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PARK3020 — унікальна інституція, 
яка є відкритою для широкої пу-
бліки. Розташований він за 25км 
від центру Львова у с. Стрілки біля 
Edem Resort Medical & SPA.

Вхід безкоштовний за попе-
редньою    реєстрацією    на    сайті 
в розділі «Візит».

w w w . p a r k 3 0 2 0 . c o m

@park3020
@park_3020
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ПЕРШИЙ ПУБЛІЧНИЙ
ПАРК СУЧАСНОЇ 
СКУЛЬПТУРИ В УКРАЇНІ
15 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ PARK3020 ОФІЦІЙНО РОЗПОЧАВ СВОЮ РОБОТУ ТА ПРЕДСТАВИВ ПРОЄКТИ УКРАЇНСЬКИХ СКУЛЬПТОРІВ: 
НАЗАРА БІЛИКА, АННИ ЗВЯГІНЦЕВОЇ, ОЛЕКСІЯ ЗОЛОТАРЬОВА, АНТОНА ЛОГОВА, АННИ НАДУДИ, БОГДАНА ТОМАШЕВСЬКОГО ТА ІНШИХ. 

Довгострокові цілі парку передбачають постійну експозиційну та навчальну програми, розбудову розвитку інф-
раструктури парку та регіону, а також побудову позитивного іміджу української культури за кордоном, але не 
обмежуються вказаним.

«У парку акцентуватимуть увагу не тільки на візуальній частині, а й на вивченні методів і підходів для створення 
об'єктів у публічному просторі та на систематизації роботи в галузі сучасної скульптури», — прокоментувала 
кураторка проєкту та засновниця агенції культурного менеджменту Port.agency Катя Тейлор.

PARK3020
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Засновники:

В і к т о р і я  Л ю з з о

Г а Л и н а  Ш к у р е н к о

Видавець:

В і к т о р і я  Л ю з з о

Директор:

Г а Л и н а  Ш к у р е н к о

Дизайн/верстка:

а р т е м  Ш м а Л і й

Головний редактор:

В і к т о р і я  Л ю з з о

Коректор:

о Л ь Г а  к о т о В а

Журналісти:

Л є н а  Б а с с е

я р о с Л а В а  н а у м о В а

а н т о н  Ф і Л а т о В

т е т я н а  Ш е п е Л ь

Д а р ' я  м и р о Ш н и ч е н к о

Відділ реклами:

н а т а Л я  н е к р а с о В а

Періодичність: 1 раз на 2 місяці.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серія КВ № 21028-10828Р від 08.08.2014.

Авторські права захищено. Думки, виражені авторами публікацій, можуть 
не збігатися з поглядами редакції. Відповідальність за зміст рекламних
матеріалів несе рекламодавець. Використання матеріалів, опублікованих
у журналі VGL сinema, допускається лише з письмового дозволу редакції.

   – матеріали, опубліковані на правах реклами.

Адреса редакції: вул. Караваєва, 31, оф. 60, м. Дніпро, 49000, Україна
Тел.: +38 067 510 50 15, +38 098 675 73 88

E-mail: vglcinema@gmail.com
www.vglcinema.com

Обкладинка:  
Авторська робота ZET.agency спеціально для VGLcinema #29
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  ГоЛоВі ДержаВноГо аГентстВа україни з питань кіно марині куДерчук

орГанізаторам оДеськоГо кіноФестиВаЛю й осоБисто: Вікторії тіГіпко, юЛії сінькеВич, юЛії Шарко

меДіаконсаЛтинГоВій компанії Media ResouRces ManageMent і осоБисто: катерині уДут

орГанізаторам кмкФ «моЛоДість» і осоБисто анДрію ХаЛпаХчі

компанії solaR Media enteRtainMent та осоБисто серГію ЛаВренюку



З М І С Т 

О Б РА З И
Аромати, створенi для насолоди,  

як i цiкаве кiно

с .  6

А Н І М А Ц І Й Н И Й  П Р О Є К Т 
«Гуллiвер повертається» –

анiмацiйний фiльм вiд «Кварталу 95»  

С .  1 0

А Н О Н С И 
Українськi кiнопрем’єри сезону

Осiнь-Зима 2020 

С .  1 2

А К Т УА Л Ь Н А  Т Е М А
Оксамитовий сезон: 

2 мiсяцi
5 кiнофестивалiв

1 медiафорум

С .  1 8

З А К О Н  І  К І Н О
 Революцiйний прорив для кiноiндустрiї

С .  2 2

К І Н О Б І Є Н А Л Е
Свiтовi зiрки, унiкальнi фiльми та новi 

програми:
Юлiя Сiнькевич про 11-й ОМКФ 

С .  2 4

Програма 11-го ОМКФ

С .  2 6 

Фiльми-переможцi 49-го КМКФ «Молодiсть»

С .  2 8
 

ZIFF-2020: Зробiть життя яскравiшим!

С .  3 2

П О Д І Я 
 Форум «Продакшн в Українi»: 

одна з найперших офлайн-зустрiчей 
кiноспiльноти 

С .  3 4

Фiльмуймо в Українi: запрошує Херсонщина!

С .  3 6

С В О Є  К І Н О
 Єгор Трояновський: «Важливе бажання 

людей – здiйснювати свої творчi мрiї, i щоб це 
виливалося в якiснi фiльми»

С .  3 8

К Р У П Н И Й  П Л А Н
Валентин Васянович:

«Для кiноспiльноти питання 
збереження державної пiдтримки зараз 

найактуальнiше» 

С .  4 0

П Е Р С О Н А
 Олег Сенцов: «У моїх планах 5 фiльмiв за 

5 рокiв»

С .  4 4

І Н Т Е Р В ' Ю
Даша Плахтiй: «Усi таланти, якi є в людинi, 

треба використовувати»

С .  4 6

Микола Береза: 
«Найважливiше для мене – люди, з якими я 

вирушаю в кiноподорож» 

С .  4 8

Роман Луцький: 
«Я прагну медiйної впiзнаваностi, 

але тiльки через акторство»

С .  5 0

Iванна Сахно:
«Маю намiр розвивати український 

кiнематограф»

С .  5 4 
Сергiй Лавренюк:

«У справах необхiдно застосовувати новi 
пiдходи» 

С .  5 6

 Вiн Дiзель: «Я суперщаслива людина!» 

С .  5 8

П О  Т О Й  Б І К  Е К РА Н А
Кiнотеатр майбутнього:

Панорамний екран та вiдсутнiсть черг

С .  6 0

І Н Т Е Р В ' Ю
Михайло Iллєнко:

«Викласти весь архiв «Вiдкритої ночi» у 
загальний доступ неможливо, але нам пiд 

силу зробити дещо цiкавiше» 

С .  6 2 

П О Д І Я
Вiдкрита нiч. Дубль 23 

С .  6 4

П О З А  К І Н О
Одяг, у якому кожен почувається зiркою 

С .  6 6  
 

За крок до релiзу вiдео про Олексу 
Довбуша 

С .  6 8  
PORSCHE 911 CARRERA 4 TYP 964:

Хто шукає – той знайде! 

С .  7 0
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4040
Революційний прорив для кіноіндустрії

Iванна Сахно:
«Маю намiр 

розвивати 
український 

кiнематограф»

Валентин Васянович:
«Для кiноспiльноти 
питання збереження 
державної пiдтримки зараз 
найактуальнiше»

Сергiй Лавренюк:
«У справах необхiдно 
застосовувати новi 
пiдходи»



ОСІНЬ ЗАЗВИЧАЙ ПРИХОДИТЬ НЕСПОДІВАНО,
АЛЕ СПЕРЕЧАТИСЯ З НЕЮ НЕ ВАРТО.

КРАЩЕ ВИТЯГТИ З ШАФИ ТЕПЛІ РЕЧІ Й НЕ ЗАБУТИ 
«ВДЯГНУТИ» ВИШУКАНІ АРОМАТИ, У ЯКИХ

Є ЯК ЗГАДКА ПРО ЯСКРАВЕ ЛІТО, ТАК І ПЕРЕДЧУТТЯ ХОЛОДНОЇ 
ЗИМИ. ВОСЕНИ ЗАПАХИ СТАЮТЬ БІЛЬШ НАСИЧЕНИМИ, 

ЧУТТЄВИМИ, ПРИСТРАСНИМИ. У ДЕЯКІ З НИХ ХОЧЕТЬСЯ 
ЗАГОРНУТИСЯ, ЯК У ВОВНЯНЕ ПОНЧО. А ДЕЯКІ НІБИ СТВОРЕНІ 

ДЛЯ ТОГО, ЩОБ РОЗВІЯТИ ОСІННЮ МРЯКУ ТА ДОДАТИ 
СВЯТКОВИЙ НАСТРІЙ У СІРІ БУДНІ.

G O L D  I M M O R TA L S
В І Д  E X  N I H I L O
Її називають індійською Монікою Беллуччі. Оливкова шкіра, світлі очі й розкішна фігура 
Айшварії викликають захват навіть у визнаних голлівудських красунь: сама Джулія 
Робертс визнала її найкрасивішою жінкою у світі. У фільмі «Принцеса спецій» Пола 
Маеда Берджеса, що базується на однойменній книзі Чітре Дівакаруні, Айшварія Рай 
зіграла роль Тіло. Ця чарівна іммігрантка з Індії  має дар передбачення. Спеції, які вона 
дає своїм покупцям, допомагають виконувати  їхні таємні бажання. Покупці Тіло точно 
були б ще щасливіші, якщо б на додаток до спецій вона запропонувала їм  містичний 
еліксир, створений Хорді Фернандесом. Аромат відкривається витонченими нотами груші 
та бергамоту: він нагадує казковий рай та ніби запрошує до безсмертя.

Основні ноти: бергамот, груша, півонія, боби тонка, мускус, амбра.

Новий аромат від   Byredo наповнений  п’янким, схвильованим світом юних емоцій – як 
сумних, так  і неймовірно щасливих.  У Lil Fleur органічно поєдналося все, що притаманно 
молодості: обіцянки та потенціал, сміливість та щирість.  Саме такою є героїня фільму 
Вуді Аллена «Дощовий день у Нью-Йорку», роль якої зіграла Ель Фаннінг. Її Ешлі тільки 
починає пробувати доросле життя на смак. Вона дуже безпосередня в прояві своїх почуттів 
та емоцій, а сама стрічка стовідсотково додасть яскравих фарб у похмурий осінній день. 
Як тут не згадати висловлювання Бена Горхама, креативного директора й засновника 
Byredo: «У моєму життєвому досвіді немає нічого красивішого й цікавішого, ніж 
характер молодого духу». Традиційний квітковий аромат Lil Fleur  органічно поєднується 
із цілком сучасним задумом.  Верхні ноти касиса й мандарина додають свіжу іскру,  а 
біле дерево, амбра й ваніль делікатно натякають на вишуканість та стриманість.

Основні ноти: мандарин, шафран, акорд шкіри, дамаська троянда, амбра, касис, біле 
дерево.

L I L  F L E U R
В І Д  B Y R E D O

А Р О М АТ  O C E A N  L E AT H E R
В І Д  M E M O
Здається, уся квінтесенція океанської свіжості зосередилася в 
ароматі Ocean Leather. У глибинах  відчувається присутність 
дивовижної істоти: у воді ніби оживає якась таємниця, а повітря 
наповнюється унікальним запахом. Ось-ось на поверхню має 
з’явитися загадкова красуня Русалонька, образ якої на екрані 
втілила Поппі Дрейтон. Саме вона блискуче зіграла головну роль 
у фентезійній драмі «Розповіді Русалоньки», яка була знята 
Крісом Бушаром та Блейком Дж. Харрісом. Багато років тому 
Ганс Крістіан Андерсен вигадав неймовірно зворушливу казку 
про Русалоньку. Ocean Leather з його диханням безмежного 
водного простору та насиченим шкіряним акордом знову й знов 
нагадує нам про її неймовірні пригоди. 

 Основні ноти: елемі, білий кедр, шавлія, мускатний горіх, 
ветивер, шкіра.
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У найтепліших долинах Гімалаїв  росте рідкісна спеція з 
Непалу – перець тімут, яка має ніжний аромат грейпфрута. 
Яскравий і сонячний шлейф Poivre Pomelo  нагадує про 
дивовижні та небезпечні  пригоди героїв стрічки «Долина 
квітів» режисера Пана Наліна. На гірських стежках Гімалаїв 
зустріла свою долю загадкова Ушна, яка завоювала 
серце Джалана –  ватажка банди. Акторка французько-
китайського походження Мілен Жампануа, яка зіграла роль 
Ушни, через свою героїню переконує нас: справжні почуття 
здатні побороти будь-які перешкоди. І навіть дарувати 
закоханим вічне життя та нескінченну насолоду ароматом 
Poivre Pomelo. 

Основні ноти: грейпфрут, перець, османтус, півонія, кедр, 
ветивер.

P O I V R E  P O M E L O
В І Д  AT E L I E R  M AT E R I

l’Homme À la rose випромінює аромат чарівної троянди з глибоким шлейфом. 
Він присвячений чоловікам. Цей «жіночий квітковий символ» підкреслює 
особливість і навіть унікальність його володаря. Здається, він створений 
задля того, щоб без зайвих слів розповісти зворушливу та драматичну  
історію кохання – таку, як у фільмі «Лист незнайомки» режисера Жака 
Дере. Білі троянди, які дарувала письменнику таємно закохана в нього 
жінка, нагадують про швидкоплинність життя – як квітки, так і людини. Герой 
Крістофера Томпсона занадто пізно розуміє, що втратив. На згадку про щирі 
почуття незнайомки йому залишається тільки її лист із  запахом троянди. 
Саме про це натякає романтичний аромат l’Homme À la rose.

Основні ноти: троянда, грейпфрут, лабданум, деревна амбра, мускус.

L ’ H O M M E  A  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

Awake – це аромат, який  запам’ятовується насамперед запахом теплої кав’ярні в 
холодний день. Мелена кава, гірка розкіш та насолода подумки повертають нас до 
фільму, який став культовим для цілого покоління молоді. При одній згадці імені 
Амелі в голові більшості людей мимоволі починає грати вальс Яна Тірсена, а десь 
у ділянці грудей виникає щемливе світле почуття, схоже на сп’яніння. Приблизно 
такі самі емоції викликають і магічні парфуми від Akro. Деякі люблять цей фільм 
за незвичайний сюжет, інші – за оригінальну любовну історію. Але більшість 
солідарні в одному: фільм «Амелі» Жана-П’єра Жене та його головна героїня, 
яку зіграла неперевершена Одрі Тоту, залишають відчуття ейфорії, яке хочеться 
переживати знову й знову.  Awake, безперечно, стане найкращим провідником у 
цій захопливій подорожі. 

Основні ноти: кава, кардамон, італійський лимон, ветивер.

AWA K E  В І Д  A K R O

О Б РА З И

АРОМАТИ, СТВОРЕНI ДЛЯ  НАСОЛОДИ, ЯК I ЦIКАВЕ КIНОАРОМАТИ, СТВОРЕНI ДЛЯ  НАСОЛОДИ, ЯК I ЦIКАВЕ КIНО

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, (098) 980 77 77 
КОРНЕРИ 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 КИЇВ, ТРЦ BLOCKBUSTER MALL, ПРОСП. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 36, (067) 626 59 05 | БУТИК AROMATEQUE ЛЬВІВ, ВУЛ. КУЛЬПАРКІВСЬКА, 226А, VICTORIA GARDENS, (098) 948 38 38 | БУТИК AROMATEQUE ЛЬВІВ, ВУЛ. ПІД ДУБОМ, 7Б, ТРЦ 
FORUM LVIV, (067) 653 55 60 | AROMATEQUE CONCEPT STORE ДНІПРО, CASCADE PLAZA, (067) 567 55 55
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ОНОВЛЕНИЙ ОНЛАЙН-РЕСУРС  
ПРО ПОДІЇ У СВІТІ КІНО ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

VGLCINEMA.COM



А Н І М А Ц І Й Н И Й  П Р О Є К Т

«ГУЛЛІВЕР ПОВЕРТАЄТЬСЯ» – 
АНІМАЦІЙНИЙ ФІЛЬМ ВІД «КВАРТАЛУ 95»

Про сюжет:

Відомий герой-мандрівник, створений Джонатаном Свіфтом, 
повертається в Ліліпутію. За час його відсутності в країні 
відбулися значні зміни. І несподівано Гуллівер опиняється 
в центрі дивовижних подій разом з вірними друзями – Марсі, 
Фрелоком і мишеням Пі. На веселу компанію чекають запа-
морочливі випробування, підступні вороги й відчайдушні 
погоні. Та разом їм під силу все, що завгодно, адже дружба 
й любов здатні подолати будь-які труднощі! Сімейний фільм 
сповнений гумору й смішних ситуацій, які сподобаються як 
дітям, так і дорослим.

«ГУЛЛІВЕР ПОВЕРТАЄТЬСЯ» – ПЕРШИЙ ПОВНОМЕТРАЖНИЙ МУЛЬТФІЛЬМ СТУДІЇ «КВАРТАЛ 95» І GULLIVER FILMS. КІНОТЕАТРАЛЬНИЙ ПОКАЗ 
ЗАПЛАНОВАНИЙ У ВСЬОМУ СВІТІ. НАД ПРОЄКТОМ, ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА ЯКОГО МАКСИМАЛЬНО ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТАМ КОМПАНІЇ DISNEY, ПРАЦЮЮТЬ 
НАЙКРАЩІ АНІМАТОРИ УКРАЇНИ, ЗАРУБІЖНІ ФАХІВЦІ, А ТАКОЖ КОМАНДА СЦЕНАРИСТІВ СТУДІЇ «КВАРТАЛ 95».

 «Спочатку мені дуже сподобався ексцентричний гумор, яким 
сповнений сюжет, а ще мене зачепив жанр пригодницького екш-
ну, який покладено в основу цієї історії, – каже аніматор Тоні 
Бонілла. – Так що, коли мені запропонували приєднатися до 
українського проєкту, я практично не роздумував. Люди, що 
працюють у студії, виявилися дуже гостинними, з ними дуже 
легко працювати. Особливо, коли я бачу, з якими палаючими 
очима вони обговорюють будь-які ідеї та пропозиції. Я впев-
нений, тільки так можна створити якісний продукт, який буде 
мати успіх у глядачів по всьому світу».

«Робота над нашим проєктом тривала майже чотири роки, – розповідає режисер Ілля Максимов. – Ми придумали й розробили приблизно 
3 тисячі сцен, а це 120 тисяч кадрів. Безумовно, це важка праця, але ми робили все із задоволенням. Також у нас був тривалий 
процес адаптації жартів, які придумували автори студії «Квартал 95», щоб усе було правильно сприйнято західною публікою. А 
ще в нас будуть неймовірні актори озвучки, серед яких багато зірок».

«Ще в процесі роботи над образами ми показували дітям портрети головних героїв, щоб зрозуміти, симпатичні вони їм чи ні. 
За відгуками цих фокус-груп нам довелося навіть трохи змінити зовнішність самого Гуллівера, – ділиться супервайзер анімації 
Богдан Францишко. – Зрозуміло, у деяких персонажів є свої прототипи. А ще в нас буде такий харизматичний герой – Король, 
який уявлятиме себе шоуменом , і багато рухів для нього ми запозичили у Фредді Мерк’юрі».
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А Н О Н С И

УКРАЇНСЬКІ 
КІНОПРЕМ’ЄРИ СЕЗОНУ

ВОСЕНИ Й УЗИМКУ ЦЬОГО РОКУ ВАРТО ОЧІКУВАТИ СПРАВЖНІЙ БУМ УКРАЇНСЬКИХ ПРЕМ'ЄР. МИ ВСІ ПАМ’ЯТАЄМО, ЩО ПЕРША ПОЛОВИНА
РОКУ ПРОЙШЛА ПІД ЗНАКОМ COVID-19 І КАРАНТИНУ, КОЛИ БУЛИ ЗАКРИТІ КІНОТЕАТРИ Й ПЕРЕНЕСЕНА БІЛЬШІСТЬ ПРЕМ'ЄР. ТОЖ ЗАРАЗ КІНЕМАТОГРАФ 
НАМАГАЄТЬСЯ ОГОВТАТИСЯ ВІД ЗБИТКІВ, А КІНОТЕАТРИ ГОСТИННО ВІДЧИНЯЮТЬ ДВЕРІ ГЛЯДАЧАМ. ТОЖ VGL CINEMA ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ ПОДІЛИТЬСЯ З 
ВАМИ, ЯКИМИ НОВИНКАМИ ГОТОВІ ВРАЖАТИ ВІТЧИЗНЯНІ КІНОСТУДІЇ.

Осiнь-ЗимаОсiнь-Зима  20202020
УКРАЇНА, КАЗАХСТАН, 2019, 120 ХВ
ІСТОРИЧНА ДРАМА

Виробництво: «Інсайт медіа», Одеська кіностудія, Sky Production за підтримки Держкіно України.
Вихід у прокат: 24 вересня 2020 року. 
Дистриб'ютор: SVOEkino.

Опис проєкту:  фільм про класика української літератури Тараса Шевченка «Тарас. Повернення» мав вийти у 
кінотеатральний прокат 2 квітня 2020 року, але через карантин, зумовлений поширенням коронавірусу, прем’єру 
було перенесено. Це перший український фільм про 10-річне заслання поета в російській царській армії, яка 
окупувала всередині ХІХ ст. казахські степи.

Проєкт під робочою назвою «Таразі. Прощання з пустелею» став переможцем четвертого пітчингу Держкіно, яке 
надало творцям 22 млн грн, що становить половину бюджету стрічки. Ще 532,2 тис. грн продюсери отримали від 
Держкіно на просування фільму.

Про що історія: фільм розповідає про останні три місяці заслання Тараса 
Шевченка на півострові Мангистау в Новопетровській фортеці на 
Каспії (1857 рік). Поет отримує звістку від друзів з Петербурга про 
помилування його царем Олександром II. Однак військове керівництво 
Новопетровського форту не поспішає повідомляти про це Тарасові й не 
видає наказ про звільнення. До того ж до форту прибуває таємний агент 
з Петербурга.

Режисер та автор сценарію – Олександр Денисенко. Продюсери – Володимир Філіппов, Андрій Суярко, Алла 
Овсяннікова, Андрій Звєрєв, Дмитро Котеленець, Віктор Єлісєєв. Оператор – Олександр Кришталович. Композитор 
– Мирослав Скорик.
У ролях: Борис Орлов, Богдан Бенюк, Анатолій Гнатюк, Валерій Івченко.

«ТАРАС. ПОВЕРНЕННЯ» / TARAS.RETURN
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УКРАЇНА, 2020, 92 ХВ
ФЕНТЕЗІ

Виробництво: фільм знятий компанією Euromedia за 100 % підтримки Держкіно. Бюджет стрічки становив 
18 мільйонів гривень.
Вихід у прокат: 1 жовтня 2020 року.
Дистриб'ютор: UFD.

Опис проєкту: режисером стрічки початково мав бути Ахтем Сеітаблаєв, але згодом він відмовився і 
його замінив Олександр Ітигілов. Сценарій було написано на основі українського фольклору. Фільмування 
стрічки мало розпочатися у 2013 році, але було відкладено через політичну кризу в Україні. Знімальний 
процес почався 2 грудня 2014 року, але через недофінансування був зупинений. 6 серпня 2015 року 
Держкіно відновило фінансування і зйомки були продовжені, закінчились у вересні 2015 року. Зйомки 
відбувалися в Петропавлівській Борщагівці, Пироговому, Шипоті, Синевирі, в Невицькому та Олеському 
замках.

Про що історія: до родового маєтку повертається герой війни пан 
Адам. Він застає рідні пенати в біді. Доки його не було на 
батьківщині, там облаштувалися вовкулаки. На допомогу приходить 
донька. У казці вона зазнає багато труднощів, потім зустрічає 
своє кохання. 

Режисер –  Олександр Ітигілов. Продюсер – Павло Грицак. Сценарист – Сергій Ухачевський. Оператор 
– Сергій Борденюк. Композитор – Андрій Тупіков. Художник – Владислав Дудка. 
У ролях: Анна Кошмал, Валентин Томусяк, Олексій Богданович, Ада Роговцева, Володимир Горянський, 
Ірма Вітовська, Остап Ступка, Анатолій Хостікоєв, Наталя Сумська, Євген Нищук, Олексій Вертинський, 
Олеся Жураківська, Гарік Бірча, Василь Бендас, Леонід Шевченко.

«КАЗКА СТАРОГО МЕЛЬНИКА»

УКРАЇНА, ГРУЗІЯ, ТУРЕЧЧИНА, 2020, 95 ХВ
ПРИГОДНИЦЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЕКШН

Виробництво: фільм знімали Одеська кіностудія (за підтримки Держкіно та Міністерства культури та 
інформаційної політики України), Національна кіностудія ім. О. Довженка, Тернопільська кінокомісія, 
ІнсайтМедіа, Georgian International Film, AISI film.
Вихід у прокат: 15 жовтня 2020 року.
Дистриб'ютор: UFD.

Опис проєкту: Кінопроєкт з робочою назвою «Пам’ять сонця» став одним із переможців Дев’ятого 
конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром 14 млн 11 тис. 34 грн, 
що становить майже 50 % загальної вартості виробництва фільму. Прем’єру фільму планується провести 
одночасно у Києві, Стамбулі, Тбілісі та Одесі.

Про що історія: «Пам’ять сонця» відтворює події кінця ХVIII сторіччя 
– Османська Порта та Задунайська Січ ведуть боротьбу з Росією за 
Північне Причорномор’я. Тримається остання фортеця – Хаджибей. 
Козаки-задунайці посилають козака Андрія до турецького коменданта 
фортеці Ахмет-паші з листом, у якому таємне повідомлення 
надзвичайної ваги, що стосується війни. Ахмет-паша має великий 
вплив на султана, тож він мусить відправити цей лист морем у 
Стамбул – особисто султану. Але Хаджибей взято, поранений Ахмет-
паша у темниці. За таких обставин починає розвиватися сюжетна 
лінія фільму.

Режисер – Костянтин Коновалов. Генеральний продюсер – Андрій Осіпов (Україна). Продюсери – 
Юрій Калиновський (Україна), Мірза Давітая (Грузія), Ердал Кучук (Туреччина), Ондер Асру (Туреччина), 
Олександр  Омельянов (Україна). Креативний продюсер – Заза Урушадзе (Грузія). Сценаристи – Євген 
Тимошенко, Костянтин Коновалов; за участю Мірзи Давітая. Оператор-постановник – Володимир 
Гуєвський. Композитор – Мустафа Язиджиоглу. Художник-постановник – Володимир Філіппов. 
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.

«ФОРТЕЦЯ ХАДЖИБЕЙ» 



П Е Р С О Н А

УКРАЇНА, 2020, 110 ХВ
ДРАМА, ІСТОРИЧНИЙ ЕКШН

Виробництво: компанія «ІнсайтМедіа» за підтримки Держкіно, Тернопільська кінокомісія.
Вихід у прокат: 29 жовтня 2020 року.
Дистриб'ютор: SVOEkino.

Опис проєкту: стрічка є приквелом до фільму «Червоний». Кінопроєкт став одним з переможців 
Десятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром  
21,7 млн грн при загальній вартості виробництва  43,5 млн грн.  Знімальний процес тривав два 
роки, розпочавшись 24 лютого 2018-го. Зйомки припинилися, коли відзняли дві третини матеріалу. 
Надалі команда шукала способи поновити процес.
Зйомки відбувалися в містах Кременець та Бережани Тернопільської області.

«Червоний» планується зняти як трилогію. Приквел «Червоний. Без лінії фронту» розповідає про 
події у Львові, які передували ув’язненню головного героя, командира УПА Данила Червоного, до 
таборів ГУЛАГу. А після передісторії творці хочуть взятися за сиквел (тобто продовження) подій 
першого фільму, який вийшов у прокат до Дня незалежності України у 2017 році.

Про що історія: 30-ті роки ХХ століття. Західна Україна перебуває 
під владою Польської республіки. Данило Червоний — звичайний 
студент. Разом із друзями, українськими студентами, він 
захоплений ідеєю створення Української незалежної держави. 
Потрапивши під вплив радикалів, четверо друзів вступають 
у збройне протистояння з польською владою. Однак, коли 
польська таємна поліція виходить на їхній слід, хлопці 
опиняються перед вибором, який назавжди змінює звичайне 
життя й розводить їх по різні сторони барикад.

Режисери – Заза Буадзе та Тарас Ткаченко. Продюсер – Володимир Філіппов. 
Сценаристи – Андрій Кокотюха,Тарас Ткаченко. Оператор – Олександр Земляний.
У ролях: Микола Береза, Максим Панченко, Олег Стефан, Орест Пастух, Андрій Мельник, 
Володимир Губанов, Дар'я Плахтій, Яна Корольова.

«ЧЕРВОНИЙ. БЕЗ ЛІНІЇ ФРОНТУ» 

УКРАЇНА, 2020, 106 ХВ
ДРАМА

Виробництво: «Студія Гармата фільм» за підтримки Держкіно.
Вихід у прокат: 5 листопада 2020 року.
Дистриб'ютор: «Артхаус Трафік».

Опис проєкту: Кінопроєкт драми «Атлантида» став одним з переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку розміром  
20 млн 835 тис. грн при загальній вартості виробництва фільму 41 млн 835 тис. грн.
Стрічка здобула перемогу в офіційній конкурсній програмі «Горизонти» 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Фільм було також представлено у програмі 
Contemporary World Cinema Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Серед фестивальних здобутків «Атлантиди» – Гран-прі міжнародних кінофестивалів Les Arcs Film Festival 
(Франція), Tromsø International Film Festival (Норвегія) та «Лістапад» (Білорусь), спеціальний приз журі міжнародного кінофестивалю у Токіо (Японія), премія за найкращу 
операторську роботу на міжнародному кінофестивалі у Севільї (Іспанія). Усі ролі в стрічці зіграли непрофесійні актори.

Про що історія: події фільму розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. 
Окупований Донбас повернено до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. 
Проте на тлі спустошення народжується нове кохання. 

Режисер – Валентин Васянович. Продюсери – Валентин Васянович, Ія Мислицька, Володимир Яценко. Сценарист – Валентин Васянович. Оператор – Валентин Васянович.
У ролях: Андрій Римарук, Людмила Білека та Василь Антоняк.

«АТЛАНТИДА» / ATLANTIS
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УКРАЇНА, ПОЛЬЩА, ЧЕХІЯ, ФРАНЦІЯ, 2019, 102 ХВ
ІРОНІЧНА АНТИУТОПІЯ, ДРАМА

Виробництво: Україна (435 FILMS за підтримки 
Міністерства культури України), Польща (Apple Film 
Production за підтримки Polish Film Institute), Чехія (Česká 
Televize), Франція (Canal+).
Вихід у прокат: 19 листопада 2020 року. 
Дистриб’ютор: 86PROKAT.

Опис проєкту: в основі фільму лежить п’єса «Номери», що була написана Олегом Сенцовим ще до ув’язнення, 
у 2011 році. Фінальна редакція була зроблена вже у слідчому ізоляторі в Лефортово в Москві. У 2018 році була 
поставлена вистава, над якою працювали режисерка-постановниця Тамара Трунова та художник-постановник Юрій 
Ларіонов. Прем’єра відбулася на «Сцені 6» у Довженко-Центрі та пройшла з аншлагом. Перша презентація проєкту 
повнометражного фільму за п’єсою відбулась у 2018 році в межах пітчингу Одеського міжнародного фестивалю, 
де продюсерка Анна Паленчук презентувала лист Олега з наміром брати участь у виробництві фільму з-за ґрат. 
Над фільмом працював тандем двох режисерів — Олега Сенцова, який під час роботи над фільмом перебував 
у виправній колонії № 8 «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі, та Ахтема Сеітаблаєва, який допомагав втілювати 
задум на знімальному майданчику разом з продюсеркою фільму Анною Паленчук. Робочий процес Олег і Ахтем 
обговорювали в листах. Впродовж девелопменту фільму Олег Сенцов дотримувався голодування, яке тривало  
145 днів.

Світова прем’єра фільму відбулась у лютому 2020 року в межах програми Berlinale Special ювілейного Берлінського 
кінофестивалю (Berlinale) за участю творчої команди. Стрічка отримала схвальні відгуки від почесних гостей та 
критиків, які особливо відмічають талановиту акторську гру та лякаючу пророчу актуальність подій фільму в 
сучасному світі.

Про що історія: художній фільм «Номери», що був створений за однойменною 
п'єсою Олега Сенцова, розповідає про ув’язнене суспільство, яке 
намагається побороти свої страхи та отримати свободу. У світі Номерів 
все підпорядковується суворій системі й верховному правителю – Нулю. 
Десять героїв вже звикли бігти по колу та робити все відповідно 
до книги Правил. У них немає можливості вибирати, як жити й кого 
любити. Але життя змінюється з появою нового жителя, якому не відомі 
чинні закони. Це руйнує спокій пасивної влади. Раптово непохитна віра 
Номерів розколюється на шматки. Вони хочуть самостійно вирішувати 
свою долю, отримати імена і створити новий світ, де будуть панувати 
їхні закони.

Режисери – Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв. Сценарій – Олег Сенцов. Продюсери – Анна Паленчук, Даріуш 
Яблонський, Віолета Камінська, Ізабела Войцик. Композитор – Милош Єлич. Хореограф-постановник – Олена 
Шоптенко.
У ролях: Олександр Ярема, Ірина Мак, Віктор Жданов, Лорена Колібабчук, Денис Роднянський, Олена Узлюк, Євген 
Черніков, Агата Ларіонова, Олександр Бегма, Марія Смолякова, Максим Девізоров, Євген Лебедін, Олег Карпенко, 
Олександр Лаптій, Віктор Андрієнко.

«НОМЕРИ» / NUMBERS
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«ЗЕМЛЯ БЛАКИТНА, НІБИ АПЕЛЬСИН» / 
THE EARTH IS BLUE AS AN ORANGE

УКРАЇНА, ЛИТВА, 2020, 74 ХВ 
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ

Виробництво: «Альбатрос Коммунікос» (Україна) та «Мунмейкерс» (Литва)  
за підтримки Держкіно, Литовського фільмоцентру та IDFA Bertha Fund (Нідерланди). 
Вихід у прокат: 26 листопада 2020 року.
Дистриб'ютор: «Артхаус Трафік».

Опис проєкту: світова прем’єра стрічки відбулася в конкурсній секції World Documentary Competition кінофестивалю 
«Санденс», де фільм отримав Премію за найкращу режисуру документального фільму. Українське кіно було вперше 
представлено в конкурсній програмі цього найвідомішого та найбільшого в США фестивалю незалежного кіно. 
 
Європейська прем’єра пройшла на 70-му Берлінському кінофестивалі в рамках програми Generation 14Plus, 
а українська – на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA, де «Земля 
блакитна, ніби апельсин» стала найкращим фільмом Національного та Міжнародного конкурсу. 
 
Фільм продовжує успішну фестивальну історію, зокрема, став фільмом закриття Київського міжнародного 
кінофестивалю «Молодість», отримав нагороду як «Найкращий дебют» на кінофестивалі Biografilm в Італії, визнаний 
«Найкращим фільмом про права людини» на DokuFest у Косово та увійшов до офіційної програми престижних 
міжнародних кінофестивалів CPH:DOX у Данії, Hot Docs у Канаді, MoMA Doc Fortnight у США та понад 40 інших 
фестивалів.  

Про що історія: фільм розповідає про сім’ю, яка живе в «червоній зоні» 
Донбасу, де воєнні дії тривають уже шостий рік. Буденність багатьох 
цивільних людей у прифронтовій зоні докорінно змінилася. 36-річна 
Ганна сама виховує чотирьох дітей. Обстріли у Красногорівці, де 
живуть наші герої, не припиняються. Але, незважаючи на всі труднощі, 
ця родина є дуже дружною і життєрадісною. Мама й діти мають різні 
захоплення, грають на різних музичних інструментах і навіть знімають 
самотужки фільми про своє життя під час війни.

Режисерка – Ірина Цілик. Продюсери – Анна Капустіна, Гєдре Жицкіте. Оператор – В’ячеслав Цвєтков. Монтаж 
– Іван Банніков, Ірина Цілик. Звукорежисер – Йонас Максвитіс.

УКРАЇНА, ЛИТВА, СЛОВАЧЧИНА, 2019, 90 ХВ
ДРАМА

Виробництво: Garnet International Media Group (Україна), Taura (Литва), Wandal Production 
(Словаччина) за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Словацького 
аудіовізуального фонду.
Вихід в український та міжнародний прокат: осінь 2020 року. 

ПЕРЕДЧУТТЯ / FOREBODINGS

Опис проєкту: проєкт драми «Передчуття» став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно й отримав державну фінансову підтримку 
в розмірі 13 577 750 грн. Загальний бюджет фільму становить 27 155 500 грн. У 2018 році фільм став одним із переможців конкурсу кінопроєктів 
Словацького кінофонду (Slovak Audiovisual Fund) та отримав фінансову підтримку, зокрема на здійснення постпродакшну. 

Українська прем’єра фільму відбулася 27 серпня 2020 року в рамках програми «Українські прем’єри» на Київському міжнародному кінофестивалі 
«Молодість». Під час презентації Вячеслав Криштофович, режисер стрічки «Передчуття», отримав відзнаку від Президента України Володимира 
Зеленського – його нагородили орденом «За заслуги» третього ступеня». 

Світова прем’єра «Передчуття» відбулася 10 грудня 2019 року в Берліні за підтримки Держкіно та Посольства України в Німеччині в присутності 
керівництва фестивалю Berlinale, депутатів Бундестагу, представників дипкорпусу, громадськості й провідних німецьких ЗМІ. 

Про що історія: повільне життя провінційного приморського містечка N раптом порушує локальний 
скандал, який розгортається навколо чоловіка, що пішов з життя. Про місце його поховання 
знають лише дружина та друг, але вони категорично відмовляються повідомити про це іншим. 
Таким нібито був заповіт небіжчика, дивака, закоханого у море. Кожен з героїв шукає 
відповіді на власні питання, проте шукає їх зовні, у соціумі, в інших, а тому не знаходить. 
Відчуття тривоги розлите просто неба. Щось має статися.

Режисер-постановник – Вячеслав Криштофович. Продюсер – Андрій Єрмак. Співпродюсерка – Ванда Адамік Грицова. Виконавчий продюсер – 
Дмитро Кожема. Директорка стрічки – Олена Дементьєва. Автор сценарію – Анатолій Крим. Оператор-постановник – Валерій Анисімов. 
Художник-постановник – Павло Ярмусевич. Композитор – Володимир Гронський. Звукорежисер – Сергій Прокопенко. Монтаж – Елеонора 
Суммовська. Художник по костюмах – Ірина Горшкова. Художник по гриму – Олена Богомольнікова. Підбір акторів – Алла Самойленко. 
У ролях:  Станіслав Боклан, Ксенія Ніколаєва, Лариса Руснак, Євгенія Муц, Ірина Бенюк, Олександр Токарчук, Сергій Пащенко, Юрій Євсюков та інші.
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УКРАЇНА, 2020, 90 ХВ
ПРИГОДНИЦЬКИЙ ЕКШН, КОМЕДІЯ

Виробництво: Kristi Films  за підтримки Star Media, Уряду України та Міністерства культури України.
Вихід у прокат: 10 грудня 2020 року.
Дистриб'ютор: B&H Film Distribution.

Опис проєкту: проєкт фільму «Безславні кріпаки», робоча назва якого була «Тарас Шевченко: Перший 
самурай», посів перше місце серед повнометражних ігрових стрічок на конкурсі патріотичного кіно у 2018 році. 
Його бюджет склав 27 070 000 гривень, з яких фінансування від Міністерства культури, молоді та спорту України  
19 600 000 гривень.

Про що історія: Шевченко постане перед глядачем у найнезвичнішому амплуа за 
всю історію. Правила самурая прості: битися на двох мечах, тренуватися 
по півдоби й не нариватися на неприємності заради почуттів. Але як 
виконати бодай одне, коли твоє ім’я Тарас Шевченко, твою дівчину 
мордує поганець, а твій наставник лупцює тебе, аби натренувати залізну 
волю? Доведеться стати самураєм за 2 дні: стріляти «по-македонськи», 
швидко бігати й нарешті припинити витріщатися на гейш.
За допомогою пари пістолів і меча, Тарас каратиме поганців, рятуватиме 
чарівну красуню, а в перервах між смертельними сутичками почитає вам 
свої вірші у хасидських лахах. 
Виконавець головної ролі Роман Луцький зізнається, що з усіх амплуа 
Шевченка образ Тараса-самурая йому подобається найбільше. «Чому 
американці можуть знімати іронічне кіно про своїх геніїв, а ми ні? 
Наш Тарас – з потребами та проблемами звичайного смертного, хоча, 
звісно, не кожного з нас хоче вбити найвпливовіший в окрузі заможний 
пан-наркодилер…». 

Режисер та автор сценарію – Роман Перфільєв. Продюсери – Дмитро Мінзянов, Юрій Мінзянов. 
Оператор – Дмитро Недря. Композитор – Dario Vero. 

У ролях: Роман Луцький, Сергій Стрельников, Яків Ткаченко, Ген Сето, Катерина Слюсар, Андрій Борис, Андрій 
Малинович.

БЕЗСЛАВНІ КРІПАКИ

*Матеріал підготовлено за інформацією з джерел станом на 10.09.2020



А К Т УА Л Ь Н А  Т Е М А

Оксамитов ий
ДЛЯ БАГАТЬОХ 2020 РІК СТАВ КРАШ-ТЕСТОМ, ЖОРСТОКИМ І БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИМ ВИПРОБУВАННЯМ НА МІЦНІСТЬ. У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ КАРАНТИН ВІДПРАВИВ КІНОІНДУСТРІЮ В НОКДАУН: 
ЗЙОМКИ ЗУПИНИЛИ, ФІНАНСУВАННЯ СКОРОТИЛИ, ПРОЄКТИ ПЕРЕФОРМАТУВАЛИ, КІНОПОДІЇ ВІДКЛАЛИ… ЦІ КІЛЬКА МІСЯЦІВ, КОЛИ ВСЕ СТАЛО НА ПАУЗУ, СПОЧАТКУ ЗДАВАЛИСЯ 
КРИЗОВИМ ПРОСТОЄМ, ТА В РЕЗУЛЬТАТІ ВИЯВИЛИСЯ НЕ БІЛЬШЕ, НІЖ ЗАТИШШЯМ ПЕРЕД БУРЕЮ. АДЖЕ ТІЛЬКИ-НО КАРАНТИН СТАЛИ ПОСЛАБЛЯТИ – НА СЦЕНУ ПОКВАПИЛИСЯ ПОВЕРНУТИСЯ 
ГОЛОВНІ КІНОПОДІЇ КРАЇНИ: ФОРУМ KYIV MEDIA WEEK, КІНОФЕСТИВАЛІ «МОЛОДІСТЬ», ОМКФ, «ВІДКРИТА НІЧ», LINOLEUM ТА KISFF. ЯКЩО В МИНУЛІ РОКИ ВСІ ВОНИ РОЗПОДІЛЯЛИСЯ 
РІВНОМІРНО З ВЕСНИ ПО ОСІНЬ, ТО ЦЬОГОРІЧ  СКОНЦЕНТРУВАЛИСЯ ПРОТЯГОМ УСЬОГО ЛИШЕ ДВОХ МІСЯЦІВ, СЕРПНЯ І ВЕРЕСНЯ. КІНОПОДІЇ ПОВЕРНУЛИСЯ ОНОВЛЕНИМИ, ЗАГАРТОВАНИМИ ТА 
ЩЕ ПОТУЖНІШИМИ.

PR-ДИРЕКТОРКА ФЕСТИВАЛЮ «ВІДКРИТА НІЧ»
ІВАННА ХІЦІНСЬКА

Ми навіть не очікували, що буде настільки багато онлайн-пе-
реглядів. Ми завжди робили акцент на наші регіональні майданчики, які зби-
рали багато глядачів. 
Минулоріч «Відкрита ніч» зібрала більше глядачів і навіть встановила ре-
корд за відвідуваністю. Тоді одночасно на всіх майданчиках фесту фільми 
переглядало 8,2 тис. осіб. Треба зазначити, що рік тому багато наших фес-
тивальних майданчиків були облаштовані в місцях, де досі проблеми з Інтер-
нетом.
Цьогоріч завдяки онлайн-формату наш фест зібрав глядачів із діаспори в 
Канаді та США. А на території України глядачі більш-менш рівномірно 
розподілялися по всіх регіонах.
Цьогоріч нам на фест подали 94 стрічки, а минулоріч – 112. У результаті 
загальна кількість фільмів у програмі кінофоруму не відрізнялася від попе-
редніх років.
Бюджет фестивалю цьогоріч становив майже 500 тис. грн, що приблизно 
втричі менше, ніж минулоріч. У нас не було підтримки від КМДА та УКФ. Фак-
тично фестиваль підтримали тільки Держкіно та Райффайзен Банк Аваль.
Думаю, що українські кіноподії серпня-вересня не складали один одному 
конкуренцію. Адже в кожного з них своя аудиторія. Перехід фестивалю 
в онлайн водночас створив нові перепони і відкрив нові можливості. Ми 
оперативно змінювали формат фестивалю, шукали поєднання онлайн- 
і офлайн-форматів фесту. Проте ідеальної їх комбінації ми поки що не 
знайшли. Серед іншого, через COVID-19 нам цьогоріч не вдалося добитися 

ТВОРЕЦЬ KYIV INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
КИРИЛО МАРІКУЦА

Ми фанатично дотримувалися всіх рекомендацій МОЗ 
щодо дезінфекції та дистанціювання. Наприклад, розра-

хована на 1,2 тис. місць велика зала «Київської Русі» була 
наповнена максимум на чверть. Окрім того, завдяки великій перерві між 
сеансами вдавалося продезінфікувати залу й уникнути скупчення глядачів 
у холі. До речі, витрати на всі ці процедури та засоби були невеликими.
Чи будемо ми наступного року проводити частину фестивалю в онлайні, 
а частину в офлайні – сказати важко. Проте точно знаю, що ми будемо 
використовувати онлайн-інструменти, щоб під час фесту виходити на 
зв'язок з авторами фільмів, які не зможуть приїхати, щоб глядачі мали 
можливість поспілкуватися з ними після показу.
Сесію Q&A ми проводили в кінотеатрі не класично, за допомогою мікрофо-
нів, які передаються через усю залу, а через QR-код на екрані, відсканував-
ши який, глядач міг напряму написати своє запитання авторам стрічок 
і ці запитання в режимі реального часу виводилися на екран кінотеатру. 
Завдяки такому способу спілкування питань від глядачів було значно біль-
ше, а функція обговорення не зникла з фестивалю.
На сьогодні не існує жодного рішення, яке б на 100 % позбавляло ін-
тернет-піратів шансів вкрасти фільм з онлайн-фесту. Аби усклад-
нити шахраям можливість зробити копію стрічки, ми встановили  
спеціальний програвач, який був захищений від завантаження. Че-
рез те що фест перейшов частково в онлайн, було відкликано бу-
квально два-три фільми. А загальна програма цьогоріч була зменше-
на приблизно на третину. При цьому його географія, завдяки тому 
самому переходу в онлайн, розширилася. Доступ до фестивального кіно 
отримали жителі містечок, куди подібні фільмі зазвичай не доходять. 
Усе, що ми заощадили на перевезенні та проживанні гостей фесту, ми 
вклали в організацію онлайн-формату, а також у санітарні витрати. 
Таким чином загальний бюджет зменшився приблизно на 10 %. Але якщо 
б ми повністю перенесли фест в онлайн, то його бюджет скоротився б 
відсотків на 40.

Щодо майбутнього онлайн-кінофестивалів Кирило Марікуца налаштова-
ний дуже скептично. Адже цей формат дистанційного перегляду вигадали 
вже багато років тому, проте онлайн-фести досі не потіснили традиційні 
кінофоруми. Один із головних «плюсів» онлайн-формату кінофестів Ма-
рікуца вбачає в їх більшій екологічності  порівняно з традиційними кіно-
форумами. «Впевнений, що після карантину фестивалі будуть активніше 
використовувати сучасні технології. Сподіваюсь, що завдяки цьому стане 
значно менше всіх цих паперових програмок, флаєрів, каталогів та іншої 

поліграфії, які не приносять особливої користі, проте досі на багатьох 
фестах вважаються обов’язковими артефактами. Так само неекологічно 
гостеві фесту летіти з іншого континенту задля всього лише годинної бе-
сіди з глядачами після показу своєї стрічки», – підкреслив творець KISFF.
У день закриття вищезгаданого заходу стартував кінофорум «Відкрита 
ніч». За винятком церемонії закриття на київському Арт-причалі, він пов-
ністю проводився в онлайні з 12 по 16 серпня. Загалом за п’ять днів фесту 
відбулося 3,2 тис. онлайн-переглядів. Майже половина з них припала на 
день нагородження, однак сайт тоді не витримав такого навантаження.
Кінофорум традиційно зібрав дебютні й студентські роботи вітчизняних 
режисерів. А разом із конкурсною програмою було показано ретроспек-
тиву «Перші кроки», складену з ранніх робіт відомих українських кінема-
тографістів.
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР КІНОФЕСТИВАЛЮ  
«МОЛОДІСТЬ» ІВАН АДАМЧУК

Цьогоріч ми показали на фестивалі 260 фільмів. Це тро-
хи більше, ніж у попередньому. Так само й українських фільмів 

цьогоріч було представлено більше, ніж минулоріч.
Бюджет фестивалю цього року також збільшився: 5 млн грн ми отримали 
від Українського культурного фонду; 8 млн грн – від Держкіно; 1,5 млн грн – 
від КМДА. Плюс невеличку частину в бюджеті фесту склало фінансування 
від партнерів і бізнесу.

Натомість програмна директорка анімаційного фестивалю Linoleum 
(2-6 вересня) Анастасія Верлінська вважає, що через скупчення вітчизня-
них кінофестивалів у ці два місяці вони створили один одному конкурен-
цію. «Це жахливо! В ідеалі треба було б обговорити дати проведення всіх 
фестивалів і трохи розійтися один від одного в числах, щоб не забирати 
один в одного глядача. У нас в країні не існує фестивальної етики. Не всі 
фестивалі комунікують один з одним. До того ж у нас якась нездорова бо-
ротьба фестивалів за прем’єру українських фільмів. Українське кіно треба 
показувати не на якомусь окремому фесті, а всюди й використовувати для 
цього будь-який майданчик, а не гнатися за якоюсь ефемерною прем’єрні-
стю на тому чи іншому фесті», –  обурилася творець Linoleum.
Цей кінофорум зібрав 262 анімаційні фільми з різних країн світу. 84 з них 
боролися за головні нагороди. Вони демонструвалися як в онлайні, так і 
офлайн у шести українських містах. До програми фесту потрапили номі-
нанти премії «Оскар», а також учасники кінофестів у Аннесі,  Оттаві та 
Берлінале.

Перехід кінофестивалів у онлайн не став на заваді, і практично ніхто з 
режисерів не відмовлявся подавати свої стрічки на показ. Лише в окремих 
випадках доводилося викреслювати з програми кінофоруму дві-три стріч-
ки. Зазвичай це було пов’язано з тим, що права на їх онлайн-прем’єру були 
перед цим продані на інші VOD-платформи.
Звісно, траплялися випадки, коли творці стрічок відкликали свої роботи 
з фестів через страх, що після онлайн-показу їхнього фільму на кінофору-
мі він стане здобиччю інтернет-піратів. Адже сьогодні не існує стовідсо-
ткового захисту онлайн-показу кіно від піратства. Проте в нинішніх ка-
рантинних умовах онлайн надає значно ширші можливості представити 
своє кіно світу. А очікування на повномасштабне повернення кінофестів у 
офлайн поки що справа невдячна, адже прогнози щодо завершення каран-
тину не поспішають робити навіть найсміливіші оптимісти. 
Менше ніж за тиждень після «Відкритої ночі» стартував кінофестиваль 
«Молодість» (22-30 серпня), що також поєднав онлайн- і офлайн-формати. 
Уся його конкурсна програма була надана до перегляду на сайті кінофору-
му, де встановили захист від піратства. А ті фільми, які автори стрічок не 
погодилися демонструвати в онлайні, вийшли на широкі екрани кінотеа-
тру «Жовтень» і Будинку кіно. Перший став фестивальним центром для 
конкурсної та позаконкурсної програм. А другий – майданчиком для фес-
тивальних показів і майстер-класів. Окрім того, спеціально для фесту під 
Аркою Дружби народів було сконструйовано кінотеатр просто неба. Там 
відбувалися Церемонії відкриття та нагородження, покази фільмів дитя-
чої програми, українські прем'єри та спеціальні події.

нашої звичної творчої дружньої атмосфери «Відкритої ночі». Адже покази нашої звичної творчої дружньої атмосфери «Відкритої ночі». Адже покази 
всієї програми змістилися з екрана просто неба в Інтернет.всієї програми змістилися з екрана просто неба в Інтернет.
Наступного року ми б хотілиНаступного року ми б хотіли повернутися до нашого традиційного фор-
мату фесту. Адже «Відкрита ніч» збирає багато однодумців, яким важли-
во поспілкуватися наживо. В онлайн-форматі такого ефекту присутно-
сті не доб’єшся.

Вдруге в історії кінофестивалю ми влаштували покази просто неба. Упер-
ше такий формат на фесті відбувся в 2018 році на Поштовій площі. На 
свіжому повітрі ми показали дитяче кіно, позаконкурсну програму, а та-
кож частину українських фільмів фестивалю. Там демонструвалися не всі 
вітчизняні стрічки, адже просто неба пірати отримують більше можли-
востей, щоб нелегально записати копію фільму. У залі це проконтролюва-
ти значно легше.
Глядачі потрапляли на сеанси в кінотеатри не традиційно з холів, а на-
пряму з вулиці, через службові входи. На вході вони проходили темпера-
турний скринінг. Задля дотримання дистанції між глядачами, крісла, які 
не можна займати, були розмічені спеціальними стрічками. Також не було 
контакту з касою – усі квитки продавалися онлайн. І всі зали після кож-
ного сеансу дезінфекували.  
Я спочатку не хотів переводити фестиваль в онлайн. Головний аргумент, 
який мене переконав, – це можливість створити якісну інтернет-плат-
форму «Молодості» для показу фільмів. 
Спілкування через монітор вже набило оскому. Це важко. Так само і з пе-
реглядом кіно з монітора комп’ютера – це не йде в жодне порівняння з 
великим екраном кінотеатру. За час карантину люди скучили за живим 
спілкуванням, за зустрічами, за великими залами… Одне з численних під-
тверджень тому – справжній бум реєстрації на кінотеатральні покази 
фільмів з боку студентів, яким ми цьогоріч подарували безоплатну мож-
ливість дивитися кіно.
Я не бачу нічого поганого в тому, що цьогоріч через карантин багато укра-
їнських фестивалів і кіноподій припали на серпень–вересень. Додаткової 
конкуренції між ними не виникло. Наш фест точно не відчував конкурен-
ції. Організатори всіх кіноподій з повагою ставляться один до одного.

2 МІСЯЦІ.
5 КІНОФЕСТИВАЛІВ.
1 МЕДІАФОРУМ
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ПРОГРАМНА ДИРЕКТОРКА DOCUDAYS UA
ВІКТОРІЯ ЛЕЩЕНКО

Цьогоріч Docudays UA відбувся всімнадцяте і тривав  
17 днів онлайн. За цей час він зібрав 52,6 тис. переглядів 

кіно. Загальна тривалість переглядів становила 74 години. У програмі 
було 70 документальних стрічок з понад 30 країн світу. Окрім того, у 

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОДЮСЕРКА ОМКФ
ЮЛІЯ СІНЬКЕВИЧ

Онлайн-покази фільмів обмежуватимуться територією 
України. А для окремих стрічок будуть і кількісні обмеження. Це 

вимога правовласників. Як аналогію, можна навести приклад кінозалів, які 
можуть вмістити обмежену кількість осіб.
Боротьба з піратством – один із наших пріоритетів. Протистояти вито-
ку фільмів у мережу можна за рахунок системи Digital rights management, яка 
не дає завантажувати кіно й фіксує спроби зламу нашої бази даних. Також 
ми боремося з піратством у юридичній площині. У цьому нам допомагає ком-
панія Axon, у якої величезний досвід у захисті інтелектуальної власності. 
Вони знають ефективні способи, як оперативно прибрати фільм з пірат-
ських ресурсів. Звісно, що навіть найбільш захищений контент пірати ви-
крадають. Проте я сподіваюся, що наш глядач дуже свідомий.
Коли я розсилала повідомлення про те, що фест проходитиме онлайн, то 
в мене було дуже тривожне відчуття, що через це автори фільмів зараз 
масово почнуть відмовлятися від показу на нашому заході. Проте загаль-
ний відсоток відмов у результаті виявився просто мізерним. Були серед 
них і автори українських фільмів.
Бюджет фестивалю цього року приблизно на 40 % менший, ніж минулого. 
Адже зазвичай левову частку складали перельоти, проживання й оренда 
локацій. Зараз усього цього немає, як, власне, немає і настільки великої 
команди фестивалю.
У ОМКФ сформувалася своя аудиторія, яка чекає на фест і купляє абонемен-
ти, навіть не побачивши ще його програму. Тобто люди повністю довіря-
ють нашому смаку. 
Через карантин і наш кінофестиваль, і «Молодість» цього року перенесли 
на серпень і вересень. Ми не створюємо один одному конкуренцію, адже 
перерва між нами така сама, як і в попередні роки – більше ніж місяць. 
З іншими кіноподіями, які перенесли на вересень, ми також не конкуру-
ємо, адже в нас різні аудиторії. Гадаю, що чим більше культурних подій 
– тим краще. Раніше вони концентрувалися у великих містах. А завдяки 
переходу в онлайн стали доступніші жителям маленьких містечок, які 
не мали можливості поїхати на фести.
Фільми ОМКФ, як і будь-яке справжнє мистецтво, допомагають спра-
витися зі складними життєвими ситуаціями. Наразі на нас звалилася 
пандемія, економічний спад та інші труднощі. Та коли настають подібні 
кризи, то люди звертаються до мистецтва, шукаючи відповіді на най-
складніші запитання й щоб знайти гармонію в цих стресових умовах. 
Саме це дадуть глядачам фільми ОМКФ.
У наступні роки ми б хотіли повернутися до нашого традиційного фор-
мату проведення фесту, коли всі події проходять офлайн.

Прикладом з переведення кінофестивалю в онлайн для всіх українських 
кінофорумів став Docudays UA. Цьогоріч його планували традиційно 
на березень. Проте буквально за тиждень до церемонії відкриття, коли 
фактично всі головні організаційні питання були вирішені: програма 
складена, гості запрошені, а розклад затверджений – у країні оголосили 
жорсткий карантин. Команда фестивалю кілька днів була повністю роз-
губленою. У цей напружений момент хтось із організаторів невпевнено 
запропонував: «А давайте проведемо фест в онлайні». На що всі одного-
лосно й категорично відрубали: «Ні!». Ще в березні онлайн-кінофестива-
лі вважалися просто неприйнятним і несерйозним форматом. Та трохи 
охолонувши, за тиждень команда фесту повернулася до цієї ідеї. І через 
місяць після цього, 24 квітня, відкрився перший масштабний вітчизняний 
онлайн-кінофорум Docudays UA. Згодом саме до його організаторів звер-
талися за порадами та консультаціями організатори інших вітчизняних 
кінофорумів. Адже буквально за кілька місяців онлайн став нормою. 

Така сама думка й у організаторів Одеського міжнародного кінофестива-
лю, який цьогоріч перенесли на 25 вересня – 3 жовтня. Кінофорум через 
карантин буде в онлайні, проте вже наступного року його хочуть поверну-
ти до традиційного формату. 
Серед переваг, які відкриває для ОМКФ перехід в онлайн, – суттєве роз-
ширення аудиторії. Якщо зазвичай цей найбільш відвідуваний фест краї-
ни збирає майже 150 тис. глядачів, то цього разу очікується, що їхня кіль-
кість збільшиться вдвічі.
Водночас кількість стрічок у програмі кінофоруму не зміниться – їх, як 
завжди, буде до 120. Не зміняться й обсяги вітчизняного кіно на фесті. 
«Однак це не порівняти з тим бумом українського кіно, яким запам’ятався 
минулий рік», – уточнили організатори. Єдиною офлайновою подією фе-
сту стане візитівка ОМКФ – показ на Потьомкінських сходах. Під час його 
проведення організатори будуть суворо дотримуватися всіх карантинних 
обмежень, передбачених для open air заходів. Серед іншого – один глядач на 
п’ять квадратних метрів і кожен із них зможе сидіти без маски.

ПРОГРАМНА ДИРЕКТОРКА LINOLEUM
АНАСТАСІЯ ВЕРЛІНСЬКА

Онлайн-покази в нас обмежувалися Україною. Покази прохо-
дили на MEGOGO безоплатно й без реєстрації. У нас не було 

обмеження ні на кількість, ні на час показів будь-яких фільмів. Кіно 
було доступне в будь-який момент з 2 по 6 вересня. А от трансляція ос-
вітньої програми відбувалася на ютубі із синхронним перекладом. Вона 
була доступна глядачам по всьому світу.
Створити з нуля онлайн-платформу для показу фільмів коштує не 
менше 300 тис грн. До того ж після фестивалю її треба наповнювати 
новим контентом і обслуговувати. Це тягне за собою додаткові великі 
затрати. Аби заощадити, ми вирішили скооперуватися із сервісом ві-
део за запитом MEGOGO, де механізм онлайн-показів уже налагоджено. 
Якщо кожен український кінофестиваль зробить собі окрему платформу 
онлайн-показів, то всі вони будуть вимушені демонструвати одні й ті 
самі стрічки. Адже авторського кіно не так уже й багато. 
У MEGOGO є спеціальні сертифікати захисту. З їх сайту неможливо 
завантажити стрічку. Однак ніхто не може дати стовідсоткову гаран-
тію, що фільм після онлайн-показу не буде вкрадено. Адже можна зро-
бити відеозапис екрана. Від цього не існує захисту на будь-якій онлайн 
платформі світу. З кожним правовласником на фільм ми підписали дого-
вір, де зазначили, що не гарантуємо на 100 %, що стрічка не потрапить 
до рук інтернет-піратів. 
Загалом у програмі нашого фесту було понад 260 стрічок, що приблиз-
но на 10 % перевищує кількість фільмів у минулому році. Також більше 
представлено й українських фільмів. Проте їх загальний якісний рівень  
нижчий, ніж минулоріч.
Бюджет фестивалю становив 3,5 млн грн. Він у нас зростає щороку, 
тому що хочеться робити більше та краще. Цьогоріч у нас додалося 
проєктів та кураторів. 
Спочатку ми планували провести фестиваль традиційно в офлайні. Піс-
ля того як стало зрозуміло, що через карантин ми переходимо в онлайн, 
то із 3 тис. поданих на наш фестиваль фільмів було відкликано менше  
10 стрічок. І, так, це були не ті стрічки, через які варто жалкувати. 
Тема фестивалю «Стати людиною» була затверджена ще в січні, до панде-
мії, карантину, кризи та інших негод. Вона актуальна завжди. Ми, серед ін-
шого, порушували питання: як бути, коли повсякденна активність усе біль-
ше переходить у соціальні мережі та віртуальну реальність, а з усіх сторін 
людину атакують deep fake. Гадаю, що, аби стати людиною, важливо не 
залазити на чужі території, щоб кожен мав можливість існувати в ком-
фортних для себе умовах. Також треба свідоміше ставитися до споживання.
Коронавірусу на нашому фестивалі присвячено близько п’яти фільмів. 
Навіть не розумію, навіщо акцентуватися на такому кіно, адже інфор-
мація про COVID-19 і так лізе з усіх щілин. А додатково ще дивитися 
фестивальне кіно про це… Навіщо?
Цьогоріч я купила абонемент на онлайн-фестиваль в Аннесі. Проте в ре-
зультаті переглянула приблизно 10 стрічок. Фестиваль для мене – це не 
онлайн-формат.  Перехід в онлайн відкрив фестивалю нові можливості, 
адже ти можеш охопити ще більше. Проте я б не хотіла переводити 
фест суто в онлайн і дивитися кіно виключно з монітора. Люди хочуть 
їздити, спілкуватися вживу, обійматися, танцювати, випивати, об-
говорювати фільми, дивлячись один одному в очі. Для цього й потрібні 
офлайн-фести.
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А К Т УА Л Ь Н А  Т Е М А

ДИРЕКТОРКА MEDIA RESOURCES MANAGEMENT
КАТЕРИНА УДУТ

KYIV MEDIA WEEK цьогоріч максимально відкритий, і кожен 
може взяти в ньому участь на безоплатній основі. 
Спеціально для KYIV MEDIA WEEK Global Marathon було виконано 10 ве-
ликих аналітичних досліджень, до яких ми залучили як українські, так і 
престижні міжнародні аналітичні та консалтингові компанії. Усі учасни-
ки форуму отримають постогляд-документ White Paper, що міститиме 
огляд усіх секцій та ексклюзивну аналітику по українському та світовому 
медіаринку.
Щодо бюджету: звичайно ж, ми заощадили на запрошенні гостей та спіке-
рів, оренді локації тощо. Проте в нас значно збільшилися затрати техніч-
ного характеру, а також на дослідження та великі аналітичні матеріали, 
присвячені різним регіонам світу. Загалом бюджет форуму залишився при-
близно на тому самому рівні, що й раніше. І чудово, що в такий скрутний для 
індустрії час наш проєкт має підтримку українського культурного Фонду.
Географічне розташування України виявилося досить зручним для прове-
дення такої глобальної конференції в онлайні. Адже коли в нас ранок, то в 
Азії – вечір, а коли в нас вечір, то у спікерів з Латинської Америки – ранок. 
Завдяки цьому нам удалося виділити зручний час для всіх учасників конфе-
ренції буквально з усього світу.
Перехід в онлайн – це радше нові можливості, ніж додаткові складнощі. Це 
дозволило подивитися на наш захід по-новому. Наприклад, завдяки цьому 
ми змогли нарешті достукатися до спікерів, які були для нас недоступні 
через свою зайнятість.
Наступного року ми сподіваємося повернутися до режиму офлайн і знову 
зібратися разом у центрі Києва.
Через пандемію в усіх нас похитнулася впевненість у завтрашньому дні. 
Впевненість, що благополучним економікам і великим  ринкам  море по ко-
ліно, як виявилося, значно далі від правди, ніж багато кому б хотілося. Не-
змінним залишилося переконання, що головну роль на медіаринку відіграє 
людський ресурс, креатив і талант.
Під час карантину дуже змінилися способи споживання контенту. При-
бутки й капіталізація VOD-сервісів значно зросли. Великі довгоочікувані 
прем’єри почали виходити насамперед в онлайні. Натомість кінокомпанії 
зазнали колосальних збитків. Щоб хоч частково це компенсувати, напри-
клад, у США студіям-мейджорам дозволили володіти кінотеатрами (за-
борона на це діяла майже 70 років).
За результатами дослідження, виконаного нашим інформаційно-аналі-
тичним виданням MBR, 69 % українців уже почали відвідувати публічні 
місця. І 78 % з них заявили про готовність найближчим часом сходити 
в кінотеатр. Цікаво, що кожен третій з опитаних під час жорсткого ка-
рантину дивився кіно безкоштовно на легальних онлайн-ресурсах. А ще 21% 
опитаних платили за перегляд легального контенту. В основному вони 
користувалися YouTube, Megogo i Netflix. Водночас майже 15 % опитаних 
українців сказали, що користувалися піратськими сайтами. Однак, га-
даю, цей відсоток більший, адже не всі зізнаються про споживання неле-
гального контенту.
Від карантину постраждали медіаринки абсолютно всіх країн. Проте най-
менше пандемія вдарила по державах, які вчасно закрилися на карантин, 
взагалі його не вводили або не вводили всеохоплюючий карантин. Серед них 
Японія, Південна Корея і Китай. Медіаіндустрії там постраждали значно 
менше, ніж у США та Європі. Однак в останній ситуація дуже неоднорід-
на. Наприклад, Італія та Іспанія постраждали досить сильно. Натомість 
на півночі Європи ситуація значно краща. Наприклад, Ісландія відновила 
зйомки вже в травні. Також непогана ситуація в країнах, де надається до-
даткова держпідтримка креативним індустріям. 
А детальніше про те, як медіаринок у різних країнах переформатовуєть-
ся і виходить з кризи, розкажуть експерти KYIV MEDIA WEEK Global 
Marathon 14 вересня та KMW Special 15 вересня.

рамках фесту відбувалися онлайн-події, які сумарно тривали 92 години.
Загальна аудиторія фестивалю цьогоріч перебільшила 210 тис. гостей із 
29 країн. Це приблизно в 2,5 раза більше, ніж коли фест проходив у офлайні.
Протистояти інтернет-піратству в нинішніх умовах майже немож-
ливо. Адже фільми крадуть навіть із найбільш захищених ресурсів. Ми 
ставили спеціальний DRM захист у наші плеєри на сайті фесту. А та-
кож найняли IT-компанію, яка відслідковувала, де виринули стрічки з на-
шого заходу, й оперативно видаляла їх із різних сайтів або ж надсилали 
власникам цих сайтів вимоги про видалення цих фільмів. Пошук стрічок 
у мережі здійснювався за їх назвою, синопсисом, а також за ключовими 
словами, які в пошукових системах можуть вивести саме на них. 
Окрім технічних засобів боротьби з піратством ми також просто 
по-людськи просили глядачів не «піратити» контент. Для цього прекрас-
ний режисер Микита Лиськов створив кумедний анімаційний кліп, який 
закликав не порушувати авторські права. А наші ведучі вигадали чудове 
мотто: «Не піратьте, а донатьте!»
У нас було буквально кілька випадків, коли автори фільмів відкликали 
свої роботи з фесту через те, що він перейшов у онлайн. Це траплялося 
через якісь дуже принципові контракти, підписані напередодні заходу.
Наприклад, одну зі стрічок авторам довелося відкликати з Docudays UA 
через те, що права на її онлайн-покази були перед тим викуплені Amazon.
Через перехід в онлайн бюджет фестивалю зменшився зовсім не на ба-
гато. Адже в березні в нас фактично був готовий офлайн-фест, який 
зірвався через карантин. На той момент, звісно, уже були проплачені 
всі квитки на авіаперельоти для учасників. Минуло вже понад півроку, і 
повернення цих грошей ми все ще продовжуємо чекати. Загалом завдяки 
переходу в онлайн ми заощадили на оренді залів, локацій і готелів, а та-
кож на скороченні команди. Та водночас ми багато вклали в створення 
повноцінного онлайн-майданчика для показу кіно та спілкування.
Проведення фестивалю одночасно в офлайні та в онлайні – це все одно, 
що провести два повноцінних фести. Адже це абсолютно різні завдання, 
для яких необхідні окремі команди. Наступного року ми хочемо поєднува-
ти традиційний офлайн з онлайном.
Перехід в онлайн-формат підштовхнув нас до створення власної 
VOD-платформи документального кіно docuspace.org. На ній ми показу-
ємо знакові стрічки з фесту. Кожен фільм з’являється у відкритому доступі 
рівно на місяць. Водночас щотижня ми влаштовуємо онлайн-дискусії з його 
авторами. У вересні на ній вийде стрічка про життя популярних американ-
ських інстаграм-блогерів «Підборіддя» від режисерки Лайзи Менделуп.
Окрім того ми продовжуємо нашу традицію проведення мандрівного 
кінофестивалю Docudays UA. У його рамках по всій Україні показують 
стрічки з фестивалю. Цьогоріч у кожному регіоні місцеві організатори 
самі будуть вирішувати, як показувати стрічки: в онлайні чи в офлайні. 
Адже адаптивний карантин розділив країну на зони з різними допусками 
щодо проведення масових заходів. У 2020 році в мандрівному фесті бра-
тимуть участь 10 фільмів.
Також ми продовжуємо показувати кіно в наших клубах документаль-
ного кіно DOCU/КЛУБИ, які частково перейшли в онлайн. Це закриті 
події, у ході яких учасникам розсилається посилання на фільм, яке ак-
тивне всього кілька годин. А відразу після перегляду гості онлайн-показу 
обговорюють це кіно. Це наш освітній проєкт, і спеціально підготовлені 
модератори цих подій розповідають глядачам, як кіно може стати ін-
струментом у захисті прав людини. 

Ця концентрація кіноподій в останні два місяці може викликати подив, а 
в критично налаштованих – навіть претензії. Та в контексті наростаючої 
другої хвилі COVID-19 в Україні такий поспіх провести всі фести й фору-
ми якомога швидше є більш ніж виправданим. Адже незабаром карантинні 
обмеження можуть стати значно жорсткішими для всіх офлайн-подій до 
кінця року. Тож, якщо не зараз, то вже наступного року.

На перелічених вище українських кінофестивалях, що проходять у серп-
ні–вересні, загалом показують понад 800 повнометражних і короткоме-
тражних фільмів. Щоб усе це передивитися протягом лише двох цих міся-
ців – виходить по 14 стрічок на день. «Багатенько!» – скажете ви. «Але ж 
це ще не все», – посміхнеться вітчизняний кіносвіт.
14-15 вересня відбудеться головний медіафорум країни KYIV MEDIA WEEK. 
Цьогоріч він проходитиме в онлайні й збере рекордні 2 тис. учасників, 
приблизно 600 із яких будуть з інших країн. Організатори форуму не нарі-
кають на скупчення кіноподій у серпні-вересні. На їхню думку, це не ство-
рює конкуренцію, а стимулює краще вивчати свою аудиторію.
Медіафорум збере експертів, які проаналізують тренди й перспективи ау-
діовізуальної індустрії України та світу, а також запропонують вихід з ни-
нішніх кризових умов. Почути думку спеціалістів можна буде на тематич-
них панельних дискусіях за участі представників ключових українських та 
іноземних медіакомпаній. 
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ської та Унівської експертних груп, член Наглядової ради Національної 
суспільної телерадіокомпанії України, а участь в обговоренні візьмуть Ян 
Селлінг (Jan Salling), керівник BBC Studios Nordic Format & Productions 
(Данія), засновник та виконавчий директор компанії Missing Link Media, 
Ґаллагер Фенвік (Gallagher Fenwick), директор France 24 English (Франція), 
та Андреас Вайзе (Andreas Weise), керівник ZDF-Landesstudioleiter Sachsen-
Anhalt, політичний оглядач Heute Journal (Німеччина).

Про постправду та нові принципи взаємодії між людьми в сучасних реа- 
ліях, а також про способи висвітлення та забарвлення інформаційно-

Організатори KMW Special за підтримки Європейського Союзу підготу-
вали дискусію на тему «Європейський погляд: хто сьогодні формує нові 
правила у медіабізнесі?». Глядачі дізнаються про нові реалії медіасфери, 
про роль соціальних медіа, що набули особливого впливу у зв’язку із ка-
рантинними обмеженнями та стали ключовим інструментом людської 
взаємодії, а user-generated  контент тепер конкурує навіть із великими 
корпоративними медійними продуктами. Під час дискусії спікери зосере-
дяться на ролі різних медіа, які сьогодні моделюють картину майбутнього 
на індивідуальному та глобальному рівнях. Модератором дискусії стане-
Євген Глібовицький, експерт із довготермінових стратегій, член Несторів-

KYIV MEDIA WEEK SPESIAL: 
ОГЛЯД ПРОГРАМИ ПОДІЙ 15 ВЕРЕСНЯ
15 ВЕРЕСНЯ З 14:00 ДО 18:30 KYIV MEDIA WEEK ЗАПРОШУЄ МЕДІАСПІЛЬНОТУ ДОЛУЧИТИСЯ ДО KMW SPECIAL – НИЗКИ ОНЛАЙН-СЕСІЙ ПРИСВЯЧЕНИХ 
АКТУАЛЬНИМ ТЕМАМ ЛОКАЛЬНОЇ ТА СВІТОВОЇ МЕДІАІНДУСТРІЇ. KMW SPECIAL СКЛАДАТИМЕТЬСЯ ІЗ ЧОТИРЬОХ БЛОКІВ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ  НАЙБІЛЬШ 
НАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ СВІТОВОЇ КОНТЕНТ-ІНДУСТРІЇ. ПЕРГЛЯНУТИ ТРАСЛЯЦІЮ МОЖУТЬ УСІ ОХОЧІ АБСОЛЮТНО БЕЗКОШТОВНО!

го контенту в сучасних ЗМІ – панельна дискусія «Новини, фейки, мані-
пуляції, а також місце позитивної інформації в інформаційних програ-
мах», що реалізовується за підтримки USAID. Відповіді на гострі питання  
актального інформаційного простору шукатимуть учасники дискусії Окса-
на Дихніч (ICTV, Україна), Пітер Померанцев (LSE, Велика Британія), Ева 
Цукер (NRC, Нідерланди), Віра Костенко-Кузнєцова (USAID, Україна) та 
модератор Павло Новіков (Радіо НВ, Україна). Спікери зосередяться на спо-
собах подання інформації у новинах та інформаційних програмах та в цьо-
му контексті проаналізують програмну політику телеканалів та інших ЗМІ.

Незабаром очікується ратифікація угоди про спільне виробництво 
аудіовізуальних творів між Україною та Канадою, яка відкриває широкі 
можливості для співробітництва обох країн. Пандемія значно обмежує 
міжнародну співпрацю в галузі виробництва контенту, тому особливо 
актуальними зараз є такі напрями, як анімація та візуальні ефекти. Про 
унікальні можливості міжнародного співробітництва за підтримки По-
сольства Канади в Україні можна буде дізнатися на зірковому inspiration 
talk «VFX та анімація в Канаді. Можливості для копродукції». 

Спікерами секції стануть провідні канадські VFX-професіонали, за пле-
чима яких – робота над легендарними блокбастерами Netflix, Marvel та 
Disney: Нейшо Алі (Neishaw Ali) – засновниця та президентка SPIN VFX 
– провідної міжнародної компанії з виробництва візуальних ефектів, яка 
працювала з проєктами «Гра престолів» (Game of Thrones), «Фарго» (Fargo), 
«Дивні дива» (Stranger Things) та ін.; Уеслі Сьюелл (Wesley Sewell) – володар 
премії The Lumiere Award,  VFX-супервайзер світових блокбастерів Marvel: 
«Залізна людина» (Iron Man), «Месники» (The Avengers) та «Тор» (Thor) та 
інших проєктів. Модератор сесії – Єгор Борщевський, генеральний дирек-
тор POSTMODERN Digital, провідної української CG&VFX-компанії, що 
входить до складу FILM.UA Group.

Про важливість справді глибокого змісту на тлі гонитви за прибутком і 
славою в національній медіаіндустрії – дискусія «Контент, що змінює світ. 
Історії успіху та перспективи української аудіовізуальної індустрії», яка 
відбудеться о 17:40 за підтримки USAID і покликана розвинути ці теми та 
відповісти на найактуальніші питання сучасної медіаіндустрії. Своїм про-
фесійним досвідом поділяться представники соціально значущих укра-
їнських проєктів, які були першопрохідцями в аудіовізуальній сфері та 
досягли значних успіхів у глядачів, привернули увагу громадськості до по-
рушених тем, а також мали високі рейтинги Олена Канішевська, креатив-
на продюсерка каналу Україна (т/с «Відважні»), Олексій Гладушевський, 
креативний продюсер Starlight Originals Content (т/с «Перші ластівки», 
Новий канал), Наталка Ворожбит, сценаристка, режисерка (т/с «Спійма-
ти Кайдаша», СТБ), Роман Лукін, креативний продюсер телеканалу ТЕТ 
(т/с «Євродиректор»). Модеруватиме розмову Віра Костенко-Кузнєцова, 
експертка з розвитку медіапроєктів Ukraine Confidence Building Initiative.

Напередодні KMW Special, 14 вересня, відбудеться KYIV MEDIA WEEK 
Global Marathon за підтримки Українського культурного фонду. Фо-
рум представить ексклюзивну аналітику найбільших медіаринків від 
Азії до Південної Америки від провідних міжнародних агентств та ме-
діаплатформ: The WIT, K7 Media, C21 Media, Ampere Analysis, Prensario 
International, Glance; найсвіжіші дослідження українського аудіовізуаль-
ного сектору від Media Business Reports; прямі включення авторитетних 
експертів з різних куточків світу, inspiration talks від зірок індустрії.

Усі зареєстровані учасники KMW Global Marathon та KMW Special отри-
мають White Paper – постогляд-документ, у якому буде зібрано найціка-
вішу інформацію, висновки презентацій та дискусій регіональних секцій 
KMW, а також результати всіх досліджень, від міжнародних та локальних 
агенцій спеціально для KMW.
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супутніх послуг інших галузей креативної індустрії, а також посиленню 
туристичної привабливості України і, що особливо важливо, покращенню 
інвестиційного іміджу України у світі. 

Найближчим часом ми плануємо зробити ще більше для того, щоб наша 
система співпраці з інвесторами стала досконалою й найкращою у світі. 
Ми плануємо якнайбільше спростити процедури оформлення й виплати 
кеш-рибейтів, прибрати дискримінаційні обмеження щодо віднесення 
при розрахунку кеш-рибейтів до кваліфікованих витрат оплати товарів і 
послуг мікро- і малого бізнесу, які здебільшого працюють на спрощеній 
системі оподаткування, і витрат на оплату праці фізичних осіб. Кінови-
робництво – це дуже складний процес, у ньому задіяно безліч сервісів з 
різноманітних секторів економіки: від послуг таксі до оформлення деко-
рацій, від кейтерингу до закупки реквізиту на базарі, від витрат на про-
живання до послуг незалежних творчих фрилансерів. Такі витрати в кіно 
становлять величезну частку бюджету. Якщо ці обмеження будуть введені 
в дію з наступного року, як зараз це передбачено законом, ми знову відсту-
пимо на два кроки назад, оскільки економічно вже будемо програвати всім 
своїм сусідам, у яких таких обмежень немає й ніколи не було.

Також ми плануємо розробити систему локальних регіональних кеш-ри-
бейтів для національних виробників. Це дуже важливо як і для самих про-
єктів, які обирають місця для фільмування в різних куточках України, так 
і для розвитку кожного регіону. Це буде стимулювати наших кіновиробни-
ків працювати над проєктами в різних регіонах й витрачати на місці свої 
чималі бюджети, що завжди буде посилювати місцеву економіку, розвива-
ти локальні сервіси й місцевий туризм.
Україна – один з найпотенційніших у світі універсальних майданчиків для 
зйомок аудіовізуальних творів. І тепер, маючи місцеву індустрію, яка про-
фесійно вже готова приймати великих іноземних інвесторів, і нововведені 
податкові преференції, ми повноцінно інтегрувалися в цей великий кіне-
матографічний світ.

Зйомки фільмів у різних країнах – це вже світова практика. Голлівудські 
мейджори часто знімають у всьому світі. Європейські виробники теж ма-
ють величезний досвід у цій сфері. У всьому цивілізованому кінематогра-
фічному світі немає навантажень бюджетів проєктів податком на додану 
вартість, коли вони знімаються за кордоном.

Україна – це унікальний майданчик для фільмування, оскільки ми маємо 
чотири сезони, безліч різноманітних локацій – від лісів, гір, моря, пустелі 
до архітектури наших міст різних епох і культур. 

Восени минулого року ми повноцінно запустили систему повернення ква-
ліфікованих витрат (кеш-рибейтів) і збільшили ставку кеш-рибейтів до 
25 % з додатковими 5 %, якщо в проєкті у встановленому обсязі втілені 
українські культурні елементи. Єдиною перепоною для залучення найочі-
куваніших іноземних інвестицій залишалася саме економічна складова 
бюджетів – навантаження бюджету на суму ПДВ при експорті послуг з кі-
новиробництва, у зв’язку з чим наша країна є економічно неконкуренто-
спроможною порівняно з країнами-сусідами, які до того ж мають чималий 
і звичний для великих клієнтів досвід щодо таких сервісів. Індустрія зві-
тувала, що дуже багато проєктів, вартість яких становить мільйони дола-
рів, хотіли знімати саме в Україні, але віддавали перевагу іншим країнам, 
здебільшого Східної Європи чи Прибалтики, саме через те, що такі сервіси 
для іноземних інвесторів  там не обкладаються ПДВ.

Зараз можна констатувати, що звільнення експорту таких послуг від ПДВ 
є революційним проривом для нашої індустрії. Уже існує багато попе-
редніх домовленостей з іноземними інвесторами про фільмування в Укра-
їнi великих проєктів, які чекали тільки на ухвалення цього закону. Маємо 
цьому підтвердження: світовий гігант Netflix уже фільмує свій проєкт в 
Україні цього літа й віддав 80 % свого знімального періоду саме україн-
ським локаціям.

Практика всього світу показує, що співпраця з іноземними інвесторами в 
кіно із застосуванням системи кеш-рибейтів і відповідних податкових префе-
ренцій завжди є вигідною для бюджетів країн, які стають майданчиками для 
фільмування, адже надходження до бюджету країни приблизно в 1,5-3 рази 
перевищують видатки на кеш-рибейти. 

Цей важливий крок України в практику світової індустрії сприятиме роз-
витку цієї галузі в нашій державі, зростанню професійного досвіду місце-
вих спеціалістів, посиленню національної економіки за рахунок розвитку 
суміжних з кіновиробництвом галузей, зокрема готельного та ресторан-
ного бізнесу, поліпшенню транспортних, фінансових, юридичних послуг, 

РЕВОЛЮЦІЙНИЙ
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21 ЛИПНЯ 2020 РОКУ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ УХВАЛИЛА ДУЖЕ ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ КІНОІНДУСТРІЇ ЗАКОН «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ 
УКРАЇНИ ЩОДО ПІДТРИМКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ ВІДЕО- ТА КІНОВИРОБНИЦТВА», ЗА ЯКИМ ПОСЛУГИ, ПОВ’ЯЗАНІ 
З ПРОЦЕСОМ ВИРОБНИЦТВА КІНО, ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ВИРОБНИКІВ, ЯКІ ПРИЇЖДЖАЮТЬ ФІЛЬМУВАТИ В УКРАЇНУ. 
ВІДТЕПЕР В УКРАЇНІ НЕ ОБКЛАДАЄТЬСЯ ПДВ ЕКСПОРТ ПОСЛУГ З ВИРОБНИЦТВА ТА КОМПОНУВАННЯ ВІДЕО-, КІНО-, АНІМАЦІЙНИХ (МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ) 
ФІЛЬМІВ, ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ, РЕКЛАМНИХ РОЛИКІВ, ФОТОРЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛІВ, КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ. ЯК ЦЕ ВІДІБ’ЄТЬСЯ НА ГАЛУЗІ КІНО ТА 
ЕКОНОМІЦІ НАШОЇ ДЕРЖАВИ В ЦІЛОМУ VGL CINEMA ДІЗНАВСЯ В ГОЛОВИ ПІДКОМІТЕТУ У СФЕРІ КІНЕМАТОГРАФУ ТА РЕКЛАМИ, ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ КОМІТЕТУ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ, НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ПАВЛА СУШКА.

ПАВЛО СУШКО – 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 Укра-
їнської кіноакадемії, кінопродюсер, член Громадської ради Україн-
ського Оскарівського комітету.
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численними нагородами. Крім того, до 11-го ОМКФ приєднався один з провідних 
композиторів сучасності Говард Шор. Лауреат премій «Оскар», «Греммі» та «Зо-
лотий глобус», який отримав світове визнання за саундтрек до трилогії «Володар 
перснів», очолив журі Міжнародного конкурсу.

– Скільки всього фільмів було подано на 11-й Одеський міжнародний 
кінофестиваль? Чи зменшилась ця цифра порівняно з минулим роком? 
– Порівняно з ювілейним ОМКФ цьогоріч ми отримали трохи менше заявок – зага-
лом 964 фільми з усього світу. Але ми не орієнтуємося на цифри, набагато важливіша 
їхня якість, цікава географія. Так, для участі в Міжнародній конкурсній програмі 
селекційна комісія відібрала 12 фільмів з Німеччини, Італії, Аргентини, США, Су-
дану, Франції, Єгипту, Норвегії, Катару, Словакії, Румунії, Чехії, Ірландії, Південної 
Кореї, Литви, України, Латвії, Іспанії, Угорщини, враховуючи копродукційні 
фільми. Примітно, що, як і минулого року, за Гран-прі Міжнародного конкурсу зма-
гатиметься українська стрічка – у програмі представлена робота Валентина Васяно-
вича «Атлантида», яка вже встигла вибороти головний приз програми «Горизонти» 
Венеційського кінофестивалю. 
У Національному конкурсі теж багато оригінальних робіт. Сім із них увійшли 
до повнометражної програми і 11 представлено в короткому метрі. У Конкурсі 
європейських документальних фільмів візьмуть участь 8 стрічок з 9 країн: Фінляндії, 
Швейцарії, Туреччини, Ізраїлю, Франції, Німеччини, України, Чехії та Іспанії. Саме 
серед них журі кожного з конкурсів обиратиме переможця. Але головну нагороду 
все ж вручатиме глядач шляхом свого голосування після онлайн-перегляду.

– Однією з найочікуваніших програм ОМКФ завжди була позаконкурсна секція 
«Фестиваль Фестивалів», у якій зібрані найяскравіші учасники міжнародних 
кінофестивалів класу А. Але у 2020-му багато з них були скасовані та перенесені, 
як Каннський чи фестиваль у Карлових Варах. Як ви вийшли із цього становища? 
– Звісно, ситуація з перенесенням фестивалів вплинула на формування наших 
позаконкурсних секцій. Втім, ми намагалися зберегти їх максимально наближе-
ними до того вигляду, який був запланований до переходу в онлайн-формат. Тим 
паче, що багато фестивалів встигли відбутися, зокрема Берлінський, «Санденс», 
Венеційський, Роттердамський і Сан-Себастьян. Там було дуже багато цікавих 
робіт, з яких ми обрали найкраще, аби показати українському глядачеві. У підсумку 
ми сформували «Фестиваль Фестивалів» із 7 стрічок, кожна з яких варта уваги за 
свою тему чи форму. Особисто я раджу звернути увагу на цю секцію й не пропу-
стити «Мартіна Ідена», який отримав Гран-прі журі на «Санденсі», і документальну 
стрічку «Ласкаво просимо до Чечні», що отримала Приз Тедді та Приз глядацьких 
симпатій секції «Панорама» на 70-му Берлінале. 

Також ми запровадили нову позаконкурсну програму «Візії». У ній представлені 
фільми з оригінальним візуально-наративним кінематографічним підходом, який 
високо оцінили на світових кінофестивалях на кшталт Канн, Торонто, Берлінале. Ці 
стрічки з-поміж інших виокремлює яскрава особистість самого автора, оригінальність 
візуальних рішень та сміливе світосприйняття. Думаю, це те, чого зараз дуже не 
вистачає суспільству – перенестися в інше місце, де розширюються межі розуму.

СВІТОВІ ЗІРКИ, УНІКАЛЬНІ ФІЛЬМИ ТА НОВІ ПРОГРАМИ: 

ЮЛІЯ СІНЬКЕВИЧ ПРО 11-Й ОМКФ
УПЕРШЕ ЗА СВОЮ ІСТОРІЮ МАСШТАБНИЙ ЛІТНІЙ ІВЕНТ 
ДЛЯ ПОЦІНОВУВАЧІВ ЯКІСНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
КІНЕМАТОГРАФУ ЗМІНИВ ДАТИ ТА ФОРМАТ. ЗВАЖАЮЧИ 
НА ПАНДЕМІЮ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, 11-Й ОДЕСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ ВІДБУДЕТЬСЯ В ОНЛАЙН-
ФОРМАТІ Й ТРИВАТИМЕ З 25 ВЕРЕСНЯ ДО 3 ЖОВТНЯ. ЧИМ 
ДИВУВАТИМЕ ОМКФ, НА ЯКІ ФІЛЬМИ ЧЕКАТИ ТА ХТО ЗІ 
СВІТОВИХ ЗІРОК ПРИЄДНАЄТЬСЯ ОНЛАЙН, РОЗПОВІЛА 
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОДЮСЕРКА ОДЕСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО 
КІНОФЕСТИВАЛЮ ЮЛІЯ СІНЬКЕВИЧ.

– До старту 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю залишився місяць, і 
вже відома програма. Кому і як будуть доступні фільми до перегляду? За якою 
схемою відбуватиметься «відвідання» фестивалю?
– Усі фільми з конкурсних та позаконкурсних програм будуть доступні до пере-
гляду лише на території України. Для цього ми створили окрему онлайн-платфор-
му. Це не звична схема, коли на сайт підтягується програвач на кшталт YouTube чи 
Vimeo із закодованим доступом. На платформі є спеціальний плеєр із вбудованою 
системою Digital rights management. У ній є низка інструментів, яка допомагає пра-
вовласникам захистити свій контент від піратства. Найпростіший з них – IP-адре-
са, яка «стрибає» на екрані, але при цьому не заважає перегляду. Після перегля-
ду стрічки глядачі матимуть можливість проголосувати за фільми Міжнародного 
та Національного конкурсів онлайн, поставивши їм бали від 1 до 5. Таким чином 
визначатимуться лауреати Гран-прі. У такому самому форматі відбуватимуться 
Q&A з творчими групами фільмів, під час яких користувачі платформи зможуть 
у коментарях поставити своє запитання чи поділитися враженнями від перегляду. 
Найцікавіші з них модератор відразу передаватиме спікерам. Але якщо фільми та 
Q&A-сесії доступні виключно на території України, то майстер-класи можна диви-
тися з будь-якої точки світу. 

– Перегляд фільмів та заходи Film Industry Office будуть дистанційними. Але 
щось відбудеться й офлайн? 
– Деякі заходи будуть проходити у звичному для нас офлайн-форматі. Зокрема, 2 жовтня 
в передостанній день фестивалю відбудеться кіноперформанс просто неба на 
Потьомкінських сходах, який вже давно став візитівкою ОМКФ. Ми покажемо 
німу стрічку «Ґолем, як він прийшов у світ» режисерів Карла Бьозе та Пауля Ве-
генера. Це знаковий фільм, оскільки він є яскравим зразком раннього німецького 
експресіонізму й цьогоріч йому виповнюється 100 років. Традиційно показ супро-
воджуватиме камерний оркестр, який виконає саундтрек до фільму, написаний 
ізраїльським композитором Бетті Оліверо. Крім того, у Національному центрі 
Олександра Довженка в Києві відбудуться офлайн-покази фільмів ретроспективи 
«Ретро: Одеське вільне кіно».

– Було заявлено, що відбудеться ретроспектива Роя Андерссона. Кого ще із 
зіркових гостей чекати на 11-му ОМКФ, нехай і дистанційно? 
– Ми дуже раді, що на 11-му Одеському міжнародному кінофестивалі зможемо 
показати мініретроспективу такого метра сучасного кінематографу, як Рой Ан-
дерссон. До неї увійшли три стрічки: дебютний фільм режисера «Шведська історія 
кохання», лауреат безлічі нагород «Пісні з другого поверху» та нова робота авто-
ра «Про нескінченність». Глядачі зможуть особисто поспілкуватися з режисером 
у форматі Q&A онлайн і поставити йому будь-яке запитання, а їх, впевнена, буде 
чимало, враховуючи фільми, що знімає Рой Андерссон. Також ми нагородимо лау-
реата Каннського та Венеційського кінофестивалів, номінанта Берлінале почесним 
«Золотим Дюком» за внесок у кіномистецтво. 

Ще одну почесну нагороду отримає український сценарист і кінопродюсер Роман 
Балаян, який за свою кар’єру зняв приблизно 15 фільмів і всі вони були відмічені 
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ДОБРОВІЛЬНИЙ РІК / A VOLUNTARY YEAR
реж.: Ульріх Колер та Геннер Вінклер, Німеччина, 

2019, 86’

МІЖНАРОДНА КОНКУРСНА ПРОГРАМА:
АТЛАНТИДА / ATLANTIS

реж. Валентин Васянович, Україна, 2019, 108’

НЕВИДИМИЙ / NEMATOMA
реж. Ігнас Йонісас, Латвія/Литва/Україна/Іспанія, 

2019, 108’

НА АБОРДАЖ! / À L'ABORDAGE!
реж. Гійом Брак, Франція, 2020, 95’

ЗВІРІ, ЯКІ ЧІПЛЯЮТЬСЯ ЗА СОЛОМИНКУ / 
BEASTS CLAWING AT STRAWS

реж. Кім Йон-Хун, Південна Корея, 2020, 108’

СЛУЖИТЕЛІ / SERVANTS
реж. Іван Остроховський, Словакія/Румунія/Чехія/

Ірландія, 2020, 80’

ТИ ПОМРЕШ У ДВАДЦЯТЬ / YOU WILL DIE AT 
TWENTY

реж. Амджаж Абу-Алала, Судан/Франція/Єгипет/
Німеччина/Норвегія/ Катар, 2019, 105’

АРАБСЬКИЙ БЛЮЗ / ARAB BLUES
реж. Манель Лабіді, Туніс/Франція, 2019, 88’

МАТЕРИНСТВО / MATERNAL
реж. Маура Дельперо, Італія/Аргентина, 2019, 91’

ВЕЧЕРЯ В АМЕРИЦІ / DINNER IN AMERICA
реж. Адам Регмаєр, США, 2020, 106’

ОБОЖНЮВАННЯ / ADORATION
реж. Фабріс дю Велз, Бельгія/Франція, 2019, 98’

ТОВАРИШ ДРАКУЛІЧ / COMRADE DRAKULICH
реж. Марк Бодзсар, Угорщина, 2019, 95’

ПРОГРАМА 11-го ОМКФ 

СЛАВА
реж.: Марина Нікольчева, Максим Васянович, 

Україна, 2020

НАЦІОНАЛЬНА КОНКУРСНА ПРОГРАМА. КОРОТКИЙ МЕТР: 
ВІД ЦЬОГО МОМЕНТУ Й НАЗАВЖДИ

реж. Ігор Стеколенко, Україна, 2020
ПРОЩАВАЙ, ГОЛОВІН

реж. Мат’ю Ґрімар, Канада/Україна, 2019

НЕТЕРПИМІСТЬ
реж. Станіслав Битюцький, Україна, 2020

ДВОЄ
реж. Владислав Вітрів, Україна, 2020

ОЙ!
реж. Ольга Золотарьова, Україна, 2020

ЩЕ НАМ УСМІХНЕТЬСЯ ДОЛЯ
реж. Жоанна Ракотоарізоа, Україна/Франція, 2020

ШИБАЙГОЛОВИ
реж. Микола Рідний, Україна/Італія/Німеччина, 

2020

АЛЬФА
реж. Олена Рубашевська, Україна, 2020

ЧАЧЬО
реж. Віталій Гавура, Україна, 2020

ПОМІЖ ТІНЕЙ
реж. Олександр Стеколенко, Україна, 2020

КОНКУРС ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ:
ДИРИГУВАННЯ / CONDUCTIVITY

реж. Анна-Карін Ґренрус, Фінляндія, 2020, 74’

КОНКУРС КРАСИ / THE PAGEANT
реж. Ейтан Іпекер, Туреччина/Ізраїль/Франція/

Німеччина, 2020, 82’ 

ВОЄННІ КАНІКУЛИ / SUMMERWAR 
реж. Моріц Шульц, Німеччина/Україна, 2019, 78’

Я – СОНЦЕ / I AM THE SUN
реж. Іларія Ґамбареллі, Іспанія/Франція, 2020, 82’ 

Я ХОЧУ ТЕБЕ, ЯКЩО НАСМІЛИШСЯ / I WANT YOU 
IF YOU DARE

реж. Даґмар Смржова, Чехія, 2019, 84’

СЕСТРИ РОСІНАНТА / LAS HERMANAS DE ROCINANTE
реж. Александра Кауфманн, Німеччина/Швейцарія, 

2020, 82’ 

ПРОРОК І ПРИБУЛЬЦІ / THE PROPHET AND THE 
SPACE ALIENS

реж. Йоав Шамір, Австрія/Ізраїль, 2020, 86’

ЗЕМЛЯ ГЕВАРА / GEVAR'S LAND
реж. Кутайба Баргамджі, Катар/Франція, 2020, 75’

СПЕЦІАЛЬНІ ПОКАЗИ
НОМЕРИ

реж.: Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв
КУБРИК ПРО КУБРИКА

реж. Ґреґорі Монро

ОСТАННІЙ КІНОПОКАЗ У БУХАРЕСТІ
реж. Люді Бокен 

РОДИНА / A FAMILY
реж. Джейден Стівенс, Україна/Австралія, 

2019, 132’

БЄС / DEMON
реж. Єгор Трояновський, Україна, 2020, 87’

НАЦІОНАЛЬНА КОНКУРСНА ПРОГРАМА. ПОВНИЙ МЕТР: 
ВІКТОР_РОБОТ / VIKTOR_ROBOT

реж. Анатолій Лавренишин, Україна, 2020, 75’

УРСУС. КАВКАЗЬКИЙ БУРИЙ ВЕДМІДЬ / URSUS. 
CAUCASIAN BROWN BEAR

реж. Отар Шаматава, Україна/Грузія, 2019, 110’

МІЙ МИЛИЙ ДІМ / MY SWEET HOME
реж. Сергій Сторожев, Україна, 2020, 80’

ПОМІЖ КАДРАМИ / BETWEEN THE FRAMES
реж. Анастасія Тиха, Україна, 2020, 92’

НЕ ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ / EVERYTHING WILL NOT BE FINE
реж.: Адріан Пірву, Олена Максьом, Україна/

Румунія, 2020, 82’

ЛЮБОВНА ТРИЛОГІЯ: ВІДРОДЖЕНА / LOVE 
TRILOGY: REBORN

реж. Ярон Шані, Ізраїль/Німеччина, 2019

ЛЮБОВНА ТРИЛОГІЯ: ОГОЛЕНА / LOVE TRILOGY: 
STRIPPED

реж. Ярон Шані, Ізраїль/Німеччина, 2018

ЛЮБОВНА ТРИЛОГІЯ: СКУТИЙ / LOVE TRILOGY: 
CHAINED

реж. Ярон Шані, Ізраїль/Німеччина, 2019

ВІЗІЇ
ДВАНАДЦЯТЬ ТИСЯЧ / TWELVE THOUSAND

реж. Надеж Требаль, Франція, 2019

ТЛАМЕС / TLAMESS
реж. Еладін Слім, Туніс/Франція, 2019

ТЯГАР БУТИ НАРОДЖЕНИМ / THE TROUBLE WITH 
BEING BORN

реж. Зандра Вольнер, Австрія/Німеччина, 2020

ЖОВТА ТВАРИНА / A YELLOW ANIMAL
реж. Феліпе Браґанса, Бразилія/ Португалія, 2020

СПЛЕТІННЯ / ENTWINED
реж. Мінос Ніколакакіс, Греція/Велика Британія, 

2019

ІСААК / ISAAC
реж. Юргіс Матулявічюс, Литва, 2020

ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛІВ:
МАРТІН ІДЕН / MARTIN EDEN

реж. П’єтро Марчелло
Італія/Франція/Німеччина, 2019, 119’

Приз за найкращу чоловічу роль на Венеційському 
кінофестивалі (2019)

ЯЛДА / YALDA
реж. Массуд Бакші

Іран/Франція/ Німеччина/ Швейцарія/ 
Люксембург/ Ліван, 2019, 89’

Головний приз журі кінофестивалю «Санденс» (2020)

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ЧЕЧНІ / WELCOME TO 
CHECHNYA

реж. Девід Франс
США, 2020, 107’

Приз Тедді і Приз глядацьких симпатій Берлінале (2020)

ІКАР. ЛЕГЕНДА ПРО М’ЄТЕКА КОША / ICARUS. 
THE LEGEND OF MIETEK KOSZ

реж. Мацей Пепшиця
Польща, 2019, 110’

Володар 7 нагород Польського кінофестивалю (2019)

ВУЛИЦЯ ПУСТЕЛЬНА, 143 / 143 SAHARA STREET
Реж. Хассен Ферхані

Алжир/Франція/Катар, 2019, 100’
Найкращий молодий режисер на кінофестивалі в Локарно 

(2019)

СЕРПНЕВА ДІВА / THE AUGUST VIRGIN
реж. Хонас Труеба
Іспанія, 2019, 125’

Спеціальна відзнака і приз FIPRESCI  на фестивалі у 
Карлових Варах (2019)

ІВАНА ГРІЗНА / IVANA THE TERRIBLE
реж. Івана Сладеновіч

Румунія/Сербія, 2019, 86’
Спеціальна відзнака журі на фестивалі в Локарно (2019)
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49-Й КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДІСТЬ» ВІДБУВАВСЯ ВПРОДОВЖ 22–30 СЕРПНЯ. КОЖНОГО ДНЯ З 10-Ї РАНКУ ДО ОПІВНОЧІ 
УЧАСНИКИ ЗАХОДУ МАЛИ ЗМОГУ ДИВИТИСЯ ФЕСТИВАЛЬНЕ КІНО В ДЕКІЛЬКОХ КАТЕГОРІЯХ. КОМУ ЦЬОГО ЧАСУ ВИЯВЛЯЛОСЯ ЗАМАЛО, НАЗДОГАНЯЛИ 
ПРОГРАМУ, ДО ЯКОЇ УВІЙШЛО 260 ФІЛЬМІВ, ЗА ДОПОМОГОЮ ОНЛАЙН-ПЕРЕГЛЯДІВ, ТОЖ У СПРАВЖНІХ КІНОМАНІВ CINEMA-МАРАФОН ТРИВАВ 24/7. 
БУЛИ ПЕРЕВАГИ Й У ОФЛАЙН-СЕАНСІВ. ОСКІЛЬКИ УКРАЇНА ЖИВЕ В РЕЖИМІ АДАПТИВНОГО КАРАНТИНУ, ОРГАНІЗАТОРИ ЗАХОДУ ДОТРИМУВАЛИСЯ 
ВСІХ РЕКОМЕНДАЦІЙ МОЗ. ТАК, ЗАХИСНІ СТРІЧКИ, ЩО ОПУТУВАЛИ ГЛЯДАЦЬКІ КРІСЛА, ДОПОМАГАЛИ НЕ ТІЛЬКИ ДОТРИМУВАТИСЯ ДИСТАНЦІЇ, А Й 
ОБЕРІГАЛИ ІНТИМНІСТЬ МОМЕНТУ ПЕРЕГЛЯДІВ. ГЛЯДАЧ ОПИНЯВСЯ САМ НА САМ З «КІНО НЕ БЕЗ ПИТАНЬ». ЦЯ ФРАЗА ВИЯВИЛАСЯ НЕ ПРОСТО ДЕВІЗОМ 
КІНОФЕСТИВАЛЮ, А ВІДДЗЕРКАЛЕННЯМ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ ПРОГРАМИ. ТАКОЖ ВАРТО ЗАУВАЖИТИ, ЩО 49-ТУ «МОЛОДІСТЬ» ГОТУВАЛА НОВА 
КОМАНДА ОРГАНІЗАТОРІВ. ЗА СЛОВАМИ ХУДОЖНЬОГО КЕРІВНИКА КМКФ «МОЛОДІСТЬ» АНДРІЯ ХАЛПАХЧІ, ЇХНЬОЮ ОСНОВНОЮ МЕТОЮ БУЛО ПРИВНЕСТИ 
В КІНОПОДІЮ ЩОСЬ НОВЕ, ЗБЕРІГШИ ПРИ ЦЬОМУ ТРАДИЦІЇ КІНОФЕСТИВАЛЮ. ОДНА З НИХ – ОГОЛОШУВАТИ СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ ПІД ЧАС ЦЕРЕМОНІЇ 
ЗАКРИТТЯ. VGL CINEMA ЗАВІТАВ НА УРОЧИСТИЙ ФІНАЛ І ПІДГОТУВАВ ДОБІРКУ ФІЛЬМІВ, ЯКІ З-ПОМІЖ ІНШИХ ВИОКРЕМИЛО ЖУРІ.

Маґдалена вирушає на пошуки свого сина, який зник дорогою до 
кордону зі США. Проїжджаючи повз безлюдні міста й краєвиди 
Мексики, вона знайомиться з Міґелем – молодим чоловіком, яко-
го недавно депортували зі США і який прямує додому. 
Далі вони рушають разом: Маґдалена шукає сина, а 
Міґель прагне знову побачити свою матір на тере-
нах, де жертви й агресори торують один шлях.

ҐРАН-ПРІ

"ОСОБЛИВІ
ПРИКМЕТИ"
Фернанда Валадес, Мексика, Іспанія, 2020

МІЖНАРОДНА КОНКУРСНА ПРОГРАМА:
повнометражні фільми 
Приз глядацьких симпатій; Спеціальна відзнака журі FIPRESCI

"ДВОЄ"

Пенсіонерки Ніна і Мадлен десятиліттями приховували глибоке й пристрас-
не кохання. Однак їхні стосунки опиняються під загрозою, коли вони рап-
тово втрачають здатність вільно ходити одна до одної додому.

Філіппо Менеґетті, Франція, Люксембург, Бельгія, 2019

Життя Енді – постійна боротьба за власну домівку, трьох дітей і досі кохану 
жінку. У нього лише два тижні, щоб повернути їй позичені п’ять тисяч євро. 
Після втрати роботи єдиним виходом здається любительське змагання з боксу.

"БІГ ДІТЕЙ"
Барбара Отт, Німеччина, 2020

МІЖНАРОДНА КОНКУРСНА ПРОГРАМА:
повнометражні фільми 
Спеціальний диплом журі

"ТВІЙ ХІД"
Дві дівчини зростають найкращими подругами в спільноті народу 
інну. У Мікуан є любляча родина, а Шанісс вимушена збирати до-
купи уламки свого дитинства. Ще в дитинстві дівчата пообіцяли 
одна одній триматися разом попри все. Однак на порозі 17-річчя 
їхня дружба опиняється під загрозою: Мікуан закохується в білого 
хлопця та прагне поїхати з резервації, яка стала замалою для її мрій.

Міріам Верро, Канада, 2019

ҐРАН-ПРІ
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ФІЛЬМИ-ПЕРЕМОЖЦІ 49-ГО КМКФ «МОЛОДІСТЬ»
"ЦІЛКОВИТО 
НОРМАЛЬНА РОДИНА"

Емма живе в цілковито нормальній родині, аж раптом з’ясовуєть-
ся, що її батько Томас – трансґендер. Із перетворенням Томаса на 
Аґнету батько й донька щосили намагаються триматися за спільне 
минуле, водночас усвідомлюючи, що все безповоротно змінилося.

Малу Рейманн, Данія, 2020

МІЖНАРОДНА КОНКУРСНА ПРОГРАМА:
повнометражні фільми 
Спеціальний диплом журі

МІЖНАРОДНА КОНКУРСНА ПРОГРАМА:
повнометражні фільми 
Найкращий повнометражний дебют

"МІЙ РАНКОВИЙ СМІХ"

Дежану майже тридцять, і він досі незайманий. Він намагається 
притлумити внутрішній неспокій від проживання разом із бать-
ком- п’яничкою і занадто турботливою матусею, щоб вивести на 
новий рівень дружбу зі своєю симпатичною колегою Качею. Коли 
ж місцева ворожка принижує його під час сеансу, Дежан усвідом-
лює, що втрачати більше нічого.

Марко Джорджевіч, Сербія, 2019

"СЕРЕД
МИГДАЛЕВИХ
ДЕРЕВ"

Завтра Майсан збирається на 
дуже важливу для всієї родини 
адміністративну зустріч. Про-
те в її чоловіка Іяда є запитан-
ня, яке вона не готова почути.

Марі Лєфлок, Бельгія, 2019

МІЖНАРОДНА КОНКУРСНА
ПРОГРАМА: 
короткометражні фільми 
Спеціальний диплом журі

"ПІСНЯ БЕЗ НАЗВИ"

Перу в розпалі політичної кризи 1980-х. Хеорхіна – молода жінка з Анд, 
чию новонароджену доньку вкрали у псевдоклініці. Відчайдушні пошуки 
дитини приводять героїню до офісу великої газети. Там вона знайомиться 
із самотнім журналістом Педро Кампосом, який береться за розслідуван-
ня. Фільм базується на реальних подіях.

Меліна Леон, Перу, Іспанія, США, 2019

МІЖНАРОДНА КОНКУРСНА ПРОГРАМА:
повнометражні фільми 
Спеціальна відзнака від екуменічного журі

МІЖНАРОДНА КОНКУРСНА
ПРОГРАМА:
короткометражні фільми 
Спеціальний диплом журі

"СВЯТКОВИЙ ДЕНЬ"

Мена живе вдвох із донькою Кларою. Сьо-
годні Кларі виповнюється сім років. Попри 
обмежені фінансові можливості, Мені вда-
ється організувати святкову вечірку. Але 
дзвінок від матері робить її відстороненою 
і тривожною.

Софія Бост, Португалія, 2019
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СТУДЕНТСЬКІ ФІЛЬМИ  
Спеціальний диплом журі

"ЕЛЛІ"

Еллі – технодиджейка, яка обожнює музику. Її донька Тоні живе з 
батьком. Розриваючись між тугою за дочкою та самореалізацією, Еллі 
намагається бути поруч із Тоні та водночас втілювати власні мрії.

Вів’єн Гартманн, Німеччина, 2019

СТУДЕНТСЬКІ ФІЛЬМИ 
Спеціальний диплом журі

"ДУШЕНЬКА"

До берега річки прибиває труп. У розкладеному тілі ще жевріє людсь-
ка душа. З-поміж гнилих органів з’являється крихітна істота. Стоячи 
на березі річки, вона прощається з трупом і вирушає в мандри потой-
бічним світом.

Барбара Рупік, Польща, 2019

СТУДЕНТСЬКІ ФІЛЬМИ 
Найкращий фільм

"ДОБРАНІЧ"

Іноземець у Ґані отримує завдання від своєї банди: 
знайти дітлахів для ризикованої оборудки, яка від-
будеться ввечері. Проводячи день із енергійними 
дітьми Прінсом і Матильдою, він починає сумніва-
тися у своєму рішенні.

Ентоні Нті, Бельгія, Ґана, 2019

МОЛОДІЖНА КОНКУРСНА ПРОГРАМА
"TEEN SCREEN"  
Спеціальний диплом журі

"ОСКАР І ЛІЛЛІ: 
ТАМ, ДЕ НАС 
НІХТО НЕ ЗНАЄ"

Депортацію двох чеченських дітей-бі-
женців з Австрії тимчасово відкладено 
після того, як їхня матір намагалася 
накласти на себе руки. Яке майбутнє 
чекає на їхню родину?

Араш Т. Ріагі, Австрія, 2020 

МОЛОДІЖНА КОНКУРСНА ПРОГРАМА
"TEEN SCREEN" 
Найкращий фільм

"Щ – ЦЕ ЩАСТЯ"

Життєрадісна 12-річна дівчинка з особливим баченням світу знайомиться з див-
ним хлопцем, новеньким у школі. Він надихає її помирити батьків будь-якою ціною.

Джон Шиді, Австралія, 2019

МОЛОДІЖНА КОНКУРСНА ПРОГРАМА
"TEEN SCREEN" 
Спеціальний диплом журі

"КЛУБ ПОТВОРНИХ 
ДІТЕЙ"

Пол потрапляє у табір для потворних 
дітей, але йому вдається втекти й роз-
робити план порятунку інших потвор-
них хлопців та дівчат.

Йонатан Елберс, Нідерланди,2019
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КОНКУРСНА ПРОГРАМА
SUNNY BUNNY 
Спеціальний диплом журі

"ЛІНҐВА ФРАНКА"

Нелегальна мігрантка з Філіппін 
доглядає за російсько-єврейською 
бабцею в Брукліні. Американець, 
якому вона платила за фіктивний 
шлюб, відмовляється допомагати. 
Героїня починає зустрічатися з пра-
цівником скотобійні, який не здога-
дується про її трансґендерність.

Ізабель Сандовал, США, Філіппіни, 2019

НАЦІОНАЛЬНА КОНКУРСНА ПРОГРАМА:
КОРОТКОМЕТРАЖНІ ФІЛЬМИ 
Найкращий фільм

"СХРОН"

Україна, 1946 рік. Командир повстанського загону Орест разом із 
вагітною дружиною Євою та кількома бійцями переховується в 
схроні. Повстанців оточує загін НКВД. Капітан загону ставить Оре-
ста перед вибором: видати йому Єву або прийняти нерівний бій.

Оксана Войтенко, Україна, 2020

НАЦІОНАЛЬНА КОНКУРСНА ПРОГРАМА:
КОРОТКОМЕТРАЖНІ ФІЛЬМИ 
Спеціальний диплом журі

"ПРОЩАВАЙ, СВЄТА"

Правозахисник-трансґендер бореться за статус біженця з упередженою 
забюрократизованою державною машиною пострадянської країни. Його 
психологічний стан погіршується, у нього трапляються панічні атаки. Він 
думає про самогубство.

Настя Канарьова, Україна, 2020

КОНКУРСНА ПРОГРАМА
SUNNY BUNNY 
Переможець програми

"СУХОВІЙ"

Липень. Суховій та майже повна від-
сутність вологи висушують шкіру 
жителів маленького містечка. Сандро 
живе звичайним життям: міський 
клуб, робота, футбол із друзями та ве-
чірки. Але все змінюється, коли з’явля-
ється Майкон.

Даніель Ноласку, Бразилія, 2020

КОНКУРСНА ПРОГРАМА
SUNNY BUNNY 
Спеціальний диплом журі

"БЕЗ ОБРАЗ"
Фараз Шаріат, Німеччина, 2020

НАЦІОНАЛЬНА КОНКУРСНА ПРОГРАМА:
КОРОТКОМЕТРАЖНІ ФІЛЬМИ 
Найкращий короткометражний фільм //  
Спеціальний диплом журі // Спеціальний 
диплом екуменічного журі 

"БУЛЬМАСТИФ"

Мітя – ветеран війни, який намагається повернутися до нормаль-
ного життя. Він випадково зустрічає загубленого бульмастифа Роя. 
Спочатку вони не ладнають, але згодом саме Рой допомагає Міті 
впоратися з важким минулим.

Анастасія Буковська, Україна, 2020

НАЦІОНАЛЬНА КОНКУРСНА ПРОГРАМА:
КОРОТКОМЕТРАЖНІ ФІЛЬМИ 
Спеціальний диплом журі

"ВРЯТУЙТЕ МЕНЕ, ЛІКАРЮ!"

У фільмі показано роботу бригади швидкої допомоги в новорічні свята 
в Києві. Троє працівників бригади – лікар, фельдшер і водій – реагують 
на виклики й приймають пацієнтів протягом робочої зміни.

Дмитро Грешко, Україна, 2020

Парвіс – син вигнанців з Іра-
ну, занурений у попкультуру, 
онлайн-дейтинг і рейви. Його 
ловлять на крадіжці й засу-
джують до громадських робіт 
у притулку для біженців, де 
він знайомиться з двома іран-
цями. Крихкі стосунки трьох 
мають пройти випробування.
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ZIFF-2020:ZIFF-2020:
ЗРОБІТЬ ЖИТТЯ ЯСКРАВІШИМЗРОБІТЬ ЖИТТЯ ЯСКРАВІШИМ!!

У 2017 році фестиваль започаткував історію. Запоріжжя не тільки як 
промислового та індустріального міста, але і як кінематографічного. 
На сьогодні Запорізький кінофестиваль – це унікальний спосіб 
інтегрувати прихильників кіно в єдиний  фестивальний простір, нала-
годити діалог та комунікацію всередині кінокультурного простору. Це 
своєрідний майданчик для перевірки ідей, для здобуття нового досвіду, 
для підтримки вітчизняного кіно, збереження традицій українського 
кінематографу, для пошуку нових талантів, які можуть стати новими 
обличчями українського і світового кіно.

В основі концепції кінофестивалю – принцип відкритості, широко-
го діалогу й доступу до новинок українського та світового коротко-
метражного кіно. Разом з компанією-партнером фестиваль шукає 
нове кіно та нове в кіно. А іноді це досить складне завдання. Напри-
клад, цього року на конкурсну програму заходу ми отримали 3 064 
фільми, надіслані зі 116 країн світу. За попередні роки було отримано  
7 482 кіно робіт з різних країн (1 899 фільмів у 2017 році, 2 514 фільмів 
у 2018 році і 3  069 фільмів у 2019 році), з них 186 робіт з України 
(33 фільми в 2017 році, 62 фільми в 2018 році, 91 фільм у 2019 році). 
 
За 3 роки роботи фестивалю в складі журі побували 14 відомих 
українських митців, професіоналів українського кінематографу – про-
дюсери, режисери, актори, сценаристи, критики – Павло Сушко, Олег 
Борщевський, Олег Маламуж, Ілля Свідлер, Катерина Гулякова, Богдан 
Юсипчук, Наталя Шевчук, Олександр Гусєв, Олеся Моргунець-Ісаєнко, 
Манук Депоян, Кирило Тимченко, Наталя Мазур, Анжеліка Ніколаєва 
та Олексій Северин. Усі члени журі – це фанати своєї справи, люди, які 
мають досвід, нові ідеї та своє бачення розвитку українського кіно. 

З 18 по 20 вересня 2020 року мешканці та гості Запоріжжя вже вчетверте зможуть долучитися до мистецтва кіно в рамках Запорізького кінофестивалю ZIFF: 
відвідати покази короткометражних фільмів української та міжнародної програми; переглянути фільми позаконкурсної програми, створені в Україні в 2019-2020 роках; 
відвідати майстер-класи від професіоналів української кінематографії; поспілкуватися з кіномитцями та, звісно, гарно провести час у компанії поціновувачів кіно! 

Члени журі ZIFF–2020: 

Олег Борщевський – режисер, кліпмейкер, 
фотомитець («DZIDZIO Контрабас»,  «Закохані у Київ»)
Олег Маламуж – режисер анімаційного кіно («Викрадена 
принцеса», «Мавка»)
Богдан Юсипчук – актор театру та кіно, телеведучий 
(«Крути 1918», «Гола правда») 
Ольга Кіяшко – акторка театру та кіно («Dzidzio Перший раз», 
«Жіночий лікар»)
Кирило Тимченко – сценарист («Останній москаль», «Село на 
мільйон», «Відморожений»)
Артем Колюбаєв – кінопродюсер («Крути 1918», «Історія зимового 
саду», «Я працюю на цвинтарі»)
Олексій Тритенко – актор театру та кіно («Коли ми вдома», «Крути 
1918», «Я працюю на цвинтарі»)

Як і завжди, члени журі визначать переможців у семи номінаціях:

   • Найкращий український анімаційний фільм.
   • Найкращий міжнародний анімаційний фільм.
   • Найкращий український документальний фільм.
   • Найкращий міжнародний документальний фільм.
   • Найкращий український ігровий фільм.
   • Найкращий міжнародний ігровий фільм.
   • Найкращий відеоролик конкурсу VERTICAL.
  
А ось переможця в номінації «Приз глядацьких симпатій» доведеться 
визначати відвідувачам Запорізького кінофестивалю ZIFF. Це вже 
стало приємною традицією кінозаходу. Протягом трьох днів кожен 
глядач зможе висловити свої думки, погляди, вподобання. Таким 

Кінофестиваль  – це не лише покази фільмів, спілкування, але й освітні 
можливості для кожного відвідувача. Цього року, за доброю традицією 
всіх учасників знову зустрінуть цікаві освітні семінари від гостей 
фестивалю – майстер-класи з акторської майстерності «Техніка мови та 
акторська майстерність», з режисури анімаційного кіно «1000 малюнків», 
продюсування «Хто такий продюсер та чим він займається», сценарної 
майстерності «Написання комедійного сценарію» тощо. Також плануються 
творчі зустрічі з почесними гостями та членами журі, на яких кожен може 
задати будь-які питання та відкрити завісу таємниць кіно і створення 
фільмів.
Кінофестиваль ZIFF – це масштабна подія. Впродовж його існування 
нас  підтримували Запорізька міська рада, Державне агентство України 
з питань кіно. Цього року в нас з’явився новий партнер – міжнародна 
телевізійна компанія Star Media. Проєкти Star Media щорічно завойовують 

чином глядачі теж впливають на розвиток українського кінематографу!
Переможці ZIFF – дійсно гідні фільми, які не тільки були справедливо 
оцінені професійним журі, але й дуже сподобалися глядачам. Вони 
зібрали багато нагород та прихильність глядачів зі всього світу, 
мільйони переглядів та лайків.
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– Як давно й чому ви почали цікавитися кіно, зйомками?
Микита: Почав цікавитися зйомками, монтажем ще з восьми років, але 
активно вивчаю цю сферу тільки четвертий рік. Немає меж того, що 
можна показати глядачам у вигляді кіно, і мені це подобається. 
Руслан: Зйомкою і кіно загалом я захоплююся дуже давно, але на більш 
професійний рівень це вийшло близько року-двох. Мені з дитинства 
подобалося дивитися фільми й стало цікаво, як їх знімали, тому я взяв 
батьківську відеокамеру й вирішив спробувати зафільмувати щось. 
І мене це дуже вразило.

– Як ви дізналися про конкурс VERTICAL?
Микита: Випадково натрапив на конкурс VERTICAL в інтернеті. 
Зацікавило, адже нечасто в нашому місті відбуваються такі події.

Руслан: Про конкурс я дізнався максимально спонтанно: якось просто 
проходив проспектом й побачив рекламу з текстом «VERTІCAL 
відеоконкурс», мене це зацікавило, я «прогуглив інфу», поділився з 
одним другом. І ось ми знімаємо свій короткометражний фільм!

– Чи очікували ви, що станете переможцями конкурсу?
Микита: Ні, не очікував. Спочатку я навіть не думав про це, була 
важлива сама участь і те, як люди відреагують на мою роботу.
Руслан: Взагалі, спочатку, коли ми знімали «Павутину», у нас не було 
якихось надій на перемогу. Але коли ми побачили роботи учасників, нам 
здалося, що в нас є шанси. Тому, можна сказати, ми трохи розслабилися 
й просто почали чекати.

– Як участь і перемога вплинули на вас і ваші плани?
Микита: Насамперед було дуже приємно, що багатьом людям сподобався 
фільм. Після цього я став частіше знімати й показувати свої роботи іншим 
для оцінки. Є мета на майбутнє –працювати у сфері кіно.

Переможці конкурсу VERTICAL–2019 Микита Васильєв та Руслан Хілько, автори відеоролика «Павутина».

нагороди на місцевих і міжнародних фестивалях, включаючи Seoul 
International Drama Awards, Chicago International Film Festival, Avanca Film 
Festival, Sichuan TV Festival, Monte-Carlo Television Festival, World Fest-
Houston International Film Festival, International TV Festival Bar та  багато 
інших.
Крім виробництва контенту компанія розвиває мережу власного 
телемовлення – телеканали Star Cinema, Star Family і Bolt вже доступні в 
кількох країнах Європи. 

Star Media запропонували  додатковий приз одному з переможців 
– екскурсію до Києва на знімальний майданчик проєкту компанії, 
спілкування з режисером, акторами. Це прекрасна можливість зануритися 
у світ кіно, набратися досвіду й отримати відповіді на свої запитання про 
процес створення якісного кінопродукту.
Окремо хочеться розповісти про конкурс відеороликів для початківців 
VERTICAL, який проводиться в рамках Запорізького кінофестивалю ZIFF 
з 2018 року. Його створено, щоб дати  талановитій молоді можливість 
заявити про себе. Кожна людина може побачити цікаве й незвичайне 
навіть у повсякденному житті й реалізувати це, зафіксувавши на відео. 
Завдання учасників конкурсу – показати глядачеві те, що інші, можливо, 
не помітили або  на що просто не звернули уваги. Для участі в конкурсі 
не потрібне спеціальне обладнання, досить і камери на телефоні. Жодних 
обмежень з приводу формату відео, стилю або його наповнення.
У 2019 році для залучення талановитих хлопців та дівчат було 
прийнято рішення відкрити освітній кінокурс VERTICAL. Він дає 
базові знання, навчає працювати в команді, адже дійсно хороший 
фільм можна створити лише за умови якісної командної взаємодії. 
VERTICAL – це серія майстер-класів від професіоналів кінематографу 
та телебачення. Це не тільки теорія, але й питання, відповіді, 
секрети та «фішки» індустрії, інтерактиви та практичні завдання.  
 
У 2019 році в конкурсі VERTICAL переміг відеоролик під назвою 
«Павутина», режисерами якого є талановиті молоді хлопці із Запоріжжя  
 Микита Васильєв та Руслан Хілько  – вихованці новоствореної школи. 
Дуже приємно бачити, що вони не зупинилися у своєму прагненні 
пов’язати своє життя з кіно, що вони продовжують робити впевнені кроки 
в цьому напрямку. Микита Васильєв наразі продовжує кінематографічну 
діяльність та брав безпосередню участь у зйомках фільму «Жива 2040».

Руслан: У цілому нічого так кардинально не змінилося. Як мінімум, я 
отримав стимул вчитися і знімати щось, бо зрозумів, що все-таки в моїх 
роботах є щось, що  змогло зачепити глядачів.

– Чим ви зараз займаєтеся? Чи пов'язане ваше життя з кіно?
Микита: Не можу сказати, що зараз я знімаю кіно, але конкретно на цей 
час я займаюся монтажем рекламних роликів для закордонної компанії, 
яка виробляє екологічну інтер'єрну плівку. Також знімаю і монтую  
музичні кліпи під замовлення в Запоріжжі.

Руслан: Зараз я більше розвиваюся у фотоіндустрії. Але про кіно/відео  
теж не забуваю. Експериментую, вчуся. Буквально нещодавно я знімав 
музичний кліп на кавер пісні Леді Гаги.

Докладніше про цьогорічну програму Запорізького кінофестивалю  ZIFF.

18 вересня кінофестиваль розпочне свою роботу святковою церемонією 
відкриття заходу. На гостей та учасників чекає червона доріжка, преса, 
прибуття почесних гостей та членів журі, невимушене та приємне 
спілкування з гостями, пресою та періодичними виданнями міста, послуги 
професійного фотографа та відеографа, професійні ведучі й, звісно ж, 
атмосфера свята. 
19, 20 вересня будуть дуже насиченими днями: перегляди блоків конкурсної 
програми – українських і міжнародних анімаційних, документальних та 
ігрових фільмів, а також перегляди фільмів позаконкурсної програми 
– українських фільмів, створених у 2019-2020 роках. А ще будуть 
кінематографічні майстер-класи для дітей та дорослих.
Програма Запорізького кінофестивалю ZIFF складена таким чином, 
щоб глядачі встигли подивитися максимум фільмів конкурсної та 
позаконкурсної програми. Усі блоки конкурсної програми впродовж 
фестивалю будуть демонструватися двічі, у різний зручний час.
20 вересня кінофестиваль завершить свою роботу церемонією закриття 
та нагородження переможців. Усі переможці Запорізького кінофестивалю 
отримають ексклюзивні нагороди та цінні призи.
Кожного року кінофестиваль намагається додати родзинку у свою 
розважальну програму для якісного дозвілля відвідувачів. І це не тільки 
гарні українські фільми конкурсної  та позаконкурсної програми, а 
й  творчі зустрічі, майстер-класи, тематичні фотозони з подіумом, 
об`ємними фігурами  та приємне спілкування. Кінофестиваль – це свято 
та важлива  культурна подія в місті, тому організатори прагнуть, щоб усі 
насичено та цікаво провели свій час.
За 3 роки існування кінофестивалю було вивчено смаки й уподобання 
глядачів та гостей і, як нам здається, інтереси своєї аудиторії. А аудиторія у 
фестивалю душе широка – від професіоналів українського кінематографу 
до звичайних поціновувачів кіно, від малечі до людей похилого віку.  Проте 
кожного разу організатори намагаються привнести в програму фестивалю 
щось нове, і з року в рік розширюють межі якісного кіно й представленість 
різних країн.
Життя з новими враженнями, емоціями, знаннями – у цьому нам 
допомагає кінематограф та гарне українське кіно. 
Зустрінемося на ZIFF!
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ФОРУМ «ПРОДАКШН В УКРАЇНІ»:
ОДНА З НАЙПЕРШИХ ОФЛАЙН-ЗУСТРІЧЕЙ КІНОСПІЛЬНОТИ

Звісно, усе відбувається дистанційно і, за словами організаторів, та-
кий формат дозволив їм долучити до програми ще більше міжнародних 
експертів, які готові ділитися своїм досвідом та знаннями з учасниками 
цьогорічної Лабораторії. Крім того, Асоціація здійснила ще один проєкт 
спільно з Media Meeting Palce (MMP) за підтримки Державного агентства 
України з питань кіно й за участі Київського міжнародного кінофестивалю 
«Молодість». Ним стала «Школа молодих продюсерів. Місце зустрічі – 
Київ». Упродовж липня учасники Школи збиралися під час онлайн-вклю-
чень та набували безцінні знання. 27 серпня міжнародні експерти влаш-
тували тригодинну панельну дискусію «Етика налагоджування відносин із 
міжнародними партнерами» за сприяння «Майстерні талантів», що  про-
ходила під час 49-го КМКФ «Молодість». Однак напередодні цієї онлайн-
події Асоціація кіноіндустрії України запропонувала Асоціації реклам-
них продакшенів України об’єднатися та спільними зусиллями провести 
офлайн-захід, організацією якого також займався новий підрозділ КМКФ 
«Молодість» Molodist-events. Так, 24-25 липня в Києві відбувся перший Фо-
рум «Продакшн в Україні».

Оскільки подія тривала два дні й влаштовувалась двома Асоціаціями, 
вечори тематично розділили. Перший присвятили темам кіно, другий – 

комерційному відео. У панелі програми кіно й у панелі програми реклами 
спікерами стали продюсери та фаундери продакшн-компаній.

«Бути першопрохідцем в організації тих чи інших індустріальних івентів 
для Асоціації кіноіндустрії України є звичним явищем: перший майстер-
клас з EAVE, форум кінокомісій, конференція з Eurimages та MAIA, First 
Cut Lab. Ми завжди намагалися налагодити комунікацію між різними учас-
никами кінопроцесу. В умовах карантину Асоціація провела ревізію своєї 
діяльності й зараз ми радо ділимося з колегами досвідом щодо пошуку но-
вих форм і форматів, даємо поради щодо підготовки до пітчу або ж з про-
мо авторського кіно, розказуємо молоді, як потрапити до світу кіно та ре-
клами – жодної випадкової теми. Сподіваємось, що Форум поклав початок 
діалогу інсайдерів індустрії й стане системною подією», – прокоментувала 
подію режисерка, продюсерка та засновниця Family Production, членкиня 
Наглядової ради Асоціації кіноіндустрії України Анастасія Буковська.

Як ми вже зазначили, сприяв діалогу між двома Асоціаціями та допома-
гав у організації першого Форуму для кіноіндустрії новий підрозділ КМКФ 
«Молодість» Molodist-events.
«Ми гнучкі у виборі партнерів для колаборації та цінуємо взаємність і 

Несподівано залишившись віч-на-віч зі своїми сім’ями, у багатьох у період самоізоляції звільнився час для здобуття нових знань та опанування певних навичок. У 
цьому допомагали дистанційні курси, онлайн-лекції та віртуальні воркшопи. У період адаптивного карантину Асоціація кіноіндустрії України за підтримки Українського 
культурного фонду розпочала приймати фільми для участі в міжнародній Лабораторії кіномонтажу Final Cut Lab. Нині для подальшої роботи вже відібрано три проєкти, 
режисери та продюсери яких наразі беруть участь в інтенсивах Лабораторії.
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комфортність у комунікації. «Молодість» – це не тільки кінофестиваль, а 
й безліч позафестивальних продуктів та проєктів, які ми плануємо розви-
вати. Далі більше», – прокоментував генеральний директор «Молодості» 
Іван Адамчук.

Асоціація рекламних продакшенів України, дізнавшись, що організацією 
Форуму будуть займатися куратори одного з нових напрямків КМКФ 
«Молодість», досить швидко погодилася на участь у заході.

«Вперше я відвідав фестиваль у свої чотирнадцять, у 1988 році, і відтоді 
став постійним глядачем «Молодості» упродовж наступних 30 років – не 
пропустив жодного сезону, побачив багато хорошого кіно. Коли такий ле-
гендарний кінофестиваль, як «Молодість», запросив Асоціацію рекламних 
продакшенів України до партнерства – іншого бажання, як підтримати 
ініціативу, не було. Нам приємно спільно організувати відкритий 
івент, який, до речі, став першим для АРПУ та відкрив новий формат 
індустріальної платформи – Molodist-events. Сподіваємось, що Форум 
поклав фундамент тісній співпраці Асоціації та «Молодості» у майбутніх 
проєктах. Упевнені, що тільки за рахунок колаборації можна шукати й 
знаходити нові формати власного вдосконалення та ділитися досвідом», 
– зауважив CEO/Producer ESSE Production House, голова Наглядової ради 
Асоціації рекламних продакшенів України Віталій Шереметьєв.

Перший день Форуму розпочався темою «Підготовка до пітчу», яку мак-
симально розкрила кінопродюсерка, членкиня Української кіноакадемії 
Наталія Лібет. Вона має багатий досвід у сфері спільного виробництва, 
інвестицій та фінансів. Зокрема, продюсерка ESSE Production House, за-
ступниця голови Film Industry Association of Ukraine ознайомила, як пра-
вильно готуватися до пітчингу та докладніше розповіла про проєкт «Шко-
ла молодих продюсерів. Місце зустрічі – Київ», яким опікується.

«Початок – це неймовірно стратегічний момент для продюсера. Розробка 
проєкту, його осмислення, знаходження основного меседжу й теми та їх по-
глиблення, оцінювання фінансових параметрів, визначення та націлювання 
саме на свою аудиторію, включаючи глядача й професійну кіноіндустрію – 
національну й міжнародну, фінансову та фестивальну й дистриб’ютивну, 
– це один з ключових моментів початку тривалої подорожі з режисером і 
командою», – зазначила Наталія Лібет.
Підхопив тему просування фільмів продюсер Toy Pictures Дмитро Суха-
нов. Він поділився кейсами, які отримав під час промокампанії стрічки  

«Мої думки тихі», та окреслив вектори просування авторського кіно в 
Україні. Режисерка та продюсерка Family Production Анастасія Буковська 
розповіла про досвід фільмування короткого метра із залученням команди 
кіноінтернів, яких шукала спеціально для цього проєкту. Кастинг-директо-
ри Павло Макарченко та Ніка Бондар дали поради присутнім акторам, як 
потрапити на міжнародний ринок, які можливості відкрив карантин та як 
ними скористатися, не виходячи з дому.

«Відчайдушні часи потребують сміливих дій. За останні місяці рекламний 
ринок змінився, тож продакшни мають навчатися робити більше меншими 
силами та шукати нестандартні, креативні рішення для реалізації завдань 
клієнта», – прокоментувала нюанси сучасного комерційного фільмування 
Анастасія Буковська.

Зміст другого вечора полягав у тому, що продюсери ділилися кейсами, отри-
маними під час реалізації проєктів. Зокрема, продюсерка компанії The Matini 
Shot Яніна Суліма розповіла про упередження, з якими довелося мати справу 
під час створення відео на соціальну тему; засновниця та виконавча продюсер-
ка продакшн-компанії Colorfilm Яна Картун заговорила про нову тенденцію 
в рекламі – вертикальне відео, адже контент має підлаштовуватися під 
аудиторію, а найактивніші представники сучасного суспільства спілкуються 
сьогодні в інстаграм; засновник і продюсер Toy Pictures Дмитро Суханов 
вирішив не тільки розповісти, як молодим продюсерам потрапити у сферу 
продакшну, а й оголосив про старт конкурсу для початківців у цій сфері від 
своєї компанії; продюсерка, режисерка та співзасновниця Family Production 
Анастасія Буковська поділилася здобутим під час карантину досвідом зйо-
мок та нюансами дистанційної роботи; продюсер NO STARS Іван Крутоус 
розповів, як гідно виходити із ситуацій, коли під час зйомок щось iде не так; 
продюсер Gvardiya Production House Олег Кошовий позбавив ілюзій щодо 
постпродакшну, тобто пояснив, що ідеальний результат досягається тільки 
тоді, коли продакшн і постпродакшн працюють на 100 %.

«2020-й став чи не найбільш хитким роком для індустрії кіно та реклами. 
Саме комунікація між сталими гравцями й майбутніми творцями ринку 
реклами й кіно дає розуміння актуальних процесів, підказує  рішення, а 
подекуди й формує тенденції. На мою думку, Форум «Продакшн в Україні» 
взяв на себе таку місію», – резюмувала промопродюсерка фільму Ukraїner. 
The Movie Оксана Кузема.
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ЦЕЙ РІК ТОЧНО БУВ ОСОБЛИВИМ. ПАНДЕМІЯ ВНЕСЛА СВОЇ КОРЕКТИВИ Й У ПЛАНУВАННЯ ЛІТНЬОГО ВІДПОЧИНКУ: КОРДОНИ ЗАКРИТІ, ТА Й ГАМАНЦІ ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО КАРАНТИНУ 
НЕ ВИТРИМАЛИ Б ТУРЕЧЧИНИ ЧИ ЄГИПТУ. І ЯК БИ БУДЕННО ЦЕ НЕ ЗВУЧАЛО, АЛЕ В УСЬОМУ ПОГАНОМУ ЗАВЖДИ Є ЩОСЬ ДОБРЕ. ТИСЯЧІ УКРАЇНЦІВ ВІДКРИЛИ ДЛЯ СЕБЕ 
ВНУТРІШНІЙ ТУРИЗМ! ЗА ТРИ ЛІТНІХ МІСЯЦІ КРАЇНА ПЕРЕЖИЛА СПРАВЖНІЙ БУМ ГОСТИННИХ ВІЗИТІВ СВОЇХ МЕШКАНЦІВ: КАРПАТИ, КУРОРТИ АЗОВСЬКОГО ТА ЧОРНОГО МОРІВ, 
ПОЛТАВЩИНА ТА СПРАВЖНЯ СТЕПОВА ПЕРЛИНА – ХЕРСОНЩИНА. САМЕ СЮДИ В СЕРПНІ ЦЬОГО РОКУ ВИРУШИЛИ ПРОДЮСЕРИ ТА РЕЖИСЕРИ ВІДОМИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ 
«НАЦІОНАЛЬНА КІНЕМАТИКА УКРАЇНИ», STAR MEDIA, СТУДІЯ «КВАРТАЛ 95», «MAINSTREAM ПРОДАКШН», FILM.UA GROUP, ЩОБ НА ВЛАСНІ ОЧІ ПОБАЧИТИ ДИВОВИЖНІ МІСЦЯ, 
ЯКІ ВАРТО ПОКАЗАТИ УКРАЇНСЬКОМУ ТА ІНОЗЕМНОМУ ГЛЯДАЧЕВІ.

Чому саме Херсонщина? А тому, що природа тут дійсно унікальна: 
найбільша у Європі пустеля, найбільший у світі рукотворний ліс і водо-
спад, два моря й справжній марсіанський пейзаж - рожеве озеро Сиваш. 

Ініціативу знайомства кіновиробників з мальовничими локаціями 
Херсонщини було реалізовано в тісній співпраці Херсонської обласної 
державної адміністрації та Державного агентства України з питань кіно. 
Саме на Херсонщині за підтримки Держкіно вже знімали такі фільми, 
як «Вулкан» Романа Бондарчука, «Позивний «Бандерас» Зази Буад-
зе, а також фільм «Додому» Нарімана Алієва, створений за підтримки 
Міністерства культури України.

Раніше для того щоб зняти кадри французької Бретані, треба було 
їхати до Франції. Тепер з першого дубля атлантичну Францію можна 
впізнати в мальовничому природньому заказнику «Станіславський»: 
круті схили, степові ділянки та мальовнича акваторія Дніпровського 
лиману справили на учасників візиту незабутнє враження. Під час 
пресконференції просто неба вітчизняних продюсерів та режисерів 
вітав голова обласної державної адміністрації Юрій Гусєв. «Наша об-
ласть – це місце щасливих людей, бо саме на Херсонщині є локації 
для зйомок, яких немає в жодному іншому регіоні України. У нас є й 
унікальна пустеля, і дивовижні скелі, і неймовірні плавні, два моря, 
Сиваш і Рожеве озеро. Представники як мінімум однієї компанії уже 
підтвердили свої наміри зняти кіно саме на Херсонщині. Я впевне-
ний, що гості закохаються в наш край і приїздитимуть сюди не лише 
знімати кіно, але й просто відпочивати», – підкреслив Юрій Гусєв.

Ідея кінотуру якраз і полягала в тому, щоб показати представникам 
кіноіндустрії унікальні природні локації для виробництва фільмів. Так, 
кордони закриті, але в нашій країні є стільки місць, де ще не ступала 
нога кінооператора. Тим паче, що Держкіно завжди підтримує тих, хто 
прагне робити якісний контент в Україні й для українців. 

«Наша головна мета – познайомити виробників з мальовничими 
місцями Херсонської області. Це перший регіон, який ми показуємо 
кіновиробникам. Для них такі локації – це інтерес до своєї країни, 
можливість продемонструвати неймовірну красу України світу. Тим паче, 
що Держкіно надає підтримку для реалізації відібраних кінопроєктів, 
постійно виділяються кошти на кіно, адже держава зацікавлена у зйом-
ках саме українського продукту», – розповіла голова Державного агент-
ства з питань кіно Марина Кудерчук.

Наступною зупинкою кінотуру став відомий багатьом українцям 
національний природний парк «Олешківські піски». Для зйомок при-
год у піщаних бурях вже не треба їхати ні в африканську Сахару, ні в 
азіатську Гобі, ні в американську Сонору – усе поруч і своє. І нехай площа 
нашої пустелі значно менше, ніж у них – усього 200 тис. гектарів, але все 
ж більшої у Європі на сьогодні немає. І свого «Божевільного Макса» ми 
можемо знімати саме тут.

Ви помічали, що у найкращих історичних фільмах головний герой – от-
аман, цар або лицар – завжди під фінал підіймає кубок червоного вина? 
Підняти келих вина з одного з найстаріших та іменитих виноробних 
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господарств України – маєтку «Козацьке» князя Петра Трубецького 
(1896) – також можна тут, на Херсонщині, у єдиному автентичному шато 
України. Прекрасні кадри для фільмів про дореволюційну історію: про-
гулюючись виноробнею, здається, шо з повороту вискочить карета, а з 
вікна спостережливо дивиться сам пан Трубецькой. 

Познайомилися кіновиробники й з унікальними рожевими озерами 
Херсонщини. Озеро Сиваш – затока Азовського моря, дивовижне при-
родне явище, що вражає ефектними краєвидами. У світі є тільки три 
подібних водойми – затоки Кара-Богаз-Гол, Велике солоне озеро в США 
та Мертве море на Ближньому Сході. А Генічеське рожеве озеро дивує 
неймовірними, майже марсіанськими пейзажами. Усі фільми з фанта-
стичними сюжетами можна знімати тут, кожен кадр зможе сперечатися 
з голлівудською картинкою. 

Побували учасники заходу й у мальовничому місті Нова Каховка. Це місто 
тисячі джерел, одне з найяскравіших зелених міст України біля Дніпра. 
Населений пункт з’явився на місці села Ключове, яке дістало свою назву 
завдяки кришталево чистим джерелам, що дзвенять вздовж розкішного 
Новокаховського парку. Виникнення міста пов’язане із запуском 
Каховської гідроелектростанції. Це одне з небагатьох міст в Україні, яке 
зводилося за окремим проєктом і було повністю сплановане ще до початку 
будівництва. Гостей завжди дивують архітектурні ансамблі паркової зони 
та «старої» частини міста. Унікальною родзинкою Нової Каховки є так 
звані «кам’яні вишиванки». Кам’яні панно, розроблені завдяки відомому 
архітектору Григорію Довженку, створили унікальний образ міста.

Останньою локацією, яку відвідали учасники кінотуру, став найстаріший 
заповідник України «Асканія-Нова». Уявіть собі, що це єдина в Європі 
ділянка типчаково-ковилового степу, якого ніколи не торкався плуг! 
Саме такою була наша природа і сто, і двісті, і триста років тому! А все за-
вдяки людині – багатий землевласник Фрідріх Фальц-Фейн ще у 1898 році  
у своєму родовому маєтку за власною ініціативою першим у світі вилу-
чив з господарського використання ділянку своїх угідь, яка стала прая-
дром теперішнього найбільшого у Європі заповідного степу. Зараз тут, у 
дикій природі, можна побачити антилоп, коней Пржевальського, оленів, 
зебр і навіть страусів. Чим не локація для пригодницьких фільмів? Саме 
тут був знятий фільм «Тарас Бульба» режисера Володимира Бортка, 
«Діти капітана Гранта» та інші улюблені стрічки. 

Херсонщина вражає, тут куди не глянь – всюди шикарний кадр для 
нового фільму про кохання, пригоди, драму, фантастику чи детектив у 
стилі нуар. Природа сама запрошує до фільмування, а хто ми такі, щоб 
їй відмовляти?



С В О Є  К І Н О

ЄГОР ТРОЯНОВСЬКИЙ: 
УЖЕ У ВЕРЕСНІ В РАМКАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРСНОЇ ПРОГРАМИ ОДЕСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО 
КІНОФЕСТИВАЛЮ ВІДБУДЕТЬСЯ ПРЕМ’ЄРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОВНОМЕТРАЖНОГО ФІЛЬМУ ЄГОРА 
ТРОЯНОВСЬКОГО «БЄС» ПРО УКРАЇНСЬКОГО ДОБРОВОЛЬЦЯ, ЗНИКЛОГО БЕЗВІСТИ НА ДОНБАСІ. ЗА 
СЮЖЕТОМ У 2014  РОЦІ ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ ОЛЕКСІЙ КУДРЯВЦЕВ ПОТРАПИВ У ПОЛОН ДО БОЙОВИКА  
ІГОРЯ «БЄСА» БЕЗЛЕРА. БАТЬКО  НАМАГАЄТЬСЯ ЗНАЙТИ СВОГО СИНА – ЖИВОГО ЧИ МЕРТВОГО, АЛЕ 
ГОЛОВНА ЙОГО МЕТА – ПОМСТИТИСЯ «БЄСУ». НАПЕРЕДОДНІ ВИХОДУ НА ЕКРАНИ ЄГОР ТРОЯНОВСЬКИЙ 
РОЗПОВІВ VGL CINEMA, ЩО ПРИВЕЛО ЙОГО В ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ЖАНР, ФІЛЬМИ ЯКИХ РЕЖИСЕРІВ 
ВПЛИНУЛИ НА ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ ТА ПРО ТЕ, ЯК ВИНИКЛА Й РЕАЛІЗОВУВАЛАСЯ ІДЕЯ СТВОРИТИ 
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ НАВКОЛО ВОЄННОЇ ТЕМИ.

– Єгоре, ви навчалися на режисурі. Розкажіть, ви відразу збагнули, що хоче-
те знімати кіно, чи відбулася певна еволюція, поки ви зрозуміли, що це саме 
те, чим насправді хочете займатися?
– Ні. У школі я любив музику, але не усвідомлював власні здібності й бажання, 
тому музикою не вийшло займатися. Власне, через любов до музики й до кни-
жок почав читати й цікавитися, хто чим займався. Наприклад, Джим Моррісон 
навчався в UCLA на кіномитця, і в нього щось не вийшло. Тоді я вирішив, що 
якщо в музиці успіхів точно не буде, то, може, хоч у кіно.

– Як ви відчуваєте, ця освіта дала вам багато практичних навичок чи більше
ви набули, коли вже почали фільмувати самі, та із самоосвітою?
– Освіта нормальна. Як і все, що в нас відбувається, – вона ні хороша, ні пога-
на. Це місце, де збирають людей, яким цікаве одне й те саме, і вони між собою 
знайомляться, спілкуються. Думаю, так у кожному навчальному закладі – в 
адвокатському, мистецькому... Якщо це нормальний виш, то люди працюють 
в індустрії. Здається, на тому курсі, де я вчився, дуже великий відсоток людей, 
які залишилися в професії. Якщо виш неадекватний і погані викладачі, люди 
після нього змінюють професію. Мабуть, на багатьох тиснуть батьки, що треба 
мати «нормальну» освіту. Але якщо прослідкувати цей  відсоток, зовсім інші 
рейтинги освітніх закладів отримаємо.

–  Ви від початку вирішили, що будете працювати в документальному жанрі? 
Чи це прийшло поступово під час пошуку тем та ідей?
– Я працюю над різними аудіовізуальними формами. Оцінюю власні 
можливості. Такий фільм, який я хотів би подивитися сам... На цьому етапі я не 
відчуваю достатньо сили зробити художній фільм так, щоб він мені сподобав-
ся. Для фільму потрібні люди, команда, момент. Найважливіше – артисти. Це 
дуже серйозна справа. Я розумію, що в нас немає такого інституту репутації, і 
часто навіть «зрілі» режисери стрибають від одного жанру до іншого, вважаю-
чи, що це нормально. Людина, яка не знає режисера, подумає, що б такого ще 
глянути з його фільмографії, і може бути дуже  здивована. У різних західних і 
східних прикладах  такого немає, що ти знімав один фільм повністю глядаць-
кий, потім вирішив зробити якийсь артхауз про війну, де багато емоційних та 
відвертих сцен, а на черзі в тебе – дитяча стрічка. 

– Особисто ваші смаки шліфувалися конкретними режисерами? Маєте своїх 
фаворитів, чию фільмографію ви подивилися повністю і хто на вас вплинув?
– Напевно, це Френсіс Форд Коппола, Олівер Стоун та Міхаель Ханеке. Потім 
додався Ульріх  Зайдль. Це люди, з чиєю фільмографією я найбільше знайомий. 
Вони максимально точно відповідають моєму баченню інших людей, проблем 
і, що найважливіше, – їхня мова мені близька й зрозуміла. 

– Давай перейдемо до вашого фільму «Бєс». Він про війну, Донбас, втрату… 
У вас із самого початку виникла ідея створити документальний фільм навко-
ло воєнної теми чи так сталося, коли вже з'явилася певна історія?
– У 2014 році я багато працював. На той час ще дуже поверхнево був знайомий 
з темою війни. Були певні спалахи або дуже емоційні моменти. Наприклад, 
коли знущалися над колоною 25-ї бригади в Шахтарську, коли вуха відрізали 
і шматки тіл... Тоді, здається, я був якраз у Москві й роздивлявся ці фото. На 
фоні спілкування з тими самими росіянами розумієш, що спекотно не від 
серпневого сонця. 
Уже наступного 2015 року я вирішив зі знайомою журналісткою поїхати на 
Донбас. «На вихідні, відпочити», – як я тоді думав. Знайома повинна була на-

писати статтю для видання, а я поїхав за компанію, щоб просто подивитися, 
і прихопив із собою камеру. У Костянтинівці, здається, нас зустрів один з 
медиків, який, не зупиняючись біля блокпостів, просто перевіз нас у місце, де 
він був, – до Водяного біля Донецького аеропорту. Сама журналістка була в 
шоці, бо вона ніколи так близько до лінії фронту й до бойових дій не приїздила. 

Це було в лютому. Активна фаза. У ті дні, коли ми там були, якраз захопили 
аеропорт. Звичайно, я не думав, що не ходять автобуси, може не бути світла чи 
води. Я там посидів і просто для себе зняв атмосферу тих днів, що вилилося 
теж у маленький фільм. 

Потім вирішив познайомитися з людьми, які роблять щось хороше, і вийшов 
на організацію «Народний тил». Спробував теж таким споглядальним чи-
ном знімати про те, що вони роблять, поки не зник момент: стару будівлю на 
Жилянській, де в них були база, склад, офіс, її знесли. Тепер там стоїть висотка. 
Але хотілося зафіксувати для історії момент – що це було,  і так, щоб не дуже 
їм заважати. 

Цей фільм середньометражний теж був на Одеському кінофестивалі. 
(Йдеться про документальний фільм «Тил». —  Прим. ред.). Не в конкурсі, 
але там його показали. Далі я подумав, що війна не кожного разу в житті 
відбувається й можна порозмірковувати, сформувати певний ракурс, 
щоб історія відповідала тому, про що я б дивився й про що розповідав би.  
Я шукав історію, яка б відповідала цим умовним параметрам. Напружував лю-
дей, щоб мене взяли туди й туди… Я не фанат документальних фільмів, у яких 
висвітлюються події, які вже минули. Бувають у житті дуже вразливі речі, які, 
мабуть, кожному цікаво розповісти. Але це не те, що ти бачиш, і краще іноді 
витратити свій час, щоб вплестися в чиєсь життя й провести якийсь відрізок 
часу разом, аби схопити це на камеру.

– Як ви дізналися про історію Олексія і Миколи Кудрявцевих? І коли 
зрозуміли, що це та історія, яка потрібна для вашого фільму?
– Від початку я думав будувати історію навколо працівників СБУ, щось знімав, 
намагався знайти тему, яку можна було б розкрутити. Це вже був, мабуть, 
кінець 2015 року. Багато хто повертався до життя в мирному часі, з таких лю-
дей, які, як кажуть, вигрібали зубами й землю, просто цікаві люди. Усе якраз 
заморожувалося й дуже важко було знайти щось активне. Слідкував за тим, 
що відбувалося. 
Одного разу побачив допис про Кудрявцевих, в інтерв'ю Микола казав речі, які 
були настільки простими й зрозумілими. Мабуть, я б такими самими словами 
в цій ситуації розмовляв. Звичайно, захотів познайомитися із цією людиною, 
дізнатися, що в нього відбувається зараз, як можна взяти участь у його житті. 

– Після знайомства ви відразу розказали Миколі Кудрявцеву ідею про фільм?
– Він жив таким життям, коли намагався до всіх докричатися, розказа-
ти історію і, як часто трапляється,  коли голосно кричиш, то спочатку хтось 
підходить, а потім люди розходяться. Я розумію журналістів, громадські 
організації, адвокатські контори, де він намагався знайти якоїсь допомоги або 
розголосу, що вони діяли в межах своїх можливостей. Таких історій в них було 
багато. Я намагався якось спокійно підійти до теми, щоб це знайшло відгук у 
душі кожного. Бо одне й те саме можна розповісти зовсім по-різному. Спочат-
ку я знайшов підтвердження, що все це дійсно правда – усі речі, які випливали 
із цієї жахливої історії. Намагався їм знайти якесь візуальне оформлення. 
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– Так ви дізналися про відеозаписи, які Олексій Кудрявцев робив під час 
своїх подорожей?
– Це ніби знаходиш золотий рудник і починаєш його розкопувати. Якщо 
розкопаєш – знаходиш щось цінне. 

– Уявімо, що в нас не було б цих відео. Фільм був би зовсім іншим. А так, 
завдяки їм, є ефект присутності Олексія, і це дуже сильний аспект фільму.  
– Це, мабуть, одна з основ, чому я зупинився. Тому що історій з людьми, які за-
знали якихось знущань або пережили втрату близьких чи самі  загинули, таких 
історій дуже багато. Не хотілося вже в тисячний раз натискати на той самий 
нерв і з тієї самої позиції розповідати тисяча першу історію. Знайшлися відео, 
і це теж була одна зі складових, тому що також важливо, що вони жили біля 
моря, у тому регіоні, де відбувалися бойові дії. У своєму селищі вони пережили 
референдум. І коли я вже став частиною історії, вона певним чином продо-
вжувалася, тому що в Миколи, батька Олексія, була якась спрага зробити щось 
більше й більше дізнатися. Я його розумію.

– У фільмі є інша дійова особа – Сергій Лойко, який з'являється як 
інтерв'юер. Як виникла ідея, що історія боротьби Миколи Кудрявцева буде 
показана також через призму інтерв'ю? І чому саме Лойко?
– Коли я загорівся цією історією і ще не мав можливості особисто по-
знайомитися з Миколою Дмитровичем, тому що це теж зайняло пев-
ний час, я думав, що на її основі можна зробити класний художній фільм, 
де головним героєм був би якраз журналіст, який вирушив у звичай-
не відрядження взяти інтерв'ю в батька зниклого безвісти військового. 
На хвилі власних проблем і на фоні пережитого він змінюється сам. 
Далі вирішує поїхати взяти інтерв'ю в терориста й у цей час його вбиває.  
У принципі, ця історія вже була сформована і я думав, що було б класно по-
дивитися такий фільм, коли журналіст вчиняє злочин і як його захищає 
журналістське товариство, тому що кожен злочин можна розглянути з іншого 
боку. Навіть коли він приїжджає в Україну з відрізаною головою терориста і 
його кидають у в’язницю за вбивство громадянина України, нехай і терориста, 
усе одно це вважається самообороною і це можна якось довести. Є приклад. 
Непоганий американський фільм «Джинкс» про мільярдера, який розчленував 
тіло людини, й американський суд таки визнав, що він це зробив у межах само-
оборони. На таких гострих темах хотілося збудувати сильний фільм, і я думав, 
що це якраз може бути основою історії.

Повертаючись до документального фільму про Кудрявцева, коли збиралися 
певні епізоди, збирався скелет, звичайно, хотілося якось спростити глядачам 
сприйняття історії. Щоб було більше можливостей почути кожну деталь, кож-
ну клітинку того, що є частиною нашого  життя також. 
Були певні уявлення, яка це має бути людина. Якраз для сценарію я 
розмірковував про іноземного журналіста. Думаю, Сергій Лойко – це стопро-
центне попадання. У принципі, він сам себе називає іноземним журналістом. 

– Під час роботи над фільмом ви намагалися контактувати з кимось з 
протилежної сторони – з Росії чи ДНР, щоб залучити до участі чи отримати 
коментар?
– Так, звісно. Я зв'язався з Ігорем Безлером. Йому можна спокійно написати 
в соціальних мережах. Я намагався визначити максимально комфортні умо-
ви, щоб він, якщо захотів, висловив якусь свою думку або, навпаки, візуально 
відмовився від цього. Але не вийшло ні те, ні інше. Він сказав: «Я про бананову 
республіку ДНР розповідав іще в 2014 році Орхану Джемалю. Я воював не за 
ДНР, а проти Майдану і влади». Я спитав, чи може він цю відмову якось висло-
вити на відео. Я був готовий піти назустріч і в дусі Саші Барона Коена поїхати 
зняти інтерв'ю з терористом, аби реалізувати це так, щоб Безлер міг сказати 
те, що він хоче. Мені хотілося, звичайно, отримати щось «живе». Але отримав 
відмову. 

– Росія веде гібридну війну проти України. Слова Безлера про Майдан це 
демонструють. У фільмі «Бєс» є епізод, де Микола Кудрявцев розмірковує 
про настрої місцевого населення, про те, що там більшість за Росію та рефе-
рендум. Люди з проукраїнськими настроями, такі як він і його син Олексій, 
радше білі ворони в цьому регіоні. На вашу думку, звідки береться ця нена-
висть до Майдану та українства загалом?
– Якщо кожного слухати, можна набрати цілий букет не лише думок, а букет 
любові, прощення, ненависті, розуміння або, навпаки, питань, у яких точ-

но знаєш, що люди не зійдуться. Час від часу одна й та сама людина може 
змінюватися. У 2014 році той самий Безлер організував зустріч з журналістами 
«1+1», де їм читав Тараса Шевченка мовою оригіналу, був на весіллі, показував 
такий «радушний» прийом: «Усе живе, усе добре, змінюйтеся самі». 

Тому шукати причини ненависті в кожній людині, навіть у Безлері чи звичай-
ному мешканці Урзуфа, взагалі немає сенсу. Розумію, що зараз, мабуть, час, 
коли правий той, хто сильніший, і не варто про це забувати жодній стороні. До 
того ж є люди, які це якраз і доводять. 

– Останнім часом в Україні знімають доволі багато патріотичного кіно: 
«Кіборги», «Черкаси»... Війна триває, але є події, які вже в минулому, і їх по-
чинають якось переосмислювати в українському кінодискурсі. Як думаєте, 
у чому цінність кіно зараз? Чи може воно впливати на свідомість людей, як 
молоді, так і старшого покоління?
– У житті все непросто. Одне слово може запам’ятатися на десятиліття, одна 
фраза може запам’ятатися. Так само один фільм може запам’ятатися або забу-
тися. Ті, хто знімає кіно, вони хотіли щось сказати, знайшли можливість і ска-
зали це. Важливе бажання людей – здійснювати свої творчі мрії, і щоб це ви-
ливалося в якісні фільми. Якщо вони справді якісні й людям подобається – це 
найголовніше. Для когось патріотизм може бути незручною темою в Україні, 
але це теж аудиторія для режисерів, які хочуть щось сказати. Не треба думати 
багато про те, кому може сподобатися фільм. Тому що після цих думок він ста-
ватиме все гіршим і гіршим. 

– Ви б хотіли продовжувати знімати саме в документальному жанрі чи 
спробували б щось художнє, ігрове?
– Я паралельно працюю над різними формами, і немає думки, що сьогодні чи 
наступні десять років я займатимуся чимось одним. Якщо якась тема мене за-
хопить і буде мати візуальне підтвердження такої цікавості, то, звичайно, з 
радістю буду це фільмувати. Життя триває.

«ВАЖЛИВЕ БАЖАННЯ ЛЮДЕЙ – ЗДІЙСНЮВАТИ СВОЇ 
ТВОРЧІ МРІЇ, І ЩОБ ЦЕ ВИЛИВАЛОСЯ В ЯКІСНІ ФІЛЬМИ»
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ФЕСТИВАЛІ КЛАСУ А, 

ОЧІКУВАННЯ ВІД ПРОКАТУ 
«АТЛАНТИДИ» НА БАТЬКІВЩИНІ, 

НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ГЕРОЯ, 
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО 

ФІЛЬМУВАННЯ, НОВУ СТРІЧКУ 
«ВІДБЛИСК» І ГОЛОВНІ ВИКЛИКИ 

ДЛЯ КІНОГАЛУЗІ РЕЖИСЕР РОЗПОВІВ 
У ЕКСКЛЮЗИВНОМУ ІНТЕРВ’Ю VGL 

CINEMA.

– Восени на кіноекрани виходить ваш фільм «Атлантида». Які очікування від 
прокату в Україні та сприйняття стрічки вітчизняним глядачем?
– У мене були надзвичайно високі очікування, коли я випускав свій перший 
фільм. Був впевнений, що прийдуть мільйони глядачів, але цього, звичайно, не 
сталося. І то типова історія для дебютанта: кожний мусить цей шлях надії та 
розчарування пройти самостійно. «Атлантида» – мій п’ятий фільм, я реаліст, 
отже, великих очікувань щодо каси немає. Якщо ми дотягнемо до 1 млн грн в 
Україні, то це вже дуже непоганий результат. «Атлантида» – кіно досить важке, 
травматичне, драматичне, а люди здебільшого ходять в кінотеатри не напру-
жуватись, а розважатись.
Наші сейлз-агенти серйозно займаються насамперед фестивалями. Фільм 
специфічний для широкого прокату, тому вони сфокусувалися на фестивальній 
аудиторії. На сьогодні це 60 фестивалів.
До того ж незрозуміло, що буде з кінотеатральним прокатом у листопаді: якщо 
новий спалах коронавірусу, то доведеться все відміняти й переходити на он-
лайн-платформи. Але дуже хочеться все ж кінотеатральної зали: фільм знятий 
загальними планами, потрібно зчитувати інформацію в деталях, і набагато 
комфортніше його дивитися на великому екрані. Та й емоційний рівень тоді 
геть інший.

– Але в будь-якому разі у вас є «запасний аеродром» на випадок суворих об-
межень відвідувань кінотеатрів.
– Так, це будуть онлайн-платформи. Фільм уже проданий на НВО Східна 
Європа й ведуться перемовини з MUBI. Щодо локальних платформ український 
дистриб’ютор також ще продовжує перемовини. 

– «Атлантида» отримала головний приз програми Horizonti Венеційського 
кінофестивалю. Чи сподівалися ви на настільки успішну фестивальну 
історію?
– Я мав надії на успіх. Прем’єра на фестивалі класу А майже гарантує участь 
проєкту в 50+ фестивалях після цього. А якщо ти ще й переміг, то тебе одра-
зу беруть усюди, це перепустка в рік фестивального туризму, який, щоправда, 
закінчився разом із початком коронавірусу... Звісно, я очікував, що на фільм 
звернуть увагу. Взагалі вважаю нормальним, коли режисери прагнуть виз-
нання, причому світового. Головне, на цьому не надто фіксуватися. Інакше, 
якщо очікування не справдяться, це травмує і загрожує психологічною 
трансформацією: потім треба довго працювати над собою, щоб подолати за-
жим і зняти наступний фільм. Щоб цього не сталося, треба бути простішим, 
знімати кіно передусім для себе, але пам’ятати, що є ще й фестивалі класу А, 
потрапляння на які гарантують вам наступний фільм.

– Тобто після перемоги у Венеції наступний фільм на головних фестивалях 
для вас уже гарантований?
– Так, і я мушу до кінця року його зняти. І це знову виклик.

– Виходячи з вашого досвіду участі у фестивалях, як змінюється ставлення 
світової кіноспільноти до українського кіно? Наприклад, час від часу ми ба-
чимо нові відкриття, моду на ту чи іншу країну. Чи можливо це з Україною?
– Мені важко відповісти, я не є частиною європейських експертів. На Румунію 
була мода, бо Франція, підтримуючи розвиток румунського кіно, цьому по-
сприяла. У нас, на жаль, такого не відбувається. Поступ потужний, кіно 
зростає, але не так стрімко. 

К Р У П Н И М  П Л А Н О М

Не знаю, чи ми стаємо модними, але те, що наше кіно ко-
жен рік присутнє на фестивалях класу А  (Канни, Венеція, 
Берлін) – це фантастика. І я маю надію, що там усі помічають 
– в Україні є кіноіндустрія. Головне, щоб вона зараз не 
згорнулась. Добре, що конкурси Держкіно продовжують, 
але лякає кількість проєктів, які подаються на пітчинги, 
– їх сотні й більше, а фінансування на кожного – мізерне. 
Здається, щось таки в системі потрібно полагодити.

– Лунають різні думки, яке саме кіно має підтримувати 
держава – масове чи авторське. 
– Я не дуже вірю в касове кіно на нашому ринку, бо в нас 
мало кінотеатрів, мало глядачів ходить на українське кіно, 
мало прикладів повернення вкладених коштів. Навіть 
великі бокс-офіси ще не гарантують цього. Так, є кілька 
успішних комедій, але це одиничні приклади. А зараз 
ситуація ускладнюється ще й закриттям кінотеатрів через 
карантин.
Взагалі, я думаю, що державі варто підтримувати всі 
різновиди візуального контенту всіх жанрів, просто треба 
це збалансувати. 
От зараз велика кількість грошей вкладена у виробництво 
серіалів, і я не знаю, добре це чи погано. Лише бачу, що, на 
жаль, після цього на кіно лишаються мізерні кошти, і це сум-
но. До того факту, що комерційним телеканалам допомага-
ють знімати серіали, можна по-різному ставитись. Побачимо, 
яка буде якість. І чи не назнімають за держкошти щось таке, 
що можна показати в Україні, а потім продати в Росію... 

– Комерційне кіно, серіали – ви для себе залишаєте хоча б 
теоретичну можливість долучитися до їх створення? 
– Навіщо? Заради грошей? Я знаю, що навіть глядаць-
ким кіно грошей не заробиш. Заради того, щоб догодити 

глядачу якимись впізнаваними історіями, штампами, від яких мене нудить, 
коли я дивлюся кіно? Я раніше змушений був дивитися історії для широко-
го кінотеатрального прокату, коли був у експертній комісії Держкіно. І після 
перегляду того кіно в мене день пропадав. Відразу був вимушений дивитися 
який-небудь якісний артхаузний фільм, щоб перебити несмак, з яким важко 
існувати. І серіали теж не мій формат. 
Останні 10 років я 100-відсотково щаслива людина, маю можливість знімати 
кіно й не хочу нічого міняти. Мене ніша артхаузу влаштовує, у ній я можу 
розвиватися безкінечно, і одного життя не вистачить, щоб досягти чогось 
всередині себе. І цим я щасливий.

– Тобто ви добровільно масовий сегмент навіть не дивитесь...
– Ні, я не хочу. У мене псується настрій. Я з великим задоволенням сходив у 
кінотеатр і подивився останній фільм Роя Андерссона «Про нескінченність». 
Три дні шикарного післясмаку. Отаке кіно я хочу дивитися. Радіти формі, на-
повненню, погляду майстра, як він будує мізансцени, як він розповідає історію, 
яка в нього мова, як вона трансформується. Я розумію, що воно десь схоже на 
його попередні роботи, але це надзвичайне кіно, з надзвичайним післясмаком, 
що для мене найбільш важливо при перегляді фільму. 

– Норма касового успіху для кіно, розрахованого на широку аудиторію, та 
фестивальних нагород для авторського: яке ваше ставлення до ідеї побу-
дови таких рейтингів під час відбору робіт, які претендують на підтримку 
Держкіно?
– У мене з цим все добре, тож ніби маю підтримувати цю ідею. З іншого боку, 
я розумію, що якби такі рейтинги ввели, коли я тільки починав свою кар’єру 
в кіно, то навряд чи я пішов би далі першого фільму. Тому вважаю, що все ж 
треба дати шанс молоді реалізуватися. 
Класна система побудована в Туреччині. Звичайно, не можна нас порівнювати, 
це зовсім різні ринки: турки ходять на своє кіно дуже активно, там «відбити» 
стрічку в прокаті неважко. У них повноцінна індустрія, а у нас вона тільки в 
зародку. Але якщо коротко описати їхню систему, то вона має такий вигляд. 
Ти приходиш до турецького Держкіно і просиш $1 млн на зйомки. Якщо ти 
маєш диплом, вони дають мільйон, але з умовами: якщо фільм не матиме 
прем’єри на фестивалі класу А, у будь-якій програмі – ти мусиш повернути 
той мільйон. А у випадку з глядацьким кіно – твій фільм мусить взяти в про-
кат національний канал і якась кіномережа. Якщо не виходить ні там, ні там – 
потрапляєш на 5 років у бан і не можеш отримати за цей час фінансування. 
Роби висновки, йди вчитись, познімай короткий метр і приходь через 5 років... 
Мені подобається така справедлива система: людина не назавжди викидається 
з галузі, у неї лишається шанс.
Отже, норма про рейтинги, з одного боку, мені комфортна. А з іншого – за но-
вими правилам я б сам не розвинувся, тож вводити обмеження, мені здається 
все ж не дуже правильним.

– Можуть в Україні з’явитися альтернативні державному джерела 
фінансування кіно?
– Можна зробити фонд недержавний. Прописати закон на рівні парламен-
ту. Щоб цей фонд наповнювався, незалежно від політичної кон’юнктури, 
партійного складу парламенту, щоб ніхто не міг вплинути. Це те саме бюджет-
не фінансування, але по-іншому. Саме так працює Польський кіноінститут.
Друге – інститут меценатства, який треба законодавчо підтримати. Знов-
таки, можуть бути створені приватні фонди, які будуть виділяти невеликі 
кошти – умовно $50 тис. – на проєкт. Наприклад, Фонд Ріната Ахметова 
раніше підтримував кіно за різними напрямками. Було б таких 5-10 фондів – 
і кінематографісти могли б зібрати з них відчутну частину бюджету. А іншу 

частину  отримувати з державного фонду, який наповнюється з податків. Це 
лише приклад, як можна систему вдосконалити.

– І ви оптимістично вірите, що ми ще доживемо до такого часу, коли бізнес 
підтримуватиме кінематографістів?
– Мені щось підказує, що так (сміється). Наш фільм «Атлантида» було 
підтримано Фондом Олександра Петровського – це бізнесмен із Дніпра, і я 
вдячний йому за це. Просто треба розуміти, які фонди існують, дивитися на 
біографію засновників, чим опікується фонд, що він підтримував до цього, і – 
звертатися напряму. Це продюсерська справа – йти з пропозицією до людей, 
яких потенційно може зацікавити проєкт. І якщо він їм сподобається, якщо 
вони емоційно втягнуться в нього, – підтримка буде.

– На якому етапі з’явився в проєкті «Атлантида» продюсер Володимир Яцен-
ко?
– Коли фільм був уже готовий. Ми з Володею домовилися, що він виконає дуже 
важливу функцію – буде комунікувати з фестивалями та займатися просуван-
ням на міжнародний ринок.
Цю частину роботи я ненавиджу. Я можу займатися виробництвом фільму  
як режисер, як оператор, мені цікаво все, що стосується його створення. А 
комунікувати далі – це вже не моє. Якби не Володя, навряд чи ми були б на та-
ких солідних фестивалях. Краще, ніж у нього, це ні в кого не виходить в Україні 
на сьогодні. Взагалі, без людини, яка розуміє процеси просування на великі 
фестивалі, знає, як усе це працює, успіх продукту, яким би він геніальним не 
був, – під великим питанням.

– «Атлантида» – ймовірний претендент від України на премію «Оскар». 
Зрозуміло, що на успіх мають вплив не лише якість фільму, а й безліч інших 
чинників – промо, піар, контакти серед експертів тощо. Наскільки реально 
для фільму з України досягти «Оскара»?
– Не знаю, наскільки реально, але, думаю, що в шорт-лист цілком можливо 
потрапити. І на те є декілька причин. По-перше, у нас є головна нагорода, хоч 
і в другій програмі, але одного з найбільших міжнародних фестивалів. Це вже 
великий плюс, без цього можна було навіть і не потикатися. Отже, дуже важ-
ливу частину для того, щоб успішно промотувати себе на «Оскарі», ми вже 
маємо. Друге: ми подалися на премію Європейської кіноакадемії й уже потра-
пили в лонглист, а також на Golden Globe (конкурс Американської асоціації 
міжнародної преси). Побачимо, як закінчиться історія: результати цих нагород 
відразу змінюють наші шанси на отримання «Оскара». Фантастично змінюють. 
Ну і, звісно, промо. Щонайменше $100 тис. потрібно, щоб запросити людей, 
орендувати кінотеатр, забезпечити преспідтримку: чим більше показів буде 
організовано, тим більше академіків можна залучити. «Оскар» – це не прогу-
лянка, як може здатися. Усе дуже непросто: у Лос-Анджелесі треба багато часу 
провести, щоб зрозуміти, як це працює. Поки що ми, як малі діти. Але будемо 
впрягатися й працювати.

– Поділіться вашими міркуваннями про українського героя: як він змінюється 
з огляду на бурхливі зміни в нашій країні, нові виклики та загрози, які ми 
переживаємо в останні роки? Як на все це реагують кінематографісти?
– Змінюється. Разом із зміною суспільства. Кінематографісти ж знімають кіно 
насамперед про себе. Вони живуть не у вакуумі, бачать емоції людей, самі 
щось переживають, компілюють усю цю інформацію й переносять на героя. 
І український герой – це дзеркало, інструмент дослідження світу. Разом із 
тим, як я росту, дорослішаю – мій герой також змінюється. Мій герой – це 
передусім я та ті, хто мене оточує. І в новому фільмі «Відблиск» він зовсім не 
схожий на героя «Атлантиди»... Чи підтримає його українське суспільство, чи 
відвернеться – я не знаю. Але сказати, що український герой  такий ось і му-
сить робити саме таке – некоректно. Сучасний герой має сотні й  навіть тисячі 
облич, які весь час міняються. Це жива субстанція. Тут не існує обмежень. 
Принаймні я так це відчуваю. 

– Цього року до всіх суспільних змін і випробувань додалася ще й пандемія. 
Як цей фактор впливає на кіно й чи побачимо ми його переосмислення на 
екрані? До того ж ми спостерігаємо перенесення з офлайну в онлайн показів, 
фестивалів, галузевих заходів.
– Я думаю, пандемічна тема в кіно з’явиться. У фільмах уже помітив маски 
як візуальний аксесуар. Я вже теж думав, чи не відрефлексувати епідемію, але 
вирішив поки зачекати: може звернуся до теми через кілька років.
А от за живим спілкуванням я сумую: для мене воно є більш природним і 
звичним. Можливо, для 25-річних взагалі нічого не змінилося, а от мені шкода 
поїздок на фестивалі, спілкування з колегами, атмосфери.

– Під впливом глобального переходу в онлайн можуть статися технологічні 
зміни? Наприклад, по-іншому фільмуватимуть кіно, заточене на маленькі, а 
не на великі екрани...
– У принципі, якісний проєктор зараз не так уже й дорого коштує – достатньо 
пофарбувати стіну в біле, і маєш великий екран. Коли почався карантин, я ди-
вився фільми на проєкторі, і на лаптопі мені вже некомфортно.
У сенсі продакшену, мабуть, будуть якісь зміни, оскільки не можна залуча-
ти велику масовку, збирати багато людей у тісному приміщені. Буде більше 
історій в інтер’єрі: завжди можна розповісти історію не через масштабні по-
лотна, а через камерний формат. Навіть плюси є – це може виявитися дешевше. 
Під час фільмування «Рівня чорного» на майданчику був головний герой, я, 
іноді ще 1-2 людини. Усе. І без карантину я перевірив, що так фільмувати теж 
можна, і при цьому бути успішним. Why not? Якщо ти хочеш фільмувати, ти 
все одно будеш фільмувати. Якщо тобі щось заважає, воно тобі може заважати 
все життя, і ти нічого не створиш навіть за найкращих умов. Так що я все ж 
таки не надто песимістично сприймаю пандемічний фактор, не треба на нього 
все перекладати.
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– У своїх фільмах ви виконуєте відразу декілька професіональних функцій, 
чи не плануєте зосередитися лише на режисурі?
– Ні, так мені комфортніше. Я до процесів ставлюся інтуїтивно. У мене основа 
– почати рух, а під час руху все змінюється. Наперед важко все прорахува-
ти. Я бачу локацію, обличчя, що може сильно трансформувати історію. Мені 
подобається документальний підхід: робити кіно з «розплющеними очима». 
Це цікавіше, ніж написати вдома й на майданчику лише слідкувати, щоб все 
написане використати. 

– А як щодо зняти фільм за сценарієм іншої людини? 
– Я пробував. Не виходить. Я шукав готові сценарії, спілкувався з авторами, 
ми навіть щось починали робити, але я зрозумів, що моє кіно все одно буде 
іншим. Побачу щось, почую фразу за кавою – герой і історія зміняться. Якщо 
кіно виходить у тебе знімати саме так – знімай далі. Чужий текст складається 
зі слів, трансформувати слова в ситуацію, у фактуру, у кіноенергію – для мене, 
мабуть, ще складніше, ніж з нуля самому все робити.

– Ви неодноразово розповідали, що «Рівень чорного» знімали без сценарію. 
Готові повторити такий експеримент ще раз? Які підходи зі сценарієм 
практикуєте у наступних фільмах?
– «Рівень чорного» я знімав без сценарію, і навіть не знав, про що він буде. 
Визнаю, що це виявилося травматично: ти знімаєш пречудову сцену, але навіть 
не розумієш, чи вийде фільм. І так кілька разів поспіль. Коли є ідея, синопсис, 
набагато легше йти далі. В «Атлантиди» сценарій був, але від нього лишилася 
тільки експозиція. Фінал, середня частина – вони змінилися під час зйомок.  
І так само відбувається зараз із «Відблиском». Найважливіше лишається – це 
спілкування тата і дочки на тлі травматичної історії, яка сталася в сім’ї. Але 
головний герой уже тричі змінився. 
Спочатку це був режисер. Щоб швидко написати сценарій – ти кидаєш туди 
свій досвід, бо ти знаєш тему. Потім я вирішив, що про режисера мені ще за-
рано знімати, до кіномемуарів треба ще років 20 почекати (сміється), і я змінив 
героя на політконсультанта.

– Актуально, з огляду на те що в країні два роки поспіль вибори.
– Так, я ж мушу віддзеркалювати політичну ситуацію. До речі, непогана історія 
вийшла. Але потім герой став хірургом. Цивільним. Всередині він людина 
дуже патріотична, бачить смерть військових у госпіталі й приймає рішення 
стати корисним на війні. Йде на війну, але потрапляє в полон, переживає пек-
ло... Він цивільна людина, йшов допомогти своїй країні й, на жаль, потрапив у 
ситуацію, у якій він мусив вирішити: померти чи вчинити злочин. Як і багато 
інших, він не готовий померти за ідею, тож обирає виживати. Він повертається 
додому з травмою і мусить зрозуміти, чи може він із цим жити. І тут лишилася 
рефлексія його та його біологічної дитини, яка в іншій сім’ї живе. Дитина через 
свою травму, а він зі своєю  намагаються один одного врятувати. Це та історія, 
яку ми на сьогодні маємо.

– Але в процесі фільмування вона ще може кардинально змінитися? 
– Зараз ні. У «Рівні чорного» я був один з камерою: сіли з героєм в машину й 
перезнімаємо 25 разів сцену. В «Атлантиді» десь готували, десь імпровізували, 
десь серйозно змінювали – і це було важко фізично і морально. Тепер я все ж на-
магаюся прописувати наперед історію, щоб, потрапляючи в локацію, мати про-
думану базу. Побачимо, як вийде це кіно. Робота триває. Знімальний процес на 
певний час заморозився через карантин, але до кінця року планую закінчити.

– Ви любите працювати з непрофесійними акторами. Як у випадку з 
«Відблиском»? Чи анонсуєте ви, хто гратиме головного героя? 
– Це професійний актор. Якщо один раз сказав про непрофесійних – мусиш 
навпаки зробити (посміхається). Не в головній ролі буде зніматися Андрій Ри-
марук із «Атлантиди». Він фантастичний і як актор, і як людина, я щасливий, 
що ми його знайшли й стали друзями.
У ролі дочки головного героя – моя дочка. Це кіно з неї і почалося. Я спочатку 
задумав документальний фільм, назбирав 7-8 класних сцен, але, на жаль, не 
зміг довести справу до кінця. Проте ця ідея про стосунки тата і дитини – звідти 
пішла. Ми наклали її на сучасну історію. 

– Але цей вибір між професійними та непрофесійними акторами невипадко-
вий? Вас не все влаштовує в професіоналах?
– Хотілося б, щоб в Україні з’явилася нова школа кіноакторства. Бо її немає, є 
театральна школа, яка, мені здається, абсолютно не трансформується до вимог 
часу. Якби хтось привіз на рік-два якісних педагогів. Щоб це був не короткий 
разовий тренінг, а якісні сертифіковані річні курси. Щоб наші актори побачили 
методику існування на майданчику сучасного європейського кіно. Я розумію, 
що це коштує грошей, але це спільна справа, потрібна для всієї галузі. Може, 
хтось захоче організувати приватну кіношколу, наприклад, на базі центру 
Олександра Довженка. За фінансуванням можна було б звернутися одразу до 
декількох меценатів, обговорити найбільш прогресивну методику. Але це роки 
три треба тільки цим і займатися, тож я, наприклад, не потягну таку справу.

– Подібні ініціативи мають виходити від кіноспільноти. Наскільки 
вона об’єднана сьогодні та може продукувати такі загальнокорисні ідеї, 
відстоювати їх та втілювати?
– Ніби всі один до одного непогано ставляться. Профспілкові історії в за-
родковому стані, бо кіно в зародковому стані. Але я впевнений, що згодом до 
них будуть дослухатися: буде розвиватися індустрія – стануть ці організації 
потужнішими. Це виключно еволюційний процес. Усе мусить визріти, і я бачу  
як воно визріває. Але зараз головне, щоб кіно продовжували знімати, щоб держа-
ва не припинила його підтримувати. У всьому світі така підтримка існує. Якщо 
ж цей процес в Україні зупиниться, то все згорнеться за рік. Для кіноспільноти 
питання збереження державної підтримки зараз найактуальніше.
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ОЛЕГ СЕНЦОВ:
FREE SENTSOV ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ СТАЛО МАЙЖЕ МАНТРОЮ ДЛЯ КІНЕМАТОГРАФІСТІВ З УСЬОГО 
СВІТУ. У КАМПАНІЇ ЗІ ЗВІЛЬНЕННЯ НЕЗАКОННО УВ’ЯЗНЕНОГО УКРАЇНСЬКОГО РЕЖИСЕРА ОБ’ЄДНАЛИСЯ 
НАЙВИЗНАЧНІШІ КІНОДІЯЧІ СУЧАСНОСТІ, А ПУБЛІЧНІ ЗВЕРНЕННЯ, АКЦІЇ НА ПІДТРИМКУ, ПРИСВЯТИ ТА 
ПРОМОВИ СУПРОВОДЖУВАЛИ ВСІ НАЙБІЛЬШІ КІНОПОДІЇ.
«ЖИТИ І ЗНІМАТИ КІНО», – ПРОКОМЕНТУВАВ СЕНЦОВ НАЙБЛИЖЧІ ПЛАНИ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ. 
УЖЕ РІК ОЛЕГ СЕНЦОВ НА СВОБОДІ, І КІНО В ЙОГО ЖИТТІ ПРИСУТНЄ. СТАНОМ НА ОСІНЬ 2020 НА 
КІНОЕКРАНИ УКРАЇНИ ВИХОДИТЬ ФІЛЬМ «НОМЕРИ» ЗА ЙОГО ОДНОЙМЕННОЮ П’ЄСОЮ, А САМ СЕНЦОВ 
РОЗПОЧИНАЄ ФІЛЬМУВАННЯ ПОВНОМЕТРАЖНОЇ СТРІЧКИ «НОСОРІГ» (ЦЕЙ ПРОЄКТ ПЕРЕМІГ НА 
ПІТЧИНГУ ДЕРЖКІНО ЩЕ ДАЛЕКОГО 2012-ГО). ПРО КІНОПРОЄКТИ, ШАБЛОНИ ТА ШТАМПИ, ВЛАСНИЙ 
ТАНК І СТОСУНКИ З КІНОСПІЛЬНОТОЮ – В ІНТЕРВ’Ю  VGL CINEMA.

– На листопад анонсована прем’єра фільму «Номери» – унікального 
проєкту, над яким ви працювали в Якутії, а Ахтем Сеітаблаєв у Києві. Як 
ви розподіляли свої ролі та яка частка в «Номерах» саме вас?
– У «Номерах» я автор сценарію (п’єса від сценарію не відрізняється), 
а щодо режисури – це наша спільна робота з Ахтемом.  Перебуваючи в 
ув’язненні, я брав участь у підготовці, листувався з групою, затверджував 
художню частину, працював з художниками над декораціями, костюмами. 
Навіть примудрився затверджувати акторів: у мене були хороші асистен-
ти, з якими ми працювали разом ще на попередніх проєктах, і вони добре 
розуміли, що мені потрібно, надсилали фотографії та описи проб. Виходя-
чи з усієї наявної інформації, я всі ці питання контролював. А коли дійшли 
до зйомок, підключився Ахтем і «Номери» перетворилися на наш спільний 
проєкт.

– А чому в проєкті з’явився саме Ахтем Сеітаблаєв?
– Ми були з ним трохи знайомі, він, як і я, з Криму, він підтримував мене, 
коли я вже сидів… Я обрав Ахтема, тому що він хороший режисер, йому 
сподобалася п’єса, він чудово зрозумів усе, що там було закладено. До того 
ж дуже важливо, що в нього є театральний досвід, а «Номери» народилися 
саме у вигляді п’єси – матеріал сам диктував форму. Коли наблизився час 
постановки, я сказав, що бачу «Номери» у вигляді телеспектаклю. І саме в 
такій театральній манері й знято фільм. 

– Яким чином вдавалося так ретельно працювати над «Номерам» у 
табірних умовах? Чи були спроби цензурувати, встановити якісь обме-
ження, завадити? 
– Уже йшло голодування (Олег Сенцов голодував 145 днів з вимогою 
звільнити українських політв’язнів у Росії. – Ред.). І вони боялися мені 
перешкоджати. До цього я боровся зі спробами цензури за допомогою 
гласності, і вони стали побоюватись  обмежувати мене: дотримувались 
«офіціалу». Працюючи над «Номерами», я нічого забороненого не чинив, 
усе відбувалось із дотриманням тюремних правил: мені дозволено листу-
ватись, дивитися фото...  Канали комунікації були різноманітними. У Росії 
є такий формат електронних листів: у лист одразу закладається розкрес-
лена форма для відповіді, я заповнюю, її сканують і відправляють назад. І 
лист туди-сюди за тиждень доходить. А їх кількість не регламентувалась.  
Приїздив адвокат раз на два-три тижні, були побачення з Аскольдом Ку-
ровим (він зняв документальний фільм «Процес. Російська держава проти 
Олега Сенцова».  – Ред.): вони теж привозили ескізи, фотографії, листи – 
показували через скло, я писав відповіді й зі свого боку показував. Задіяли 
всіх, кого можна було.

– І от нарешті «Номери» на екрані: які ваші очікування від прокату, каси, 
уваги глядачів, реакції критиків?
– Ніколи не думав про касу та про сприйняття критиками. Сподобається кіно, 

принесе гроші, отримає якийсь фестивальний приз – добре. Якщо ні – що по-
робиш. Жодним чином цей факт на моє ставлення до проєкту не вплине.

– Ви вийшли на волю, коли робота над «Номерами» ще тривала. Не вини-
кало бажання щось змінити, зробити по-своєму, може, навіть перезняти?
– Коли я звільнився, матеріал був уже відзнятий і розпочався монтаж. Це 
все робив  Ахтем, і втручатися було б нерозумно: я заварив кашу, а далі 
передав ініціативу продовжувати йому. Порушувати домовленості й зава-
жати – некоректно  з мого боку. Він знімав –  йому й монтувати.

– Думаю, багато в кого виникає запитання, яке кіно зніматиме Сенцов-
режисер – авторське чи розраховане на широку аудиторію?
– Я себя взагалі не обмежую – ні в жанрах, ні в житті. Роблю те, що хочу й 
що для мене є цікавим. 

– А, наприклад, ваш новий фільм за жанром це…
– Ці речі для меня не існують: я знімаю те, що хочу знімати. Як це назвуть, 
який жанр визначать, як обміркують  – мене  не хвилює. Я не зашорений 
жодними очікуваннями аудиторії, штампами, у моїй системі координат 
цього немає. Я розділяю кіно не на касове й артхауз, а на хороше й погане. 
Намагаюся знімати хороше. 

– А мірило успіху, окрім самореалізації?
– Зрозуміло, що чим більша кількість людей подивиться, чим більша 
каса, гонорар, призи – тим краще. Але це вторинні речі. У творчості 
найважливіше – твоє вираження.  А мірило гарного кіно – бажання його ще 
раз передивитися. Для мене давно така формула існує. І я прагну знімати 
фільми, які хотілося б переглядати ще й ще.
 
– Розкажіть більше про фільм «Носоріг»: на якому етапі робота, чи за-
твердили вже головних акторів?
– Старт зйомок запланований на 1 жовтня. Паралельно тривають і кастин-
ги, і проби. Переглядаємо акторів професійних і непрофесійних, відомих і 
невідомих. Я оцінюю акторів з чистого аркуша: підходить він чи ні, а решта 
не має значення. 
У нас дуже багато персонажів: 800 людей з масовкою, 80 локацій. Проєкт 
масштабний, і бюджет розміром 1,5 млн євро, який ми зараз назбирали, не 
до кінця все покриває, доводиться економити буквально на всьому.  Я ж 
не тільки сценарист і режисер, а й співпродюсер, тож питаннями бюджету 
теж опікуюсь. 

– Де будете фільмувати? Дії «Носорога» відбуваються у 90-х, вдалося 
відшукати таку натуру в Києві?
– Локації майже всі відібрані. Це не Київ. Усе буде зосереджено в одному 
місті, у якому – поки не анонсуємо.

«У МОЇХ ПЛАНАХ 5 
ФІЛЬМІВ ЗА 5 РОКІВ»

П Е Р С О Н А

– Створення фільму підтримали Польський кіноінстиут і німецький 
кінофонд Medienboard Berlin-Brandenburg. Розкажіть, як з’явилися 
міжнародні партнери й чому саме ці? Це продюсерська частина роботи, 
ваші особисті контакти?
– Німецький фонд давав гроші ще в 2012-му, коли фільм виграв пітчинг 
Держкіно. Співпродюсер від німецької сторони  Хайно Декерт (він пра-
цював із «Донбасом» Лозниці, «В суботу» Міндадзе). Польський інститут 
завдяки Даріушу Яблонському, який підтримував мене в ув’язненні, про-
дюсував «Номери». У мене з ним склалися гарні людські стосунки, це 
дуже важливо для партнерства, тож зараз він – співпродюсер «Носорога». 
Співпродюсери з української сторони – Денис Іванов («Артхаус трафік») і 
я. У мене економічна освіта й рахувати гроші – не проблема. До того ж я 
розумію, що моє ім’я теж впливає, я виконую частину продюсерської робо-
ти з пошуку грошей і допомагаю з бюджетом. 
 
– Зважаючи на участь польської і німецької сторін, будете залучати 
іноземних акторів або інших кінофахівців? 
– Буде польський оператор. Це одна з умов партнерства. Мені запро-
понували двох на вибір, але жоден з них не підійшов. Утім, ми знайшли 
оператора маловідомого, але дуже талановитого: він фільмував не надто 
бюджетні фільми, працював з документальним кіно, і знімає саме так, як 
мені потрібно. Акторів польських не буде.
Два дні заплановані на зйомки в Німеччині – це данина німецькому фонду, 
який нас підтримав.  Є невеличка сюжетна лінія за кордоном, і вирішили, 
що це буде Німеччина. І відповідно, актори німецькі там знімуться. Від 
німецької сторони також звук і постпродакшн.  Отже, кожен виконуватиме 
свою частину роботи. 

– Проєкт «Носоріг» виграв пітчинг Держкіно 2012-го. За 8 років стала 
іншою країна, ви багато пережили й, мабуть, змінились. Якби фільм був 
знятий у 2013-14-му, що б його відрізняло від теперішнього?
– Важко сказати. Однозначно, він буде знятий краще. Прийшов досвід, 
з’явилося більше можливостей, вдалося зібрати більший бюджет... Тоді 
грошей було менше, і багато від чого довелося б відмовитись. Мені й зараз 
доводиться щось урізати, але не так сильно. Звичайно, якби в мене було 2, а 
краще 3 млн, я б розвернувся! (сміється). Але я розумію, що це неможливо. 
Інакше довелось би ще роки два витратити на збирання грошей, ще більше 
просити в держави, а це означає, що на когось іншого б не вистачило. Я 
взяв по мінімуму і сподіваюсь, ми знімемо як треба.  

–А психологічно не давить, що до вас прикута увага й очікування «от по-
бачимо, який він режисер...»
– У мене проблеми такої немає, це проблема людей, які щось очікують від 
мене й переймаються. Я рухаюсь у власному танку, і мені цього не чутно. 

– У режисерів часто існує психологічна перепона другого фільму. Дебют 
сприймають більш поблажливо, а на другому треба відіграти всі аван-
си…  
– У мене зараз є «Гамер» і половина «Номерів». Тож це 1,5 фільми й наступ-
ний вже не другий (сміється).У мене є простий план: 5 фільмів за 5 років. 
В ув’язненні я створив три повні сценарії плюс є багато законсервованих 
ідей, мені є чим займатися.

– Ви плануєте створювати фільми, де ви одночасно і режисер, і сценарист? 
А як щодо фільмування за чужим сценарієм або віддати свій сценарій 
втілювати іншому режисеру? Такі варіанти передбачаєте?
– Це як виховувати чужу дитину.  Або віддавати свою іншим на вихован-
ня. Я не готовий до такого. Навіть те, що робив Ахтем, виходячи зі свого 
бачення, для мене досить болісно, оскільки я б зробив по-іншому. Тому я 
не зможу ні зняти за чужим сценарієм, ні віддати комусь свій. Для мене це 
надто цілісна, неподільна творчість.

– Ви сказали про 5 робіт за 5 років. Які вони будуть? Що в них спільного?
– Вони абсолютно різні. Є три закінчених сценарії, два в чернетках. А в 
голові в мене всі 5, плюс ще «Гамер» і «Номери» –  маємо 7 різних історій, не 
схожих ні темою, ні стилістикою. Коли всі ці фільми реалізуються і їх по-
дивляться люди, можна буде якісь висновки робити, типологізувати.  Я не 
виключаю, що зовсім різні фільми можуть мати цілісний вигляд. Але поки 
я їх бачу геть різними.

– У цих фільмах буде про сучасну Україну, про ваш досвід, про перебуван-
ня в російській в’язниці?
– До будь-якого сценарію ти залучаєш свій досвід. Я присутній і в «Гамері», 
і в  «Носорозі», і в інших стрічках. У кожному персонажі щось від мене, 
щось додумується з побаченого.  

– Я маю на увазі тему революції, війни, окупації.
– Серед цих 5 не буде фільмів, знятих про Майдан, Крим, війну. Я відділяю 
свою особисту творчість від своєї громадської діяльності, громадянської 
позиції. Для мене це різні вектори, різні півкулі, які не перетинаються. Для 
когось, можливо, по-іншому.
 
– У Ахтема Сеітаблаєва, Нарімана Алієва цілий кримський напрямок у 
роботах...
– У мене в усіх сценаріях є загальна прив’язка до України, нашої 
ментальності, але немає прив’язки до конкретного міста. Зазвичай це 
умовні невеличкі міста, не столиця. І в жодному фільмі немає конкретного 
згадування Криму – на жаль чи на щастя, не знаю, але це так.
 
– На вашу підтримку виступали найвизначніші кінодіячі світу. Чи 
зустрічалися ви вже з кимось з них після звільнення?
– Так, за будь-якої можливості я намагаюсь особисто подякувати людям, 
які за мене боролися й завдяки яким я зрештою опинився на свободі. Я про 
них не забуваю. 
Зустрічався з Кшиштофом Зануссі на врученні польської кінопремії – 
мене запросили туди почесним гостем. Я подякував полякам, адже поза 
Україною найактивніше мене підтримували саме вони. На кожну церемонію 
вони виходили з табличкою Free Sentsov, і от я її символічно розірвав. У 
Києві зустрічався з Аґнешкою Голланд, яка дуже багато робила для мене.  
У Берліні подякував Тіму Вендерсу.Телефонував через скайп Звягінцеву...
 
– Маючи такий пул контактів, чи виникали ідеї про спільну роботу? 
Адже про вас так чи інакше знає весь кіносвіт, а це додаткові можливості.
– Можливостей зараз більше. Але що з того – бігати й хапати? Який сенс?

– Можливо, були якісь неформальні розмови?
– Конкретних пропозицій не було. Та й навіщо. У мене є власні ідеї, треба 
зібрати бюджет і зняти кіно. Поки що не бачу, яка додаткова допомога від 
них потрібна. 

– Ви відчуваєте себе частиною української кіноспільноти? Наскільки 
інтегровані в неї? 
– Я не тусовочна людина, завжди таким був. У нас не така велика 
кінотусовка, всі один  одного знають. Після отримання призу ОМКФ за 
«Гамера» і про мене дізналися…  Я час від часу спілкуюся з Мариною Вро-
дою,  Марисею Нікітюк. Нещодавно познайомився з Іриною Цілик… Тро-
хи знайомий із Мирославом Слабошпицьким, Валентином Васяновичем. 
Перетинаємося з критиками, директорами фестивалів. Час від часу отри-
мую запрошення на прем’єри. А взагалі, я не знаю, що, є якесь місце, куди 
всі ходять? (сміється)
 
– Раніше б усі в Одесу на фестиваль вирушили.
– Так, Одеса, це сильно. До речі, я там був тричі й на собі відчув просування 
в кар’єрі  за наявністю запрошення на церемонію закриття (посміхається). 
Перший рік у мене не було запрошення, другий – сидів на гальорці, а третій 
– уже на перших лавах з почесними гостями. 
Певна впізнаваність важлива лише в сенсі додаткових можливостей: шу-
кати гроші, партнерів, знімальну групу, акторів, в організації фільмування, 
коли люди вже розуміють, до кого йдуть. Зараз мені з цим легше. Але 
не тому, що я сидів у в’язниці. Я про себе заявив раніше, перемагав на 
пітчингах ще до всіх цих неприємних історій.  Так, я став більш відомим, 
але не з нуля: багато хто вже знав мене особисто, і тому була така підтримка 
і в Україні, і в Європі. 

– Одна справа абстрактно підтримувати, ставити аватарки в соцмережах, 
інша – коли людина працює поруч, а це вже конкуренція, боротьба за 
увагу, за фінанси. 
– Мені здається, що в цій сфері конкуренція, змагання – не зовсім правильні 
слова. Ми займаємося творчістю. Я не відчуваю ревнощів, ні з ким не зма-
гаюсь, не ворогую. Може, зі мною хтось конкурує, а я просто не знаю про 
це (сміється)... У мене власні турботи, і тому я відгороджений від таких 
моментів.

– Але, будь-який пітчинг – це гроші, їх на всіх у нашій країні не вистачає, 
і це може провокувати різні реакції.
– Мені пощастило, що знайшли законний варіант виділити гроші на «Но-
сорога» на основі рішення старого пітчингу (у липні Рада з державної 
підтримки кінематографії ухвалила рішення про виділення 25 млн грн з 
держбюджету. – Ред.). Інакше мені довелося б ще рік чекати. І без того 9 місяців 
витрачено на упорядкування всіх бюрократичних нюансів! Тепер я зрікся всьо-
го, включився на 200 % і займаюся лише кіно. Як, зрештою, і планував. 
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ДАША ПЛАХТІЙ:ДАША ПЛАХТІЙ:

Фото: Вікторія Рой

ДАША ПЛАХТІЙ УВІРВАЛАСЯ НА ПЕРШІ РОЛІ УКРАЇНСЬКОГО КІНОСВІТУ ПІСЛЯ ФІЛЬМУ «СТРІМГОЛОВ», ЯКИЙ ОТРИМАВ БАГАТО ФЕСТИВАЛЬНИХ НАГОРОД, А САМУ АКТРИСУ 
ВІДЗНАЧИЛИ «ЗОЛОТОЮ ДЗИҐОЮ». В ОСІННІЙ ПРЕМ’ЄРІ «ЧЕРВОНИЙ. БЕЗ ЛІНІЇ ФРОНТУ» ВОНА ГРАЄ КОХАНУ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ, А В «ДОВБУШІ», ПРЕМ’ЄРА ЯКОГО ПЕРЕНЕСЕНА 
НА ВЕСНУ, – МАРІЧКУ, НАРЕЧЕНУ ЛЕГЕНДАРНОГО ДОВБУША. ДАША СТВЕРДЖУЄ, ЩО НЕ ВІДЧУВАЄ СЕБЕ НАДТО ЗНАМЕНИТОЮ, ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ДОЛЮ В ДОТРИМАННІ 
БАЛАНСУ МІЖ СЕРІАЛАМИ ТА КІНО Й УМІЄ ЗАРОБЛЯТИ НЕ ЛИШЕ АКТОРСТВОМ. ПРО ЦЕ, А ТАКОЖ ПРО ТАБУ, РІЗНОВИДИ КОХАННЯ, ПЕРЕЖИТІ В ТАНДЕМІ ІЗ СЕРГІЄМ  
СТРЕЛЬНИКОВИМ, МАЙБУТНЮ ФОТОВИСТАВКУ ТА ХУДОЖНЮ МАЙСТЕРНЮ – У ІНТЕРВ’Ю VGL CINEMA.

«УСІ ТАЛАНТИ, ЯКІ Є В ЛЮДИНІ, 
ТРЕБА ВИКОРИСТОВУВАТИ»

І Н Т Е Р В ' Ю

– Традиційне запитання для нинішнього часу: враження від карантину 
та як він вплинув на вашу професійну діяльність?
– Карантин був цікавим. Непростим. Змінилися пріоритети, як, певно, і в 
багатьох людей. Перший час не вкладалась у голові вся ця ситуація, було не 
по собі від невідомості. Але з’явився час для всіх справ, які раніше постійно 
відкладала. Більше часу для сім’ї, книг, перегляду фільмів, занять йогою 
тощо.
Роботи не було. Але ми з чоловіком відкрили інтернет-магазин прикрас, які 
привезли з подорожі в Індію. Думали, для задоволення, а вийшло, що завдя-
ки йому трималися на плаву в матеріальному плані. 
А ще я почала бігати, інколи бралася за малювання. Влітку знову почала 
фотографувати. Займала себе, чим могла.

 – Фільм «Стрімголов» – кінодебют режисерски Марини Степанської – 
відразу приніс вам найвищу вітчизняну кінематографічну нагороду «Зо-
лота Дзиґа». Ви очікували  такого визнання? Чи зафіксувалася у вашій 
пам’яті мить «прокинутися знаменитою»?
 – «Стрімголов» – значуща робота для мене. Точка відліку. Під час зйомок я 
була повністю занурена в процес і абсолютно не думала про результат. До 
того ж на той момент я навіть не знала про існування «Дзиґи» (сміється).
І всі нагороди для мене були дуже неочікуваними. Не було якоїсь різкої 
межі, але після «Стрімголов» поступово почали надходити цікаві пропозиції 
в повнометражні фільми, українські й закордонні. На вулицях впізнають 
частіше через серіали, але це не кожного дня відбувається. Чесно кажучи, не 
думаю, що я знаменита (посміхається).
 
– Найближчі кінопрем’єри за вашої участі – «Червоний. Без лінії фрон-
ту» і «Довбуш». Ваші враження від зйомок? Де ви взагалі відчуваєте себе 
зручніше – у близькій до сучасності реальності чи в костюмованих ролях?
 − На кастинг у «Червоному» я потрапила прямо з... магазину. Йшла по воду, 
мені зателефонували, і я прямо з баклагою прийшла на кастинг, вивчивши 
дорогою текст. Мене затвердили, і ми скоро поїхали на Західну Україну.  
У мене там не дуже велика роль, але, можливо, у наступних фільмах про 
Червоного мій персонаж продовжить існування.
Перерва між зйомками в «Довбуші» затягнулася майже на 2 роки, і от зараз 
ми починаємо останній етап. Така часова пауза – цікавий досвід, адже моє 
бачення персонажа змінилося, сама я змінилася...
Не можу сказати, що я віддаю більшу перевагу сучасним чи історичним 
проєктам. Для мене головним є не час, а сама суть історії. У «Добвуші» 
мені дуже сподобалася лінія кохання Марічки: глибокого, самозреченого. Я 
розуміла, що в тому часі люди рухались інакше, погляд у них був інакшим, 
але яка саме та «інакшість» – рішення було за нами. Ми багато говорили про 
персонажів, Лесь Санін розповідав усі існуючі легенди про Довбуша, про 
історію України тих часів, про побут Закарпаття, знайомив з піснями про 
кохання Довбуша і Марічки. 
Усе це я намагалася нанизати на образ мого персонажу.
Думаю, що справжня Марічка була зовсім іншою, але в мистецтві часто 
головне не компілювати, як було, а  відтворити суть історії і зробити її 
цілісною. І, сподіваюсь, нам вдалося.
  
− Чи існують табу для актриси Даші Плахтій? На яку роботу не погодитеся 
за жодних обставин?
− Не можу сказати, що в мене є якісь конкретні табу. Напевно, зараз я б 
не знімалася в проєктах, які висвітлюють щось претензійно, розказують 
неправдиві політичні історії, викривляють історичні події і факти стосов-
но нашої країни або світу. Не погоджуюся зніматися в серіалах про Другу 
світову.

− А на яку роль, жанр чи образ сьогодні найбільше чекаєте?
− Немає чітких рамок і образів, які я б хотіла втілити. Як я казала, для мене 

дуже важлива сама історія і роль, яку займає мій персонаж у цій історії. 
Якщо він її цілісно доповнює, мені вже подобається. 
Напевно, поки я красива і молода, мені б хотілося зіграти якусь сучасну 
історію, де клуби, молодість і пристрасть. Можливо, соціальну драму про 
наш час і про нас, яка порушує гострі питання... Але водночас цікаві й 
історичні костюмовані проєкти, із повним зануренням у минуле. Якщо уза-
гальнювати – хочеться глибоких переживань, які чіпляють за душу.
 
− Ви взяли участь у масштабному копродукційному серіалі «Принцип 
задоволення»: його вже показали в Чехії та Польщі, на черзі Україна. 
Розкажіть про свій досвід роботи, чи з’явилися після нього нові пропозиції 
участі в міжнародних проєктах?
– Цікаво, що нас із Сергієм Стрельниковим затвердили на роль пари ще до 
відбору на «Довбуша», де ми, відповідно, теж граємо закоханих. І тільки 
ми завершили зйомки в Карпатах, як відразу поїхали в Одесу, на «Прин-
цип задоволення». У «Довбуші» – кохання, природа, гарні костюми, довге 
волосся... І менше ніж за тиждень – сучасний світ, Одеса, ми зовсім інші, 
за сюжетом між нами нездорове кохання, побудоване на взаємовигоді. І це 
було дуже цікаво: ті самі люди в кадрі, але відчуття геть інші. Іноді навіть 
здавалося, що я граю з іншим партнером!
Пропозиції участі в міжнародних проєктах періодично з’являються, але не 
думаю, що це пов’язано з «Принципом задоволення».
Незабаром зніматимусь у чеському короткому метрі: режисер, переглянув-
ши «Стрімголов», затвердив мене навіть без проб. 
 
– Існує думка, що серіали «затягують» і потім важко вийти із цього «по-
току» в повнометражне кіно. Як визначаєте для себе здоровий баланс між 
серіалами та кіно?
– Мій шлях як актриси почався з кіно, тож, здається, за мною закріпилося 
реноме, що я актриса повнометражних художніх стрічок. Був період до 
«Стрімголов», коли я відмовлялася від довгих проєктів: моя романтична на-
тура не сприймала надто тривалої зайнятості чимось одним. Зараз, напевно, 
вчинила б інакше, але не жалкую.
Саме довгі серіали найбільше затягують, на них акторів  запам’ятовують 
краще й знову запрошують в інші проєкти. У мене ж найтриваліший «Кар-
патський рейнджер» з 24 серій. А в основному - чотирисерійки, які швидко 
забуваються.
Але частіше доля сама складала баланс між серіалами й кіно. Одного разу 
я відмовилася від довгого проєкту, бо завагітніла. Другий раз – Мари-
на Степанська не дозволила поєднувати інший проєкт із «Стрімголов». 
І роль у дуже успішному серіалі «Нитки долі», на яку мене запрошували, 
зіграла Міла Сивацька. Але я не жалкую – напевно, я взагалі не дуже прагну 
бути суперпопулярною. Свобода ходити вулицею без зайвої уваги до себе 
приваблює більше, ніж впізнаваність. 
 
– Одне з ваших захоплень – фотографія. Чи є амбіції йти далі й спро-
бувати себе, наприклад, у фільмуванні? Чи приміряли на себе роль ре-
жисерки?
 – Щодо режисури – є одна історія, яку хотілося б втілити, але я розумію, 
що я більше виконавець, ніж генератор ідей. У мене були пориви: нама-
галася писати сценарій, але дуже важко давалось.
А фотографією я захоплююсь понад 10 років – спочатку документаль-
ною, потім художньою. Був складний період, коли роботи не було і 
я почала фотографувати за донейшен. За пару тижнів відпрацювала 
5 фотосесій, кайфонула й хочу продовжувати. Я люблю цей акт творчості, 
навіть власний фотостиль вимальовується – дивно-казковий. От куплю 
новий фотоапарат і буду поєднувати професії. 
Ще мрію про свою майстерню, де малюватиму для задоволення. І, мож-
ливо, колись зроблю виставку. Адже будь-який потенціал, який в нас є, 
треба використовувати.
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АКТОР МИКОЛА БЕРЕЗА ВЖЕ «ДВІЧІ ЧЕРВОНИЙ» УКРАЇНСЬКОГО КІНЕМАТОГРАФУ: НА ЕКРАНИ ВИХОДИТЬ ПРИКВЕЛ «ЧЕРВОНИЙ. БЕЗ ЛІНІЇ ФРОНТУ» ПРО 
ЖИТТЯ ГЕРОЯ ДО УВ’ЯЗНЕННЯ, ФОРМУВАННЯ ЙОГО ОСОБИСТОСТІ ТА ІДЕОЛОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ. ПРО ЗЙОМКИ В СТРІЧЦІ, РОБОТУ НАД ЮНАЦЬКИМ ВОГНИКОМ 
В ОЧАХ, ПОЄДНАННЯ ТЕАТРУ ТА КІНО, ОМРІЯНУ РОЛЬ ТА УЛЮБЛЕНІ «КАРАНТИННІ» СЕРІАЛИ МИКОЛА БЕРЕЗА РОЗПОВІВ VGL CINEMA.

Микола 
Береза: 

«НАЙВАЖЛИВІШЕ ДЛЯ МЕНЕ «НАЙВАЖЛИВІШЕ ДЛЯ МЕНЕ --  ЛЮДИ, ЛЮДИ, 
З З ЯКИМИ Я  ВИРУШАЮ В КІНОПОДОРОЖ»ЯКИМИ Я  ВИРУШАЮ В КІНОПОДОРОЖ»

Фото: Оля Дмитрів

І Н Т Е Р В ' Ю

– У новому фільмі ви втілили Червоного в період до того, як він потра-
пив до сталінських таборів. Як це, грати персонажа, про подальшу долю 
якого глядач уже все знає? З акторської позиції це складніше чи легше?
– Для актора завжди всі карти щодо свого героя відкриті. Він знає, чим 
усе закінчиться. Якщо не знає щось про героя – продумає, дофантазує, що 
відбувається до початку історії й що відбудеться з ним після останнього 
кадру фільму. Тож з акторської позиції це не є перепоною, а радше лише 
додатковими точками координат: вони дозволяють вибудовувати роль з 
огляду на майбутнє героя.

– Один і той самий персонаж у «Червоному» та «Червоному. Без лінії 
фронту» навіть візуально на постері дуже сильно відрізняється: заміст 
зеківської роби елегантний костюм і капелюх. Як переходили від 
табірного до цивільного життя свого героя?
– Для мене зрозуміло, що перебування Червоного в таборі дає своє за-
гострення, свою специфіку, акторську поживу для вибудови образу, його 
лінії та внутрішньої послідовності. Не можу сказати, що реалії цивільного 
життя Червоного простіші чи складніші, ніж табірні – вони просто інші.
Але найбільший виклик для мене був віковий. Зокрема, як у теперішньому 
моєму віці зануритися в юнацький максималізм, притаманний періоду 
студентства. Адже такий період я особисто давненько пройшов. І от спро-
вокувати в собі «юнацький вогник в очах» – це був акторський челендж. 
Як глобально в проєкті, так і в кожній сцені маєш знаходити планку, якої 
мусиш досягнути. Тож загалом з образом у «Червоному. Без лінії фронту» 
на перший план для мене вийшло нашукати дух юнацтва. Коли все попере-
ду і світ пробується на смак, коли відбувається перехід в доросле русло, 
кристалізація ідеологічних і людських поглядів. Все ж таки мова йде про 
10-15 років різниці, а не лише про зміни з табору на цивільне життя.

− Для фільму «Червоний» 2017 року вам довелося схуднути на 10 кг. Чи 
тут потрібні були подібні жертви?
– Тут навпаки. Коли я входжу в знімальний процес, то готуюся на 
ментально-психологічному рівні, але водночас і тіло включаю, бо воно теж 
стає повноцінним інструментом для перевтілення. І тут так само я почав 
трішки собою займатися, звертати увагу на харчування, худнути, але мене 
гримери відразу зупинили. «Ні-ні, жодних схуднень, Червоний-студент 
не може бути таким самим, як Червоний-в’язень, він має «пашіти соком» 
(сміється).

– Ви вже не перший рік із Червоним, а отже, певним чином «зріднилися»: 
що для вас у цьому персонажі найголовніше? Яку рису ви намагалися 
схопити, щоб образ став зрозумілим та живим?  
– Про юнацький максималізм я вже сказав. Коли згадую роботу над 
Червоним, розумію, що дуже чітко зчитував для себе його вразливість 
стосовно різних ситуацій. Це не означає, що Червоний піддається об-
ставинам, натомість його вразливість, гіперемоційність провокує гострі 
реакції, фідбек.... Це як антипод інертності.  Розкручуючи з авторами й 
режисером психологію персонажу, ми знаходили пояснення, що це може 
бути пов’язане з непростими стосунками з батьком. Отже, якщо узагаль-
нювати, що спрацьовує в персонажі, – внутрішній момент вразливості, 
легкозаймистість, непоступливість. І формується все це в юному віці, 
коли він тільки по-дорослому відкриває світ і намагається зрозуміти, хто 
є хто. Залежно від сцен це має різний вигляд, може зчитуватись або ні, але 
я зрозумів його саме так.

− Ви згадали, що окремо працювали з авторами над більш глибоким 
розумінням свого героя.
− Так, це нормальна практика. Адже ти отримуєш драфт сценарію, у 
процесі роботи щось там з’являється, щось зникає, і чому так відбувається 
– можна з’ясувати у автора. Як і те, що саме він мав на увазі, які мотиви 
передбачав. Ми збиралися на читки,  разом проговорювали, профантазо-
вували, слухали думку режисерів проєкту Зази Буадзе та Тараса Ткаченка, 
свої рефлексії додавали... Але незважаючи на ретельну підготовку, коли 
заходиш у зйомки й починаєш працювати зі сценою – щось народжується 

тут і зараз, щось провокує дискусію, виникають несподівані нюанси. Це 
магічний живий процес. Може, це й парадоксально прозвучить, але для 
мене один із цінних моментів у кіно – акт співтворення. Зрозуміло, шо ко-
жен відповідає за свою ділянку роботи, але все одно, мова йде про історію 
співтворення між людьми.

– А із самого процесу фільмування, що вам запам’яталося найбільше? 
– Почали фільмувати в лютому, і кілька днів було справді критичних. Два 
дні в Бережанах, під 30 градусів морозу, а костюм не обов’язково передба-
чав такі погодні умови... Ще пам’ятаю гору в Кременці, яка продувалася 
вітром на мороз, і коли треба стріляти, пальці замерзають і не слухають-
ся... У той момент проклинаєш все, а потім згадуєш з посмішкою.

- У вашій фільмографії чергується авторське кіно та комерційне. Де ви 
відчуваєте себе комфортніше і чи взагалі для вас мають значення такі 
категорії під час вибору проєктів?
− Я вже чітко розумію, що незалежно від того, мова йде про кіно чи театр 
– найважливіше завжди люди, з якими я в цю подорож вирушаю. Первин-
но для мене при відборі – режисер, актори, ті, з ким я буду працювати. 
Зрозуміло, що є ще матеріал, тема, про що кіно, але  я все ж звертаю більше 
уваги з ким, а не що і куди йти. Я звик довіряти: якщо з хорошими людьми 
рушаєш у кіномандрівку – є впевненість, що вони виведуть на добру дорогу.
Я відчуваю різницю в роботі з комерційним або авторським кіно, є своя 
специфіка, але я не стільки обираю між напрямами, як ставлю для себе пи-
тання: що я для себе, як для актора, можу взяти від проєкту, який виклик 
стоїть, якої планки досягнути... Якщо я відповідаю собі на ці питання, тоді 
супер, треба погоджуватись. Гірше, коли не можеш знайти відповіді.

− Як вам вдається поєднувати кіно і театр (Микола Береза – актор, ре-(Микола Береза – актор, ре-
жисер і ексдиректор Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса. – жисер і ексдиректор Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса. – 
Ред.)Ред.)?  І чи передбачаєте ви, що із збільшенням пропозицій у кіно вам все 
ж доведеться обирати? 
− Ситуація з кіно дійсно поліпшилась в останні роки, і дай Бог, щоб і надалі 
все розвивалося. Але кіноіндустрія ще не настільки розвинута, щоб заван-
тажити роботою повністю. До того ж я у Львові, а більшість  кіноакторів 
крутиться у Києві. Якщо б я був театральним актором у Києві, ймовірність 
потрапляння в кінопроєкти в мене була б більша. Є ще низка причин, че-
рез які я поки що не дуже переймаюся питанням, чи вистачить мені часу 
на театр (посміхається).

− Ви свідомо уникаєте серіалів?
– Пригадую, що після зйомок у  «Червоному» пішло багато пропозицій 
серіалів. Левова частка запропонованих знімалася російською мовою, 
а для себе я вирішив, що мені не хочеться доєнуватися до збільшення 
російськомовного контенту,  якого й без того предостатньо. Тож такі 
пропозиції я відсікав. Україномовних траплялося дуже мало, і щось з 
ними не складалося. 

− Чи не побоюєтесь після Червоного стати заручником «героїчного» об-
разу?
– У мене внутрішній виклик зараз зіграти роль антигероя. Я навмисно не 
звужую територію, який саме образ. Дійсно, до мене чіпляються ролі пере-
важно позитивні. А хотілося б спробувати себе в амплуа яскраво вираже-
ного негідника.

 – Які фільми справили на вас враження за останній час? Чи використа-
ли для кінодозвілля карантин? 
– Зізнаюсь, на карантині почав зловживати іноземними серіалами: їх ба-
гато й вони високої якості. З останніх сподобався серіал «Звичайні люди»: 
оригінальний погляд на стосунки, він ближче до артхаузу. З комерційних  
за картинкою, сценарієм зачепив серіал «Неймовірна місіс Мейзел», про 
жінку стендап-коміка. Між серіалами вдалося подивитися за порадою 
кінофільм «Платформа»:  наукова фантастика, певною  мірою притчева 
історія, яка чимось нагадала мені за духом Самуеля Беккета.
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У РОМАНА ЛУЦЬКОГО ЗА ОСТАННІ ТРИ РОКИ – ТРИ ГОЛОВНІ КІНОРОЛІ: ОЛЕШКА У «СТОРОЖОВІЙ ЗАСТАВІ», СЕРГІЯ У «СЕКСІ І НІЧОГО ОСОБИСТОГО» У РОМАНА ЛУЦЬКОГО ЗА ОСТАННІ ТРИ РОКИ – ТРИ ГОЛОВНІ КІНОРОЛІ: ОЛЕШКА У «СТОРОЖОВІЙ ЗАСТАВІ», СЕРГІЯ У «СЕКСІ І НІЧОГО ОСОБИСТОГО» 
ТА ПЕТРА СКОЛИКА У «ВІДДАНІЙ».  А ВЖЕ ВОСЕНИ НА ЕКРАНИ ВИХОДЯТЬ ФІЛЬМИ «БЕЗСЛАВНІ КРІПАКИ», ДЕ АКТОР ЗІГРАЄ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, ЯКИЙ ТА ПЕТРА СКОЛИКА У «ВІДДАНІЙ».  А ВЖЕ ВОСЕНИ НА ЕКРАНИ ВИХОДЯТЬ ФІЛЬМИ «БЕЗСЛАВНІ КРІПАКИ», ДЕ АКТОР ЗІГРАЄ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, ЯКИЙ 
БОРЕТЬСЯ ЗА СВОБОДУ РАЗОМ ІЗ ЯПОНСЬКИМИ САМУРАЯМИ, ТА "ТАРАС.ПОВЕРНЕННЯ", ДЕ ВІН ВИКОНАВ РОЛЬ ПОЛЬСЬКОГО ОФІЦЕРА МОСТОВСЬКОГО. БОРЕТЬСЯ ЗА СВОБОДУ РАЗОМ ІЗ ЯПОНСЬКИМИ САМУРАЯМИ, ТА "ТАРАС.ПОВЕРНЕННЯ", ДЕ ВІН ВИКОНАВ РОЛЬ ПОЛЬСЬКОГО ОФІЦЕРА МОСТОВСЬКОГО. 
НЕЗВАЖАЮЧИ НА УСПІШНУ КІНОКАР'ЄРУ, АКТОР НЕ ПОЛИШАЄ ТЕАТР, ПРОДОВЖУЮЧИ ПРАЦЮВАТИ В РІДНОМУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ТА ГРАЮЧИ ГАМЛЕТА У НЕЗВАЖАЮЧИ НА УСПІШНУ КІНОКАР'ЄРУ, АКТОР НЕ ПОЛИШАЄ ТЕАТР, ПРОДОВЖУЮЧИ ПРАЦЮВАТИ В РІДНОМУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ТА ГРАЮЧИ ГАМЛЕТА У 
ВИСТАВІ ТЕАТРУ ПОЛЬСЬКОГО В ПОЗНАНІ.  В ІНТЕРВ'Ю VGL CINEMA РОМАН ЛУЦЬКИЙ ПОДІЛИВСЯ СВОЇМИ МІРКУВАННЯМИ ПРО ВАЖЛИВІСТЬ СПРИЙНЯТТЯ ВИСТАВІ ТЕАТРУ ПОЛЬСЬКОГО В ПОЗНАНІ.  В ІНТЕРВ'Ю VGL CINEMA РОМАН ЛУЦЬКИЙ ПОДІЛИВСЯ СВОЇМИ МІРКУВАННЯМИ ПРО ВАЖЛИВІСТЬ СПРИЙНЯТТЯ 
ІРОНІЇ УКРАЇНЦЯМИ, РОБОТУ В ПОЛЬСЬКОМУ КІНО, СВОЮ ОБЕРЕЖНІСТЬ У ВІДНОСИНАХ З ТЕЛЕБАЧЕННЯМ ТА СТАВЛЕННЯ ДО ТАРАНТІНО.ІРОНІЇ УКРАЇНЦЯМИ, РОБОТУ В ПОЛЬСЬКОМУ КІНО, СВОЮ ОБЕРЕЖНІСТЬ У ВІДНОСИНАХ З ТЕЛЕБАЧЕННЯМ ТА СТАВЛЕННЯ ДО ТАРАНТІНО.

– Як ви перенесли карантинну паузу? Які проєкти довелося відкласти?
– Насправді, переніс досить легко. Не страждав від того, що сидів вдома. 
Відпочив. Вистави ми в театрі не грали, але вже після першого місяця каран-
тину в нас відновилися репетиції (Роман Луцький – актор Івано-Франківського 
академічного обласного музично-драматичного театру. – Ред.): ми працювали 
онлайн, через zoom. 

Зйомок у мене на цей період не намічалось. Мали бути проби, які весь час 
відкладалися, і тепер я навіть не знаю, чи вони будуть. Були пропозиції, від 
яких відмовився.

– А як щодо «карантинних блогів», участі в якихось онлайн-флешмобах?
– У мене під блоги не заточені ні руки, ні голова. Я от нарешті відновив свій
інстаграм, а то в мене остання фотографія там була із серпня минулого року, 
зі знімального майданчика «Безславних кріпаків». Я не з тих людей, які ви-
ставляють фотки щодня. А тут довелося себе примусити, і нічого, втягнувся 
(сміється).

Справа в тому, що в мене на карантині з’явилося багато повідомлень з Африки, 
де показали серіал «Обручка з рубіном». Тільки з Танзанїї додалося понад 1000 
підписників!  Я інколи вибірково перекладав повідомлення, і зазначається: 
мова суахілі. А в мене фотографія річної давнини! Тепер ще з Туреччини по-
чали додаватися. Оскільки цікавість до мене зросла, довелось активізуватись, 
розуміючи, що моя професія пов'язана з  публічністю.

– Чи були перемовини про участь у проєктах, поданих цьогоріч на пітчинги 
Держкіно?
– Якщо творці фільму заявляють актора в дрімкасті, вони можуть і не 
повідомляти йому про це. Пам'ятаю, колись ми приїхали з Юрієм Мінзяновим 
на пітчинг Держкіно із «Безславними кріпаками», а там сказали, що на мене 
вже півдня дивилися. Тобто в дрімкасті я був, але до мене ті пропозиції не над-
ходили.

Але загалом після карантинної паузи все поступово відновлюється і пропозицій 
більшає. Нещодавно я записав проби для двох повних метрів і одного серіалу. 
І життя відразу набуло інших барв (сміється). Звичайно, є театр, це прекрасно. 
Але будьмо відвертими, кіно – must have для впізнаваності, медійності. Коли 
актори кажуть, що працюють виключно заради мистецтва, просвітництва, за-
ради інших, а не себе, це викликає в мене посмішку. Актор виходить на сцену 
перед людьми, перебуває в центрі уваги в кіно – це одна з вимог професії. Театр 
і кіно дають нам можливість  щось сказати, чимось ділитися... І треба намага-
тися бути чесним із собою, як би це не боліло (посміхається).

– Які у вас критерії відбору пропозицій? Які сценарії відкидаєте відразу, бо 
не сприймаєте або вважаєте такими, що не на часі? На що погоджуєтеся без 
сумнівів?
– Зараз на першому місці для мене навіть не драматургія, не сценарна струк-
тура чи діалоги, а питання мови. Російською я не працюю. Допоки в нас війна 
– це принципово.

У мене був у житті один російськомовний проєкт – «Параджанов» Оле-
ни Фетісової. Але то ще 2013 рік, до революції, до війни, і лише мій другий 
кінопроєкт в житті. До речі, коли я тоді приїздив до Києва, на мене багато хто 
насідав: «Давай, Ромо, позбувайся вже акценту, вчи російську, якщо хочеш 
зніматися далі». Тепер, з огляду на ситуацію в нашій країні, перший критерій у 
мене – мова. Потім – сам сценарій, його тема, ідея і… діалоги. Навіть не знаю, 
що з них вивести на перше місце – якщо ідея крута, а діалоги кульгають, то 
можна зважувати, що за режисер, чи він врахує поправки актора, які партнери 
будуть... Але якщо діалоги хороші, а ідея погана, то, звичайно, скажу ні.

– А як щодо жанрів?
– Я ніколи не мрію зіграти когось або щось. От у Познані я граю Гамлета, але 
ніколи не мріяв зіграти Гамлета, навіть не уявляв.

Я з тих акторів, які відштовхуються від пропозицій, які надходять. По-перше, 
те, що собі намрію, може не справдитися та розчарувати, а по-друге – тре-
ба брати те, з чим можеш працювати, закатувати рукава, і – вперед. Якщо 
розмірковувати теоретично, що мені хотілося б зараз, наприклад, то це жанр 
сучасної драми, порацювати, з психологією складного персонажа. Але, як актор, 
я розумію, що добре може бути й у фентезі, і в комедії, і в багатьох інших жанрах.

– Ти зараз граєш у театрі в Познані. Чи є пропозиції від польських 
кінематографістів?
– Була пропозиція участі в копродукційній стрічці, польсько-українській, 
але поки що не можу повідомити щось конкретне. Нещодавно я знявся в 
польській короткометражці Jestem wyspa («Я – острів»). Це дипломна робота 
студента кіношколи в Катовіцах. Пропозиція надійшла якраз у той час, коли 
я відмовився від російськомовного проєкту, а навколо карантин... У Польщі 
є така практика: до студентських робіт запрошують медійних акторів, зірок, і 
вони погоджуються. В Україні я з таким не стикався.

Моїм партнером на знімальному майданчику був Бартош Жуковський, який 
грав Вальдека в культовому польському серіалі «Світ Кепських». Уявіть, тар-
так, де ми знімали фільм, фактично зупинився: робітники, як паломники, при-
ходили, щоб побачити актора та сфотографуватися з ним. А я, до речі, серіал 
про Кепських дивився ще 20 років тому в себе в селі. І на ньому вчив польську 
мову на слух!

– Восени на екрани виходить жанровий фільм «Безславні  кріпаки» (він є (він є 
одним з переможців конкурсу фільмів патріотичного спрямування Мінкульту одним з переможців конкурсу фільмів патріотичного спрямування Мінкульту 
й отримав 19,6 млн грн державного фінансування від держави при загальному й отримав 19,6 млн грн державного фінансування від держави при загальному 
бюджеті 27 млн грн. – Ред.).бюджеті 27 млн грн. – Ред.).  Як ви з’явилися в цьому проєкті?
– Ще під час фільмування «Секс і нічого особистого»  продюсер Юрій Мінзянов 
повідомив про бажання зняти мене в ролі Тараса Шевченка, навіть зробили 
проби гриму. Тож і  відібрали мене ще тоді.

– Не з'являлося відчуття – де я, а де Тарас Шевченко?
– Звичайно. Я запитував: яким чином, чому я? За параметрами ж наче не 
підходжу. Утім Юрій Мінзянов і  режисер Роман Перфільєв попросили 
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уважніше роздивитися молодого Шевченка. І, зрештою, вони мене переконали. 
Не буду приховувати, я роздумував, зважував усе: як зреагують, які я аргумен-
ти можу навести на користь свого рішення, моделював різні ситуації. Так, Шев-
ченко у «Безславних кріпаках» далекий від канонічного. Але це не історичне 
кіно, не документальний жанр. Усім зрозуміло, що Шевченко не був самураєм. 
А іронія – це здорова ознака, нам її не вистачає, треба це виправляти.
Зі школи нас переслідує забронзовілий образ Шевченка з нахмуреними бро-
вами. До речі, майже ніде немає пам’ятників молодому Шевченку, переважає 
один і той самий суворо-сумний образ. Але ж він був яскравою, живою люди-
ною, тож може бути й альтернативна історія! Треба йти в ногу з часом і тро-
хи розслабитись: у «Безславних кріпаках» ви побачите видатного поета геть 
іншим від, наприклад, образу у виконанні Бондарчука-старшого.

– Готові до критики?
– Так. Навіть готовий сперечатися з тими, хто не сприймає іронії, не може 
позбавитися радянських шор та прагне тримати все, що пов’язане з історією 
нашої країни, «у плачі й стогоні». Не хочу спойлерити, але в нас буде повна 
протилежність плачам і стогонам. 

– Продюсери навіть назвою наблизили «Безславних кріпаків» до роботи 
Квентіна Тарантіно. Наскільки цей режисер близький вам за духом? 
– Близький. Його останні фільми – «Одного разу в Голлівуді», «Джанго» і 
«Мерзенна вісімка» – мені дуже «зайшли». Тож я за Тарантіно в кіно.

– «Безславні кріпаки» – жанрове кіно, де багато сутичок, пострілів, 
спецефектів. Як із цим справлялися й що найбільше запам’яталося з процесу 
фільмування?
– Пригадую сцену, де я півдня пробув закопаний по горло в ямі. Поки йшли 
дублі, мене не відкопували, а потім ще й водою в кадрі поливали... Катаною до-
велося помахати на березі київського моря. Мені пощастило з колегою Сергієм 
Стрельниковим – він навчав мене прийомам карате-кіокушинкай, але ми домо-
вилися працювати на 100 %, тож обидва ходили в синцях. Контузію навіть дове-
лося пережити через постріли. Різне було. А взагалі, я залюбки забираю роботу 
в каскадерів: домовляюсь, що максимально роблю все, що не створює надвели-
ких ризиків. Але якщо буде справді небезпечно, то вже втрутяться продюсери. 
 
– Восени на кіноекранах ще один фільм за вашої участі, і він теж про Шев-
ченка: «Тарас. Повернення» режисера Олександра Денисенка...
– Я там зіграв друга Шевченка, польського офіцера Мачея Мостовського. Він 
засуджує жорстокість російських офіцерів до підлеглих, але мусить залишати-
ся в армії. Йому довелося формально відректися від власних переконань, проте 
в душі він готовий повернутися до боротьби за свободу. 

– Уже не перший рік йде розмова про необхідність формування «інституту 
українських зірок»: кінематографістів і акторів, зокрема, треба піарити, по-
пуляризувати, робити впізнаваними. Один зі способів підвищення власної 
медійної популярності – участь у телешоу – від кулінарних до танцювальних, 
у телепрограмах. Романа Луцького ми в них не бачимо. Ви свідомо уникаєте 
ТБ?
Декілька разів мене запрошували бути ведучим розважальних шоу, пропону-
вали стати учасником телешоу... Відмовляюся поки що. Я – актор. Звичайно, 
можна спокуситись і сісти на грошовий потік, який акторство зараз не при-
носить. Але я відчуваю себе ще молодим, і бачу, куди можу рости саме як 
актор. Мені подобається повертатися до азів, до навчання, починати з нуля. 
Це азарт. Наприклад, ринок України мені вже знайомий, тож мене зацікавила 
Польща. Якщо вийду на певний рівень тут – буду просуватися далі й пробува-
тиму себе десь ще. Для мене є цікавим те, чим я займаюсь, я люблю акторство. 
Уявімо собі: рано чи пізно прийде в Україну замовник серйозного кіно, і я свій 
шанс можу втратити саме через «тєлік», через роль ведучого тощо. Бо це ж 
відкладається й на манері гри, і на сприйнятті мене як актора.
 Із серіалами теж треба бути обережним і не стрибати з проєкту в проєкт, бо це 
затягує. Треба відчувати тонку межу між популярністю і «потоком». От я зараз 
записав проби в серіал, бо сподобалися тема, мова і наявність ще декількох 
пунктів, на які я можу погодитись. І я сподіваюся підняти свою медійність на 
ТБ за рахунок серіалу, а не участі в піснях, танцях чи присутності в кріслі веду-
чого. Тобто медійна впізнаваність для мене – добре, але тільки через акторство. 
акторство. І в жодному разі я не засуджую колег, які беруть участь у телешоу, 
якщо вони дійсно кайфують від цього. Просте це не моє... 

І Н Т Е Р В ' Ю
CINEM

A  УКРАЇНА  №
25.2019

ПАРТНЕРСТВО БАІНГ



П Е Р С О Н А

У РАМКАХ 49-ГО КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ «МОЛОДІСТЬ» ВІДБУВСЯ СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАКРИТИЙ ПОКАЗ ФІЛЬМУ LET IT SNOW, СВІТОВА 
ПРЕМ’ЄРА ЯКОГО ЗАПЛАНОВАНА НА ВЕРЕСЕНЬ.  ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРИЛЕРА НА ЗАПИТАННЯ ГЛЯДАЧІВ ВІДПОВІДАЛА ТВОРЧА 
ГРУПА, А НАСТУПНОГО ДНЯ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ЗМІ ПОСПІЛКУВАЛАСЯ ВИКОНАВИЦЯ ГОЛОВНОЇ РОЛІ ІВАННА САХНО. ПІД ЧАС ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДА 
АКТОРКА РОЗПОВІЛА, СКІЛЬКИ ТРИВАЛИ ЗЙОМКИ ФІЛЬМУ, ЯКІ СКЛАДНОЩІ ВИНИКАЛИ В ЗАСНІЖЕНИХ ГОРАХ ГРУЗІЇ ТА ЯКІ ФІЛЬМИ ЩЕ ЗБИРАЄТЬСЯ 
ПРОДЮСУВАТИ, АДЖЕ В LET IT SNOW ЗІРКА Є ТАКОЖ КОПРОДЮСЕРКОЮ.

Фільмували трилер Let It Snow у диких горах Гудаурі, що в Грузії. За сю-
жетом закохана пара приїжджає на фрирайд. У горах вони зустрічають 
снігохід з безликим наїзником, саме з цього моменту й починається кри-
вава п'єса. Голлівудська актриса з українським корінням Іванна Сахно ви-
конала в цій стрічці головну роль дівчини Мії. 

Оскільки Let It Snow знімався в екстремальних умовах, кіновиробникам 
довелося зменшити кількість людей на знімальному майданчику та 
чисельність робочих змін. Загалом у засніжених горах творча група про-
вела 25 днів. Кадри до фільму вдалося відзняти за 23 робочі зміни.
«Я готувалася до того, що буде достатньо не просто. Саме це мене й 
зацікавило в проєкті. Коли я пригадую зйомки, відчуваю велику вдячність 
команді. Нас було небагато, і ми мусили спостерігати одне за одним, ди-
витися й допомагати. У дні підйомів високо в гори в нашої асистентки 

по акторах починалася кровотеча з носа, також були випадки, коли люди 
непритомніли. Навіть у мене був такий момент прямо в кадрі. Рухатися 
в засніжених горах досить важко, хоча попередньо ми пройшли фізичну 
підготовку. Були моменти, коли настільки виснажувались, що не мали сил 
для подальшої робити. До того ж ми дуже мало спали. Однак я сприй-
маю це як можливість вивчати себе й людей навколо в екстремальних 
ситуаціях. Хоча іноді виникало відчуття, ніби ми проживаємо один досить 
довгий день протягом 4 місяців, натомість це були всього лише 25 діб», – 
згадує процес фільмування Іванна Сахно.

Цілеспрямована 23-річна дівчина вважає, що досягати наміченого їй 
допомагає те, що вона тримає фокус уваги, аналізує інформацію, вміє ви-
окремлювати корисне з досвіду оточуючих її людей та багато працює над 
собою. Вона не вірить у нетворкінг на вечірках, тому радше надасть пере-

«МАЮ НАМІР РОЗВИВАТИ УКРАЇНСЬКИЙ КІНЕМАТОГРАФ»
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вагу навчанню, ніж світському заходу. Також Іванна цікавиться сучасним 
українським кіно та хотіла б знятися в режисера Валентина Васяновича. 

«В Америці існує проблема з українським незалежним кіно. Фільми цієї 
категорії важко знайти й неможливо купити онлайн. Наприклад, я б хотіла 
подивитись «Мої думки тихі», чула багато хороших відгуків, щоправда, 
на Одеському кінофестивалі в мене не було можливості подивитися цей 
фільм, тепер чекаю, коли вийде в онлайн-прокат», – поділилась актриса.

Також Іванна додала, що майже не дивиться хорор, однак працювати над 
фільмами в такому напрямку їй цікаво. Вона навіть стала копродюсер-
кою кінопроєкту Станіслава Капралова й планує розвиватися в цій сфері 
діяльності надалі.

«Хочу продюсувати для того, щоб розповідати справжні українські історії 
та мати можливість привозити продакшн в Україну і знімати тут. Це до-
статньо довгий шлях, я розумію, що бути кінематографістом в Україні 
складно. Знаю з досвіду своїх батьків, як багато перешкод треба пройти, 
щоб мати можливість робити автентичне авторське кіно. Тож маю намір 
розвивати український кінематограф», — поділилась своїми намірами 
Іванна Сахно.

Іванна Сахно – українська акторка, яка мешкає в Америці. Народилась 
у 1997 році в Києві у родині діячів кіно: мати Галина – режисерка, батько 
Анатолій – оператор. Старший брат Іванни Тарас став письменником-
документалістом. У дитинстві дівчина мріяла стати таксисткою, потім 
фігуристкою, однак після роботи в сіткомі «Леся+Рома» вирішила бути ак-
торкою й почала активно грати в серіалах та телефільмах, таких як «Жіночі 
сльози», «Вчитель музики», «Вагома підстава для вбивства», «Бабине літо», 
«Чорна квітка». За останній мінісеріал Іванна чотири роки тому отримала 
премію «Телетріумф» у номінації: «Акторка телевізійного фільму». 
У 2013 році родина Сахно переїхала до Лос-Анджелесу. Перед переїздом за 
океан дівчина встигла зіграти в українському фільмі «Іван Сила». Три роки 
тому в Голлівуді Іванна Сахно вперше дебютувала як актриса. Знімалася в 
малобюджетних та маловідомих фільмах «Дерево тіл» та «Забрати назад не 
можна». У 2018 році за участю українки на екрани вийшли одразу два аме-
риканських блокбастери «Тихоокеанський рубіж-2» та «Шпигун, який мене 
кинув». Минулого року Іванна Сахно стала членкинею журі Міжнародної 
конкурсної програми ОМКФ. Цьогоріч зіграла головну роль у психологічному 
трилері Let It Snow українського режисера Стаса Капралова.



СЕРГІЙ ЛАВРЕНЮК: 
«У СПРАВАХ НЕОБХІДНО ЗАСТОСОВУВАТИ НОВІ ПІДХОДИ»
ОСІНЬ ПІСЛЯ ВЕСНЯНОГО КАРАНТИНУ КІНОКОМПАНІЯ SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT РОЗПОЧАЛА НА ЗНІМАЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ. НАРАЗІ УКРАЇНСЬКИЙ 
КІНОВИРОБНИК ЗАЙМАЄТЬСЯ ФІЛЬМУВАННЯМ ВІДРАЗУ ДВОХ СВОЇХ КОПРОДУКЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ: ПОВНОМЕТРАЖНОГО МІСТИЧНОГО ТРИЛЕРА EGREGOR ТА 
10-СЕРІЙНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ДРАМИ «КАВА З КАРДАМОНОМ». ТАКОЖ КІНОКОМПАНІЯ ГОТУЄТЬСЯ ДО СВІТОВОЇ ПРЕМ’ЄРИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРИЛЕРА LET IT 
SNOW. ВАРТО ЗАУВАЖИТИ, ЩО ПРАВА НА ЦЕЙ ФІЛЬМ ПРИДБАВ НАЙБІЛЬШИЙ У СВІТІ АМЕРИКАНСЬКИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР LIONSGATE ЧЕРЕЗ СВОЮ КОМПАНІЮ 
GRINDSTONE ENTERTAINMENT. ЗГОДОМ SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT УКЛАЛА НИЗКУ НОВИХ ДИСТРИБ’ЮЦІЙНИХ УГОД. ТАК, ДЕБЮТНУ ПОВНОМЕТРАЖНУ 
СТРІЧКУ РЕЖИСЕРА СТАНІСЛАВА КАПРАЛОВА ПРИДБАЛИ ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, АВСТРАЛІЯ, ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА, КАНАДА, ГРУЗІЯ, ПОЛЬЩА, ПІВДЕННА КОРЕЯ, 
ЯПОНІЯ, ГРЕЦІЯ, СІНГАПУР, КРАЇНИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ, АФРИКИ ТА ЕКС-ЮГОСЛАВІЇ. В ІНТЕРВ’Ю VGL CINEMA ПРОДЮСЕР, БІЗНЕСМЕН, ЧЛЕН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
КІНОАКАДЕМІЇ ТА АСОЦІАЦІЇ КІНОІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ, ЗАСНОВНИК КОМПАНІЇ SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT СЕРГІЙ ЛАВРЕНЮК РОЗПОВІВ ПРО УКРАЇНСЬКУ 
ПРЕМ’ЄРУ LET IT SNOW, ПРО ТЕ, ЧОМУ ДОВЕЛОСЯ ЗМІНИТИ РЕЖИСЕРА ТРИЛЕРА EGREGOR, ЧОМУ У ВИРОБНИЦТВІ СЕРІАЛУ «КАВА З КАРДАМОНОМ» ВІН 
ЗДЕБІЛЬШОГО ДОВІРЯЄ ЖІНКАМ, А ТАКОЖ ПРО ТРАНСФОРМАЦІЇ В ПІДХОДАХ ДО  РОБОТИ ПІСЛЯ САМОІЗОЛЯЦІЇ.

– Сергію, у рамках 49-го КМКФ «Молодість» відбувся спеціальний за-
критий показ психологічного трилера Let It Snow, наприкінці вересня на 
фільм чекає світова прем'єра. Коли він вийде в український прокат?
– Сподіваюся, що наступного року взимку, оскільки це різдвяна історія. 
Коли ми знімали фільм, то не думали, що у світі відбуватимуться такі 
події. Ніхто не міг передбачити пандемії. Наразі лишається тільки че-
кати на якомога швидше поліпшення ситуації у сфері кінотеатральної 
дистриб'юції та збільшення відсотка повернення глядача до кінотеатрів. 
Маємо оптимістичні надії на зимовий період, проте в сучасних умовах 
планувати щось складно. Наразі в нас є лише прогнози, і для нас вони 
невтішні. Наприклад, за останньою інформацією, яка мені траплялася, 
глядач повернеться в кінотеатри лише в середині 2021 року, і то лише по-
ловина, якщо порівнювати з аналогічним періодом до карантину. Однак 

статистика оновлюється майже щодня, тож будемо вірити, що ситуація 
стабілізується раніше.

– Жанрове кіно від вітчизняних режисерів українськими глядача-
ми сприймається зі скепсисом. Як гадаєте, Let It Snow зможе обійти в 
прокаті голлівудські трилери? 
– Міжнародні продажі Let It Snow свідчать про те, що світ зацікавився на-
шою стрічкою. Якщо продукт якісний, то немає значення, звідки режисер. 
Особливо для такого універсального жанру, як трилер. Особисто в мене 
немає жодних упереджень щодо прокату. До того ж в останні декілька 
років ми  спостерігаємо розвиток не дуже «кінематографічних» країн 
завдяки популяризації стримінгових платформ. Світ змінюється, і ми 
рухаємося в дусі часу.
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– Коли ви бралися за цей проєкт, то відразу знімали його для світового 
ринку та міжнародних онлайн-платформ. Чому не робили ставок на 
кінотеатри? І чи є у вас прогнози щодо бокс-офісу в Україні?
– Насправді, ми розраховували на кінотеатральний реліз, і в деяких 
країнах на сьогодні ці домовленості підтверджено. Наприклад, у Грузії, 
Сінгапурі та в Азії Let It Snow показуватимуть у кінотеатрах. У США фільм 
представлять на VOD-платформах. 
Про бокс-офіс в Україні складно щось говорити. Ми плануємо прокат, як я 
уже зазначив, згідно з прогнозами щодо відвідуваності кінотеатрів. Якими 
темпами це відбуватиметься – ніхто не розуміє. Світ кіно вперше опинив-
ся в такому колапсі. Голлівудські студії зараз постійно відтерміновують 
заплановані релізи.  Половина з них взагалі не вийшла або й не вийде в 
прокат, як, наприклад, «Мулан». Студія-виробник вирішила презентува-
ти його тільки на Disney+. Щоправда, керівництво компанії пішло й на 
певний компроміс, вирішивши показати фільм на великих екранах у тих 
країнах, де немає цієї платформи. 

– Ваша співпраця зі Станіславом Капраловим триває. Наразі це новий 
проєкт – EGREGOR, хоча ви починали фільмувати цей містичний три-
лер з іншим режисером.
– Так, ми відновили фільмування EGREGOR'у, яке довелося зупинити на 
два роки. Спочатку в нас відбулася зміна сторін копродукції, потім режи-
сера, після цього вносили правки в сценарій… Навесні мали поновити 
процес виробництва, але карантин змінив наші плани. Наразі в нас теж 
є певні виклики, адже в історії знімаються іноземні актори. Однак і досі 
не всі кордони відкриті, тож це додає перешкод у виробництві. Наша го-
ловна зірка – Омрі Роуз. На Let It Snow він працював співсценаристом, але 
насправді Омрі американський актор. У його творчому доробку – «Ліга 
справедливості» та «Непокора». Його партнеркою по фільму є Олена Лав-
ренюк, ще одну жіночу роль, досить несподівану для себе, виконує відома 
модель Валерія Карман. В її акторській діяльності участь у EGREGOR'і 
стане другою роботою, перша – фільм «Маяк» з Віллемом Дефо і Робер-
том Паттінсоном. Також у нас задіяні відомі польські актори: Даніель 
Ольбрихський, який грав у стрічці «Вогнем і мечем» і є найулюбленішим 
актором режисерів Анджея Вайди та Кшиштофа Зануссі, а також Анджей 
Зелінський, відомий своїми ролями в серіалі «Ватага» виробництва HBO 
та фільмі «Піаніст» Романа Полянського.

– Головна інтрига – зміна режисера EGREGOR'у. Чому довелося вдатися 
до такого ходу?
– Попередній режисер Любомир Левицький мав їхати на проєкт в Амери-
ку, він фізично не міг зняти фільм у ті терміни, які в нас були встановлені. 
Тож ми домовилися з Любомиром, що він передасть EGREGOR своєму 
молодому колезі. Незважаючи на це, у трилері простежуватиметься рука 
Любомира.

– У Любомира та Стаса є спільні риси в роботі?
– Спільне в них те, що вони орієнтуються на комерційний західний про-
дукт. Обидва режисери налаштовані робити західну картинку. Очевидно, 
що в українських фільмів є своя візуальна специфіка, але в нас виробляють 
не так багато суто комерційних фільмів, які розраховані на міжнародний 
прокат. 

– Продовжуючи тему візуальної складової: після виходу тизера «Кава 
з кардамоном» багато хто відзначив якість картинки. Це відео знімав 
Станіслав Капралов, і було б логічно, якби він продовжив працюва-
ти над проєктом як режисер, але ви вирішили віддати серіал Марині 
Степанській. Чому?
– По-перше, у Стаса накладалися графіки одного проєкту з іншим. По-
друге, я думаю, що це не зовсім його фільм. «Кава з кардамоном» – це 
історично-романтична костюмована сага, й очевидно, що це жіноча 
історія. Власне, тому шоуранером цього серіалу є Олена Лавренюк, яка 
до того ж виконує головну роль. Олена із самого початку роботи над 
проєктом займалася девелопментом та розвитком сюжетних ліній. Ба-
гато працювала з авторкою книги «Мелодія кави у тональності кардамо-
ну» Наталією Гурницькою, адже наш серіал є екранізацію цього твору. 

Адаптація книги у сценарій тривала понад два роки. Загалом компанія 
Solar Media займається цим проєктом чотири роки.

– Сергію, ви працюєте в напрямку популяризації українського кіно на 
міжнародному ринку. Наразі копродукція – це єдиний шлях, щоб за кор-
доном на нас почали звертати увагу?
– Ні, якщо говорити суто про фестивальне кіно – успіх вітчизняних 
стрічок очевидний і без копродукції. Це був чистий національний продукт 
без фінансування чи продюсування з боку інших країн. Однак у таких ви-
падках багато залежить від сейлз-агентів і кінофестивальних відбірників. 
Також успіх цих фільмів на міжнародних кінофестивалях – це ще й добре 
виконана робота продюсерів, яким вдалося переконати іноземних колег.

– Кіноіндустрія після пандемії вже оживає?
– В Україні виробництво поволі оживає, але радше всупереч, ніж за-
вдяки. Просто наші люди не можуть стільки часу сидіти без роботи. До 
того ж фінансування не є збалансованим, у сенсі того, що мало відбутися 
два пітчинги, а по суті був один. Люди скучили за процесом і хочуть 
фільмувати. Питання в іншому: що буде з фінальним продуктом? Де його 
можна буде продавати, показувати, і взагалі, як зміниться кіноіндустрія 
після пандемії? Очевидно, вона зазнає трансформацій в контексті 
дистриб'юції, каналів збуту та переглядів.

– Темпи виробництва контенту пришвидшаться?
– Найімовірніше, зменшаться бюджети. Думаю, Голлівуд менше ризикувати-
ме й на нього чекає розшарування, тобто залишаться великі проєкти, такі як 
«Месники», DC, Marvel, Disney, де бюджет не менший ніж 100 – 200 млн дол. 
Мені здається, найбільше постраждає середня ланка – фільми з бюдже-
том середнього рівня мають великі ризики. Мегабюджетне кіно працює і 
збирає солідний бокс-офіс. У малобюджетного кіно ризики пропорційні 
сумам, тож з ним нічого не станеться.

– Ви людина бізнесу, а значить, звикли будувати стратегії та рухатися 
чітким курсом. Весна 2020 року показала, що не все можна спланувати 
та спрогнозувати. Як змінилися ваші підходи в роботі? Ви стали більш 
гнучким у справах чи ще більш вибагливим до партнерів?
– Пандемія дала людству зрозуміти, що сьогодні вже треба жити по-іншому. 
Реальність привчає нас не будувати довгострокових планів. Такі стратегії 
в сучасних умовах нездійсненні. Натомість треба зосереджуватися на ко-
роткостроковому плануванні. Ось, наприклад, ми знімаємо EGREGOR і не 
знаємо, чи всі актори зможуть приїхати на свої зміни, адже пандемія впли-
нула на можливості пересування. У цьому процесі нам доводиться прийма-
ти швидкі рішення. Таким чином у нас змінилося вже чотири польських 
актори. Сьогодні є одна ситуація, а що буде завтра – побачимо.

– Як же тоді прораховувати бюджети фільмів, якщо не зрозуміло, 
скільки триватиме фільмування й чи зможе себе окупити проєкт?
– Якщо брати наші проєкти, то це ті фільми, які були в девелепменті про-
тягом останніх 3-4 років. Щодо проєктів на перспективу, ми беремося за 
нові ідеї. Моя особиста думка: чекати на краще треба не пасивно, а робля-
чи певні роки назустріч цьому моментові. Потрібно шукати можливості, 
боротися з викликами. Якщо світ змінюється, то й у справах необхідно 
застосовувати нові підходи, і це неодмінно дасть результат. 

– Пандемія відкрила якісь перспективи для України у світі?
– Ні, скоріше сталося скорочення можливостей країни. Так, є думка, що 
подібні ситуації відкривають нові можливості, але наразі я не бачу пер-
спектив для України в сенсі кінематографу. Співробітництво із західними 
компаніями – європейськими та американськими, хоч і відбувається, але 
є суттєва проблема з акторами та їхнім страхуванням. На сьогодні важко 
підписати контракт з американським актором, якщо він є членом/член-
кинею Акторської гільдії або профспілок. У таких випадках обов’язково 
потрібне страхування, а воно забороняє в умовах пандемії їхати в країну, 
яка для них не надто відома. Також у порядку страхування в подібних ви-
падках є пункт про щеплення, яке неможливо зробити, бо немає вакцини, 
тому великі проєкти за участю Голлівуду чекають свого часу.
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ЗУСТРІЧ З ВІНОМ ДІЗЕЛЕМ – ЦЕ ЗАВЖДИ ПОДІЯ, ЯКА РОЗВИВАЄТЬСЯ ЗА ВЛАСНИМ, ЧАСТО НЕПЕРЕДБАЧУВАНИМ СЦЕНАРІЄМ. АКТОР, ЯКИЙ ВДИХНУВ ЖИТТЯ В ОБРАЗИ 
НЕЗЕМНОГО МІНІАТЮРНОГО ГРУТА З «ВАРТОВИХ ГАЛАКТИКИ» І БІЛЬШЕ НІЖ ЗЕМНОГО БРАВОГО ГОНЩИКА ДОМІНІКА ТОРЕТТО З «ФОРСАЖУ», НІКОЛИ НЕ ПРИХОДИТЬ 
НА ЗУСТРІЧ ОДИН. ВІН ЗАВЖДИ Й УСЮДИ З ДРУЗЯМИ ТА ПОМІЧНИКАМИ, ЩО, ВТІМ, ОДНЕ Й ТЕ САМЕ. АЛЕ НАЙЖАХЛИВІШЕ, ВІН ДІЗЕЛЬ МАЙЖЕ НІКОЛИ НЕ ПРИХОДИТЬ 
ВЧАСНО. ВІН ВРИВАЄТЬСЯ, ЯК ВИХОР, КОЛИ ВЖЕ ВТРАЧАЄШ БУДЬ-ЯКУ НАДІЮ НА ІНТЕРВ'Ю. ПРИ ЦЬОМУ НА ЙОГО ОБЛИЧЧІ ПОСМІШКА, ГУЧНИЙ НИЗЬКИЙ ГОЛОС НЕ 
ПОТРЕБУЄ РУПОРА, А НА ФУТБОЛЦІ ЗАЗВИЧАЙ МОЖНА ПРОЧИТАТИ ЯКИЙСЬ КРУТИЙ НАПИС. НА ПОПЕРЕДНІЙ ЗУСТРІЧІ В ЛАС-ВЕГАСІ НА НЬОМУ БУЛА ФУТБОЛКА З НАПИСОМ: 
«У МЕНЕ НЕМАЄ ДРУЗІВ, У МЕНЕ Є СІМ'Я». ЦЬОГО РАЗУ НА ЗУСТРІЧІ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЬКОМ ГОТЕЛІ LONDON НА ЙОГО ШИРОКИХ ГРУДЯХ КРАСУВАЛАСЯ  БІЛА ФУТБОЛКА З 
КОНТУРОМ КАРТИ ЄВРОПИ ТА НАПИСОМ НА РУКАВІ «ОДНА РАСА».

Хто міг тоді знати, що це буде одне з останніх інтерв'ю «вживу», перед 
тим як увесь світ натисне на паузу в очікуванні відповіді на запитання: 
«Що ж робити з цим новоприбулим вірусом?». А фільм «Бладшот», 
що базується на однойменному коміксі видавництва Valiant Comics, 
у якому Він Дізель зіграв головну роль, повністю провалиться в 
прокаті й у терміновому порядку одним з перших буде переведений з 
екранів кінотеатрів прямо в онлайн. У той сонячний березневий день 
Він Дізель був веселий і гучноголосий, постійно поривався показати 

сімейні відео дітей на своєму телефоні. При цьому кілька разів у нього 
на очі наверталися сльози. Є щось обеззброююче в тому, коли бачиш 
чудернацького лисого громилу, який то сміється, то плаче, але не 
приховує своїх бурхливих емоцій. Дивно, що він тільки один раз зіграв 
у класичній комедії – у фільмі «Лисий нянька: Спецзавдання», де втілив 
образ колишнього морського піхотинця, який охороняє п'ятьох дітей. 
Ось він, справжній супергеройський образ. Де там Ксендеру Кейджу 
або навіть Ріддіку!

ВІН ДІЗЕЛЬ: 
«Я СУПЕРЩАСЛИВА ЛЮДИНА!»
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– У фільмі «Бладшот» ти зіграв роль супергероя, відродженого за 
допомогою нанотехнологій. Це один з найулюбленіших героїв у 
середовищі військовослужбовців. Як ти думаєш, чим саме приваблюють 
супергерої, адже їх так легко перетворити в машини смерті? 
– Гарне запитання. Можливо, тому, що дуже багато людей у світі 
відчувають свою неповноцінність? Чи тому, що в людей є комплекси
й вони не впевнені в собі? І саме тому людей так приваблює можливість 
опинитися на місці супергероя й дізнатися, що відчуває людина, яка 
має суперздібності.
 
– Говорячи про суперздібності, у цьому фільмі ти не тільки зіграв 
головну роль, але й став його продюсером. Якщо подивитися 
на твою фільмографію, то легко помітити, що більшість кінокартин, 
у яких ти знімався, ти сам і продюсував. Таке подвійне завдання 
полегшує процес створення фільмів чи, навпаки, робить його для 
тебе складнішим?
– Я часто кажу, що в той момент, коли я потрапляю нарешті на 
знімальний майданчик, починається найкраща й найлегша частина 
моєї роботи. Дійти до цієї фази і створити щось вартісне з нічого, з 
повітря, – це найважче. Дуже давно, коли я ще був дитиною з бідної 
сім'ї і їздив у нью-йоркському метро,   я вірив у те, що обов'язково коли-
небудь стану найбільшою зіркою. Але тепер я в іншому становищі. 
Ще років десять тому звучало неймовірно круто, що за тобою стоять 
популярні франшизи: і «Ріддік», і «Вартові галактики». А зараз я 
відчуваю себе таким собі божевільним ученим, якому обов'язково 
потрібно знаходити нові ідеї. І це найважча робота. Я б навіть сказав, 
що вона прирікає тебе на самотність. Адже звідки їх взяти, ці ідеї? Як 
не розчарувати своїх фанатів і непохитно підтримувати їхній інтерес 
до того, чим ти займаєшся? Тому, коли ви дивитеся «Визнайте мене 
винним» чи «Бладшот», то ви не можете не відчути того, що я завжди 
віддаю своїм фільмам частину своєї душі.

– Потрібно визнати, що в тебе справжній талант збирати навколо 
себе прекрасних акторів. У цьому фільмі разом з тобою знімався Гай 
Пірс. Що ти можеш розповісти про роботу з ним?
– Гай Пірс не тільки неймовірно талановитий, він ще й чудова людина. 
Працювати з ним величезне задоволення. Коли ми вже відзняли 
половину матеріалу, Гай мені сказав: «Слава Богу, що в мене за плечима 
є досвід зйомок у фільмі «Пам’ятай!». Мені здається, що саме зйомки в 
«Пам’ятай!» підготували мене до зйомок у «Бладшоті»!

– Твої фільми вирізняються тим, що часто зйомки відбуваються 
в екзотичних географічних локаціях. Наприклад, «Бладшот» 
фільмувалив Південній Африці. Чому ти обрав саме цю країну, чим 
вона тебе привабила?
 – Уся справа в тому, що на наступний рік після виходу на екрани фільму 
«Лисий нянька: Спецзавдання» до мене звернувся Нельсон Мандела. 
Це було у 2006 році. Він розповів мені, що його смертельно хвора 
племінниця висловила бажання отримати мій автограф на відеокасеті 
з цим фільмом. Слід зауважити, що я завжди захоплювався Манделою. 
Ми навіть дні народження святкуємо в один день! 
Я прекрасно пам'ятаю, як в юності їхав у поїзді метро в Нью-Йорку 
й думав про те, що це ж, мабуть, щось означає, що такий альтруїст, 
як Нельсон Мандела був народжений в один день зі мною. Насправді 
я дуже цим пишався! Так ось, спілкуючись з ним, я пообіцяв самому 
собі, що коли-небудь я обов'язково приїду в цю країну і зніму там 
фільм. І коли ми вирішили знімати «Бладшот», я сказав, що буду 
знімати його тільки в Південній Африці. І я мав рацію, що наполіг на 
цьому. Це було чудово! Я взяв на зйомки своїх дітей. І вони щодня там  

вивчали мову зулу. А потім, коли зйомки добігали кінця, моя дочка Ханія 
і мій син Вінсент виступили перед усією знімальною групою, майже 500 
осіб, і вся їхня програма була цією мовою! Вони танцювали й співали, у мене 
все записано на телефоні. Це було просто чудово! Пам'ять на все життя! 

– У восьмому «Форсажі» разом з тобою знялася уродженка Південної 
Африки Шарліз Терон. Це була ваша перша спільна робота?
– Насправді ми повинні були зніматися разом ще у 2000 році  в «Азартних 
іграх». Це був єдиний фільм, коли я відмовився від ролі, про що, до 
речі, ніколи не пошкодував. З тих пір нам з Шарліз ніяк не вдавалося 
зустрітися на знімальному майданчику. Але коли наша зустріч нарешті 
відбулася, а це сталося на Кубі, то, незважаючи на те що всі попередні 
дні там стояла відмінна погода, в одну мить вдарив сильний грім і небо 
перерізала незвичайна блискавка! Це був справжній знак згори!

– А як щодо Хеллен Міррен, як тобі вдалося її залучити?
– Може, бути важко повірити, але Хеллен Міррен в одному з інтерв'ю 
зізналася, що вона обожнює Віна Дізеля. Так, так і сказала: «Люблю 
і мрію з ним знятися у «Форсажі». Звичайно, усі журналісти відразу 
підхопили цю новину й рознесли по всьому інтернету. А потім ми 
зустрілися з нею на одній з вечірок. І ось переді мною постає чарівна 
жінка, талановита актриса, лауреат премії «Оскар», яка обіймає мене 
й каже, що, хоч я і не знаю, хто вона така, але вона любить мене 
(сміється), і чому ж я й досі не запросив її на зйомки? Що мені було 
робити в такій ситуації? Звичайно, я терміново організував робочу 
зустріч зі сценаристом і режисером стрічки у себе на віллі 
в Домініканській республіці й не відпускав їх звідти тиждень, до того 
часу поки вони не вставили в сюжет стрічки роль для Хеллен Міррен. 
І слава Богу! Тому що завдяки її героїні сценарій фільму тільки виграв, 
не кажучи про те, що працювати з такою актрисою одна насолода.

– Чи змінився стиль твого водіння з тих пір, як ти знявся у «Форсажі»? 
Ти сам любиш поганяти?
– Ні. Я своє відганяв. Повір, нічого так не змінює твій стиль водіння, як 
народження дітей і відчуття відповідальності не тільки за своє, а й за 
їхнє життя. Крім того, на зйомках мені доводиться більше репетирувати 
з каскадерами, ніж самому брати участь 
у гонках. Гонки для професіоналів. І це правильно. А всі інші можуть 
отримувати справжню насолоду від запаморочливих трюків і віражів 
з інтенсивним викидом адреналіну під час переглядів наших фільмів, 
причому обов'язково на великих екранах.

– Як ти думаєш, діти підуть твоїми стопами? 
– Вони вже кращі! Вони просто неймовірні! Мабуть, усі пам'ятають, як 
я зганьбився сім років тому, коли опублікував на своїй сторінці 
у фейсбуці відео, у якому заспівав караоке. Так ось, з того часу я став 
співати ще більше. І ось тепер моя чотирирічна донька Полін ходить 
по дому й виспівує ті самі пісні, які співаю я! Звичайно, моє серце 
при цьому просто тане. Мої діти – це те, заради чого я живу! Коли ми 
нещодавно їздили в Карібіку, то крім буржуазного відпочинку 
на яхті ми поїхали всі разом і в місцевий дитячий притулок. Знаєте, що 
сказали мої діти? «Ви всі тепер частина нашої великої родини». 
У всіх були сльози на очах, чесно! Я суперщаслива людина, тому що 
в мене є такі дивовижні діти!

Спеціально для VGL cinema Лєна Бассе, Лос-Анджелес, 2020
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КІНОТЕАТР 
МАЙБУТНЬОГО:
ПАНОРАМНИЙ ЕКРАН ТА ВІДСУТНІСТЬ ЧЕРГ

У новому кінотеатрі мережі Multiplex, який розташувався в ТРЦ Retroville, 
8 залів. Один з них має особливу технологію проєктування зображення 
– ScreenX. Якщо зазирнути всередину цієї кінозали на 1 163 особи, то поба-
чимо, що центральний екран стоїть в оточенні двох бічних трансляторів зо-
браження. Основні сцени фільму показують на головному екрані, а бічні слу-
гують для збільшення композиції кадру. За рахунок цього в глядача виникає 
надреалістичне відчуття, що він опинився всередині фільму.

«Наш новий екран ScreenX приваблює глядачів, адже це нові вибухові вражен-
ня від перегляду. У кінозалі транслюється лише спеціальний контент: це лише 
ті фільми, які знімаються за спеціальною технологією. Наприклад, нині добігає 
кінця прокат стрічки «Поїзд в Пуссан 2: Півострів», наступний фільм, який 
ми зможемо повноцінно транслювати в цій залі, – «Мулан». У майбутньому 
сподіваємося оновлювати програму частіше», – розповів CEO Multiplex Роман 
Романчук.

Потрібного ефекту можна досягти, тільки якщо для бічних екранів спеціально 
знімали додаткові сцени під певним кутом трьома камера одночасно. Саме це 
дозволяє продовжити перспективу зображення й занурити глядача у фільм. 
Світові студії кіновиробництва вже почали це робити. Так, серед релізів, які 
спеціально готувалися для формату ScreenX: «Поїзд в Пуссан 2: Півострів», 
«Мулан», «007: Не час помирати», «Чорна вдова», «Диво-жінка: 1984», 
«Kingsman: Золоте кільце», «Чорна пантера», «Чаклунка: Повелителька темря-
ви», «Людина-павук: Далеко від дому», «Шазам!», «Капітан Марвел» та інші.  
В Україні наразі немає досвіду створення стрічок з подовженою перспективою. 
І, за словами Романа Романчука, Multiplex повністю готовий разом зі своїм 
партнером допомогти вітчизняним кіновиробникам створювати фільми для 
панорамного екрана ScreenX.

«Компанія Multiplex має ексклюзивні права щодо розвитку новітньої технології 
на території України. Ми комунікуємо з українськими продакшнами стосов-

НАПРИКІНЦІ ЛІТА МЕРЕЖА MULTIPLEX У ТРЦ RETROVILLE ВІДКРИЛА ПЕРШИЙ У КИЄВІ КІНОТЕАТР ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ ПАНОРАМНИМ ЕКРАНОМ. ЗАВДЯКИ КУТУ ОГЛЯДУ 270 ГРАДУСІВ 
ГЛЯДАЧ МОЖЕ ПОВНІСТЮ ПОРИНУТИ В АТМОСФЕРУ ФІЛЬМУ. ЗАУВАЖИМО, ЦІЄЮ УНІКАЛЬНОЮ НОВІТНЬОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ ОБЛАДНАНО ЛИШЕ 316 КІНОЗАЛІВ У 34 КРАЇНАХ СВІТУ.
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но виробництва контенту для екрана ScreenX. Наш світовий партнер готовий 
підключитися практично в той момент, коли з’явиться проєкт, який можна 
буде фільмувати. Іншими словами, у нас є розуміння того, як дати інформацію 
стосовно виробництва контенту для ScreenX», – стверджує Роман Романчук.

Загалом в Україні це вже другий екран із кутом огляду 270 градусів. Перший 
кінотеатр з  технологією ScreenX в Україні був відкритий також мережою 
кінотеатрів Multiplex в Одесі. Наступний ScreenX встановлять знову в Києві, 
а далі фільми з ефектом присутності будуть дивувати кіноманів у Харкові, 
Дніпрі та Львові.

«У компанії Multiplex є стратегія розвитку технології ScreenX в Україні, але 
вона коригується згідно із ситуацією на ринку, оскільки це вельми коштов-
ний захід. Наразі ми не вибудовуємо чітких планів далі 2021 року, але маємо 
сподівання, що в листопаді-грудні ситуація в кінобізнесі стане більш прогно-
зованою», – додає Роман Романчук.

Крім панорамного екрана, завдяки якому глядач не просто переглядає фільм, а 
й занурюється в його реальність, у новому кінотеатрі Multiplex у ТРЦ Retroville 
відсутні черги. Відвідувач при вході в кінотеатр сканує QR-код і далі вільно 
пересувається локаціями закладу. У попкорн-маркеті можна забезпечити себе 
всім необхідним, а уникнути додаткових контактів і скупчення людей допо-
можуть каси самообслуговування. До речі, обравши функцію Refill, у гостя 
з’являється можливість безлімітного доступу до напоїв. Поціновувачі десертів 
знайдуть у холодильниках італійське морозиво Gelato Cinemato. Ексклюзив-
ний продукт з різними смаками розробляла команда сицилійців спеціально 
для відвідувачів мережі кінотеатрів Multiplex.

Зручним та сучасним кінотеатр залишиться й у холодну пору року, адже, 
відмовившись від звичного гардеробу та встановивши сучасні шафи-локе-
ри, мережа позбавила своїх клієнтів ще однієї черги, яка була неминуча після 
кіносеансу.

Поступово Multiplex планує апгрейдити всі кінотеатри мережі, зробивши пе-
ребування людей у них надкомфортним та приємним.

м. Київ
пр. Правди, 47, ТРЦ "Retroville"
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МИХАЙЛО ІЛЛЄНКО:
«ВИКЛАСТИ ВЕСЬ АРХІВ «ВІДКРИТОЇ НОЧІ» У ЗАГАЛЬНИЙ ДОСТУП 
НЕМОЖЛИВО, АЛЕ НАМ ПІД СИЛУ ЗРОБИТИ ДЕЩО ЦІКАВІШЕ» 
ОДИН КЛІК – І ПОВНЕ ЗАНУРЕННЯ У ВІРТУАЛЬНИЙ КОСМОС. ПЛИВУЧИ ЗОРЯНИМ НЕБОМ, РОЗГЛЯДАЄМО ЗОБРАЖЕННЯ НАВКОЛО СЕБЕ, ПОРИНАЄМО У 
СФЕРИЧНІ ВІДЕО. У НИХ ПРИХИЛЬНИКИ КІНОФЕСТИВАЛЮ «ВІДКРИТА НІЧ» ВПІЗНАЮТЬ СЮЖЕТИ СТРІЧОК, ЯКІ ТОЧНО БАЧИЛИ В РІЗНІ РОКИ, СИДЯЧИ 
ПРОСТО НЕБА ТА НАСОЛОДЖУЮЧИСЬ КОРОТКИМ МЕТРОМ РЕЖИСЕРІВ, ЯКІ ПОПРИ ЮНИЙ ВІК ПОДАЮТЬ ВЕЛИКІ НАДІЇ. СЬОГОДНІ МИ ЗНАЄМО, ЩО КОЛИШНІ 
ДЕБЮТАНТИ ВИПРАВДАЛИ ОЧІКУВАННЯ Й ПРОДОВЖУЮТЬ ФІЛЬМУВАТИ ТА ОТРИМУВАТИ ВИЗНАННЯ ВІД ЖУРІ КІНОФЕСТИВАЛІВ ПО ВСЬОМУ СВІТУ. ОДНАК 
ПЕРШИЙ СВІЙ КІНОПРИЗ ВОНИ ОТРИМАЛИ САМЕ НА «ВІДКРИТІЙ НОЧІ», ЯКА НИНІ ВИРІШИЛА РОЗШИРИТИ СВОЇ ГОРИЗОНТИ Й ПІДКОРИТИ ОНЛАЙН-ВСЕСВІТ 
З НОВИМ ПРОЄКТОМ «ВІДКРИТА НІЧ. ЗОРЯНИЙ ПРИСКОРЮВАЧ». ЗВІСНО, VGL СINEMA НЕ МІГ ОМИНУТИ УВАГОЮ ІННОВАЦІЇ, ТОЖ З ПЕРШИХ ВУСТ АВТОРА 
«ЗОРЯНОГО ПРИСКОРЮВАЧА», РЕЖИСЕРА ТА ІНІЦІАТОРА КІНОФЕСТИВАЛЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-РЕЖИСЕРІВ МИХАЙЛА ІЛЛЄНКА МИ ДІЗНАЛИСЯ, ЯК НАРОДИЛАСЯ 
ТАКА ЦІКАВА ІДЕЯ, ЯК ВОНА ПРАЦЮВАТИМЕ НА ПРАКТИЦІ ТА ЕПІЗОДИ ЯКИХ ФІЛЬМІВ ПОБАЧИМО У ВІРТУАЛЬНОМУ СВІТІ «ВІДКРИТОЇ НОЧІ».

– Михайле Герасимовичу, як народилася інноваційна ідея? 
– Уже кілька років команда фестивалю готує ретроспективні програми. 
І назрів крок, який ми мали зробити, інакше втратили б архів кіноробіт, 
що брали участь у найперших «Відкритих ночах». У колекції фестивалю 
зберігаються касети з 97-го року, 98-го, 99-го, початку двохтисячних... 
Архів треба було опрацювати. На початку літа ми отримали «добро» від 
Українського культурного фонду – бо проєкт реалізується завдяки його 
фінансовій підтримці – і взялися до втілення «Зоряного прискорюва-
ча»… Карантин вніс корективи в початковий задум: час реалізації зсу-
нувся, і сам проєкт зазнав трансформації – став повністю віртуальним. 
Але були й несподівані позитиви: знайшовся час на те, що відкладалося. 
У самоізоляції ми вирішили перевірити, чи не посипалися часом касети? 
Виявилося, практично всі можна оцифрувати, хоча на деяких VHS якість 
погана. Однак тоді, під час перших «Відкритих ночей», ми були обмежені 
в можливостях. Бувало й таке, що студенти приносили касети для участі 
в кінофестивалі, а потім на заході перезнімали з екрана на плівку, тому 

що мали фільм в єдиному екземплярі. Виходила якість погана, але що по-
робиш, якщо фільм хороший?! Час від часу в нашої команди виникали ідеї 
провести інспекцію касет, але якось відкладали це через більш нагальні 
потреби. І от коли все зупинилося, ми почали переводити плівку в цифру. 
Почали з тих фільмів, які були помічені на фестивалі журі й мали призи. 
Так народилася ще одна ідея – записати інтерв’ю з режисерами фільмів, 
щоб люди побачили, що у 97-му році це був дебют з фільмом на VHS'ці, а 
тепер це Валентин Васянович, який здобуває призи міжнародного рівня. 
Ми втілили ідею цього року, коли готувалися до «23-го дублю»: створили 
програму «Ретроспектива. Перші кроки». Вийшов такий нібито перехід, 
місток від цьогорічного фестивалю в минуле, до презентації архіву. Ми 
не можемо викласти весь архів «Відкритої ночі» у загальний доступ, бо є 
авторські права, але ми можемо зробити дещо більш цікаве, що привер-
не увагу молодого покоління до кінофестивалю. Мені здається, що таким 
чином ми зможемо показати молоді, що в будь-який час є можливість 
реалізувати свій творчий потенціал.
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«Відкрита ніч. Зоряний прискорювач» – інтерактивний онлайн-ар-
хів фестивалю «Відкрита ніч» – інноваційний, технологічно-ак-
туальний і водночас демократичний формат, що переосмис-
лить історію фестивалю за понад 20 років. У проєкті поєднанi 
два найактуальніших світових тренди в сучасному кіновироб- 
ництві – віртуальна реальність (VR) і доповнена реальність (AR). 
 
Інтерактивний онлайн-архів фестивалю «Відкрита ніч» стане кей-
сом, у якому органічно поєднаються мультимедійне переосмис-
лення й новий погляд на архівний матеріал. 

– Як працюватиме «Зоряний прискорювач» на 
практиці?
– Дуже просто – не виходячи з власної оселі, за до-
помогою лише комп’ютерної миші можна буде по-
дорожувати космосом «Відкритої ночі». У зоряному 
просторі на нашому онлайн-ресурсі кожен зможе зу-
пинятися на окремих зірках і відкривати вікно ночі, 
у якому ховається певний фрагмент доленосного для 
того чи іншого режисера фільму. До речі, серед ко-
манди, яка працює над візуальною складовою «Зо-
ряного прискорювача», художники, дизайнери та 
програмісти наших партнерів Sensorama. Зазирнув-
ши в одне віконце, через 5-7 секунд летимо до іншого 
й дивимося наступний фрагмент, але вже з іншої 
стрічки – і так до нескінченності. Ми перемонтува-
ли епізоди так, щоб вони полемізували один з одним. 
Тобто від фрагмента з фільму Васяновича вирушаємо, 
наприклад, до 5-секундної сцени з короткого метра 
Олеся Саніна, а потім до Марини Вроди, – але це так, 
для прикладу. Повний перегляд фільмів тут буде не-
можливий, але якщо комусь із фахівців кіноіндустрії 
треба буде весь фільм подивитися, можна звернутися 
до нашого архіву й ми надамо таку можливість.

– Після запуску проєкту фрагменти з усіх фільмів 
фестивалю можна буде побачити у «Зоряному 
прискорювачі»?  
– Нині ми зосереджені на роботах ранніх програм 
фестивалю 1990–2000-х, багато з них, на жаль, зали-
шилися невідомими для глядацького кола. Створен-
ня цих фільмів-невидимок припадає на роки, про які 
говорили: «Українського кіна немає», – незважаючи 
на те, що серед цих фільмів були переможці престиж-
них міжнародних фестивалів. Якщо мені не зраджує 
пам’ять, таких робіт, над якими ми зараз працюємо, 
приблизно 50. Однак ми на цьому не зупинимося, 
будемо запалювати все нові й нові зірки. Залуча-
тимемо й більш сучасні фільми. Хоча, звісно, чим 

більша дистанція між дебютом і сьогоденням, тим цікавіше спостерігати 
за історією розвитку та становлення режисера. Наприклад, згаданий вище 
Васянович має мільйон призів, і цікаво ж подивитися, з чого він починав.

– Михайле Герасимовичу, а ви вже пробували літати зоряним простором 
«Відкритої ночі»? 
– Над проєктом працює велика команда. Якщо говорити про загальну 
картинку того всього – мені надсилали декілька пропозицій з виглядом 
віконець. Анімація цікава: десь кіт з’являється, десь вечірня або нічна сце-
на. Думаю, у спеціальних окулярах узагалі має бути дуже видовищно. На-
певно, для молоді так буде цікавіше знайомитися з історією фестивалю, і 
в такий цікавий спосіб ми підігріємо азарт до участі в наших конкурсних 
програмах.

– В офлайн-форматі кінофестивалю «Зоряний прискорювач» має шанси 
стати додатковою атракцією для глядачів?
– Рано загадувати так далеко наперед. Звісно, хочеться і офлайн. Але зараз 
ми зосереджені на презентації, яка має відбутися в жовтні. Ми плануємо, 
що 10 жовтня відбудеться концерт та презентація проєкту. Далі впродовж 
кількох днів проведемо серію онлайн-лекцій щодо проєкту. Стартуємо, а 
далі «Зоряний прискорювач» шукатиме свій маршрут. 

І Н Т Е Р В ' Ю



П О Д І Я

ВІДКРИТА НІЧ. ДУБЛЬ 23
НА ЦЬОГОРІЧНОМУ КІНОФЕСТИВАЛІ «ВІДКРИТА НІЧ» ГОЛОВНИЙ ПРИЗ СТУДЕНТИ-РЕЖИСЕРИ ПОДІЛИЛИ НАВПІЛ, А ЖУРІ ТАК ВРАЗИЛА ОДНА ЗІ СЦЕН, ЩО 
ВОНИ ПРИДУМАЛИ СПЕЦІАЛЬНУ НОМІНАЦІЮ, ЯКУ ПРИСВЯТИЛИ ДОМАШНІМ ЗАКРУТКАМ.

На залитому золотом від останніх променів призахідного сонця Арт-При-
чалі 14 серпня почали збиратися гості та учасники кінофестивалю «Від-
крита ніч. Дубль 23». Цьогоріч церемонія нагородження відбувалася на 
два місяці пізніше, ніж зазвичай. Вона виявилась особливою ще й тим, 
що їй передували онлайн-покази стрічок-учасниць. Дві доби поспіль до 
початку офлайн-церемонії глядачі могли дивитись на офіційному сайті 
програму кінофестивалю «Відкрита ніч», до якої цього разу увійшов 31 
проєкт. Крім того, усі, хто дистанційно переглянув той чи інший фільм, 
міг його вподобати й таким чином повпливати на результати голосування 
за Приз глядацьких симпатій. Зрештою, хлопавку від найсуворішого судді 
будь-якого заходу отримав фільм про самоізоляцію. Професійне журі, до 
складу якого увійшли кінопродюсерка, членкиня Української кіноакадемії 
Наталія Лібет, співзасновниця та виконавча директорка Української Кіно-
академії, співзасновниця та директорка проєкту Dzyga MDB Анна Мачух, 
актриса театру та кіно Ірина Мак, оператор та кінорежисер Вадим Ільков, 
не змогли визначитися з переможцем й розділили головний приз навпіл. 
Тож по 50 тисяч гривень на майбутні проєкти отримали режисери Валерій 
Шевченко та Іван Шоха. Стрічки цих та інших режисерів отримали ще по 
декілька хлопавок у різних номінаціях.

Перші 50 тисяч гривень здобула робота, яка є адаптацією оповідання 
Антона Павловича Чехова «Зловмисник». 

«На другому курсі Михайло Герасимович дав нам завдання – зробити 
адаптацію класичного літературного твору. Ідея цікава: взяти вже готовий 
твір, який перевірено часом, і перенести події оповідання в сьогодення. 
Однак мій пошук був доволі складним, і зрештою я зупинився на опові-
данні Чехова «Зловмисник». Історія камерна: два-три персонажі, одне 
приміщення – для студентського фільму на 10 хвилин це оптимальний 
варіант. Швидко написався сценарій, але в процесі підготовки до зйомки 
з’явилося відчуття того, що до чеховської історії потрібно ще щось. Так 
виникла ідея показати героя в його рідному середовищі, щоб він «ожив», 
інакше йому важко буде співчувати. Коли ми подавали фільм на «Відкриту 

ніч», у мене було відчуття того, що фільм вийшов. Перемога дає надію й 
віру в те, що під ногами тверда дорога, а не болото», – розповів про зйомки 
стрічки «Зловмисник» та про здобуття головного призу режисер Валерій 
Шевченко.

Його колегу Івана Шоху на зйомки фільму-переможця «Шпілі-Вілі» на-
дихнули звичайні посиденьки з друзями, під час яких один з хлопців 
розповів історію, яка всіх вразила.
 
«Я звернув увагу на те, що вся компанія уважно слухала від першого й до 
останнього слова. Одразу промайнула думка – історія гідна екранізації. 
Так народився фільм про хлопця, який прийшов на тусовку й там закохав-
ся в дівчину. Вона йому відповідає симпатією й запрошує у ванну. Що було 
далі – краще дивитися у фільмі. Я шокований, що ми взяли стільки наго-
род. Звісно, сподівався, що щось зірвемо, але не в такій кількості. Думаю, 
«Шпілі-Вілі» сподобався журі своєю легкістю та драйвом», – поділився 
здивований кількістю нагород Іван Шоха.

У «Великодня», який Валерій Гриша зняв на мобільний телефон, теж де-
кілька нагород. Одну з них присудили глядачі.

«Мій фільм про сьогодення, я знімав у часи самоізоляції, коли всі сиділи 
вдома. Героями фільму стали ті, хто має найкращий вигляд у кадрі, – мама 
та бабуся. Думаю, моя стрічка заволоділа серцями глядачів, тому що їм 
були близькі й зрозумілі всі події на екрані. Щодо ідеї сцени з консерваці-
єю, за яку отримав спеціальний приз від журі, вона народилася ще під час 
зйомок моєї першої студентської робити «Зелений дім». Я вирішив взяти 
цей епізод і втілити ще раз, оскільки в останніх фільмах українського ви-
робництва жодного разу не бачив льоху з домашніми закрутками», – поді-
лився режисер Валерій Гриша. 

Відчути атмосферу, що панувала під час заходу на столичному Арт-При-
чалі, допоможе наш фоторепортаж.

Ґран-прі фестивалю – фільм «Шпілі-Вілі», режисер Іван Шоха  
Диплом фестивалю в номінації ігрового кіно – «Шпілі-Вілі», режисер Іван Шоха 
Спеціальна відзнака журі – «Сміливий політ фантазії», фільм «Шпілі-Вілі», режисер Іван Шоха 

Робота журі на фестивалі: Ірина Мак, 
Вадим Ільков, Наталія Лібет, Анна Мачух

Оксана Шевченко, заступник голови правління 
Райффайзен Банку Аваль вручає сертифікат 
на нагороду
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Найкраща робота художника – Анастасія Лелюк, фільм «Тумани», режисер Володимир Бакум 
Найкраща актриса – Леся Липчук, фільм «Тумани», режисер Володимир Бакум

Приз глядацьких симпатій – фільм «Великдень», режисер Валерій Гриша 
Спеціальна відзнака журі – «Найкраща сцена з домашньою консервацією», фільм
«Великдень» режисер Валерій Гриша

Гран-прі фестивалю – фільм «Зловмисник», режисер Валерій Шевченко 
Головний приз у номінації ігрового кіно – фільм «Зловмисник», режисер Валерій Шевченко 
Найкраща операторська робота – Мирослава Нікітюк, фільм «Зловмисник», режисер Валерій Шевченко
Найкращий актор – Ігор Щербак, фільм «Зловмисник», режисер Валерій Шевченко



ЕТНІЧНЕ ВБРАННЯ ЗАРАЗ У ТРЕНДІ –  ДОСИТЬ СКЛАДНО ВІДШУКАТИ В НАШІЙ КРАЇНІ ВІДОМУ ЛЮДИНУ, А КІНОЗІРКУ Й ПОГОТІВ, У ЯКОЇ НЕ БУЛО Б 
ВИШИВАНКИ. АЛЕ ВІДОМИМ ОСОБИСТОСТЯМ ЗОВСІМ НЕ ОДНАКОВО, ЯКИЙ САМЕ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОДЯГ НОСИТИ ЯК У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ, ТАК І ВДЯГАТИ 
НА ПУБЛІКУ. ВИСОКА ЯКІСТЬ ТКАНИНИ, ЗРУЧНІСТЬ КРОЮ, ОРИГІНАЛЬНИЙ ДИЗАЙН –  МУСИТЬ  ЗІЙТИСЯ ВСЕ! СУКНЯ ЧИ СОРОЧКА МАЮТЬ ГАРМОНІЙНО 
ПОЄДНАТИСЯ З ТИМ ОБРАЗОМ, ЯКИЙ НЕСЕ АРТИСТ, ПІДКРЕСЛИТИ ЙОГО ЯСКРАВУ ОСОБИСТІСТЬ ТА НЕПОВТОРНІСТЬ. САМЕ ТАКИМ Є ОДЯГ ВІД ТОРГОВЕЛЬНОЇ 
МАРКИ «СИНІЙ ЛЬОН».

    Ірина Ковальова, засновниця та дизайнерка 
    ТМ «Синій льон»
   - 15 років – це багато чи мало? Дивлячись, чим міряти. Якщо 

сукнями, які зшиті за цей час, то це дуже багато. А загалом, це 
навіть не повноліття – тож  ми ще дуже молоді. Чого ми досягли 

за ці 15 років? Гадаю, що найбільше досягнення – це люди, які прихо-
дять до нас. Вони стають щасливішими, коли виріб підійшов за розміром і вони 
подобаються собі, дивлячись у дзеркало. Коли в їхньому житті відбуваються 
якісь важливі події або треба підібрати гарний подарунок, вони приходять до нас 
у магазин. Хтось купує скатертини, щоб зробити свій будинок затишнішим, хтось  
– весільну сукню або хрестинну сорочку. А хтось просто хоче всіх здивувати й 
замовити річ індивідуально тільки для себе, для гарного настрою. Будь-яке ба-
жання наших покупців дуже важливе для нас, тому що в процесі підбору тих чи 
інших виробів ми мимоволі стаємо частиною один одного. Наша дружба триває 
вже 15 років. Увесь цей час  наша професійна команда, наша сім’я під назвою 
«Синій льон» створює неповторні гарні речі для вас. 

П О З А  К І Н О

Цікава та захоплива історія цього бренду почалася у 2005 році в 
Дніпропетровську. Саме  тут його засновницявідома українська модельєрка 
та дизайнерка Ірина Ковальова дала старт виробництву якісного лляного 
одягу, який може із задоволенням носити вся родина. Тоді ще далеко було 
до подій 2014 року, після яких українське вбрання стало в нашій країні ша-
лено популярним. «Синій льон» – це зовсім не про піар на темі національної 
ідентичності, хоча свій вагомий внесок  у розвиток та підтримку свідомості 
громадян нашої країни цей бренд, безумовно, успішно робив та продовжує 
робити. Скоріше, це історія про те, як етнічний одяг  завдяки наполегливій 
праці багатьох людей поступово  став одним із невід’ємних символів 
України. А ще важливим елементом культурної дипломатії, оскільки 
дуже багато наших співвітчизників, які живуть за кордоном, вважають за 
необхідне придбати вишиванку саме від цієї торговельної марки.

   Ольга Шахворостова, співзасновниця ТМ «Синій льон»:

– Ми не створюємо тренди, наша творчість спрямована на розкрит-
тя особистості. Етніка, тему якої ми використовуємо, підкреслює 
нерозривність традицій і цінностей сучасності та наших витоків. 
Жіночі образи, які створюються за допомогою наших суконь, на-
повнені зворушливістю і теплом, від них віє затишком домівки й 
запахами різнотрав'я. Чоловічі вишиванки із зашифрованими в них символами 
підкреслюють силу й відкритість. Які б не були наші моделі –  прості чи вишука-
ні, монохромні чи контрастні й яскраві, вони завжди свідчать про самодостат-
ність і впевненість у собі того, хто їх носить.

Одяг від «Синього льону»  вже розлетівся по 30 країнах світу. Й осо-
бливо приємно те, що його із задоволенням вдягають і презентують на 
найпрестижніших майданчиках світу як учасниці міжнародних конкурсів 
краси, так і зірки. Саме в сукнях від «Синього льону» на українському балі 
у Відні танцювали свій перший вальс дебютантки. Блакитна вишиван-
ка з жовтим орнаментом від цього бренду є ув актора те режисера Ахте-
ма Сеітаблаєва, сукні та сорочки із задоволенням  вдягають співачка Ніна 
Матвієнко, балерина Катерина Кухар,  артистка Римма Зюбіна, телеведуча 
Катя Осадча. До речі, саме вона у 2015 році подарувала славетному «агенту 
007» Деніелу Крейґу вишиванку від «Синього льону», яка йому дуже при-
пала до душі. На прем’єрному показі відомого фільму «Гніздо  горлиці» 
всі актори були в одязі від цієї торговельної марки. У найближчих планах  
бренду – вдягати в етнічне вбрання героїв українських кінофільмів. Немає 
жодних сумнівів з приводу того, що авторські вироби будуть мати бездо-
ганний вигляд на будь-якому персонажі, також вони можуть стати в нагоді 
при оформленні інтер’єрів. 
Перед тим як почати працювати над будь-яким виробом, майстрині от-
римують благословення в священнослужителя. І це теж є однією з ознак 
дуже дбайливого  ставлення до благородної справи. Сьогодні продукція 
«Синього льону» дуже різноманітна: окрім стильних суконь з дуже вишука-
ною вишивкою, під цим брендом по всьому світу розлітаються оригінальні 
вишиванки для чоловіків, комфортний та гарний дитячий одяг.  Завдяки 
індивідуальному підходу та точно підігнаним лекалам одяг від «Синього 
льону» на будь-якій фігурі має дуже вишуканий та елегантний вигляд. А 
про таку натуральну тканину, як льон, яка є дуже приємною на дотик, годі 
й казати.  До того ж усі вироби прикрашені традиційними українськими 
орнаментами, які зараз отримують нове життя. Нещодавно торговельна 
марка «Синій льон» відсвяткувала свій п’ятнадцятий день народження. Без-
перечно, це тільки початок великого шляху, на якому буде ще дуже багато 
здобутків. 
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ОДЯГ, У ЯКОМУ КОЖЕН     ПОЧУВАЄТЬСЯ ЗІРКОЮ



Констянтин Сторожко, бренд-менеджер «Довбуш Карпатський»: «Є очікування та реальність, і 
неймовірно круто, коли те, що відбувається в житті, перевершує сподівання. Наш слоган: «З вогнем 
в душі», і Любомирові вдалося передати полум’яну суть нашого продукту. Адже в кадрі багато вогню, 
є батальні сцени та міцний коньяк. Усе це схоже на історичний екшн. Мені здається, що за два дні 
ми відзняли матеріалу на короткометражний фільм».
 
Наталія Шмукіна, представник «Довбуш Карпатський»: «Оскільки наш коньячний бренд носить ім’я 
легендарної особистості, до нас прийшла ідея зробити коротке ігрове відео, яке б мало історичний 
підтекст і водночас несло ідею нашої торгової марки. Із цими думками ми звернулися до режисера Лю-
бомира Левицького, адже розуміли, що людині, яка народилася та виросла в Карпатах, близькі місця, 
де колись жив Довбуш. Тільки цей режисер зможе передати в короткому ролику те, що нам потрібно. 
Хочу додати, що в історії нашої компанії було багато зйомок реклами для різних торгових марок. 
Однак на знімальний майданчик історичного фільму ми потрапили вперше».

Любомир Левицький, режисер: «Коли я дізнався про проєкт і скушту-
вав продукт, то зрозумів, що він вимагає багато вогню (сміється). 
Враховуючи, що в нас не півтори години, а лише 30 секунд, мене при-
ваблювало це складне завдання – розкрити характер історичного пер-
сонажа в такий короткий термін. Показити силу та свободу, які стояли 
позаду нього. Зробити це треба було, не використовуючи зброї, адже 
в рекламі цього не можна робити. Саме в цій історії це виявилося 
справжнім челенджем. Вигадати, чим користуватимуться герої в наших 
батлах, було складно, але в результаті народилася ідея засідки, яку 
влаштовують опришки на чолі з Довбушем для польських вояк. Так, у 
відео з’явилося багато вогню. Він – і як зброя, і як елемент деко-
ру. Полум’яні язики справжні, адже я хочу, щоб всі повірили в цю 
історію».

Сергій Комаровський, актор, викона-
вець ролі Олекси Довбуша: «Усе, що 
відбувається на знімальному майдан-
чику, – це якесь містичне свято для 
моєї душі.
Я вважаю, що з актором не помилилися, 
адже людина тільки після сорока може 
передати філософію такого продукту, 
як коньяк. Мені важливо відчути роль, 
особливо якщо на екрані втілюю реаль-
ну людину. У цій історії я схильний 
думати, що Олекса не був ані добрим, 
ані злим. У нього було дуже розвине-
не відчуття справедливості, і я хочу 
продемонструвати це в нашій спільній 
роботі».

ЗА КРОК ДО РЕЛІЗУ ВІДЕО ПРО ОЛЕКСУ ДОВБУША
ВОГНЯНІ КУЛІ, СКРИНЯ ЗОЛОТИХ МОНЕТ І ПОЛЯКИ, ЩО ВТРАПИЛИ В ЗАСІДКУ ОПРИШКІВ, – ЦЕ ЛИШЕ ДЕКІЛЬКА ЯСКРАВИХ КАДРІВ З НОВОГО КОМЕРЦІЙНОГО 
РОЛИКА ПРО «ДОВБУША КАРПАТСЬКОГО». РЕКЛАМНЕ ВІДЕО РЕЖИСЕРА ЛЮБОМИРА ЛЕВИЦЬКОГО З’ЯВИТЬСЯ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ ТА В МЕРЕЖІ ЦІЄЇ ОСЕНІ. 
ВОНО, ЯК І КОНЬЯК, МАЄ ДОБРУ ВИТРИМКУ, АДЖЕ ВІД ЗАДУМУ ДО ЗУСТРІЧІ З ГЛЯДАЧЕМ МИНУЛО ПІВРОКУ. ТВОРЧА ГРУПА ПОЧАЛА АКТИВНО РОЗРОБЛЯТИ 
ІДЕЮ НАВЕСНІ. ОСКІЛЬКИ СЦЕНАРІЙ МАВ СКЛАДНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ГРУПОВІ СЦЕНИ, ЗНІМАТИ В УМОВАХ САМОІЗОЛЯЦІЇ БУЛО НЕМОЖЛИВО, ТОЖ ЗУСТРІЛИСЯ, 
КОЛИ АДАПТИВНИЙ КАРАНТИН НАДАВ ТАКУ МОЖЛИВІСТЬ. ФІЛЬМУВАЛИ ТРИ ДНІ. ПРО РОБОТУ НАД СТВОРЕННЯМ 30-СЕКУНДНОГО РОЛИКА РОЗПОВІВ 
РЕЖИСЕР ЛЮБОМИР ЛЕВИЦЬКИЙ, АВТОРИ ІДЕЇ ТА ПРЕДСТАВНИКИ «ДОВБУШ КАРПАТСЬКИЙ» НАТАЛІЯ ШМУКІНА ТА КОНСТЯНТИН СТОРОЖКО, А ТАКОЖ 
ВИКОНАВЕЦЬ ГОЛОВНОЇ РОЛІ АКТОР СЕРГІЙ КОМАРОВСЬКИЙ.
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PORSCHE 911 CARRERA 4 TYP 964:PORSCHE 911 CARRERA 4 TYP 964:
ХТО ШУКАЄ – ТОЙ ЗНАЙДЕ!ХТО ШУКАЄ – ТОЙ ЗНАЙДЕ!
ЛЮБОВ ДО АВТОМОБІЛІВ PORSCHE ТІСНО ПЕРЕПЛІТАЄТЬСЯ З ІСТОРІЄЮ МАРКИ. PORSCHE 911 CARRERA 4 ПОКОЛІННЯ 964 – РІДКІСНИЙ І ЯСКРАВИЙ ЕКЗЕМПЛЯР. ВІН УВЕСЬ 
ПІДПОРЯДКОВАНИЙ ШВИДКОСТІ Й ТОМУ НЕ  РАЗ БУВ ГЕРОЄМ ГУЧНИХ КІНОСТРІЧОК: «АТОМНА БЛОНДИНКА», «ПОГАНІ ХЛОПЦІ»  РАЗОМ З ЯСКРАВИМИ ЗІРКАМИ ШАРЛІЗ 
ТЕРОН ТА ВІЛЛОМ СМІТОМ.

Світова прем'єра Porsche 911 Carrera 4 покоління 964 відбулася восени 
1988 року на автосалоні в Парижі. Це був перший 911, який отримав 
повнопривідну трансмісію, причому донором став Porsche 959 – 
450-сильний суперкар середини 80-х, який дебютував на Франкфуртському 
автосалоні в 1985-му й зі своїми максимальними 317 км/год і розгінною 
динамікою до 100 км/год за 3,7 секунди на той час був найшвидшою у світі 
серійною дорожньою моделлю.
   
Кожен прихильник марки мріє познайомитися з таким автомобілем. Де 
ж можна насолодитися цією унікальною моделлю? Першим спадає на 
думку відомий музей Porsche в Штутгарті. Саме тут ви маєте можливість 

доторкнутися до історії компанії Porsche, оцінити її шлях з перших років 
існування до сьогодні. Та, на щастя, не обов’язково відразу купувати 
квитки до Німеччини:  по всьому світу є справжні шанувальники марки, 
поціновувачі ретромоделей. Жителі Дніпра також  можуть насолодитися 
виглядом цього знаменитого спорткара на вулицях  свого міста. До того ж 
VGL cinema вдалося знайти щасливого власника Porsche 911 Carrera 964  
Сергія. І головне – вдалося дізнатися історію саме цього авто, оскільки 
Сергій із задоволенням погодився відповісти на всі наші запитання. На 
сьогодні в нього в родині кілька Porsche. І, як з'ясувалося, дорога до цього 
911 Carrera 4, 964 була довгою ...
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- Сергію, перше запитання про вас і Porsche. Ви познайомилися з мар-
кою з появою у вас цієї Carrera 4 чи ще раніше?
– До 911 у мене була 924-та модель, яка дозволила вперше відчути на 
собі, що таке стати господарем Porsche. Це було в 90-х. І куди б я не 
поїхав на 924-му, він всюди збирав роззяв. Спочатку мені це подоба-
лося, але досить швидко стало втомлювати. Особливо увага даїшників. 
Продав я 924-й тому, що в місті вже миготів цей мій 911, який на той 
момент належав зовсім іншій людині. І в якийсь момент я зрозумів: 924 
– це не зовсім те, що мені потрібно.

– А як ця машина опинилася у Вас?
– Це справжні пригоди. Почнемо з того, що колишній власник купив її 
в Німеччині й у 1995 році привіз до Дніпра. Але, мабуть, через якийсь 
час «награвся». Не знаю точно, як там все вийшло, але в підсумку він 
вирішив її продати. Загалом, я добре його розумію, адже імідж влас-
ника Porsche 911 – річ дуже приємна, але за ті гроші, що тоді потрібно 
було віддати за цю модель, у нас звикли отримувати зовсім інші речі. 
Не тільки потужність і можливість їздити досить швидко, але й ком-
форт. А 964-й  він зовсім інший: ти заплатив чималі гроші – і отримав 
маленьку, тісну, непрактичну й досить жорстку машину. Яку до того ж 
не зрозуміло, як обслуговувати  – не забуваємо, що були  90-ті ... 
Я впевнений, що, на думку багатьох людей, які могли тоді купити таку 
машину, це просто іграшка. І, взагалі-то, для більшості це чиста правда.

– Якого року випуску цей 911 і скільки років він у вас?
– Ця Carrera 4 була випущена в 1992 році, а я купив її у 2005-му. Коли 
вона тільки з'явилася в Дніпрі, я міг хіба що мріяти про те, що коли-
небудь у мене буде таке авто, оскільки коштувала вона тоді шалених 
грошей, яких у мене й близько не було. І звичайно, я тоді й гадки не мав, 
що куплю саме цей 911. Зате з'явилася конкретна мрія.

– Якщо не секрет, скільки вам обійшлося придбання?
– Не секрет. Тоді я віддав за машину 28 тисяч доларів. Причому з покуп-
кою вийшла така історія: до мене її намагалися купити кілька людей. 
Але проїздивши зовсім недовго, відмовлялися: починаючи з низької 
посадки й закінчуючи практичністю використання й обслуговування, 
911 покоління 964 – дуже специфічна техніка.

- У якому стані вам дісталася машина? Адже до того моменту, коли 
вона стала вашою, з моменту її ввезення в Україну пройшло 10 років. 
Хто і як увесь цей час обслуговував досить серйозну повноприводну 
техніку?
– Мені пощастило в тому плані, що із самого початку своєї історії в 
Україні машина була в руках людей, які розуміли, яким апаратом 
володіють. До мене цей 911-й обслуговувався в Києві, у одного знавця 
Porsche. У нього ж до 2007 року обслуговував машину і я. Благо, до 
Києва на ньому долітаєш майже без втоми: дуже відчувається, що ма-
шина заточувалася на їзду у високому темпі.

- Ви сказали, що обслуговували машину в Києві до 2007 року. А потім?
– А потім тут, у Дніпрі, з’явився  Порше Центр, якому я безмежно вдяч-
ний: починаючи з моменту його відкриття у 2007 році я став постійним 
клієнтом, оскільки, незважаючи на велику рідкість у наших краях 911 
покоління 964, мені тут жодного разу не сказали: «Ось це ми не можемо 
зробити, машина дуже стара, у нас немає документації/інструментів…». 
Звичайно, іноді доводиться чекати. Наведу такий приклад. Як я раніше 
згадував, 911 змінив багато власників: були і знавці Porsche, і  просто 

поціновувачі марки, тому й обслуговування авто було різним. Якось 
через певний час після покупки  в мене з вини когось із попередніх 
його володарів, на жаль, «помер» мотор. Як потім з'ясувалося під час 
дефектації, була допущена помилка з доливанням мастила. Його за-
лили не за нормативом, вийшло понад міру, через що підвищеним 
тиском поступово повитискало сальники. І тут, у Порше Центрі, взя-
лися привести машину в порядок. Та ще й допомогли знайти силовий 
агрегат, який замінив  мій рідний двигун на період ремонту. Цікаво, що 
це агрегат від версії 911 Carrera RS: такі 964 випускалися з 1992 року 
й були трохи потужніші: 260 сил проти 250 у мене на тих самих 6100 
об/хв. Відповідно, покращилася й розгінна динаміка. Я, якщо чесно, не 
заміряв, але йде автомобіль із цим двигуном, і правда, трохи веселіше.

– А що стало з рідним мотором?
– Тепер у мене два двигуни. Рідний повністю відновили: це була перша 
перевірка справою Порше Центр Дніпро. Чесно зізнаюся, на початку я 
не те, щоб не вірив в успішне відновлення двигуна – радше був інтерес 
натураліста: що буде далі? Ось в Україні є машина, якій 25 років і вона 
потребує серйозного ремонту. Тут є офіційний представник марки і є 
підрозділ Porsche там, у Німеччині, який займається класикою і неокла-
сичними моделями. Як весь цей механізм працює? Тепер на власному 
прикладі можу сказати: дійсно працює, та ще й як! Завдяки Порше Цен-
тру Дніпро, які зв'язалися з центральним відділом класичних моделей 
Porsche, вдалося не тільки рідний двигун за допомогою оригінальних 
деталей привести в повністю справний стан – я ще вирішив освіжити 
колір кузова, але щоб він залишався таким, у який його пофарбували 
в 1992 році, у момент випуску. І з цим справилися на найвищому рівні. 
І так з усім. Наприклад, я їжджу на своєму 911-му цілий рік, оскільки 
повний привід у плані прохідності дозволяє взимку творити дива. Зви-
чайно, у мене два комплекти оригінальних (підкреслюю) коліс – літні 
й зимові. І замовити можна не тільки оригінальні диски  – точно такі, 
як ставили свого часу саме на таку модель і комплектацію, як у вас, 
а й оригінальні килимки в салон, руків’я важеля КПП, матеріали оз-
доблення салону ... Тобто якщо в тебе в гаражі волею долі опинився 
чистий-чесний Porsche на українській реєстрації, але з якоїсь причини 
некомплектний і в тебе є бажання відновити машину – це абсолютно 
реально. Звичайно, таке задоволення  не з дешевих і відбувається все 
не швидко. Але, як на мене, таким чином ти долучаєшся до одного з 
найпрекрасніших різновидів сучасного мистецтва. Тільки, на відміну 
від картини, наприклад, на Porsche ти можеш проїхатися на вихідних 
або їздити постійно, отримуючи неймовірне задоволення від процесу 
керування машиною ...

У Порше Центрі Дніпро традиції та інновації нерозривно пов'язані. 
Тому більше ніж 70 % коли-небудь випущених автомобілів Porsche, 
як і раніше, на ходу, що відіграє важливу роль у репутації марки. 
Одним з ключових завдань Порше Центру Дніпро є продовження 
життя вашого класичного автомобіля Porsche. 
Звернувшись до Порше Центру Дніпро, ви познайомитеся з 
висококваліфікованими фахівцями, які з радістю проконсуль-
тують Вас і нададуть необхідні послуги з належною увагою та 
ентузіазмом.

Сергій – власник авто
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