків компанії Stuntalot

На фото зліва направо: Дмитро Лісенбарт, анімаційний про-
дюсер/режисер Lisenbart production, та Сидір Кізін, адвокат

На фото зліва 
направо: 
Артем Голосов 
(Держкіно), 
Олена 
Тимошенко 
(Європейський 
інститут, 
членкиня 
Експертної 
комісії 
Держкіно), 
Олександр 
Омелянов, 
продюсер

Анна Акулевич, режисерка, та Алік Шпілюк, 
кінокритик, член Ради з питань кінематографії

На фото зліва 
направо: Тагір 
Імангулов, пред-
ставник Фонду 
Ігоря 
Янковського,
та Павло Сушко, 
народний депутат, 
голова підкомітету 
у сфері 
кінематографу 
та реклами, 
заступник голови 
Комітету Верховної 
Ради України з пи-
тань гуманітарної 
та інформаційної 
політики

На фото зліва направо: 
Софія Булгакова, медіа-
художниця, Регіна
Мар‘яновська-Девідзон, 
продюсерка, засновниця 
«Ріал Пікчерз»
(Україна) та 
«МаРе Продуксьон» 
(Франція),
Олексій Гладушевский, 
гендиректор «Старлайт
Оріджіналс», продюсер
«Ріал Пікчерз», Євген Тунік, 
шоуранер серіалу «Перші 
ластівки»

На фото зліва 
направо: Світлана 

Соловйова,
продюсерка

Svetofor Film, 
Іванна Хіцінська,
директорка Film 

Industry Assosiatuin 
of Ukraine та 

Commersial 
Productions 

Assosiation of 
Ukrainian  

Гості та організатори української вечірки: другий зліва Ліказ Хофман (Sales Manager EFM),
Марта Фессехацціон, директорка  Africa Hub EFM, Іванна Хіцінська, директорка Film Industry
Assosiatuin of Ukraine та Commersial Productions Assosiation of Ukrainian

Анна Мачух, 
виконавча 
директорка
Української 
Кіноакадемії

Максим 
Богослов, про-

дюсер Studio 
Kvartal 95 
Animation

Команда німецько-українського фонду Kultura

Українські та іноземні продюсери - участники  Co-Production Market

Українська делегація та творча команда фільму 
«Номери» на червоній доріжці Berlinale-2020

Q&A сесія після показу фільму «Номери» з режисерами Оле-
гом Сенцовим та Ахтемом Сеітаблаєвим, модераторами якої 
були Ольга Радецька, перекладачка, та Фолькер Вісла, доктор 
наук та представник видання Osteuropa

Урочиста прем’єра фільму «Номери» 21 лютого у Haus der Berliner Festspiele в межах програми Berlinale 
Special за участю команди стрічки

Творча команда фільму «Земля блакитна, ніби апельсин» (The Earth is Blue As an Orange) на червоній доріжці 
Berlinale-2020

Світова 
прем‘єра 
фільму 
«Номери» 
в одному з 
найстаріших 
театрів 
Берліна 
Maxim Gorki 
Theater 
18 лютого

На фото зліва направо: 
Ігор Янковський, за-

сновник Фонду,
Олександр Максимчук,

помічник-консультант
Павла Сушка, Павло 

Сушко, голова
підкомітету у сфері

кінематографу та 
реклами, заступник 

голови Комітету
гуманітарної та

інформаційної політики
Верховної Ради України

Режисерка 
фільму "Земля 
блакитна, ніби 

апельсин" (The 
Earth is Blue As 

an Orange) Ірина 
Цілик та головні 

актори фільму 
на урочистому 

показі фільму на 
Berlinale-2020

Світлана Сухіна, 
дружина Ігоря Янковського

 Ігор Янковський, засновник Фонду,
Мартіна Бляйс (Martina Bleis), керівниця Co-Production Market 

На фото зліва направо: Артем Голосов, представник Держкіно, Ігор Янковський, 
засновник Фонду, Мартіна Бляйс (Martina Bleis), керівниця Co-Production Market
 

На фото зліва направо: Олександр Омелянов, 
продюсер; Артем Колюбаєв, продюсер 
«Мейнстрім Пікчерз»
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«PLAYMOBIL: THE MOVIE» – НОВИЙ ПРИГОДНИЦЬКИЙ МУЛЬТФІЛЬМ, ОФІЦІЙНИЙ ПРОКАТ ЯКОГО В УКРАЇНІ СТАРТУВАВ 30 СІЧНЯ, А 28 СІЧНЯ ВІДБУВСЯ 
ДОПРЕМ’ЄРНИЙ ПОКАЗ АНІМАЦІЙНОЇ СТРІЧКИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ ПОРШЕ ЦЕНТРУ ДНІПРО. МАЛЕНЬКІ ГОСТІ ТА ЇХНІ БАТЬКИ СПОВНА ПОРИНУЛИ У СВІТ ЛЕГО-ГЕРОЇВ, 
ОТРИМАВШИ ЯСКРАВІ ЕМОЦІЇ ВІД АНІМАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ, МАЛИ ЗМОГУ ПОСПІЛКУВАТИСЬ У СІМЕЙНІЙ АТМОСФЕРІ PORSCHE, А ТАКОЖ ПЕРШИМИ ПОБАЧИТИ 
ПРОТОТИП MISSION E, ЩО ЛІГ В ОСНОВУ НОВОЇ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОКАРА PORSCHE TAYCAN. НАРАЗІ PORSCHE TAYCAN ВЖЕ Є В ПОРШЕ ЦЕНТРІ ДНІПРО НА ТЕСТ-ДРАЙВІ.

Ідея сюжету й назва стрічки пов’язані із серією конструкторів Playmobil, 
якими  вже 45 років захоплюються дітлахи по всьому світу. Це перший 
кінопроєкт Porsche і Playmobil, які спільно розробляють ігрові набори та 
співпрацюють з 2014 року.
«Porsche був першим ліцензованим продуктом Playmobil. Відтоді ми що-
року випускаємо ретельно продуманий новий набір, кожен з яких був 
з ентузіазмом сприйнятий дітьми, підлітками та їхніми батьками. Це 
успішне співробітництво тепер увінчалося фільмом», – заявив директор 
з маркетингу Porsche Кьєлл Грюнер.
Сюжет зосереджений навколо пригод секретного агента Рек-
са Дашера, який під час виконання своєї місії подорожує на кон-

З ЕКРАНІВ У РЕАЛЬНЕ ЖИТТЯЗ ЕКРАНІВ У РЕАЛЬНЕ ЖИТТЯ

Ч А С  Р О З М О В И

цепт-карі Porsche – Mission E. З екрана відразу впізнається 
новий електрокар: відсутність традиційних фар, проєкційний дис-
плей, сенсорний екран і оригінальні елементи дизайну реально-
го Porsche Taуcan. Автомобіль став справжнім персонажем мульт-
фільму нарівні з іншими героями, і сьогодні нарешті його вже можна по-
бачити не лише на екрані, а й у реальному житті.
Чекаємо на Вас у салоні Порше Центр Дніпро, де Ви можете отримати  
більш розгорнуту інформацію та самостійно переконатися в перевагах 
електрокара майбутнього на тест-драйві Porsche Taycan, який уже на ву-
лицях Дніпра радує своїх прихильників. Встигніть приєднатися до пер-
ших щасливців, хто протестує цю шикарну новинку! 

Новий Porsche Taycan.
Лаконічність, експресивність, непідвладність часу. Три якості, які характерні 
для будь-якого Porsche, і особливо для того, який переносить 
наші гени в нову автомобільну еру. 
Звертайтеся до Порше Центру Дніпро, щоб записатися на тест-драйв Taycan.

ТОВ “Прайм-Авто ЛТД”, Код ЄДРПУ 30688237. Порше Тайкан. Штутгарт.   

Порше Центр Дніпро
вул. Запорізьке шосе, 37-Д
тел: +38 (056) 377-77-77
dealer.porsche.com/ukraine/
porsche-center-dnipro
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«МЕНІ ОДНАКОВО ЦІКАВО «МЕНІ ОДНАКОВО ЦІКАВО 
ЗІГРАТИ І ВІДВАЖНОГО ЗІГРАТИ І ВІДВАЖНОГО 
ВОЇНА, І ВЕСЕЛОГО ХЛОПЦЯ»ВОЇНА, І ВЕСЕЛОГО ХЛОПЦЯ»

АНДРІЙ ШАРАПОВ: АНДРІЙ ШАРАПОВ: 

43-РІЧНИЙ АНДРІЙ ШАРАПОВ МАЄ 
ВИДАТНІ ДОСЯГНЕННЯ В СПОРТІ: 
УЖЕ БАГАТО РОКІВ ПОСПІЛЬ 
ВІН НАПОЛЕГЛИВО ТА УСПІШНО 
ЗАЙМАЄТЬСЯ БОДИБІЛДИНГОМ. АЛЕ  
ВІДЧУВАЄ, ЩО МОЖЕ ЩЕ БІЛЬШЕ. 
САМЕ ТОМУ АНДРІЙ ХОЧЕ ПРОЯВИТИ 
СЕБЕ ЯК АКТОР. І ЦЕ НЕ ДИВНО: 
ТАКОМУ ФАКТУРНОМУ ЧОЛОВІКУ, ТА 
ЩЕ З ЧУДОВИМ ПОЧУТТЯМ ГУМОРУ, 
БУДЬ-ЯКІ ЖАНРИ ДО СНАГИ.

Скільки він себе пам’ятає, завжди отримував задоволення, коли опинявся 
в центрі уваги. Зараз Андрій Шарапов зі щирою посмішкою згадує про те, 
яким маленьким та худеньким він колись був. Плавання, гімнастика, фут-
бол і навіть баскетбол – у його житті були різноманітні види спорту. Але 
все вирішив … «Термінатор». Коли простий дніпропетровський хлопчик у 
15 років  переглянув цей фільм, мета з’явилася відразу й на все життя. Так, 
звичайно, бути схожим на Арнольда Шварценеггера тоді, на початку 90-х, 
мріяв чи не кожен хлопець. Але одна справа – мріяти, сидячи вдома біля 
телевізора, зовсім інша – діяти й досягати того, про що мрієш.

- Андрію, зараз, якщо ви навіть у верхньому одязі, на вас неможливо не 
звернути увагу. Ви дуже харизматичний, у вас стовідсотково досконале 
тіло. Як досягли такого результату?
- Коли я вирішив, що хочу бути, як Арні, відразу почав рухатися до своєї 
мети. В одному з підвалів неподалік від дому, де я тоді жив, знайшов неве-

ликий спортивний клуб – «качалку», як їх називали. Пішов туди тренува-
тися – спочатку винятково для себе, а згодом уже добре проявив себе на 
змаганнях. І незабаром зрозумів, що саме зі спортом я хочу пов’язати своє 
життя. Але водночас я завжди любив гумор. 

- Саме це й допомогло вам потрапити на телеекрани…
- Саме так. Свого часу я брав участь у чотирьох проєктах українських те-
леканалів. У 2012 році дійшов до півфіналу шоу «Україна має талант-4» 
телеканалу СТБ. Досягнути такого успіху, безумовно, вдалося саме тому, 
що я не просто демонстрував перед камерами своє накачане  тіло – ко-
жен номер був жартівливим і дозволяв мені показати ще й свої акторські 
здібності. Після цього я в прямому сенсі прокинувся відомим у рідному 
Дніпропетровську: мене почали впізнавати на вулицях, запрошувати на 
різноманітні корпоративи, весілля, ювілеї. Також отримав запрошення з 
інших каналів. На «Україні» був учасником  програми «Говорить Україна», 
на «Новому каналі»  – «Суперінтуїція-2», де знімався разом зі співачками 
Іриною Білик та Наталею Могилевською. А ще з великим задоволенням 
узяв участь у «Лізі сміху»: у складі криворізької команди зображував «кач-
ка» з однією звивиною в голові  – у мініатюрі «Античність». А взагалі, з 
камерою я на «ти» ще з 1995 року –  саме із цього часу почав брати участь 
у спортивних змаганнях. Зараз я також іноді змагаюся, але у своїй віковій 
категорії – серед ветеранів. Тренуюся ж кожного дня – без цього вже не 
уявляю свого життя. І, звісно, треную тих, хто до мене приходить, бажаю-
чи вдосконалити свої форми. 

- Тобто, своєї мети ви нарешті досягнули?
- І так, і ні. Досягнув, але ще не зовсім. Справа в тому, що я вже багато 
років намагаюся довести, що люди, які займаються силовими видами 
спорту, теж мають розвинутий інтелект та здатні на яскраві емоції. Бага-
то досвідчених у шоу-бізнесі людей казали мені, що мої виступи на теле-
баченні зруйнували стереотипи, які існують у народі про «качків». Саме 
тому ці виступи й сподобалися та запам’яталися глядачам. А далі я хочу 
продовжувати йти тим самим шляхом, яким ішов свого часу мій кумир 
Арні. Хочу зніматися в кіно. Коли я у 2012 році був у американському місті 
Колумбусі, де щороку проходять змагання на честь Шварценеггера, мені 
пощастило трохи поспілкуватися з ним. Це було незабутньо! І стало по-
штовхом для того, щоб ще наполегливіше вчити англійську, чим я зараз і 
продовжую займатися. Таким чином ще й додатково треную пам’ять, яка 
в мене завжди була добра.

- І в якому жанрі ви себе бачите? Мабуть, це має бути крутий бойовик?
- Зовсім необов’язково! Мені подобаються різні жанри кінематографа. 
Чому б не спробувати зіграти, наприклад, у комедії? Та сама «Ліга сміху» 
довела, що я це можу. До речі, залізний Арні – це, звісно, не єдиний мій 
улюблений актор. Давно захоплююся творчістю Денні ДеВіто, Луї де Фю-
неса, Адріано Челентано. Ще я дуже люблю історичні стрічки з батальни-
ми сценами. Особливо мені близький образ вікінга, який вправно володіє 
мечем та іншою зброєю давніх часів. Чи хотів би я знятися в такому кіно? 
Так, звичайно. Відчуваю, що мені майже все вдасться переконливо пока-
зати на екрані: зможу зіграти і злого героя, і веселого, і серйозного хлопця, 
і кумедного. Я дуже люблю спорт, але сьогодні впевнений, що моєї енергії 
вистачить на більше. Вірю, що найцікавіше в моєму житті – ще попереду. 
До того ж за гороскопом я – Козоріг, тому завжди звик домагатися того, 
до чого прагну. 

Андрій Шарапов
Зовні – бодибілдер, внутрішньо – шоумен. Життєве кредо: «Сміх 
та радість ми приносимо людям».  Закінчив Дніпропетровський 
державний університет фізкультури і спорту. Майстер спорту 
міжнародного класу, неодноразовий чемпіон України, бронзо-
вий призер чемпіонату світу з бодибілдингу, срібний призер 
Arnold Classic Europe, абсолютний чемпіон України у 2019 році. 
Зайняв перше місце у Mr&Mis Universe-2018, перше місце в 
парах у  Hercules Olymp. Професійний фітнес-інструктор та 
масажист. Стаж тренувань -  27 років, стаж тренера - 20 років. 
Неодружений, має 15-річну доньку.  Власник торгової марки 
Mouse gym.

+380957131313 @sharapov.andrii

Фотограф: Вiтте Євген Vitte.Studio
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МАРИСЯ ГОРОБЕЦЬ:МАРИСЯ ГОРОБЕЦЬ:
«Я ВСЕ РОБЛЮ ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ»«Я ВСЕ РОБЛЮ ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ»

– Ваше життя багато років було пов’язане з телебаченням. Чи пробували ви себе в кіно?
– Я вам відкрию невеличку таємницю – насправді в телебачення я прийшла з кіно. Я працювала travel журналісткою в 
період, коли мені запропонували взяти участь у міжнародному конкурсі краси.  У 2004-му, після повернення з короною, 
на одному з телевізійних ефірів мене побачив режисер та запросив зніматися. Усе як за голлівудським сценарієм! Тоді 
в мене не було, звісно, жодного досвіду зйомок, але режисер мене заспокоїв, мовляв, буде весело, не переймайся! Це 
була комедія, у якій я зіграла героїню, що також перемогла в конкурсі краси. Офіційно на знімальному майданчику я 
була в статусі «першої віцеміс туризм світу» та «віцеміс бікіні світу», а на екрані грала... «Міс Дебальцеве». Завдяки цій 
стрічці я змогла попрацювати тоді  з плеядою талановитих акторів. Після було ще декілька кінокартин, але роман із 
кіно в мене так і не склався. Я почала загравати з телебаченням. Пригадую, як легендарний Богдан Ступка під час Ки-
ївського кінофестивалю, який я неодноразово мала честь вести, зі сцени каже: «Ну який ти горобець, ти piaf (горобець 
французькою), тобі співати треба!». Після його компліменту я остаточно закохалась у сцену й почала... ні, не співати, а 
вести елегантні заходи в Україні та Європі. 

– У вас багато проєктів. Які напрямки розвитку ви зараз для себе бачите пріоритетними?
– Останні три роки я опікуюся MGVC – платформою елегантного нетворкінгу. На сьогодні це жіноча спільнота, у якій 
уже понад 250 учасниць. Членкині нашого клубу – це активні, амбіційні, бізнес-орієнтовані жінки, які готові ділитися 
з іншими своєю візією.
Раз на місяць ми організовуємо виїзні засідання – сніданки, бранчі, вечері в Україні та закордоном. Наприклад, мину-
лого року ми вперше провели Monaco Vision Brunch. Цього року хочу провести наш Vision Breakfast на Французькій 

Рів’єрі, під час Каннського кінофестивалю. Просто дефілювати червоною доріжкою мені вже не ці-
каво – хочу розвивати культурну дипломатію крізь призму наших натхненних vision-зустрічей. 
Я люблю об’єднувати людей, знайомити їх між собою. Друзі кажуть: «Марисю, ти як та Nokia, 
connecting people!». 
Тому я, недовго думаючи, спочатку створила клуб, а потім народився новий слоган: MGVC 
CONNECTING VISIONS! 

– Ви дуже активно працюєте, у вас так багато проєктів, тож як ви розслабляєтеся? Чи є якість 
індивідуальні способи релаксації?
– Обожнюю цитату Конфуція: «Вибери собі роботу для душі, і тоді тобі не доведеться працювати 
жодного дня у своєму житті». Це про мене – я все роблю із задоволенням. Як відновлююся? Звичай-
но, емоційне вигорання – це норма для людей творчих та публічних, особливо під кінець року, коли 
сили «на нулі». 
Практикую йогу. Останнім часом захоплююся танцями – румба, танго. Я ж тепер не тільки веду 
бали, а й паралельно танцюю на них. Після конферансів зазвичай балую себе масажами та спа-про-
цедурами в столиці. Або ж, якщо є можливість, виїжджаю за місто в лазню, на природу! 

– Нещодавно ви відвідали готель Edem Resort & SPA. Чи допомогло вам це перезавантажитися?
– Так. Це моє місце сили в Україні. У мандрівній «колекції» маю понад 70 країн світу – подібне за 
масштабами та рівнем я мало де бачила. 
Тому при нагоді всім намагаюся розповідати про Країну Едем,  адже задоволенням треба ділитися! 
Це місце сили не тому, що там усе за останніми технологіями (хоча це теж дуже важливо – і медич-
ний центр, і спа зроблені на найвищому рівні), а тому, що там працює команда професіоналів, які 
закохані у свою справу. 
Мене часто запрошують вести заходи в Edem Resort & SPA. Тож я натхненно працюю, а потім заслу-
жено відновлююся та перезавантажуюся пару днів. Свіже повітря, гольф, коні, прекрасна територія, 

де можна гуляти годинами, професійна команда 
спеціалістів, чудова їжа та прекрасна атмосфе-
ра... український рай! 

– Ви не вперше в Edem Resort & SPA. Можливо, 
у вас є якась традиція, якої ви дотримуєтесь?
– Насамперед я намагаюся потрапити до Євгена 
– головного масажиста. Найчастіше беру в нього 
аюрведичну процедуру на 2 години – після неї 
виростають крила! 
Ще дуже полюбляю кухню місцевих ресторанів 
– перед детоксом обов'язково смакую їх смаже-
ну картопельку з келихом червоного вина. Поки 
головний лікар не бачить. Кожного вечора йду 
до улюбленого ресторану TERRACE, що розта-
шований на березі озера. Там є камін. Я люблю 
ввечері, після процедур,  помедитувати біля ньо-
го, дивлячись на багаття, і поставити собі нові 
vision-цілі!

МАТЕРІАЛ НАДАНО EDEM RESORT MEDICAL &SPA

УКРАЇНСЬКА ТЕЛЕВЕДУЧА, 
ПРОДЮСЕРКА ТА ФУНДАТОРКА 
NETWORKING-ПРОЄКТУ VISION 
CLUB МАРИСЯ ГОРОБЕЦЬ – 
«ВІЧНИЙ ДВИГУН» У СВІТІ 
УКРАЇНСЬКОГО ШОУ-БІЗНЕСУ. 
ПРО ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ, 
КІНЕМАТОГРАФ ТА ПРО ТЕ, 
ЧОМУ ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
EDEM&SPA RESORT ЇЇ МІСЦЕ 
СИЛИ, ВЕДУЧА ЕКСКЛЮЗИВНО 
РОЗПОВІЛА В ІНТЕРВ’Ю ДЛЯ 
VGL CINEMA.
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