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Засновники: 

В і к т о р і я  Х о т я н о в а
Г а л и н а  Ш к у р е н к о
Видавець:

В і к т о р і я  Х о т я н о в а

Директор:

Г а л и н а  Ш к у р е н к о
Дизайн/верстка:

M i t y a
Коректор:

О л ь г а  К о т о в а

Висловлюємо подяку за допомогу в підготовці номера:

О р г а н і з а т о р а м  О д е с ь к о г о  к і н о ф е с т и в а л ю  й  о с о б и с т о :  В і к т о р і ї  Т і г і п к о ,  Ю л і ї  С і н ь к е в и ч ,  Ю л і ї  Ш а р к о ,  О л ь з і  К р и в и т ч е н к о ,  Я р о с л а в і  К і я ш к о 
т а  К а т е р и н і  З в є з д і н і й

О р г а н і з а т о р а м  К М К Ф  « М о л о д і с т ь »  і  о с о б и с т о :  А н д р і ю  Х а л п а х ч і ,  В л а д и с л а в у  Л я с о в с ь к о м у ,  Л і л і ї  К а в е ц ь к і й ,  І г о р ю  Ш е с т о п а л о в у ,  
Б о г д а н у  Ж у к у ,  О л е к с а н д р і  Д і д и к ,  О л ь з і   М е л ь н и к

М е д і а к о н с а л т и н г о в і й  к о м п а н і ї   M e d i a  R e s o u r c e s  M a n a g e m e n t  ( о р г а н і з а т о р  м і ж н а р о д н о г о  м е д і а ф о р у м у  K I E V  M E D I A  W E E K )  і  о с о б и с т о : 
В і к т о р і ї  Я р м о щ у к ,  К а т е р и н і  У д у т ,  А л л і  П р е л о в с ь к і й 

А н д р і ю  Б а л і ц ь к о м у ,  з а с н о в н и к у  D K K I - E d u k a t i o n ,  і  о с о б и с т о  Г а б р і е л і  Б е й д і  з а  п е р е к л а д  е к с к л ю з и в н и х  м а т е р і а л і в
к о м п а н і ї  B & H  F I L M  D I S T R I B U T I O N ,  с т у д і ї  « К в а р т а л  9 5 » ,  в и д а н н ю  C O N T E N T  R E P O R T

Наші партнери: За підтримки Держкіно

Головний редактор:

В і к т о р і я  Х о т я н о в а
Журналісти:

Н а т а л я  І в а н ч е с к у л
Н а т а л я  Р е к у н е н к о
С о ф і я  Д а м а р і
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BERLINALE-2017: 
НАМ Є ЧИМ ПИШАТИСЯ 
ЦЬОГОРІЧ!

ОЛЕСЯ ЖУРАКОВСЬКА: 
«ЗНІМАТИСЯ ПРОСТО  
ЗА ГРОШІ Я НЕ ВМІЮ»

ОЛЬГА ЗАХАРОВА: 
«УСПІХ – ЦЕ ХОРОША ІДЕЯ, 

ТОЧНИЙ РОЗРАХУНОК  
І ТРОХИ ВЕЗІННЯ»

АННА ПАК:  
ДЕВІЗ DISCOVERY  

NETWORKS – 
«НЕ ПРИПИНЯЙ 

ДИВУВАТИСЯ» – 
ЗБІГАЄТЬСЯ З МОЇМ 

ВЛАСНИМ     

28

34
38
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АННА КОШМАЛ:
«У КОЖНОГО МОГО 
ПЕРСОНАЖА
ЗАВЖДИ Є ЩОСЬ СПІЛЬНЕ 
ЗІ МНОЮ»

К І Н О Б І Є Н А Л Е
Українському «Оскару» бути!

С .  1 0

О Б Р А З И
Особливий ароматний настрій

С . 1 2

Н О В И Н И
С . 1 4

З Н І М А Л Ь Н И Й  М А Й Д А Н Ч И К  Т В
На екрани вийшов другий сезон  

талант-шоу «Розсміши коміка. Діти»
С . 1 6

З Н І М А Л Ь Н И Й  М А Й Д А Н Ч И К
Зірковий дубляж: хто позичив свої голоси 

невгамовним Смурфикам
С .  1 8

К І Н О Е К С П Е Р Т
Чаруючі фільми  в стилі ретро  

для весняного настрою
С .  2 0

А К Т У А Л Ь Н А  Т Е М А
Жіночі імена в українському кіно

С . 2 4

А К Т У А Л Ь Н А  Т Е М А
Анна Паленчук: «Бути українською  

жінкою – це теж зброя»
С . 2 7

С В О Є  К І Н О
Berlinale – 2017:  

нам є чим пишатися цьогоріч!
C .  2 8

К Р У П Н И Й  П Л А Н
Анна Кошмал: «У кожного мого персона-

жа завжди є щось спільне зі мною»
С . 3 2     

К Р У П Н И Й  П Л А Н
Олеся Жураковська:  

«Зніматися просто за гроші я не вмію»
С .  3 4

К І Н О І С Т О Р І Я
Кінематографічне місто Лодзь

С .  3 6

Т Е Л Е Ф О Р М А Т
Ольга Захарова: «Успіх – це хороша ідея, 

точний розрахунок і трохи везіння»
С .  3 8

П Е Р С О Н А
Анна Пак: Девіз Discovery Networks –  

«Не припиняй дивуватися» –
збігається з моїм власним

С .  4 0

І Н С А Й Д
Підсумки другого півріччя 2016 року  

в українському телеефірі
С .  4 4

І Н С А Й Д
Український фільм 2017

C .  5 0

А Н О Н С И
С .  5 2

П Р О Е К Т И
С .  5 3

М Е Й Н С Т Р И М
Красуня і Чудовисько

С .  5 4

Ч Е Р В О Н А  Д О Р І Ж К А
Гала-прем’єра чарівної легенди про кохання

C .  5 6

З М І С Т

32

40
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Для чого створюється Кіноакадемія?
Будь-яка цивілізована країна, яка цінує свій кінематограф, давно має власну кіноакадемію та кінопремію – «Оскар»  
в Америці, BAFTA в Британії, «Сезар» у Франції, «Лола» в Німеччині. Функції будь-якої національної кіноакадемії 
прості – це підтримка, розвиток національного кінематографа, у першу чергу шляхом вручення Національної кіно-
премії, а також нагородження лауреатів у різних кінематографічних категоріях. Тепер і в Україні є таке об’єднання – 
Українська кіноакадемія. Додаткові функції будь-якої кіноакадемії, у тому числі й Української, – освітні програми  
та заходи, інші події, які спрямовані на популяризацію національного кіно.

Хто може стати кіноакадеміком?
Кіноакадеміками можуть стати чинні кінематографісти, зокрема автори фільмів (режисери, сценаристи, актори, опера-
тори, художники-постановники, композитори) та продюсери. Вони повинні бути авторами повнометражних фільмів, що 
починаючи з 1991 року створені в Україні. Або якщо вони працюють у сфері короткометражного, документального чи 
анімаційного кіно, вони повинні брати участь у створенні, як мінімум, трьох таких фільмів. До інших категорій належать 
діячі культури, які зробили великий внесок у розвиток кінематографа, а також меценати та спонсори українського кіно.

В Україні є інші об’єднання – кіноасоціації, Спілка кінематографістів та ін. Ви будете з ними конкурувати?
Кіноакадемія в жодному разі не буде конкурувати з іншими кіноасоціаціями в країні. Крім того, у світовій практиці 
представники будь-яких кіноасоціацій, спілок, гільдій є членами кіноакадемії. Поширеною є практика, коли об’єднання 
навіть нагороджують кінематографістів своєю власною премією. Як приклад, назву Американську кіноакадемію, кожна  
з гільдій якої вручає свій власний приз. Тому тут не може бути ніякої конкуренції, лише продуктивна співпраця.

Як ви плануєте проводити збори та голосування, коли велика частина членів буде на зйомках та в роз’їздах?
Насправді, ми дуже сподіваємося, що більшість членів Кіноакадемії перебуватиме  на зйомках та в роз’їздах, адже це 
означає, що український кінематограф активно розвивається, а наші кінематографісти плідно працюють (посміхається). 
Є загальноприйнята практика кіноакадемій щодо спільних голосувань серед великої кількості членів. Наприклад, Євро-
пейська кіноакадемія об’єднує кінематографістів усіх європейських країн, тож усі голосування з важливих питань про-
водяться в режимі онлайн: у кожного члена Кіноакадемії є доступ до персонального кабінету на сайті академії. У цьому 
кабінеті він може робити вибір і висловлювати думку з різних питань – як з приводу фільмів, номінацій, так і з приводу 
вибору керівних органів Кіноакадемії. Ми теж активно використовуватимемо цей метод, що дозволить зробити голосу-
вання прозорим, а головне – оперативним.

У скількох номінаціях буде вручатися премія? Хто приймає рішення про переможця?
Національна кінопремія вручатиметься в 14 номінаціях: найкращий фільм, актор і актриса (першого і другого плану), 
краща режисерська і операторська робота, сценарій та інші. У 13 з них переможець визначається шляхом двоетапного 
голосування членів Української кіноакадемії. Попередню селекцію кіноробіт виконують члени правління Кіноакадемії, 
які формують кінцевий список (short-list) для подальшого голосування. Після цього всі члени Української кіноакадемії 
вибирають одного переможця в кожній з номінацій. Лауреатів нагороди за внесок в українське кіно визначають експерти 
Національної спілки кінематографістів України.

Чому символом Кінопремії була обрана саме «Золота Дзиґа»? Як виникла ідея?
«Золота Дзиґа» – це символ нескінченного руху, розвитку, це також відсилання до імені одного з найвідоміших режи-
серів –  основоположника документального жанру, чия творчість нерозривно пов’язана з Україною, – Дзиґи Вертова. 
Ідея виникла спонтанно, під час брейнсторму з нашими партнерами. Автор ідеї – директор зі стратегічного маркетингу 
медіахолдингу «Медіа Група Україна» Ольга Захарова. Образ Дзиґи втілить у життя один із найвідоміших художників 
України Назар Білик.

Чому ідея створення Кінопремії виникла саме зараз?
Насправді ідея створення Кіноакадемії та Кінопремії – абсолютно не нова. У багатьох державах, які вважають кінемато-
граф важливою галуззю, є аналогічні об’єднання. І в Україні ця ідея обговорюється з перших років незалежності. Вперше 
всередині команди Одеського кінофестивалю ми порушили це питання ще в 2012 році, коли українське кіно було на 
підйомі. Про те, що Національна кінопремія необхідна, ми знову заговорили у вересні 2016 року, а в грудні цього ж року 
зрозуміли: настав час, щоб втілити задум у життя. Ми вже мали величезний організаційний досвід – уся команда багато 
років працює над проведенням Одеського кінофестивалю. Нас не лякають навіть стислі терміни, адже ми повністю ро-
зуміємо весь організаційний процес.

УКРАЇНСЬКОМУ «ОСКАРУ» БУТИ!
ОДЕСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ ЗАСНУВАВ ПЕРШУ НАЦІОНАЛЬНУ КІНОПРЕМІЮ

УКРАЇНСЬКА КІНОАКАДЕМІЯ

НЕЗАДОВГО ДО ВРУЧЕННЯ НАЙПРЕСТИЖ-
НІШОЇ НАГОРОДИ У СВІТІ КІНО АМЕРИКАН-
СЬКОЇ КІНОПРЕМІЇ «ОСКАР» УКРАЇНСЬКИЙ 
МЕДІАПРОСТІР СКОЛИХНУЛА РЕЗОНАНСНА 
НОВИНА – ЗА ІНІЦІАТИВИ ОРГАНІЗАТОРІВ 
ОДЕСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО КІНОФЕСТИ-

ВАЛЮ ЗАСНОВАНО УКРАЇНСЬКУ  
КІНОАКАДЕМІЮ ТА ЗАПОЧАТКОВАНО 

ВРУЧЕННЯ 1-Ї НАЦІОНАЛЬНОЇ КІНОПРЕМІЇ. 
МЕТА ЦИХ ЗАХОДІВ – ВСЕБІЧНА ПІД-

ТРИМКА, РОЗВИТОК ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОГО КІНЕМАТОГРАФА  

ТА ВИДАТНИХ ДОСЯГНЕНЬ  
ВІТЧИЗНЯНИХ КІНЕМАТОГРАФІСТІВ. 

УКРАЇНСЬКИЙ «ОСКАР» БУДЕ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЙ У 14 НОМІНАЦІЯХ, А ГОЛОВНИМ 

СИМВОЛОМ КІНОПРЕМІЇ СТАНЕ СТАТУЕТКА 
«ЗОЛОТА ДЗИҐА». ЩОБ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ 

ПОДРОБИЦЬ ПРО УКРАЇНСЬКУ  
КІНОАКАДЕМІЮ І НАЦІОНАЛЬНУ КІНОПРЕ-

МІЮ, МИ ПОСПІЛКУВАЛИСЯ  
З ОРГАНІЗАТОРАМИ. 

НАЦІОНАЛЬНА КІНОПРЕМІЯ

АЛІК ШПИЛЮК
АРТ-ДИРЕКТОР УКРАЇНСЬКОЇ КІНОАКАДЕМІЇ 

ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ КІНОПРЕМІЇ, 
ЧЛЕН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КІНОАКАДЕМІЇ

АННА МАЧУХ
ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР 

УКРАЇНСЬКОЇ КІНОАКАДЕМІЇ 
ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ КІНОПРЕМІЇ
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А Р О М АТ  WA N D E R L U S T  
2 7 8 7  P E R F U M E S

Нескінченний світ для нескінченних спогадів!
Просто йдіть! Подивіться на світ з іншого боку, 
створіть нескінченні спогади й пізнайте невідоме.
Аромат Wanderlust – пристрасть до зміни місць 
– це інтерпретація головного компаньйона в 
подорожі нашим життям, він запалює іскру, яка 
здатна перетворитися на незабутній слід на 
сторінках книг про подорожі, які ви напишите 
самі. Такою непередбачуваною є книга спільного 
життя Генрі та Клер з фільму «Дружина 
мандрівника в часі». У коханого чоловіка  Клер 
синдромом переміщення в часі; його зникнення  
– раптові, появи – комічні, травматичні й трагічні 
одночасно. Але все це відкриває нові грані й 
робить подорожь їхнім життям надзвичайною.

Н О В И Й  А Р О М АТ   L E  P O U R P R E  
В І Д  L E S  L I Q U I D E S  I M A G I N A I R E S
За давніми легендами, під час своїх подорожей фінікійці й егейці 
були заворожені красою острова, який у загальних рисах можна 
описати як фіолетовий... Серед його пишної рослинності вони 
знайшли невідомий фрукт з новим і глибоким ароматом, який 
стимулює думки, видіння духів, викликані в уяві через запах. 
Новий  аромат Ile Pourpre від Les Liquides Imaginaires  – зіткнення 
між свіжістю перили й чуттєвістю чорного інжиру, що збиває з 
пантелику. Він відразу ж притягує самобутністю й яскравістю, 
вишуканістю й легкістю. Як і героїня фільму «Квітка пустелі». 
Найвідоміші кутюр’є хочуть отримати красиву затребувану модель 
для своїх показів, фотографи мріють зробити її фото для глянцевих 
журналів. Багато хто захоплювався її унікальною красою, але саме 
завзятість головної героїні картини допомогла їй залишити  Сомалі й 
стати однією з найпопулярніших моделей світу. 

ВЕСНА  – ЦЕ НАЙДИВОВИЖНІША ПОРА РОКУ. ВОНА ДАРУЄ НАМ РАДІСТЬ, 
НАДІЮ НА ПРИЙДЕШНІ ЗМІНИ, ОСОБЛИВИЙ ВЕСНЯНИЙ НАСТРІЙ. ЦЕ ЧАС 
ОНОВЛЕННЯ ПРИРОДИ. ЛЕГКІСТЬ І РАДІСТЬ ВІДЧУВАЄТЬСЯ В УСЬОМУ. 
ЗАКІНЧИЛОСЯ  БІЛЕ МОВЧАННЯ. З НАСТАННЯМ ВЕСНИ ВЕСЬ СВІТ СТАЄ 
СЯЮЧИМ, ЯСКРАВИМ І БАРВИСТИМ.  ЦЕ СПРАВЖНЯ ВЕСНА!
НАВЕСНІ, ПІСЛЯ ЗИМОВОГО ЗАТИШШЯ, ТАК ХОЧЕТЬСЯ ЗАКОХУВАТИСЯ, 
НОСИТИ ПРЕКРАСНІ СУКНІ, МОДНІ ТУФЛІ, ЕКСПЕРИМЕНТУВАТИ  
З ІМІДЖЕМ І… ДИВИТИСЯ ХОРОШЕ КІНО!
ПОТІШТЕ СВОЇХ КОХАНИХ ВЕСНЯНИМИ АРОМАТАМИ ВІД  AROMATEQUE 
CONCEPT STORE!

ОСОБЛИВИЙ 
АРОМАТНИЙ НАСТРІЙ

А Р О М АТ
L E  C H E V R E F E U I L L E  
В І Д  A N N I C K  G O U TA L
Le Chevrefeuille від Annick Goutal – це 
справжня зелена поема, струмениста 
і буйна. Її солодкий, медовий аромат, 
наповнений сонцем і радістю, 
гармонійно підкреслений нотками 
дикого нарцису, жасмину й лимонного 
дерева. Немов сонячний промінчик,  
який  у стрічці «Вічність» грається  
на зеленій траві й вривається у 
відсторонену, беземоційну  історію 
декількох поколінь однієї великої 
родини, створюючи справжнє, 
непідробне життя, про яке варто 
замислитися.
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Від внутрішнього до зовнішнього світу, від 
найменшого до найбільшого –  композиція 
Close Up бавиться в контрасті й коливанні між 
протилежностями. Інтенсивний і суперечливий, 
ноти амбри об’єднані зі свіжістю. У нього 
об’ємний характер, який безперешкодно 
змішується з анісом і зеленою кавою, вишнею 
і білим тютюном.
Аромат, що занурює  в стан легкого 
божевілля,, піднесених переживань, яким 
немає місця на землі, вони тягнуть вгору, 
але, на жаль, віддаляють від світу. Це стан 
душі, у якому перебувають герої фільму 
«Голова в хмарах». І це справжнє дослідження 
найтаємничішого явища у Всесвіті – людського 
серця.

Н О В И Й  А Р О М АТ  C L O S E  U P  
В І Д  O L F A C T I V E  S T U D I O

А Р О М АТ  A Q U A  C E L E S T I A  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
Божественна свіжість
Для створення свого чергового аромату – Aqua Celestia – Франсіс Кюркджан 
досліджує нові території, щоб познайомити нас з новими чуттєвими вимірами 
парфумерного гардероба.
Аромат Aqua Celestia формує невидиму грань між блакиттю неба і синявою 
моря, утворюючи шлях до абсолютної безтурботності через фруктову свіжість. 
Емоційна подорож, що гармонізує почуття й розум. Як у  фільмі «Їж, молися, 
люби», де головна  героїня  Елізабет Гілберт( Джулія Робертс), розуміючи, що 
ще є шанс знайти себе,  вирушає на пошуки своєї внутрішньої зони комфорту й 
свого істинного «Я», залишаючи позаду усе попереднє життя.

Вам знадобиться всього година, один цикл відліку 
пісочного годинника, щоб познайомитися з новим 
творінням будинку Diptyque. Цей стильний аксесуар 
відправить Вас у подорож у часі через призму 
запахів Diptyque.
Його форма символізує домовленість з часом, як 
ароматну обіцянку Diptyque, створену спеціально 
для вашого дому.
Спочатку була година… Шістдесят хвилин  для 
аромату – щоб пройти крізь новий дифузор; для 
кожної краплі – щоб проникнути в новий простір. 
Що таке година? Це дорогоцінний час, коли 
здійснюється маленьке диво. Немов потрапляєш 
у фільм «Аліса в Задзеркаллі», де головна героїня  
вирушає в подорож у часі, повну несподіванок і 
яскравих відкриттів, щоб врятувати свого друга – 
Божевільного Капелюшника.

Д И ФУ З О Р  Д Л Я  Д О М У 
В І Д  П А Р ФУ М Е Р Н О Г О 
Б У Д И Н К У  D I P T Y Q U E
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Французька акторка і співачка Ванесса Параді візьме 
участь у зйомках фільму під назвою «Іній», який є копро-
дукцією Франції, України, Литви та Польщі.

Сучасні українські фільми будуть доступні на одній інтер-
нет-платформі. Онлайн-кінотеатр запрацює на початку 
2017 року. OTT-сервіс Divan-TV та Український кіноін-
ститут будуть співпрацювати з метою реалізації проекту 
онлайн-кінотеатру українського кіно.

Режисер «Справжнього детективу» екранізує докумен-
тальний бестселер. Кері Фукунага розпочинає зйомки 
драми «Вибухова хвиля» про бомбардування Хіросіми  
й Нагасакі. Сюжет базуватиметься  на документальній 
книзі Стівена Уїлсона «Вибухова хвиля: Зворотний відлік 
для Хіросіми» 2005 року. Вона входила до списку бестсе-
лерів за версією видання The New York Times. Сценарист 
картини – номінант на премію «Оскар» Хуссейн Аміні 
(«Крила голубки», «Драйв»).

Зірка «Ігри престолів» зіграє в «Пікніку біля Висячої 
скелі». Наталі Домер очолить акторський склад австралій-
ського міні-серіалу за книгою Джоан Ліндсей. Прем’єра 
відбудеться в 2017 році на одному з каналів компанії Foxtel.

Переговори Метта Рівза й Warner Bros. з приводу посади ре-
жисера «Бетмена» були перервані з ініціативи самого Рівза. 
Що саме постановник не поділив зі студією, поки невідо-
мо, проте Ворнери не мають наміру заморожувати проект  
і розглядають кандидатури ще двох режисерів: Рідлі Скот-
та і Феде Альварезу («Не дихай»), які входили в шорт-лист 
до початку переговорів з Меттом Рівзом. У кінці січня Бен 
Аффлек офіційно залишив режисерське крісло «Бетмена», 
зберігши за собою обов’язки продюсера та актора. Проте 
активно поширюються чутки про намір Аффлека відмови-
тися й від виконання ролі Темного Лицаря. 

Американську академію кінематографічних мистецтв  
і наук, яка заснувала премію «Оскар», звинуватили в дис-
кримінації учасників за віком, посилаючись на нове дослі- 
дження співробітників Університету Південної Каліфорнії. 
Вчені виявили, що за останні три роки з 25 номінованих 
на «Оскар»  фільмів головний актор віком старше 60 років 
трапляється лише двічі. В обох випадках ним став Майкл 
Кітон. Згідно з даними дослідження, лише 22,3 відсотка 
літніх акторів у цих фільмах — жінки.

Джаред Лето дозрів до режисерського дебюту. Актор і му-
зикант найближчим часом зосередиться на постановці 
трилера «77» за оригінальним сценарієм сучасного коро-
ля нуара Джеймса Елроя («Секрети Лос-Анджелеса»). До 
Лето робота Елроя дійде вже в редакції іншого сценариста 

— Девіда Меттьюза (серіали «Вініл», «Підпільна імперія», 
«Тиран»).

Джон Фавро оголосив початковий акторський склад ігро-
вого ремейка «Короля Лева» – роль Сімби отримав До-
нальд Гловер, а до образу Муфаси повернеться Джеймс 
Ерл Джонс, який озвучував персонажа в оригінальному 
мультфільмі. Фільм буде зроблений за тією самою техно-
логією, що й хітова «Книга джунглів», і продовжить лінійку 
диснеївських ігрових картин-переосмислень класики, куди 
входять «Попелюшка», «Малефисента», а також майбутні 
«Красуня і чудовисько», «Книга джунглів 2» і «Малефисен-
та 2».

Кінокомпанія Skydance домовилася з Семом Реймі про 
зйомки містичного трилера про Бермудський трикутник. 
Проект поки не має назви, сюжет фільму також є таєм-
ницею. Паралельно зі Skydance подібні проекти з такою 
самою географічно-містичною прив’язкою розробляють 
Universal і Warner Bros. Призначення Реймі в режисерсь-
ке крісло підвищує шанси компанії, що саме їхній проект 
прийде до фінішу першим.
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НА ЕКРАНИ ВИЙШОВ ДРУГИЙ СЕЗОН 
           ТАЛАНТ-ШОУ «РОЗСМІШИ КОМІКА. ДІТИ»
З 10 БЕРЕЗНЯ КАНАЛ «1+1» РОЗПОЧАВ ПОКАЗ НОВОГО СЕЗОНУ ГУМОРИСТИЧНОГО ШОУ «РОЗСМІШИ КОМІКА. ДІТИ». У 2016 РОЦІ ЦЕЙ ПРОЕКТ СТУДІЇ 
«КВАРТАЛ 95» СТАВ ПЕРЕМОЖЦЕМ У НОМІНАЦІЇ «КРАЩИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ФОРМАТ» НА ПРЕСТИЖНІЙ ПРЕМІЇ «ТЕЛЕТРІУМФ».У ШОУ 
БЕРУТЬ УЧАСТЬ ТАЛАНОВИТІ Й АРТИСТИЧНІ ДІТИ ВІКОМ ВІД 5 ДО 13 РОКІВ, СЕРЕД ЯКИХ - І ЗІРКОВІ. ОЦІНЮЮТЬ ЇХ ЖАРТИ КОМІКИ ЄВГЕН КОШОВИЙ ТА 
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

Свої сили спробувала 
донька телеведучої  
проекту «На ножах» Ольги 
Фреймут – Злата Мітчелл, 
яка викликала фурор до-
тепними жартами про ма-
мину роботу. «Я навчаюся 
у звичайній київській 
школі. Як і всі діти, 
інколи буваю неслухняною. 
Але й тоді мою маму до 
школи не викликають. 
Воно їм потрібно?!»
«Якщо я сьогодні виграю 
гроші, мама сказала, 
щоб їх «скинули» на 
картку. Тому що цю 
грязь мені до рук брати 
не можна», - шуткувала 
Злата на сцені проекту.

Свою дотепність продемонструвала на шоу Дар’я П’ятова – донька воротаря  
національної збірної України й команди «Шахтар» Андрія П’ятова.
Зіркового учасника Адама Вірастюка за кулісами підтримував батько – україн-
ський спортсмен, володар титулу «Найсильніша людина світу», а також актор 
Василь Вірастюк.

Ведуча шоу Настя Каменських щиро симпатизує юним учасникам і вболіває за них. «Я дуже рада бути частиною шоу 
«Розсміши коміка. Діти» і спостерігати за неймовірними талантами учасників! Маленькі, але вже такі дорослі гу-
мористи вражають своїм професіоналізмом, зібраністю й спавжніми, непідробними емоціями. Діти - це чиста енергія, 
яка наповнює нас силою. І в цьому шоу я завжди на їхньому боці!»
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ДЗІДЗЬО: 
Я дуже люблю мультфільм «Смур-
фики», я дивився його ще в 
дитинстві польською мовою, але 
сучасна анімація зробила з них 
щось дивовижне. Перевтілитися на 
героя було не зовсім легко. Але 
коли ти зрозумієш завдання – тоді 
праця перетворюється на свято. Ти 
вже в тому смурфовому світі, у 
тих грибах. Мені сподобалося! Із 
задоволенням зробив би це знову!
Я дуже схожий на Мудрика, я і є 
Мудрик! Він весь час щось вига-
дує, хоче бути лідером.

ЮЛІЯ САНІНА:
Я дуже хотіла спробувати себе в озвучуванні мультика. Це 
дуже цікаво, і це щось абсолютно нове. Ти мусиш забути про 
себе і повністю перейнятися історією. Якщо в герої вгадуєть-
ся актор, то актор не відпрацював на повну. 
Моя Смурфквітка – трохи божевільна, дуже активна, добра  і 
грайлива. Мені було цікаво працювати над її образом. Її емо-
ції зашкалюють.

ЗІРКОВИЙ ДУБЛЯЖ: ХТО ПОЗИЧИВ СВОЇ ГОЛОСИ 
НЕВГАМОВНИМ СМУРФИКАМ
УЖЕ 30 БЕРЕЗНЯ В УСІ КІНОТЕАТРИ УКРАЇНИ УВІРВУТЬСЯ СИНІ Й НЕВГАМОВНІ СМУРФИКИ З НАДЗВИЧАЙНОЮ АНІМАЦІЙНОЮ ПРИГОДОЮ «СМУРФИКИ: ЗАГУБЛЕНЕ МІСТЕЧКО». 
ДО КОМАНДИ ДУБЛЯЖУ ДОВГООЧІКУВАНОГО РЕЛІЗУ ПРИЄДНАЛИСЯ  УКРАЇНСЬКІ ЗІРКИ ДЗІДЗЬО (DZIDZIO) ТА ЮЛІЯ САНІНА (THE HARDKISS). ЕКСЦЕНТРИЧНОМУ ВИКОНАВЦЮ ДЗІДЗЮ 
ДІСТАЛАСЯ РОЛЬ МУДРИКА, А ЧАРІВНА ЮЛІЯ ПОЗИЧИЛА СВІЙ ГОЛОС СМУРФКВІТЦІ!
ЗІ СТУДІЇ ДУБЛЯЖУ ЗІРКИ, ДЛЯ ЯКИХ ТАКИЙ ДОСВІД Є ПЕРШИМ, ДІЛЯТЬСЯ СВОЇМИ ВРАЖЕННЯМИ Й НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮЮТЬ!

ПРО ФІЛЬМ: 
До рук Смурфетки і її друзів 
потрапляє таємнича карта, яка 
веде героїв через Заборонений 
Ліс до Загубленого Містечка. 
Дорога до нього сповнена небез-
пек, а сам Ліс населений загад-
ковими створіннями. Відкриття, 
яке чекає героїв попереду, 
змінить життя усього поселення, 
тому команда повинна використа-
ти всі свої суперталанти, щоб 
досягти мети. Найграндіозніша 
пригода в історії Смурфиків 
розпочинається…
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Чаруючi фiльми 
     в стилi ретро   для весняного 
                     настроюПІДБІРКА ПРЕКРАСНИХ КІНОСТРІЧОК У СТИЛІ РЕТРО ДОПОМОЖЕ ВАМ  ЗАНУРИТИСЯ У ВИТОНЧЕНУ МИНУЛУ 

ЕПОХУ Й ОТРИМАТИ ОСОБЛИВЕ ЕСТЕТИЧНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ.

ДІВЧАТА МРІЇ / DREAMGIRLS
Вокальне тріо з Чикаго на традиційному огляді 
«молодих талантів» в Нью-Йорку привертає 
увагу професійного продюсера, який пропонує 
спокусливий контракт і бере їх під свою 
опіку. Використовуючи професійні прийоми 
розкручування новачків, він швидко приводить 
молодий ансамбль до міжнародного визнання. 
Проте ні слава, ні гроші не роблять дівчат 
щасливими.

СОРАЯ / SORAYA
Дія фільму відбувається в Тегерані 

в 1950 році. Молодий іранський 
шах Мохамед Реза Пехвилі по 

фотографії закохується в юну кра-
суню Сораї Бахтіярі. Не втрачаючи 

часу, він запрошує в палац усю 
сім’ю дівчини й робить їй пропо-

зицію руки і серця. Після недовгих 
роздумів вона погоджується, але 

попереду  на них чекає державний 
переворот, у результаті якого 

шах Мохамед із сім’єю залишить 
країну.

МИ. ВІРИМО В КОХАННЯ / W.E.
Роман короля Великобританії Едуарда VIII і 
американки Уолліс Сімпсон розбурхав громад-
ськість. На момент знайомства з принцом  
Едуардом вона була у шлюбі, а король, 
бажаючи на ній одружитися, змушений був 
відректися від престолу. Але навіть це не 
завадило їх коханню.
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Чаруючi фiльми 
     в стилi ретро   для весняного 
                     настрою

ДОРОГА ЗМІН / REVOLUTIONARY ROAD
Вони одружилися, будучи молодими й амбітними, але 
сімейний устрій і народження двох дітей змушує забу-
ти про грандіозні особисті плани. Для декого сімейна 
криза виявилась непосильним випробуванням.

ВИХОВАННЯ ПОЧУТТІВ /  
AN EDUCATION
Дженні – нудьгуюча 16-річна віолончелістка. 
Вона мріє стати студенткою Оксфордського 
університету, тому постійно зайнята навчанням 
і музиціюванням. Але все змінюється, коли 
Дженні зустрічає багатого й витонченого 
Девіда . Він вдвічі старший, і його гламурний 
спосіб життя набагато привабливіший, ніж 
зубріння латині.

СТЕПФОРДСЬКІ ДРУЖИНИ / 
THE STEPFORD WIVE
Керівниця телекомпанії Джоана Еберхарт, що 
пережила нервовий зрив, переїжджає разом 
з чоловіком Уолтером до містечка Степ-
форд(штат Коннектікут), щоб побути далеко від 
стресів великого міста. Цей райський куточок 
на перший погляд уявляється ідеальним. 
Але незабаром Джоана і її нова подруга Бобі 
помічають, що в уявній безтурботності є щось 
дивне, що насторожує. Та й місцеві домогоспо-
дарки поводяться якось аж надто підозріло: всі 
однаково привітні, доглянуті й нудні. Джоана 
вирішує докопатися до таємниці, яку приховує 
досконале місто і його бездоганні дружини...
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ВОДИ СЛОНАМ! / WATER FOR ELEPHANTS
Часи Великої депресії. Студент-ветеринар Якоб кидає 
навчання після загибелі своїх батьків і приєднується до 
«Benzini Brothers» – найграндіознішого циркового шоу у 
світі. Там він починає працювати ветеринаром і закохується 
в прекрасну наїзницю Марлену, яка виявляється у шлюбі 
з Августом, харизматичним, але жорстоким дресируваль-
ником.

ПОСМІШКА МОНИ ЛІЗИ /
MONA LISA SMILE
1953 рік. У Америці йде боротьба жінок 
за свої права, у цей час Кетрін Енн Уот-
сон, випускниця Берклі, здобуває місце 
викладача історії мистецтв у жіночому 
коледжі Уеллеслі. Проте серед керівни-
цтва й викладацького складу закладу 
переважають патріархальні погляди на 
роль жінки у цьому світі.

Кетрін з ентузіазмом кидається у 
боротьбу за рівноправ’я статей і має 
величезний вплив на студенток, у тому 
числі на Бетті й Джоан. Спілкування 
змінює і учениць, і головну героїню, 
змушуючи їх по-новому поглянути на 
власне життя…

МУЛЕН РУЖ / MOULIN ROUGE!
Це місце, де воєдино сходяться трагедія і 
комедія, розкішні інтер’єри початку століття й 
сучасні музичні ритми.

За кохання найвідомішої куртизанки Парижа 
блискучої Сатін борються двоє чоловіків, один 
з яких  бідний письменник Крістіан, що з голо-
вою поринув у божевільний світ нічних розваг, 
другий – багатий герцог, готовий купити увесь 
Мулен Руж, аби Сатін провела з ним ніч.

К І Н О Е К С П Е Р Т
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Цей, на перший погляд несправедливий, стан речей стає цілком зрозумілим, якщо 
взяти до уваги те, що жінок, які знімають кіно, взагалі набагато менше, ніж чолові-
ків – трохи більше 10 %. Скажімо, позаминулого року лише в 9 стрічках із 35, що їх 
профінансувало Держагентство з питань кіно, режисерами були жінки; минулого 
року – у 12 із 48.

Більше того, така тенденція стосується не лише вітчизняного кіновиробництва,  
а є загальносвітовою тенденцією. Наприклад, найвідомішу винагороду Американ-
ської кіноакадемії «Оскар» у номінації «Кращий режисер» перша жінка-режисер 
отримала лише у 2010 році.

«Час настав!», – сказала акторка і співачка Барбра Стрейзанд, перш ніж оголосити 
ім’я переможниці Кетрін Бігелоу (за фільм «Володар бурі»). Напевно, це говорить 
про те, що у Голлівуді давно очікували жіночого прориву.
Проте складно уявити собі етапи розвитку українського кіно без впливу та зусиль 
жінок, які своїм талантом та наполегливістю роблять імідж індустрії та створюють 
чудові картини, що вже зайняли поважні місця у європейському та світовому пе-
реліку. Коротко проаналізуємо, яку роль відіграють жінки в розвитку української 
кінематографії. 

ЯКЩО НЕ КІЛЬКІСТЮ, ТО ЯКІСТЮ 
Незважаючи на певне кількісне «відставання», жінки гідно представляють україн-
ський кінематограф на міжнародній арені, створюючи певний імідж та виборюючи 
найвищі нагороди найпрестижніших кінофестивалів. 

Безсумнівним авторитетом у світі кіно є видатний майстер, найвідоміший ре-
жисер Одеської кіностудії Кіра Муратова. Кіра Георгіївна здобула режисерську 
славу ще за радянських часів, створюючи шедеври артхаусного  кіно. У 2015 році 
журнал Forbs назвав імена найвидатніших кінорежисерів України. Кіра Муратова 
посіла беззаперечне перше місце, до того ж була єдиним режисером топ-10, якого 
експерти називали «великим» і «геніальним».  За рейтингом журналу «Фокус» 
(2013-2015 рр.) Кіра Георгіївна входить до сотні найвпливовіших жінок України.  
У 2012 році Кіра Муратова, презентуючи стрічку «Вічне повернення», оголосила, 
що на цьому її діяльність як режисера закінчується.

«Кіра Муратова була, є і назавжди залишиться головним національним надбан-
ням сучасного українського кіно. Вона залишиться не тільки в його історії, але, як і 

будь-який геній, в історії світового кінематографа», – сказав один з експертів, кіно-
критик і арт-директор Одеського міжнародного кінофестивалю Алік Шпилюк. Як 
вважає режисер Олена Дем’яненко: «Україні в цьому сенсі пощастило як жодній 
іншій країні, адже Кіра Георгіївна Муратова довела, що жінка-режисер – це поєд-
нання, яке має право на існування. Тепер українським дівчатам займатися режи-
сурою набагато легше, оскільки в них є хороший приклад успішного і яскравого 
режисера».

ТАЛАНТИ НА ЗЛАМІ ЕПОХ
90-ті роки минулого сторіччя стали випробуванням для кіноіндустрії країн СНД. 
Україна не була винятком. Відсутність держфінансування змусила кіновиробни-
ків шукати альтернативні шляхи для створення кіно: залучати приватні інвестиції, 
опановувати нові формати. Виходом із глухого кута стала співпраця з національ-
ними телеканалами. Режисери активно створювали телефільми та серіали для те-
лебачення. Скрутні часи відкрили у професії нові імена. Одне за найяскравіших 
серед них – Оксана Байрак. Талановита жінка, що змогла відчути тенденції нових 
часів та піднятися крутими сходинками успіху.  

1991 року Оксана Байрак створила й очолила «StudioBayrak», яку сьогодні на-
зивають найбільшою незалежною продюсерською студією України, що виробляє 
контент на замовлення телеканалів. За 26 років Байрак як сценаристка, режисерка 
й продюсерка створила понад 20 фільмів і серіалів мелодраматичної спрямовано-
сті, які користуються успіхом у  телеглядачів.  

Однією з тих, хто в скрутні часи не змінили фах і продовжували шукати можли-
вості для створення кіно, є сценаристка, режисерка й продюсерка Олена Фетісова, 
донька першої української телеоператорки. 2001 року вона створила й очолила 
незалежну кінокомпанію «InterfilmProductionStudio», де знімає власні роботи та 
продюсує документальні та ігрові стрічки інших авторів, залучаючи кошти захід-
них партнерів.

Найамбітнішим своїм проектом ще до його появи Фетісова називала повноме-
тражний художній фільм «Параджанов». До його зйомок вона готувалася 5 років, 
упродовж яких 9 разів переписувала сценарій. Стрічка вийшла на екрани 2013 
року. Фетісова поставила її у співавторстві з французом Сержем Аведікяном, який 
зіграв головну роль у цьому байопіку. 

Жiночi iмена украiнського кiно
ПОЧАТОК ВЕСНИ НЕЗМІННО ПРИВЕРТАЄ УВАГУ ДО ТЕМИ ЖІНОК ТА ПИТАНЬ, ІЗ НИМИ ПОВ’ЯЗАНИХ. В УКРАЇНСЬКІЙ КІНОІНДУСТРІЇ ЖІНКИ ВІДІГРАЮТЬ ВИЗНАЧНУ РОЛЬ, ОПАНОВУЮЧИ 
ВСЕ БІЛЬШУ КІЛЬКІСТЬ ПРОФЕСІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ САМЕ ІЗ СТВОРЕННЯМ КІНО- ТА ТЕЛЕПРОДУКЦІЇ. ЖІНКИ УСПІШНО РЕАЛІЗОВУЮТЬСЯ ЯК СЦЕНАРИСТИ, РЕЖИСЕРИ, ПРОДЮСЕРИ, МОНТА-
ЖЕРИ, ЗВУКОРЕЖИСЕРИ, ОПЕРАТОРИ. ДОМОВЛЯЮТЬСЯ, ОРГАНІЗОВУЮТЬ, ПИШУТЬ, ЗНІМАЮТЬ… АЛЕ ВСЕ Ж ТАКИ ЗДЕБІЛЬШОГО ЗАЛИШАЮТЬСЯ ЗА ЛАШТУНКАМИ. НА ПЕРШИЙ ПЛАН 
ВИЗНАННЯ ЧАСТІШЕ ПОТРАПЛЯЮТЬ ЧОЛОВІКИ.  
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Жiночi iмена украiнського кiно
Картина знайшла прихильників і серед глядачів, і серед професіоналів: вона 
отримала призи та відзнаки понад 30 кінофестивалів.

НОВІ ЧАСИ – ВИСОКА ШВИДКІСТЬ
Розвиток телебачення на початку 2000-х потребував збільшення кількості контен-
ту. Відокремилась ніша «багатосерійного кіно», затребуваним жанром стали саме 
серіали, що раз за разом привертали увагу глядачів до екрана. Цікаві історії із не-
вимушеним, але цікавим життєвим сюжетом відкрили нові імена дуже молодих 
людей, що готові були оперативно реагувати на потребу ринку. Нові часи вимагали 
енергії та простоти молодості. Однією з яскравих представниць нового поколін-
ня виробників контенту стала Аліна Чеботарьова. Саме її ім’я спільнота кінорин-
ку першим чином пов’язує з виробництвом серіального контенту. Вже у 17 років 
вона почала працювати режисером-монтажером у кінокомпанії «Нова студія», а  
у 23 роки випустила свій перший повнометражний фільм «Павутиння бабиного літа». 

Сьогодні у фільмографії Чеботарьової, яка нещодавно відзначила своє 29-річчя і 
нині є режисером-постановником у StarMedia, уже 10 телефільмів і міні-серіалів. 
Особливість Аліни Чеботарьової – швидкість, з якою вона працює над продуктом. 
Колеги відзначають, що за 2 тижні вона здатна зняти матеріал на 90-хвилинний 
телефільм. 

КОРОТКИЙ МЕТР – ВЕЛИКІ ДОСЯГНЕННЯ
Талант завжди знайде шлях до успіху. Саме це довела українка Марина Врода. Та-
лановитий режисер, знайшла можливість для самовираження у короткому метрі, 
що не потребує глобальних інвестицій з боку держави або вибагливих великих 
інвесторів.  У 2011 році киянка Марина Врода здобула головний приз Каннсько-
го фестивалю  в програмі короткометражних фільмів за стрічку «Крос». Усього на 
кінофестиваль у цю категорію було подано понад 1 500 робіт із різних країн світу, і 
«Крос» став одним із дев’яти фільмів, що потрапили до кінцевого списку кандида-
тів на першість. Однак власний успіх не засліпив режисерку, що із сумом відзначи-
ла недосконалість сучасної системи української кіноіндустрії .

«Я не думаю, що це може багато що змінити. Може, це щось змінить в конкретних 
людях, але не в системі», – відповіла киянка після отримання Золотої пальмової 
гілки на питання одного з телеканалів, чи принесе її перемога зміни в українському 
кінематографі.

ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА – ТРАМПЛІН ДЛЯ РОЗВИТКУ
Позитивні зміни в українському кінематографі стали більш помітними напри-
кінці «нульових» років, коли поступово почало відновлюватися фінансування 
індустрії з боку держави. Стрічка  «Параджанов», про яку вже згадували,  із ам-
бітного плану на папері перетворилася на успішну картину на плівці в тому числі 
завдяки державній підтримці. 2011 року Державне агентство України з питань 
кіно провело перший пітчинг – конкурс кінопроектів, і до списку переможців 
потрапило й кілька режисерів-жінок. 

Найбільше балів від експертів тоді отримав сценарій психологічної драми «Бра-
ти» дебютантки у широкому метрі Вікторії Трофименко. Досі режисерка знімала 
тільки телевізійні документальні фільми з використанням постановок, і от  
2013 року випустила свою першу повнометражну картину за романом «Джме-
линий мед» сучасного шведського письменника Торґні Ліндґрена  «Брати. Ос-
тання сповідь». Стрічка наробила багато галасу, що не збентежило початківицю. 
«Мене критикували й засуджували, проте я вірю тільки собі!», – сказала Вікто-
рія в одному інтерв’ю.

Однак, держфінансування не є єдиним поштовхом для відкриття талантів. Ін-
дустрія ТБ пильно стежить за ринком та готова допомагати режисерам ново-
го часу. «Студія 1+1» регулярно фінансує виробництво фільмів не тільки для 
власного ефіру, а й для широкого екрану. Напевно, у появі такої традиції не 
останню роль зіграло те, що засновник і перший генпродюсер «1+1» Олександр 
Роднянський за професією – кінорежисер.

Наступник Роднянського Олександр Ткаченко продовжив традицію кінови-
робництва. 2015 року канал випустив картину Єви Нейман «Пісня пісень». 
Третя стрічка україно-німецької режисерки (з 1993 року вона, уродженка Запо-
ріжжя, мешкає у Німеччині, проте кіно знімає на Батьківщині) стала тріумфа-
тором тогорічного Одеського міжнародного кінофестивалю, здобувши нагоро-
ди в номінаціях «Найкращий фільм» і «Найкращий український фільм».

Зараз Нейман працює над картиною «Близнюки», на яку частково отримала 
державне фінансування на 8-му конкурсі кінопроектів. 

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ КІНО ОЧИМА ЖІНКИ
Світова тенденція останніх років помітно схилилася до створення неігрового, 
документального кіно. «У чому документальне кіно класне – воно дає певну 
свободу, ти можеш займатися ним коли завгодно. І це не потребує особливих 
фінансів. Можна просто брати камеру і знімати», – говорить Катерина Горно-
стай, одна з найвідоміших молодих документалісток. 

2013 року вона дебютувала на кінофестивалі «Молодість». Тоді її стрічка «Між 
нами» не здобула нагород, проте отримала вельми схвальні відгуки глядачів і 
критиків. Дехто навіть вважав «Між нами» однією з найкращих українських 
короткометражок того року.  

2015-го Горностай у співавторстві з чоловіком Дмитром Красним відзняла свій 
перший ігровий фільм, але знову короткометражний – «Віддалік». Картина 
отримала нагороди на чотирьох кінофестивалях, зокрема спецприз на фестива-
лі «Кіношок»у російській Анапі. Катерина відмовилася від цієї нагороди (так 
само, як і Марина Врода від диплома «Кіношоку»«За силу висловлювання», 
присудженого за короткометражку «Равлики») – на знак протесту проти засу-
дження режисера Олега Сенцова.
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ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ
Показником поліпшення ситуації в українській кіноіндустрії є певний факт 
«повернення талантів» на Батьківщину. Гучною прем’єрою минулого року стала 
картина Олени Дем’яненко «Моя бабуся Фані Каплан». Кінорежисер, продюсер, 
сценарист, директор власної кінокомпанії «Гагарін Медіа», упродовж 15 років 
вона працювала в Росії на запрошення як режисер-постановник: випустила там, 
зокрема, 14-серійний телефільм «Завтра буде завтра» (спільне виробництво 
російського СТС і українського «Нового каналу»), телефільм «Казароза» (на 
замовлення російського «Першого каналу»), 8-серійний фільм «Маяковський. 
Два дні» (замовлення телеканалу «Росія»). 2011 року, коли в Україні почали 
фінансувати кіно із держбюджету, Дем’яненко разом із чоловіком, сценаристом 
і режисером Дмитром Томашпольським, повернулася на Батьківщину.  2013-го 
вони разом у копродукції між Україною, Росією та Францією випустили лірич-
ну комедію про кохання лікаря-венеролога та космонавта, а також про секрет-
ний космічний експеримент – «F63.9 Хвороба кохання». 

А от наступну картину Дем’яненко – «Моя бабуся Фані Каплан» – ще до виходу стріч-
ки на екран експерти нарекли кіноподією 2016 року. На CrystalPalaceInternationalFilm 
Festival у Лондоні стрічку визнали найкращим іноземним фільмом.

Наступні кілька років Дем’яненко, судячи з результатів 9-го пітчингу, зніматиме кіно  
в новому для себе жанрі – мюзикл «Гуцулка Ксеня» і продюсуватиме стрічку свого  
чоловіка.

ОЧІКУВАНІ ПРЕМ’ЄРИ
2016 року завдяки держпідтримці на великий екран вийшла рекордна кількість вітчиз-
няних фільмів – 30. Цього року, вважають експерти, їх буде більше. Серед авторів най-
більш очікуваних прем’єр 2017 року є і жінки.

16 березня у кінотеатрах розпочнеться показ 5-го альманаху Української нової хвилі – 
проекту, що репрезентує найкращі короткометражні фільми українських режисерів-де-
бютантів поточного року. Авторами трьох із шести картин-учасниць цьогорічної УНХ 
є жінки: глядачі побачать фільм «Дім» Ірини Цілик, що отримав диплом Міжнародної 
федерації кінопреси (ФІПРЕССІ) «Найкращому українському короткометражному 
фільму» Одеського МКФ-2016; стрічку «Загублені» Світлани Шимко, що минуло-
го року взяла участь у 4 кінофестивалях в Україні, Чехії та Естонії; а також картину 
«Сказ» Марисі Нікітюк, володарки призу минулорічного Каннського кінофестивалю 
«СКРИПТИСТ» за кращий сценарій зі Східної Європи (до речі, за цим сценарієм 
(«Коли падають дерева») восени Марися як режисер завершила знімальний період і на-
разі фільм монтується). За словами самої Марисі, успіх у Каннах – «це визнання мого 
сценарію професійним міжнародним колом і це додаткові плюсики для самого фільму, 
який наразі перебуває на стадії фінального монтажу. Для України – важко сказати, але 
це перша сценарна нагорода, наскільки я знаю: ми вперше взяли участь як країна в про-
грамі ScripTeast – і відразу виграли. Подібні призи та участі у фестивалях створюють 
імідж України як цивілізованої культурної країни з європейськими цінностями. Думаю, 
це важливо».

У квітні в кінотеатрах мають показати документальну стрічку «Jamala.UA» Ганни Аку-
левич – про шлях кримськотатарської співачки до перемоги на «Євробаченні-2016».   

Молода режисерка Марина Степанська, яка раніше знімала документальні та коротко-
метражні фільми, невдовзі планує завершити свою першу повнометражну ігрову карти-
ну «Стрімголов» – історію непростого кохання двох молодих киян.

ОЛЕНА ДЕМ’ЯНЕНКО, сценарист, режисер, продюсер:

Що стосується універсальної формули створення успішного 
фільму: у математиці є необхідні й достатні умови для досяг-

нення певних цілей. У кіно достатніх умов не буває, є лише не-
обхідні. Необхідні умови – це насамперед сценарій, історія, яку ти хочеш 
розказати. Вона ж, як правило, диктує форму, у якій має бути подана для 
глядача.

Підготовка – це завжди запорука успіху в кіно. Чим більше часу ти ви-
трачаєш на підготовку, тим вища ймовірність того, що в тебе вийде все 
те, що ти заздалегідь запланував. Та не в останню чергу для успіху фільму 
повинні зійтися зірки, оскільки в кіно існує дуже багато факторів, які заз-
далегідь передбачити ніяк неможливо. Ти можеш лише прикласти зусилля, 
щоб вийшло те, що ти задумав, проте все одно існує безліч чинників, які 
коректуватимуть творчий процес. Тож загального рецепта не існує. Якби 
він існував, тоді б усі фільми були винятково успішними.

НАСКІЛЬКИ АКТУАЛЬНИМ Є ПИТАННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНСЬКОГО КІНОВИРОБНИЦТВА, МИ ЗАПИТАЛИ У ЖІНОК, 
ЯКІ ВЖЕ ВПИСАЛИ СВОЇ ІМЕНА НА СТОРІНКИ УСПІХУ ВІТЧИЗНЯНОЇ КІНОІНДУСТРІЇ

ОЛЕНА ФЕТІСОВА, сцена-
рист, режисер, продюсер:

Мені здається, що гендер жод-
ним чином не стосується про-
фесії продюсера. Жінки навіть з 
огляду на свій характер можуть бути кращими 
продюсерами ніж чоловіки, бо в жінок більше тер-
піння, мудрості, дипломатії, сумління. У світі, я 
б сказала, чоловіків і жінок у цій професії десь 50 
на 50. У Європі дуже багато жінок-продюсерів, і 
дуже багато успішних, і тому я б не поділяла про-
дюсерів з гендерної позиції. 
А щодо жінок-режисерів, то тут інша ситуація. 
В усьому світі жінкам не вистачає довіри від су-
спільства. Наприклад, у Канаді є організація жі-
нок-кінематографістів «За гендерну рівність у 
професії», тобто і там є така проблема. За ста-
тистикою, якщо з аналогічними проектами на 
конкурс подаються жінка й чоловік, то швидше 
цей фільм дадуть знімати чоловікові, навіть якщо 
претенденти мають однаковий досвід. Отже, 
проблема є, але ми змагаємося. Я так само до 
смерті боротимуся за право жінки бути режисе-
ром нарівні з чоловіком. Але я проти введення квот 
у цьому питанні, я б не створювала в Україні орга-
нізацій, подібних до канадських. Я за талант: жін-
кам просто треба працювати й доводити своїми 
роботами, що ти варта уваги.

ЮЛІЯ СІНЬКЕВИЧ, гене-
ральний продюсер Одесько-
го міжнародного кінофести-
валю: 

Якщо обговорення проблеми ген-
дерного балансу в кіноіндустрії України тільки 
починається, то у Європі це давно не новина. 
Ця тема досліджується, про неї дискутують, а 
експерти та члени професійних спілок шукають 
шляхи вирішення. Питання полягає навіть не в 
тому, що жінки в меншості присутні в професії, 
а в тому, що вони в меншості посідають керівні 
позиції, жінкам-режисерам набагато рідше про-
понують кінопроекти з великим бюджетом, і, від-
повідно, вони практично не можуть впливати на 
прийняття важливих рішень – як в Україні, так 
і в Європі. За кордоном активно обговорюють-
ся ідеї квотування – мінімального обов’язкового 
співвідношення жінок і чоловіків. Такі пропозиції 
завжди викликають неоднозначну реакцію, але 
існують дослідження, які довели їх ефективність. 
Чому ж взагалі виникає проблема гендерної нерів-
ності в кінематографі? Існує безліч припущень, 
але дослідники часто висувають найпоширенішу 
версію: можливості самореалізації в жінок обме-
жені патріархальними поглядами та стереоти-
пами в суспільстві.

ІВАННА ДЯДЮРА, продюсер філь-
мів Ахтема Сеітаблаєва:

Кіно – це насамперед командна робо-
та. І одним з найважливіших критеріїв 
успіху майбутнього кіно- або ТБ-проекту 
є команда однодумців, людей, відданих справі на 100 %. 
Мені здається, що, з одного боку, на знімальному май-
данчику всі рівні. Безсонні ночі, навантаження, які іноді 
виникають під час робочого процесу, не дають розслабля-
тися ані жінкам, ані чоловікам.  Але іноді для вирішення 
якихось питань необхідна жіноча делікатність, толе-
рантність, терпимість, вміння знайти компромісне рі-
шення. Це також необхідні складові цієї професії. 

МАРИСЯ НІКІТЮК, сценарист, 
режисер:

Ти або хороший режисер, або поганий 
режисер, а хто ти – дівчинка чи хлоп-

чик, мало кого хвилює. Режисер, сцена-
рист – це насамперед висока міра відпові-

дальності, помножена на енергію твого таланту, яка має 
витягти все кіно на собі. Поки що в нас процес знімання 
кіно проходить період становлення. І жінкою мені бути 
дуже навіть прикольно, але, мабуть, до кіноіндустрії це 
не має жодного стосунку.
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2013 РОКУ В УКРАЇНСЬКИЙ ПРОКАТ 
ВИЙШОВ ХУДОЖНІЙ ФІЛЬМ «ІСТАЛЬГІЯ» 

– ДРАМА ПРО ЕМІГРАНТІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ 
Й УКРАЇНСЬКИХ. ДЛЯ НАШОЇ КРАЇНИ ЦЯ 

СТРІЧКА СТАЛА ПЕРШОЮ ОФІЦІЙНОЮ 
КОПРОДУКЦІЄЮ: У ЇЇ ВИРОБНИЦТВІ 

БРАЛИ УЧАСТЬ НІМЕЦЬКІ Й СЕРБСЬКІ 
КІНЕМАТОГРАФІСТИ.

УКРАЇНСЬКУ СТОРОНУ «ІСТАЛЬГІЇ» 
ПРЕДСТАВЛЯЛА ПРОДЮСЕР АННА ПАЛЕНЧУК, 

ЯКА ДО ЦЬОГО АДМІНІСТРУВАЛА ДЕБЮТНІ 
КОРОТКОМЕТРАЖКИ. ПОТІМ ЯК ПРОДЮСЕР 
КОМПАНІЇ 435 FILMS ВОНА ДОКЛАЛА РУКУ 

ДО СТВОРЕННЯ ДВОХ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ 
ФІЛЬМІВ: «РІДНІ» РЕЖИСЕРА ВІТАЛІЯ 

МАНСЬКОГО Й «МАРІУПОЛІС» ЛИТОВЦЯ 
МАНТАСА КВЕДАРАВІЧЮСА.

СЬОГОДНІ АННА ПРАЦЮЄ НАД 
РОМАНТИЧНОЮ УКРАЇНО-ГРУЗИНСЬКОЮ 

КОМЕДІЄЮ РАЗОМ З ГРУЗИНСЬКИМ 
КІНОПРОДЮСЕРОМ ІРАКЛІ МАКАЦАРІЄЮ 

(ГЕРОЙ ШОСТОГО СЕЗОНУ ПРОЕКТУ 
«ХОЛОСТЯК»).

– Чи відіграє якусь роль у пошуку іноземних партнерів те, що Ви – продюсер-жінка?
– Коли я приїхала на Берлінський міжнародний кінофестиваль перший раз (це було років 10 тому), я усвідомила, що 

погано знаю європейські бізнес-реалії, не дуже добре розмовляю англійською та ще є інші причини, з яких я не могла 
миттєво досягти тієї мети, яку перед собою ставила. І тоді я зрозуміла, що бути українською жінкою – це теж зброя, 
адже з красивою жінкою розмовляють охочіше, ніж зі звичайним європейським чоловіком-продюсером. 
Жінка-продюсер часто надихає команду, жінка-продюсер часто опікується проектом, жінка-продюсер привносить 
красу. І я думаю, що чоловіки, з якими я працюю, це цінують.

– Чи доводилося Вам стикатися з гендерною нерівністю в кіновиробництві?
– Коли ми працювали над нашим першим фільмом, мені не було й 30 років. У той момент я ще й стала мамою. Багато 
людей у професійному оточенні не розуміли, як можна знімати фільм і опікуватися дитиною, і думали, що успіх, який 
здобув фільм, був випадковим. 

У нашій країні не так важко бути жінкою, як важко бути молодим професіоналом, який успішно реалізовує проекти. 
Можу сказати, що швидше через свою молодість я відчувала нерівність. Сподіваюся, що в Україні налагодяться зв’я-
зок поколінь і передача знань від покоління до покоління. 

– Чи є якась різниця між тим, хто створює кіно – жінка чи чоловік?
– Я думаю, що різниці між тим, хто створює фільм – жінка чи чоловік, немає. Але впевнена, що в злагодженому тандемі –  

режисера-жінки і продюсера-чоловіка, оператора-чоловіка та режисера-жінки тощо, а також у атмосфері взаємопова-
ги та небайдужості до проекту часто народжується щось більше, ніж гарний та успішний проект. 

– Ви багато працюєте з європейцями. Як у них із жіночим питанням у кіно?
– У Європі такий пунктик, як гендерна нерівність, переросли вже багато років тому. Від жінки в роботі вимагається  

те саме, що й від чоловіка, і нікого не цікавить, скільки в тебе дітей і чи є в тебе особисті проблеми, потрібно бути 
професіоналом нарівні з чоловіком. 
 
Із європейськими партнерами ти відчуваєш себе професіоналом, який має виконувати все те саме, що і чоловік-про-
дюсер. Проте в моїй практиці є й інші випадки. Наприклад, із грузинськими партнерами, де ставлення до жінки 
зовсім інше, ніж у Європі. Грузинські продюсери-чоловіки й квіти можуть подарувати! 

– Як Вам вдається поєднувати напружену роботу і материнство, сім’ю? Чи доводиться десь іти на жертви?
– Поєднувати материнство й роботу в будь-якому разі для жінки важко, але я не розцінюю продюсування як роботу. 
Для мене це реалізація, це найцікавіше й найголовніше, що я роблю. На моє щастя, сім’я поділяє моє ставлення, і дуже 
часто моя донька присутня зі мною на кінопоказах чи фестивалях. Вона знає, що мама знімає фільми, і чекає тижнями, 
коли я повернуся з тієї чи іншої країни. І я не думаю про те, чи доводиться мені йти на жертви, я думаю про внесок, 
який я роблю для майбутнього моєї сім’ї та моєї країни. 

«БУТИ УКРАЇНСЬКОЮ 
 ЖІНКОЮ – 
  ЦЕ ТЕЖ ЗБРОЯ»
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На фото
зліва направо:
представники
Фонду Янковського
Інна Косенко, Тагір
Імангулов та арт-
директор Academie
Lounge Тереза
Монфаред

Голова Держ-
кіно Пилип
Іллєнко з
українськими
та італійсь-
кими
кінопродю-
серами та
режисерами

З 9 ПО 19 ЛЮТОГО 2017 РОКУ ВІДБУВСЯ 67-Й МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ BERLINALE – 2017 – НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ СВІТУ, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ПРО-
ГРЕСИВНИЙ ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КІНЕМАТОГРАФ. УКРАЇНСЬКИЙ СТЕНД НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КІНОРИНКУ «UKRAINE IS YOUR DESTINATION», ОРГАНІЗОВАНИЙ ДЕРЖАВНИМ АГЕНТСТВОМ 
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО СПІЛЬНО З БЛАГОДІЙНИМ ФОНДОМ ІГОРЯ ЯНКОВСЬКОГО «ІНІЦІАТИВА ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО» ТА ГС «АСОЦІАЦІЯ КІНОІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ», ЦЬОГО РАЗУ 
ВІДРІЗНЯВСЯ ВЕЛИКОЮ ПЛОЩЕЮ (24 М 2 ). РЕКОРДНА КІЛЬКІСТЬ ЗУСТРІЧЕЙ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ КІНЕМАТОГРАФІСТІВ, УКЛАДЕННЯ УГОД ПРО КОПРОДУКЦІЮ, СПЕЦІАЛЬНІ 
ПОДІЇ ТА ОТРИМАННЯ ГРАН-ПРІ – НАМ Є ЧИМ ПИШАТИСЯ ЦЬОГОРІЧ! 

На фото зліва
направо:
генеральний
продюсер
Star Media 
Владислав
Ряшин з
дружиною,
продюсер
FILM.UA Group
Ірина Костюк
та співзаснов-
ник FILM.UA
Group Сергій
Созановський

Український
стенд « Ukraine
is Your Destination»
цьогоріч
значно більший та
зручніший, ніж у
попередні роки

Berlinale-2017:  НАМ Є ЧИМ ПИШАТИСЯ ЦЬОГОРІЧ!
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На фото справа наліво: Олександра Костіна – виконавчий директор ГС «Асоціація кіноіндустрії України»;
Алла Бєлая – продюсер компанії Toy Cinema; Анастасія Буковська – виконавчий продюсер компанії Family
Production; Максим Асадчий – продюсер Pronto Film; Володимир Яценко – голова ГС «Асоціація кіноіндустрії
України», генеральний продюсер LIMELITE; Дмитро Суханов – продюсер компанії Toy Cinema; Наталія
Лібет – продюсер; Віталій Шереметьєв – продюсер ESSE Production House; Данило Каптюх – виконавчий  
директор компанії Family Production

Вікторія Ярмощук – директор компанії Media
Resources Management (ліворуч) та Алла Пре-
ловська – менеджер міжнародних проектів
Media Resources Management (праворуч)

На фото зліва направо: директор Animagrad, продюсер
FILM.UA Group Єгор Олесов, продюсер FILM.UA Group
Ірина Костюк, керівник напрямку з розвитку міжна-
родного копродакшена компанії Media Resources
Management Любов Крохмальна на зустрічі з Telefilm
Canada на BERLINALE–2017

Сучасне українське
ексклюзивне видання
про кіно
та телебачення
журнал VGL Сinema
(Victory Generation
Life Cinema)
на BERLINALE–2017

Продюсер Сергій Лавренюк та актриса
Франциска Петрі (Германія)
обговорили майбутні зйомки в Києві

Berlinale-2017:  НАМ Є ЧИМ ПИШАТИСЯ ЦЬОГОРІЧ!
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Студія «Квартал 95» дебютувала цього року на
Берлінале. У рамках Berlinale EFM (Берлінського
кіноринку) відбувся скрінінг нової комедії від
«Кварталу» - «Слуга народу 2». На показ були
запрошені представники міжнародних дистриб’ю-
торських компаній, баєри та продюсери. Серед
гостей показу були, зокрема, продюсер Іллан
Жирар, чия стрічка «Останній портрет» з Джефрі
Рашем в головній ролі була представлена в
основному конкурсі Берлінскього МКФ, та україн-
ський продюсер Андрій Єрмак («Правила бою»)

Творча група фільму «Школа №3» Христина Лизогуб,
Максим Наконечний, Георг Жено

Український стенд. Студенти інституту імені Карпенка-Карого та знімальна група фільму «Школа №3»

Переможці та володарі 
Гран-прі в пара-
лельній конкурсній 
програмі «Berlinale 
Generation14+» зні-
мальна група українсь-
кого документального 
фільму «Школа №3» 
(School #3), створе-
ного в копродукції 
з Німеччиною (реж. 
Георг Жено (Німеччи-
на) та Єлизавета Сміт 
(Україна))

Промоматеріали на українській вечірці

Спеціальна
подія - показ
документаль-
ного фільму
«Процес. Росій-
ська держава
проти Олега
Сенцова» (реж.
Аскольд Куров)
про абсурдне
звинувачення
та засудження
на 20 років
українського
режисера
в Росії 

На фото зліва направо:
продюсер FILM.UA Group
Ірина Костюк, директор
Media Resources Management
Вікторія Ярмощук, керів-
ник напрямку з розвитку
міжнародного спільного
виробництва аудіовізуаль-
них творів компанії Media
Resources Management Любов
Крохмальна, перший заступ-
ник провідного продюсера
серіального напрямку
FILM.UA Group Олеся
Лук’яненко, провідний продю-
сер телевізійного напрямку
FILM.UA Group Олена
Малкова, менеджер між-
народних проектів компанії
Media Resources Management
Алла Преловська 

Українська
вечірка
на Berlinale–2017:
Ольга Руденко –
маркетинг-менеджер
студії «Квартал 95»
та прихильник
«Кварталу»

Генеральний директор
КМКФ «Молодість»
Андрій Халпахчі пре-
зентує соціальний про-
ект «UKRAINE: CARGO
300» та розповідає
кінематографістам
про нинішні українські
реалії

«Для сильної та
вільної України,
для сильного
та вільного
українського духу,
для сильного та
вільного українсь-
кого кіно» – Іван
Мадео, продюсер
Contrast Film
(Швейцарія)
з посланням
до українців на
презентації со-
ціального проекту
«UKRAINE:
CARGO 300»

Голова наглядової ради КМКФ «Молодість» Владислав Лясовський на
презентації соціального проекту «UKRAINE: CARGO 300», який закликає
творчих діячів Європи і світу підтримати українців

Виступ українського рок-гурту «Marakesh»
(соліст Марко Гриценко)

Засновник 
Київського 
міжна-
родного 
фестивалю 
коротко-
метражних 
фільмів 
Кирило 
Марікуца
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СЬОГОДНІ АННА КОШМАЛ – 
ОДНА З НАЙПОПУЛЯРНІШИХ 

І НАЙЗАТРЕБУВАНІШИХ 
МОЛОДИХ АКТРИС УКРАЇНИ. 

СВОЄМУ СТАНОВИЩУ АК-
ТОРКА ЗАВДЯЧУЄ КОМАНДІ 
«95-ГО КВАРТАЛУ». САМЕ 
ВОНИ ПРИЙНЯЛИ ДОЛЕНОС-

НЕ ДЛЯ АННИ РІШЕННЯ, 
ЗАТВЕРДИВШИ ВЧОРАШНЮ 

ВИПУСКНИЦЮ ШКОЛИ, 
СТУДЕНТКУ ЕСТРАДНО-ЦИР-

КОВОЇ АКАДЕМІЇ НА РОЛЬ 
ОНУЧКИ ЖЕНІ В ОДНОМУ З 

НАЙУСПІШНІШИХ ВІТЧИЗНЯ-
НИХ СЕРІАЛІВ «СВАТИ». В 

ІНТЕРВ’Ю ЖУРНАЛУ VGL 
CINEMA АННА КОШМАЛ 

РОЗПОВІДАЄ ПРО ПЛІДНУ 
СПІВПРАЦЮ З «КВАРТАЛОМ» 

ТА ДІЛИТЬСЯ ВРАЖЕННЯМИ
 ВІД ЗЙОМОК  

У СВОЄМУ ПЕРШОМУ ПОВНО-
МЕТРАЖНОМУ ФІЛЬМІ. 

«У КОЖНОГО МОГО ПЕРСОНАЖА
ЗАВЖДИ Є ЩОСЬ СПІЛЬНЕ ЗІ МНОЮ»
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Чи правда, що Ваші батьки були проти Вашого вступу на музичний факуль-
тет Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв імені  
Л. І. Утьосова? Про яку професію вони для Вас мріяли і як Вам вдалося напо-
лягти на своєму виборі?
Насправді, мої батьки не були проти мого вступу до музичного училища. Звісно, 
тато був не в захваті від мого вибору, проте ніхто мені не забороняв туди вступати. 
Мама мене підтримувала, ходила зі мною на всі екзамени, допомагала як могла. За-
борони батьківської не було. Батьки завжди хотіли,  щоб я займалася тим, що мені 
насправді до душі. Звісно, вони бажали, щоб я обрала більш надійну професію,  
з розряду юрист або хоча б журналіст чи лікар. Щось таке більш суттєве, тому що 
для моїх батьків творча професія – сумнівний вибір, адже в ній дуже важко ре-
алізуватися. Вони були не те що не в захваті, просто з пересторогою поставилися 
до мого вибору. Проте вони мене підтримали. 

Як Ви стали Женею Ковальовою у «Сватах»?
Це моя фірмова історія, я її розповідаю всім виданням. Я займалась у продюсерсь-
кому центрі «Парадіс». Ми проводили різноманітні концерти, ставили вистави. На 
той момент «Квартал 95» якраз шукав дівчинку 15-16 років на роль Жені Ковальо-
вої. Звісно, вона мала бути без акторської освіти. У студії «Квартал 95» знали, що 
в нас є талановиті діти з певним сценічним досвідом. Кастинг-директор прийшла 
подивитися на нас і записати наші профайли. Відібрали декількох дівчат, у тому 
числі й мене. Потім нас запросили на проби.  Було декілька етапів відбору, і кожно-
го разу когось відсіювали. У кінці з трьох претенденток на роль затвердили мене. 

Ви плідно співпрацюєте з «Кварталом 95» не один рік. Як розвивається Ваша 
співпраця зараз? Чим для Вас важливий цей досвід? 
Почну з того, що «95-й Квартал» для мене –  дуже особливі люди, це моя сім’я. 
Вони мене знайшли, вони мене зробили, вони мене надихнули, дали крила й від-
пустили в політ. Я до них ставлюся з особливою теплотою й повагою. Для мене це 
люди з великої літери, які дали мені квиток у життя. Ми працюємо багато років, і 
сподіваюсь, що ще багато попереду. 

«Свати» стали для Вас стартом успішної акторської кар’єри. Чи мріяли Ви в той 
момент надалі реалізовуватися як актриса, чи все ж планували розвиватися в 
музичному плані?
Чесно кажучи, тоді я не знала, чим це все закінчиться для мене. Тоді я не думала 
про те, що буде далі. Я була настільки зосереджена на знімальному процесі, хви-
лювалась, щоб у мене все вдалося, оскільки на мені була велика відповідальність, 
що задумалася про те, що робити далі, лише після закінчення 6-го сезону «Сватів». 
Однозначно, тоді я вперше побачила себе актрисою і зрозуміла, що мені це набага-
то ближче, ніж вокал. У мене для цього були всі шанси, можна так сказати. Звісно, 
після зйомок у «Сватах» мені захотілося вступити на акторський факультет, щоб 
професійно освоїти ремесло. 

Та Ви в результаті вступили на режисерський, а не на акторський факультет. 
Чому Ви зробили такий вибір? 
Я вступила на режисерський, тому що на той момент мені ця спеціальність вида-
лася дійсно цікавою. У нас в академії немає акторського факультету, є лише роз-
мовний жанр. Мені не хотілося змінювати навчальний заклад і вступати на актор-
ський факультет в якийсь інший, тому я обрала режисуру в академії. У будь-якому 
разі, мені здавалось, що це дуже близька до акторства професія. Тоді я думала, що 
освоєння двох сторін процесу стане для мене важливим досвідом. Проте після ре-
жисури я все-таки закінчила магістратуру за спеціальністю «Актор театру і кіно». 

Як саме режисерська освіта допомагає Вам на знімальному майданчику? 
Моя режисерська освіта, звісно, допомагає. Наприклад, у процесі роботи над рол-
лю краще розібрати ту чи іншу сцену.  

У 2017 році очікується прем’єра першого українського дитячого фентезі «Казка 
старого мельника», яка стала для Вас першою повнометражною картиною. Роз-
кажіть, чим для Вас цікавий досвід роботи в повному метрі?
Режисером цього фільму є Олександр Ітигілов. Це один із моїх улюблених режи-
серів, ми з ним знімали «Лист надії», «Коли настане світанок».  Олександр працював 
над казкою з таким азартом, з таким натхненням, так усіх нас запалював на знімаль-
ному майданчику! У цьому фільмі прекрасний акторський склад, плеяда маститих 
українських акторів: Ада Роговцева, Олексій Богданович, Олег Примогенов, Воло-
димир Горянський, Ірма Вітовська, Олеся Жураковська, Остап Ступка. У нас були 
шикарні костюми, шкода, що ми їх одягнули лише декілька раз. Над цим фільмом 
була проведена просто колосальна робота. Проте його не вдалося завершити з пер-
шого разу, тому приїжджали польські кінематографісти його дознімати, доозвучува-
ти. Цей фільм уже стільки разів перероблений, перемонтований, переозвучений, що 
дуже цікаво, що з цього нарешті вийде. Дуже чекаємо прем’єри.

Чим зйомки в кіно відрізняються від зйомок у телесеріалах?
За принципом роботи знімальний процес відрізняється виробітком. У великому 
кіно нормальний виробіток, там великі сцени, там потрібна особлива техніка. У 
процесі зйомок «Казки старого мельника» ми знімали одну сцену за день, зміна 
тривала 12 годин. Відповідно, у серіалах такого виробітку не буває. Суперхороший 
серіал знімається  приблизно 5-6 хвилин за день, інші – 12, 15 і більше хвилин. 
У  кіно є можливість ретельно, скрупульозно вибудовувати сцену, у цьому і є вся 
краса. У кіно є час і можливість для творчості. 

Як Ви готуєтеся до ролі? 
Насамперед, я вичитую сценарій, шукаю в персонажі щось спільне зі собою. У 
кожного мого героя завжди знаходиться щось спільне зі мною. Також я намагаюсь 
проаналізувати життя персонажа, зрозуміти його, далі я думаю над тим, як я можу 
інтерпретувати це в певному жанрі так, щоб це було цікаво. Пропоную своє бачен-
ня ролі, режисер пропонує щось своє, таким чином народжується спільна праця.

Чи дивитеся українське кіно в кінотеатрах? Який з українських повнометраж-
них фільмів останніх років Вас найбільше вразив?
Мені дуже сподобався фільм «Гніздо горлиці». Це один з моїх улюблених україн-
ських фільмів. Заради нього я, власне, і їздила на Одеський кінофестиваль. До 
речі, нещодавно його показували по «Інтеру». Я вважаю, що це дуже достойне 
українське кіно. Зараз в прокат вийшла комедія «Інфоголік». Не можу не від-
мітити «Слугу народу», знятого «Кварталом 95». Як на мене, це дуже хороше 
кіно. Також згадалися «Гіркі жнива». Звісно, це не українська картина, але за 
участю наших акторів. Приємно дивитись, коли в такому добре знятому фільмі 
грають українські актори. 

Судячи з Вашої фільмографії, у Вас дуже напружений графік життя. Чи знахо-
дите час для якихось захоплень, не пов’язаних з кіно, для книг, театру, друзів?
У вільний час, і на роботі, і вдома, я читаю. У такий спосіб я відпочиваю від роботи. 
Також, коли є хвилина, зустрічаюся з друзями, ходжу на вистави до колег. І звісно, 
якщо є можливість, планую заздалегідь якусь подорож, намагаюсь організувати 
собі активний відпочинок. 

Яку літературу полюбляєте? 
Я дуже люблю Ремарка і письменників 20-30 років минулого століття. У ті важкі 
часи вони намагалися донести, що не залежно від того, що тебе оточує, щастя може 
бути в дрібницях. Така проста філософія надихає жити. 

Як популярність відображається на Вашому щоденному житті? Чи впізнають 
Вас на вулиці?
Звісно, впізнають. Я вже звикла до цього. Коли бачу, що людина хороша і просить 
сфотографуватися, то я із задоволенням погоджуюсь. Розумію, що для неї це буде 
пам’ять і радість. Також просять для дітей підписати листівки, я завжди підписую. 
Буває, коли я в якійсь незручній, некомфортній ситуації, тоді кажу людині, що 
вона помилилась і з кимось мене переплутала.

Яким Ви уявляєте своє життя через 5 років?
Мені часто задають це питання. У мене немає відповіді на нього. Я не знаю, що 
буде наступного місяця, а коли мене питають, що буде через 5 років… Я не загадую 
наперед. У мене немає якогось певного життєвого плану. Я можу розпланувати 
своє життя максимум на наступні три місяці. А далі я не знаю, що буде. 

У яких проектах Ви зараз задіяні? 
Ми зараз знімаємо на «1+1» чотирисерійний серіал. Також паралельно я задіяна 
в проекті, який знімає Film UA, там в мене невелика роль, теж дуже цікавий ма-
теріал. А про ті проекти, які ще не розпочались, говорити не буду.

АННА КОШМАЛ – українська акторка. 

Народилась 22 жовтня 1994 року в Києві в сім’ї військового та вчительки.  
З дитинства займалася танцями і вокалом, відвідувала музичну школу.  
У 2010 році вступила до Київської естрадно-циркової академії. У 2011 році 
17-річна студентка була затверджена на роль Жені Ковальової в п’ятому се-
зоні комедійного телесеріалу «Свати». Ця роль принесла їй популярність і по-
двійну номінацію на телевізійній премії «Телетріумф». Фільмографія актриси 
нараховує більше десятка серіалів, серед яких: «Хазяйка», «Сашка», «Слуга 
народу», і один повнометражний фільм – «Казка старого мельника».
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Олеся Жураковська:
Олесю, Ви одна з найзатребуваніших акторок України. Ваша поява в проек-
ті автоматично означає його глядацький успіх і високі рейтинги. Чим для Вас 
вимірюється успіх? Чи є фактор успіху достатньою рушійною силою для про-
фесійного розвитку актора?
Для більшості людей успіх – це певна вертикаль: гроші, влада, слава. Буду абсо-
лютно чесною, для мене це не так. Хоч гроші – це важлива річ, особливо коли не 
молодіють батьки і хворий хтось із близьких, але це в жодному разі не мета. Для 
мене успіх – це подолання страхів, коли я собі кидаю виклик, зважуюся на якісь 
серйозні кроки й іду обраним шляхом. Якщо я можу піднятися на сходинку вище 
в цих речах, це дає мені професійне зростання. Чи правильним є напрямок мого 
руху – це я розумію за кількістю людей у залі. Саме це показник нашого успіху 
й визнання. Скажімо, у мене є вистава, яку я граю 14 років, і граю її завжди на 
аншлагах. Якщо люди 14 років йдуть на одну й ту саму виставу й у вихідний день, 
і в будній – мабуть, це і є показник успіху. Значить, щось таке ми вкладаємо їм  
у серце, у голову. 

Минулого року Вам присудили почесне звання заслуженої артистки України. 
Що для Вас означає ця нагорода? Чи позначився Ваш новий статус безпосеред-
ньо на робочому процесі, на кількості та якості пропозицій?
Це жодним чином не вплинуло на якість пропозицій. До речі, це запитання можна 
об’єднати з попереднім, тому що це не є показником успіху. У нашій країні зван-
ня дають різним людям. Не завжди ці люди, на мою думку, дійсно достойні цих 
звань. Тому я дуже спокійно, по-філософськи до цього ставлюсь. Звісно, мені було 
приємно, коли навколо мене раділи люди. Чесно кажучи, для мене це був абсо-
лютний сюрприз, я цього не очікувала. Проте це жодним чином не вплинуло ні на 
якість пропозицій, ні на моє ставлення до роботи. Є якийсь невеликий відсоток 
надбавки до зарплати, точно не знаю який, не буду казати. Але не думаю, що це 
якимось чином позначається на фінансовому стані моїх справ. Проте це приємно, 

це такий супровід тобі по життю, увага людей. Та це і не допінг, і не гальмо. Ти 
приймаєш це визнання і йдеш далі. 

Ви зіграли понад 90 ролей у серіалах і кіно. Які проекти у Вашій фільмографії 
мають для Вас особливу цінність? Відомо, що актор формується і росте в театрі, 
чи є у Вашому послужному кіносписку ролі, що дали Вам можливість вирости 
професійно?
Було б неправильно так виділяти, але все одно не хочеться казати, що все рівно-
цінно. Просто поступово змінювалися цілі на певних етапах. Ти зростаєш крок за 
кроком з кожною роллю, бо інакше не треба цією справою займатися. Понад усе я 
люблю сам процес. Я люблю грати, я люблю готуватися до ролі, мені подобаєть-
ся ризикувати. Безмовно, є якісь ролі, які долучають тебе до історії. Наприклад, 
коли ми працювали над «Залізною сотнею» Олеся Янчука, то хочеш не хочеш, а до 
історії УПА треба було долучитися, зрозуміти, що відбувалось і чому. У Радянсь-
кому Союзі ніхто ж про це не говорив, принаймні не давали адекватної оцінки цим 
подіям і не подавали чесної інформації. 

Дуже серйозним поштовхом став для мене мюзикл «За двома зайцями» Максима 
Паперника, тому що він мав дуже високий успіх у глядача. Мене побачило дуже 
багато людей, я тоді тільки повернулася до Києва, і для мене це було дуже важли-
во. Ну і крім того, у кадрі я працювала з великою співачкою Аллою Пугачовою, і це 
був для мене іспит. Коли ми проходимо через якісь випробування, ми зростаємо.

Потім була робота в Ані Гресь в серіалі «Дорога в порожнечу», де я грала абсо-
лютну протилежність мене як людини. Мені було дуже страшно грати таку особистість, 
але я розуміла, що якщо я передам її достовірно, то, можливо, якусь частину глядачів 
наштовхну на правильний шлях. Адже там була така загублена душа! Також відразу зга-
дується, як ми з Анатолієм Матешком працювали над мюзиклом - дитячим фільмом 

УКРАЇНСЬКИЙ ГЛЯДАЧ ДОБРЕ ПАМ’ЯТАЄ ОЛЕСЮ ЖУРАКОВСЬКУ В ОБРАЗІ ЕКСЦЕНТРИЧНОЇ ПРОФАНКИ ЛЮСІ З КОМЕДІЙНОГО НОВОРІЧНОГО МЮЗИКЛУ «ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ». 
З ТОГО ЧАСУ ФІЛЬМОГРАФІЯ АКТОРКИ РОЗШИРИЛАСЯ НА ДЕСЯТКИ НОВИХ РОЛЕЙ, А ЯСКРАВА  ХАРИЗМА І ТЕМПЕРАМЕНТНІСТЬ СТАЛИ ВІЗИТНОЮ КАРТКОЮ ЇЇ ГРИ. У МИ-
НУЛОМУ РОЦІ АКТРИСА ЗДОБУЛА ЗВАННЯ ЗАСЛУЖЕНОЇ АРТИСТКИ УКРАЇНИ. ПРО ТЕ, ЩО ДЛЯ ОЛЕСІ ОЗНАЧАЄ ЦЯ ВІДЗНАКА, ЯК АКТОРКА ПІДХОДИТЬ ДО ВІДБОРУ РОЛЕЙ І З 
КИМ З УКРАЇНСЬКИХ КІНЕМАТОГРАФІСТІВ МРІЄ ПОПРАЦЮВАТИ, ЧИТАЙТЕ В НАШОМУ ІНТЕРВ’Ю.

«ЗНІМАТИСЯ ПРОСТО ЗА ГРОШІ Я НЕ ВМІЮ»
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«Трубач», у час коли дитяче кіно не знімалося взагалі. Я дуже щаслива, що через 3 роки 
нагорода знайшла своїх героїв. Нарешті це кіно відзначили, і відзначили роботу Ана-
толія Матешка, Римми Зюбіної. Це для всіх нас був дуже цікавий досвід, тому що це ди-
тяче кіно, ми всі співали, танцювали, а це такий, знаєте, вихід із зони комфорту. Кажуть 
мудрі люди, коли ми із зони комфорту виходимо, це хороший шанс пізнати щось нове. 
В Олексія Лісовця у фільмі «Професор в законі» була моя перша головна роль. Це 
було дуже круто, тому що це була комедія, а комедії знімати найважче. Бо те, що 
може бути смішно нам на знімальному майданчику, не смішно глядачам. Це були 
екстремальні умови, знімати треба було зиму влітку, майже в 40 градусну спеку 
бігати в шубах і чоботах, при цьому грати й робити вигляд, що тобі холодно. Але 
в мене були дуже хороші партнери. Кожна головна роль – це марафонський забіг: 
тобі потрібно правильно розподілити власні сили, довіритися режисеру. Безумов-
но, це не всі фільми, які я можу виділити, бо їх дуже багато, але це те, що згадалось. 

Як зараз складається ситуація зі зйомками, з проектами? Чи збільшився попит 
на вітчизняного артиста після того, як російські актори перестали зніматись в 
Україні у такій великій кількості, як це було раніше?
Я цього не відчуваю, хоча знаю, що люди дуже багато працюють. Зараз намагають-
ся відкрити нові обличчя, кастинг-директори шукають їх по всій Україні. Це дуже 
добре, тому що раніше ніхто навіть і не намагався когось знайти. Але, мабуть, че-
рез те, що не так багато кіно знімається, не може бути й великого попиту. Коли ми 
наберемо оберти, а я сподіваюсь, що це скоро станеться, то, може, тоді й з’явиться 
достойна конкуренція серед українських акторів. Ніяких таких змін, окрім того, що 
різко впали гонорари, я не відчула. 

Театр і кіно – різні виміри акторського існування. Вам вдалось досягти успіху як 
на сцені, так і на екрані. За що любите театр, а за що кіно? 
Це принципово два різних способи існування. Мені це і подобається, тому що я 
людина імпульсивна, мені може набриднути довгий час робити одне й те саме. Мені 
потрібні зміни, нові враження. Я театр люблю за безпосередній контакт з людьми, 
за відчуття миті, дійсності. Коли ти чуєш дихання глядачів у залі, бачиш кожну 
їхню реакцію - це дуже інтимне відчуття і дуже хороше, тому що ти розумієш, що 
цим людям, які сидять і так уважно дивляться на тебе в цей час, ти можеш транслю-
вати дуже серйозні речі, створювати в них таку правильну модель сприйняття існу-
вання. Люблю театр за те, що там є тільки одна можливість, ти не можеш переграти 
сцену заново. Дуже високо стоїть планка і дуже багато залежить саме від тебе, тому 
що саме ти в цей момент стоїш перед глядачами, саме тебе вони чують. 

Кіно – це мистецтво монтажу. Більшість відповідальності лежить на режисерові, 
операторові, режисерові монтажу. У кіно актори більш залежні. Найважче, найвис-
нажливіше в кіно – це очікування. Зміна триває 12 годин, 6 з яких ти можеш просто 
чекати. Тому зйомки – це очікування на низькому старті, коли тобі треба в будь- 
який момент зірватися й побігти. Це дуже виснажує. Кіно люблю за те, що в нього 
велика аудиторія, тобто можливості кіно й телебачення щодо охоплення глядачів, 
безсумнівно, не можна порівнювати з театром. Люблю кіно за динаміку, за жанрову 
різноманітність. Кіно зафіксовано на плівці, і це його велика перевага. Ти можеш 
переглянути якийсь давній фільм і будеш розуміти, що бачили, чим жили люди  
100 років тому. Театр на плівку не зафіксуєш. 

Яке з цих двох мистецтв (театр і кіно) дає актору більше прерогатив у професії? 
Чи справедлива думка, що хороший театральний актор апріорі хороший кіноактор? 
Не є гарантією, що актор з хорошим театральним досвідом є обов’язково і хорошим 
кіноактором. Це неправда, багатьом акторам, особливо тим, хто працює в дуже ве-
ликих театрах, де потрібно говорити голосом на опорі, дуже важко природно існу-
вати в кадрі, говорити нормальними голосами. У кіно дуже важлива мікрореакція, 
крупні плани, коли глядач може побачити, як у тебе здригнулася вія, як розшири-
лися зіниці. У театрі цього не видно. У театрі є жест, голос. Часто акторам важко 

переключитись на існування в кадрі. Але ймовірність того, що театральний актор 
буде успішним в кіно, набагато більша, аніж та, що кіноактор буде успішним в теа-
трі. У театрі, безумовно, грати важче. 

Як театральний досвід допомагає Вам у кіно?
Він мені допомагає, коли мені треба знайти контакт з партнером. Це так само, як у 
театрі необхідно знайти контакт з публікою, щоб вона була твоя і слухала тебе. Це 
важливо в кіно, тим більше зараз, коли так мало виділяється часу на підготовку, 
на репетицію, потрібно дуже швидко знаходити спільну мову з партнерами. Адже 
спочатку можуть буди зйомки сцени, яка в фільмі буде однією з кінцевих, вам з 
партнером говорять, що ви – подружжя, яке прожило в шлюбі 20 років. І тобі відра-
зу потрібно налаштуватися на цей стан. У такі моменти мені якраз допомагає  теа-
тральний досвід, тому що в театрі ти вчишся встановлювати контакт дуже швидко. 

На екрані й у театрі Ви зазвичай граєте ексцентричних, характерних персонажів. 
Такі ролі, здається, цілком гармонізують з Вашим темпераментом. Якою є зона 
Вашого професійного комфорту? Чи подобається  Вам виходити за її межі? 
Із задоволенням. Я вам казала, що для мене найважливішим фактором є сам шлях, 
а не результат. Мені дуже подобається сам процес, я його сприймаю не як марно 
витрачений час, а як частину свого життя. Мені дуже подобається грати, гратися й 
виходити із зони комфорту. Тому я часто відмовляюсь від ролей, які, принаймні в 
останні роки, повторюють мій попередній досвід. 

Чи хотіли б Ви приміряти на себе образи чи характери, не притаманні для Вашої 
акторської кар’єри?  
Коли я вчилась в інституті, були певні ролі, але з часом, оскільки я почала стави-
тись до професії не як до чогось подробленого, а як до єдиного шляху, моя позиція 
змінилася. Але мені хотілося б, і це дуже доречно наразі, зіграти в українському 
сучасному неореалізмі. Я знаю, що зараз починають знімати за творами Павла Ар’є, 
Сергія Жадана, Наталі Ворожбит. Мене це дуже радує, мені хотілося б зіграти в 
такому кіно. Щоб воно було максимально схоже на наше життя, щоб не було видно 
цієї межі між вигадкою і реальністю, щоб у людини перед екраном було відчут-
тя, що вона дивиться на своє відображення в буквальному сенсі цього слова. То-
бто мати можливість так попрацювати над деталями, над інтонаціями, над думка-
ми. Ми ж у житті живемо не від сцени до сцени, ми ж просто живемо, ось це мені 
хотілося б показати на екрані. 

Наскільки Ви відкриті до творчих експериментів? Чи існують для Вас певні табу 
в професії?
Я, мабуть, не змогла б голяка бігати по сцені - те, що можна зустріти в Германії,  
в Голландії чи в інших європейських країнах. Люди експериментують, і вони мають 
на це абсолютне право, проте для мене це дивно. Також я завжди відмовляюсь від 
ролей, у яких бачу відверту шовіністичну налаштованість, для мене це принципо-
во. Я б ніколи не виривали із зубами роль в іншої акторки, якби знала, що вона 
затверджена на роль. Це для мене табу. Я дуже поважаю своїх колег і ніколи не йду 
по трупах. Я вважаю: те, що моє, моє і буде.

Які Ваші мистецькі орієнтири? Ким захоплюєтеся й надихаєтеся в професії?
Я не можу сказати, що в мене є якісь кумири. Проте є актори, які за способом іс-
нування в кадрі, на сцені, за своєю індивідуальністю мене вражають, і хочеться в 
них вчитися. Такою актрисою для мене є Анна Маньяні. Як на мене, вона просто 
неймовірна, настільки природна і при цьому дуже яскрава і характерна. Мені дуже 
подобається Меріл Стріп, проте вона всім професійним акторам подобається. Мені 
подобається манера і метод існування в кадрі альмодоварівських жінок. Можливо, 
через те, що я теж така темпераментна й імпульсивна. Та й фільми Альмодовара 
мені подобаються. Недавно переглядала, жінки в нього просто фантастичні. 

З ким хотілося б попрацювати з вітчизняних кінематографістів?
Мені хотілося б попрацювати з Володимиром Тихим, з Тарасом Ткаченком, з Лю-
бомиром Левицьким. Останнім часом в Україні з’явилося багато молодих, талано-
витих митців. З Марисею Нікітюк не відмовилася б попрацювати. 

Якими проектами за Вашої участі порадуєте глядачів найближчим часом?
Не повірите, зараз не знімаюся ніде. Я в очікуванні, скоро мають початися зйомки, 
також йдуть проби. Те, що було заплановано на весну, перенеслося на осінь. Саме 
так зараз існує наше українське кіно, знімаються тільки малобюджетні серіали. Гро-
шей мало, кіно мало. Я нещодавно випустила прем’єру в театрі, виставу під назвою 
«Вірьовка». У мене було достатньо часу, щоб приділити їй максимально сил і уваги. 
Придумувати нічого не буду, кажу, як є, - хоч і невеликий період часу, але зараз поки 
без зйомок. Чекаю. Те, що пропонували, від того відмовляюсь, бо таке я вже прохо-
дила, повторюватись мені не цікаво. А просто за гроші зніматись я не вмію. Може, 
ще не так прикрутило. Може, колись піду на таке, але зараз – ні.

ОЛЕСЯ ЖУРАКОВСЬКА – українська театральна й кіноакторка. 

Народилася 13 серпня  1973 року в Києві. За першою освітою – технолог 
швейного виробництва. В 1996 році закінчила Російський інститут театраль-
ного мистецтва (ГІТІС). З 2002 року працює в Київському академічному те-
атрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. У 2016 році здобула звання 
заслуженої артистки України. Знімається в кіно з 1999 року. Зіграла понад 
90 ролей у театрі й кіно. Лауреатка української телевізійної премії   «Теле- 
тріумф»  у номінації «Акторка телевізійного фільму/серіалу (виконавиця жі-
ночої ролі)» за роль Мані в серіалі Анни Гресь «Дорога в порожнечу» 2013 року.
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КІНЕМАТОГРАФІЧНЕ МІСТО ЛОДЗЬ
ІСТОРІЯ МІСТА ЛОДЗЬ СТВОРЮВАЛАСЯ ПІД ВПЛИВОМ РІЗНИХ КУЛЬТУР, ЯКІ ФОРМУВАЛИ ЙОГО ХАРАКТЕР. ТОЖ НА СТИКУ РІЗНИХ УЯВЛЕНЬ 
ВИНИКЛО МІСТО, ЄДИНЕ У СВОЄМУ РОДІ. СЬОГОДНІ В ЛОДЗІ ВИСОКА КУЛЬТУРА ПЕРЕПЛІТАЄТЬСЯ З МАСОВИМИ РОЗВАГАМИ, А ІСТОРІЮ 
РОЗПОВІДАЮТЬ ПАМ’ЯТНИКИ Й ІСТОРИЧНІ БУДІВЛІ. ЛОДЗЬ – МІСТО КІНЕМАТОГРАФІЧНЕ, І ЦЯ ТРАДИЦІЯ  ПІДТРИМУЄТЬСЯ У ВСЬОМУ, АДЖЕ САМЕ 
ТУТ ФУНКЦІОНУЄ ВСЕСВІТНЬО ВІДОМА ВИЩА КІНОШКОЛА, ЩО ВИХОВАЛА ЦІЛУ ПЛЕЯДУ ТАКИХ МАЙСТРІВ, ЯК АНДЖЕЙ ВАЙДА, РОМАН ПОЛАНСЬКІ, 
АНДЖЕЙ МУНК, ЄЖИ СКОЛИМОВСЬКИЙ, КШИШТОФ КЕСЛЬОВСЬКИЙ, КШИШТОФ ЗАНУССІ ТА ІН. 
ПОБУВАВШИ В НАЙСТАРІШІЙ КІНОШКОЛІ СВІТУ, ЖУРНАЛ VGL СINEMA ВІДВІДАВ НЕ МЕНШ ЗНАКОВІ ІСТОРИЧНІ МІСЦЯ КІНЕМАТОГРАФІЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ ПОЛЬЩІ.
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1, 2 Де ж як не в Лодзі може діяти Музей кінематографії! Його створено  
в 1976 році. Це єдиний заклад в Польщі, де зібрані експонати й ведеться 
документація історії польської кінематографії, – унікальне устаткування, 
костюми, грим і декорації для фільмів, а також одна з найбільших колекцій 
польських і закордонних кіноафіш. 

Музей розміщується в будівлі 19 століття, яка належала великому 
німецькому промисловцю Карлу Шейблеру. Палац в стилі ренесанс 
розташований у старовинному парку неподалік від колишньої текстильної 
фабрики. 

3, 4, 5 У Лодзі свого часу знімалася велика кількість художніх, документальних, 
природознавчих, мультиплікаційних фільмів у найрізноманітніших техніках. 
Тож будівля музею неодноразово ставала знімальним майданчиком для 
багатьох фільмів завдяки своїм еклектичним інтер’єрам з каміном, мозаїкою, 
вітражами й розписними прикрасами. 
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ВИСЛОВЛЮЄМО ВИРАЖАЄМО ВДЯЧНІСТЬ ЗАКОРДОННОМУ ОСЕРЕДКУ ПОЛЬСКОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА СПІВПРАЦЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ВІДВІДУВАННЯ М. ЛОДЗЬ

Саме тут Вайда зняв один зі своїх шедеврів – «Землю обітовану». У цих стінах 
народилося більше 20 картин, і збереження пам’яті про це є одним з найважливіших 
завдань музею.

6, 7 Алея зірок розташована на головній вулиці міста Лодзь – вулиці Пьотрковській. 
Ідею створення алеї запропонував режисер Ян Махульський у 1996 році. Її відкриття 
було присвячене 50-річчю Кіношколи в Лодзі.  

З парного (східного) боку алеї розміщені зірки режисерів, операторів, сценаристів, 
кінокомпозиторів, а з протилежного боку – зірки акторів. Також діє капітул Алеї зірок 
у  Музеї кінематографії в Лодзі.

8, 9, 10, 11 Не менш цікавою є і виставка «60 років польської анімації», присвячена 
культовим мультфільмам: від першої післявоєнної казки «В епоху короля 
Кракуса» до знятої минулого року «Літаючої машини» польсько-британського 
виробництва. 

12 Найціннішим і найцікавішим експонатом є знаменитий фотопластикон – 
найдавніший пристрій для демонстрації стереоскопічних знімків, єдиний екземпляр, 
який зберігся безпосередньо від винахідника й виробника Августа Фурмана. Це, 
можна сказати, «формат 3D XIX століття»!

13, 14, 15 У колекції музею налічується близько 1 000 фільмів на кіноплівці й 
відеокасетах, а також низка технічних пристроїв(старі проектори, камери), що 
демонструють розвиток технологій у цій сфері. 

16 Практично вся Польща користувалася кінопроекторами, які виготовляли в 
цьому місті. До речі, у музеї є ціла колекція виробів заводу кінопроекторів, зараз 
уже закритого. У Лодзі також діяли найбільші студії монтажу й звукозапису, і музей 
зберігає те, що від них залишилося.

Музей не лише зберігає історію кінематографа, він діє в його оточенні, тому викликає 
непідробний інтерес як кінопрофесіоналів, так і звичайних глядачів.
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Ольга  Захарова:
МЕДІАБІЗНЕС –  

ЦЕ СКЛАДНИЙ СИСТЕМНИЙ 
ПРОЦЕС, УСПІХ ЯКОГО НЕ В 

ОСТАННЮ ЧЕРГУ ЗАЛЕЖИТЬ 
ВІД ЗГУРТОВАНОЇ 

КОМАНДНОЇ ГРИ, ЧІТКОЇ 
СУБОРДИНАЦІЇ І ВМІННЯ 

ДЕЛЕГУВАТИ ПРОФЕСІЙНІ 
ОБОВ’ЯЗКИ. КОЖЕН ВДАЛИЙ 

ПРОЕКТ – КОЛЕКТИВНИЙ 
КУРС НА РЕЗУЛЬТАТ 
І ОКРЕМИЙ ВНЕСОК 

КОЖНОГО У СПІЛЬНУ 
СПРАВУ. ПРО ВДАЛУ 

СТРАТЕГІЮ УПРАВЛІННЯ, 
ФІЛОСОФІЮ КОМАНДНОЇ 
ГРИ, КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ 
УСПІХУ В МЕДІАБІЗНЕСІ 

ЖУРНАЛУ VGL CINEMA 
РОЗПОВІЛА ДИРЕКТОР 

ЗІ СТРАТЕГІЧНОГО 
МАРКЕТИНГУ 

МЕДІАХОЛДИНГУ «МЕДІА 
ГРУПА УКРАЇНА»  

ОЛЬГА ЗАХАРОВА.
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Ольга  Захарова:
– Ольго, Ви закінчили архітектурний факультет. Як Ви прийшли в медіабізнес і 
чи працювали до цього за фахом?

– Я закінчила архітектурний факультет Київського державного художнього ін-
ституту й аспірантуру Українського зонального науково-дослідного і проектного 
інституту цивільного будівництва (КиївЗНДІЕП). За фахом працювала недовго, 
поєднуючи роботу з навчанням в аспірантурі. Щоправда, я досі іноді розробляю 
інтер’єри – інтер’єри кінотеатрів Сinema City в ТРЦ «Ocean Plaza» в Києві та 
в ТЦ «Подоляни» в Тернополі – це мої проекти. Так що вважаю, що з професії 
я нікуди не йшла. Архітектурна освіта формує системний, проектний погляд на 
процеси, завдання. Як вид мистецтва, архітектура допомагає в роботі з ідеями і 
сенсами – у медіабізнесі, на мій погляд, такий підхід є ключовим фактором успіху.

– Розкажіть про роботу в команді Олександра Роднянського. Які уроки стали 
найбільш корисними для подальшої роботи на телебаченні?

– Робота в команді Олександра Роднянського, ті проекти, у яких я брала участь, 
– це дивовижний час накопичення досвіду й становлення мене як професіонала. 
Уроків багато. Ось, на мій погляд, головні: 

- чим вище ти піднімаєшся кар’єрними сходами, тим з більшою увагою й пова-
гою треба ставитися до кожного члена команди – аж до кінцевого виконавця, від 
якості роботи якого також великою мірою залежить успіх проекту в цілому;

- усі члени команди повинні однаково трактувати й розуміти результат. Кожен 
має бути впевнений, що саме його маленька ідея чи пропозиція вивели проект на 
якісно новий рівень. Тоді кожен викладатиметься не на 100, а на 120 %; 

- гроші – це ресурси. Якщо проект актуальний, важливий, затребуваний, гроші 
під нього завжди можна знайти;

- успіх – це хороша ідея, точний розрахунок і трохи везіння.

– Сьогодні Ви обіймаєте посаду директора зі стратегічного маркетингу найбіль-
шої медіагрупи країни. Як вдається керувати маркетингом різних напрямів – 
від телебачення до друкованих засобів масової інформації? 

– Секрет мого успіху – у сильній команді, у делегуванні обов’язків, в усвідомлен-
ні кожним своєї ролі в загальному процесі. У нас багато спільних ідей і планів. 
Впевнена, що найцікавіше –попереду.

– Телеканал «Україна» часто займає лідируючі позиції в рейтингах. Чи все 
вдається легко? Розкажіть, що Ви вкладаєте в поняття складний проект. Яки-
ми інструментами користуєтеся для досягнення цілей?

– Хочу наголосити, канал «Україна» не просто часто, а системно займає лідиру-
ючі позиції. Та інколи ситуація складається не зовсім так, як планувалося. Для 
мене складний проект – це проект, в успіхові якого сумнівається команда, яка 
повинна його реалізувати, а ти в нього віриш. Складний проект – це не лише 
проект, у якому щось пішло не так; це проект, який починає раптом жити влас-
ним життям, змінюючи правила гри, іноді навіть первинний задум. Такі проек-
ти перевіряють тебе на гнучкість, інтуїцію, готовність узяти відповідальність за 
зміни й результат. Складний проект – це проект, у який ти вірив, але він з якоїсь 
причини не «вистрілив». Іноді доводиться зупинятися, відмовлятися від своїх 
же рішень, переглядати підхід. 

Щодо засобів, то досвід останніх двох років остаточно переконав мене в тому, 
що аналітика – відмінний інструмент, який на шляху до бажаної мети дозволяє 
економити і засоби, і час.

– У  Вашому  арсеналі  є  декілька  міжнародних  нагород: BDA/PROMAX,  
Нью-Йоркського  телевізійного  фестивалю. Крім  того,  Ви  шестикратний  
володар  премії  «Телетріумф». Що  Вас  надихає,  де  Ви  черпаєте  ідеї?

– Зауважу, міжнародних нагород BDA/PROMAX навіть більше, ніж «Телетріум-
фів». Але це не мої особисті нагороди. Це нагороди моєї команди. Адже такі 
проекти не робить одна людина. Мене надихають сміливі вчинки, історії подо-
лань, внутрішніх перемог над собою, витвори мистецтва (музика, живопис, театр, 
архітектура). Ще надихає бажання спробувати себе в новій ролі, зробити те, чого 
ніколи не робила. Світ нестримно змінюється, з’являються  нові можливості. 
Синтез досвіду і нових можливостей – мій основний ресурс на сьогодні.

– Минулого року Ви стали головою експертної ради Української телевізійної 
академії. Ви постійно берете  участь у різних галузевих заходах як спікер і 
член журі. До того ж у Вас велика сім’я – чоловік, троє дітей. Як Вам вдається 
все встигнути, яке Ваше золоте правило  досягнення успіху в роботі й гармонії 
в собі? 

– Правило просте: я роблю те, що мені подобається, і те, що я люблю.  Родина 
мене завжди підтримує й дуже допомагає. Без них багато чого в моєму житті не 
відбулося б.

– Які Ваші творчі плани? 
– Насамперед планую закінчити все те, що почала. Це анімаційний фільм, доку-

ментальний фільм і книга. Сподіваюся, що зможу організувати все так, щоб не 
затягувати із завершенням.

«УСПІХ – ЦЕ ХОРОША ІДЕЯ, ТОЧНИЙ РОЗРАХУНОК І ТРОХИ ВЕЗІННЯ»

Ольга Захарова – директор зі стратегічного маркетингу медіахолдингу 
«Медіа Група Україна», голова експертної ради Української телевізійної 
академії. Закінчила архітектурний факультет Київського державного 
художнього інституту.

Автор майстер-класів та публікацій з брендингу й креативу в друко-
ваних ЗМІ та Інтернеті; переможець щорічних міжнародних премій у 
сфері телевізійного маркетингу, промо, дизайну BDA/PROMAX; призер 
Нью-Йоркського телевізійного фестивалю; володар численних нагород 
у сфері телевізійного дизайну й брендингу, у тому числі шестиразовий 
володар премії «Телетріумф» (Україна). З 1998 року постійний член журі 
міжнародного конкурсу телевізійного дизайну BDA/PROMAX. Пред-
ставляє активи «Медіа Група Україна» на міжнародних та вітчизняних 
конкурсах.

З 1996 по 2008 р. – креативний директор, керівник відділу творчих проек-
тів каналу «1+1» ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1».
З 1998 по 2010 р. – генеральний директор, голова правління ЗАТ «1+1 
Відео Дизайн» (бренди українських телеканалів «Кіно»,«ТЕТ», ICTV, 
російських телеканалів «5 канал», РЕН, «Живи», СТС, а також каналу  
«TV Series World» (США)).
З 2009 по 2010 р.– директор зі стратегічного маркетингу ЗАТ «Національ-
на Медіа Група» (Москва, Росія).
З квітня 2011 року – директор зі стратегічного маркетингу медіахолдингу 
«Медіа Група Україна».
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МИ ЗУСТРІЛИСЯ З АННОЮ ПІД ЧАС ЇЇ ДВОДЕННОГО РОБОЧОГО 
ВІЗИТУ В УКРАЇНУ. НЕЗВАЖАЮЧИ НА ДУЖЕ ЩІЛЬНИЙ ГРАФІК, 
ВОНА ЛЮБ’ЯЗНО ПОГОДИЛАСЯ ПОСПІЛКУВАТИСЯ З НАМИ Й 
ВИБРАЛА ДЛЯ РОЗМОВИ ТОЙ ЧАС ДОБИ, ЯКИЙ, ЯК ВИЯВИЛОСЯ, 
МАЄ ДЛЯ НЕЇ НАЙБІЛЬШЕ ЗНАЧЕННЯ. ІНТЕРВ’Ю БУЛО ПРИЗНА-
ЧЕНЕ НА РАНОК. КОЛИ МИ ПРИБУЛИ НА МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ (ГО-
ТЕЛЬ HILTON), ТО Й ПОДУМАТИ НЕ МОГЛИ, ЩО АННА ВЖЕ БІЛЬ-
ШЕ 4 ГОДИН НА НОГАХ І ЇЇ РОБОЧИЙ ДЕНЬ У  РОЗПАЛІ – ВОНА 
МАЛА ДУЖЕ СПОКІЙНИЙ ВИГЛЯД, А ЄДИНИМ СВІДЧЕННЯМ 
АКТИВНОЇ РОБОТИ БУВ ДІЛОВИЙ СТИЛЬ ОДЯГУ. НАША БЕСІДА 
ПРОЙШЛА В АТМОСФЕРІ ДРУЖНЬОГО СПІЛКУВАННЯ, ХОЧА МИ 
БАЧИЛИСЯ ВПЕРШЕ. АННА ВИЯВИЛАСЯ З ТИХ ЛЮДЕЙ, ДО ЯКИХ 
ВІДЧУВАЄШ ПРИХИЛЬНІСТЬ З ПЕРШОЇ ХВИЛИНИ РОЗМОВИ. 
ТАЛАНОВИТИЙ КЕРІВНИК, СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ, ФІЛАНТРОП 
І ДУЖЕ КРАСИВА ЖІНКА – УСЕ ЦЕ АННА ПАК. ВТІМ, ВИ САМІ 
ЗМОЖЕТЕ В ЦЬОМУ ПЕРЕКОНАТИСЯ, ПРОЧИТАВШИ  
НАШЕ ІНТЕРВ’Ю.

У серпні 2016 року багато прихильників Discovery Channel Ukraine 
були засмучені зникненням каналу з кабельних мереж. Яка ситуація 
з трансляціями Discovery Channel в Україні зараз?
Я трохи здивована, що з’явилися чутки про наш відхід з мереж. Ми не 
втратили жодного великого контракту минулого року. Навпаки, ми пі-
клуємося про розширення нашої аудиторії, і Discovery Networks про-
довжує розвивати свою присутність на ринку України. Минулого року, 
наприклад, Discovery Networks після багаторічної перерви запустила 
канали Eurosport з ексклюзивним транслюванням тенісного турніру 
Wimbledon на платформі одного з найбільших українських операторів 
«Воля». Я думаю, необґрунтовані чутки про наш відхід пов’язані з тим, 
що ми змінили супутникові фіди – перейшли з українського на панре-
гіональний. Це пов’язано, крім іншого, і з тим, що у своїй діяльності ми 
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намагаємося завжди строго дотримуватися законодавства, у цьому випадку ми 
прагнули привести наші канали у відповідність до закону про рекламу (реклама на 
платних каналах в Україні дозволена, якщо вона була сплачена на території Украї-
ни. Оскільки в нас більше немає українських фідів, ми повинні були прибрати всю 
рекламу з наших каналів. Сьогодні в Україні  ведуть мовлення супутникові фіди 
сім’ї Discovery, але вже без реклами).

Ми продовжуємо працювати для української аудиторії, ми її любимо, і наша при-
сутність на ринку незмінна. Скажу більше, ми постійно інвестуємо в контент. 
Discovery вкладає більше $2,5 млрд на рік у виробництво програм по всьому світу. 
Цей високоякісний контент транслюється також і в Україні. Зараз ми приділяємо 
особливу увагу ігровим серіалам. Це новий для нас напрямок. Минулого року на 
каналі Discovery Channel ми запустили художній серіал, основою якого стали ре-
альні події, –  «Харлі й брати Девідсон»  – про творців знаменитих мотоциклів, а на 
підтримку прем’єри організували масштабний захід за участю українського клубу 
шанувальників мотоциклів Harley-Davidson.

Цього року наших глядачів чекають прем’єри серіалів і програм, а також нові се-
зони вже вподобаних шоу. Так, нещодавно на Discovery Channel стартував черго-
вий сезон популярної програми «Золота лихоманка», де три команди золотошу-
качів конкурують одна з одною, намагаючись знайти дорогоцінний метал. Ще 
одна прем’єра першого кварталу – «Острів з Беаром Гріллсом», де знаменитий 
експерт-екстремал проводить новий курс виживання на незаселеному острові. 
Крім того, після успіху ігрових серіалів «Клондайк» і «Харлі й брати Девідсон» 
Discovery Channel представить ще один проект у цьому форматі – серіал «Мані-
фест», що розповідає про те, як ФБР вело пошуки Теда Качинського, відомого як 
Унабомбер. TLC покаже продовження хітів «Одягнися до весілля», «Король кон-

дитерів», «Жити непросто людям маленького зросту», а також низку абсолютно 
нових програм, наприклад шоу «Татуювальниці» про незвичайний тату-салон, де 
власниця, майстри й практично всі клієнти – жінки.

Eurosport порадує шанувальників різних видів спорту. Наприклад, прихильники 
тенісу матимуть можливість побачити всі чотири турніри «Гранд Слем». 

Яка кількість каналів Discovery Networks сьогодні транслюється в Україні?
В Україні представлені всі канали, які доступні в Східній Європі. Їх зараз 12, 
включаючи HD- версії. Наші основні флагмани – Discovery Channel, Eurosport 1, 
Animal Planet, TLC, ID Xtra, також у нас є канали другої лінійки, такі як Eurosport 2,  
Discovery Science і DTX.

На минулому Kiev Media Week Ви говорили про те, що Discovery Networks пла-
нує займатися локалізацією свого контенту для України. Чи ведеться робота в 
цьому напрямку? І чи є перспективи в Україні для виробництва власного локаль-
ного контенту, адже Discovery Networks знімає проекти в різних країнах?  
Ми бачимо, що український ринок вимагає локалізації. І зараз ми обираємо пар-
тнера, який допоміг би локалізувати наш контент, так що задумане буде реалізова-
но. Щодо зйомок в Україні, на жаль, поки що ні. У інших країнах, де наша присут-
ність активніша й де дозволяє ринок (тобто нижчий рівень піратства, прозоріші 
стосунки з клієнтами тощо), ми активно займаємося виробництвом локального 
контенту. Наприклад, певні програми були створені в Польщі й Німеччині, а згада-
ний вище серіал «Харлі й брати Девідсон» знімався в Румунії. В Україні в нас досі 
немає локальної версії каналів і немає можливості монетизувати інвестиції в кон-
тент – усе через ту саму відсутність прозорості ринку, тому про зйомки локальних 
шоу мова поки не йде. Але ми сподіваємося, що ситуація зміниться на краще. Якщо 
оператори будуть готові декларувати справжню кількість своїх абонентів, зможуть 
підвищити ARPU(Average revenue per user, середня виручка на одного користува-
ча), якщо ринок стане більш організованим, то ми готові розглядати можливості зі 
створення контенту в Україні. Зараз ми уважно стежимо за тим, як розвивається 
ринок, і намагаємося брати участь в його розвитку: боремося з піратством, працю-
ємо лише з добросовісними операторами.

Як Ви вважаєте, чи є тут потенціал?
Ми впевнені, що є, а тому  постійно розширюємо свою присутність, намагаємося 
розвивати нашу співпрацю з партнерами. Discovery Networks придбала ексклю-
зивні права на трансляцію Олімпійських ігор, які охоплюють ефірне, платне ТБ 
і Інтернет-мовлення, у тому числі на території України.  Олімпіада транслювати-
меться  тільки на наших каналах: на Eurosport 1 – 24 години на добу і на Eurosport 
2 – 12 годин на добу. Окрім цього, Discovery Networks веде переговори з ефірними 
каналами України про продаж ефірних прав на Олімпіаду. Ми сподіваємося, що 
в цьому регіоні є можливість для розвитку потенційної співпраці не лише з грав-
цями платного телебачення. Ми постійно ведемо діалоги з нашими існуючими й 
потенційними партнерами про нові можливі проекти. Тому повторюся:  так, Украї-
на – це один з ринків, який має хороший потенціал і має для нас велике значення.

АННА ПАК – віце-президент, керуючий директор по Північно-Східній  
Європі Discovery Networks. Відповідає за ринок України з 2015 р. Родом  
з Якутська. 

У 2000 р. закінчила Московський державний інститут міжнародних відносин 
за спеціальністю «міжнародні відносини». 
На ринку платного телебачення працює більше 14 років (з 2002 р.).  Почина-
ла кар’єру у ВАТ «Газпром  космічні системи».
Працювала в Парижі на каналі Euronews (з 2005 по 2010 р.), у Лондоні в ком-
панії NBC Universal (з 2010 по 2012 р.). У 2012 р. перейшла працювати на ка-
нал Eurosport, який увійшов до складу Discovery Networks.  
Заміжня, має 13-річного сина. Живе у Франції. Хобі: подорожі із сім’єю, ма-
лювання, читання.
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Благодійні заходи Discovery Networks в Україні: як народилася ідея, які успі-
хи в цій сфері?
Взагалі, Discovery  – соціально відповідальна компанія. Наприклад, у нас раз 
на рік є такий день (ми називаємо його «impact day»), коли всі співробітники 
компанії в усіх країнах виходять з офісів, щоб зробити кращим те місто, у якому 
вони працюють. Так, наша київська команда минулого року  прибирала парк, а до 
цього висаджувала дерева. У інших країнах це може бути допомога безробітним, 
бідним, тваринам, притулкам і так далі. Кожна команда сама вирішує, кому най-
більше потрібна їх допомога. Крім того, щороку керівництво Discovery Networks 
видає кожному співробітникові деяку суму, яку той витрачає на добродій-
ність. Ці кошти можна спрямувати на допомогу постраждалим від землетрусу 
або в притулок для тварин, або на екологічні й соціальні програми. В Україні  
в 2015 році у нас був цілий благодійний марафон, покликаний надати допомогу 
незрячим і слабозрячим людям. Ми робили це з місцевим товариством слабозря-
чих людей, які самі говорили, як їм допомогти. Щоб привернути увагу до проблем 
людей із серйозними порушеннями зору, а також «наблизити» до них навколиш-
ній світ, який інші можуть просто побачити, ми організували туристичний марш-
рут для незрячих. На Володимирській гірці, у Парку Слави, у Пейзажній алеї, 
біля Пішохідного моста й арки Дружби народів були встановлені спеціальні та-
блички, написані шрифтом Брайля, де в найдрібніших деталях описані прекрасні 
види, що відкриваються з цих точок. До участі в проекті були запрошені відомі 
сучасні українські письменники Любко Дереш, Галина Ткачук, Катерина Бабкі-
на, Олесь Ільченко і Ксенія Харченко. Крім того, разом з іншим нашим флагман-
ським брендом - Eurosport і за підтримки Українського товариства  сліпих ми 
провели серію спортивних заходів у школах для незрячих і слабозрячих дітей у 
шести містах (Київ, Харків, Одеса, Львів, Мукачеве й Слов’янськ) і подарували 
їм спеціальні м’ячі для тренувань. Врешті у Львові відбувся спеціальний показ 
програми «Північна Америка», адаптованої для людей з проблемами зору.

Цього року Discovery Networks планує провести екологічну акцію в Україні. За-
раз її розробкою займається наша маркетингова команда, при цьому ми постійно 
радимося з експертами в цій галузі.

Весняний випуск журналу VGL Сinema присвячений жінкам галузі кіно й те-
лебачення. Розкажіть про Вашу кар’єру.  Який був Ваш шлях у телебаченні, 
шлях до Вашої нинішньої посади? 
Я закінчила Московський державний інститут міжнародних відносин і після на-
вчання провела деякий час у Португалії. Потім захистила дисертацію з історії 
міжнародних відносин. Кар’єру на медіаринку я почала в компанії «Газпром 
космічні системи». Спочатку це була робота з реалізації супутникової ємності 
(у тому числі я працювала з операторами платного ТБ), після цього перейшла 
безпосередньо на ринок платного телебачення, яким займаюся вже більше  
14 років.  Кілька років тому я переїхала з Москви до Франції, де зараз і живу; 
також встигла попрацювати в Лондоні. За час своєї кар’єри я співпрацювала з та-
кими медійними компаніями, як Euronews, NBC Universal. Незабаром після мого 
приходу в Eurosport канал придбала компанія Discovery Networks, і так я опини-
лася в Discovery. Це був довгий шлях, за цей час я накопичила великий досвід 
роботи в різних країнах і в різних компаніях, який мені зараз дуже допомагає.

На Ваш погляд, чи можна говорити про гендерну нерівність на високих керів-
них постах у медіа?  Чи такий соціальний устрій – це пережиток минулого? 
Мені здається, що медіа – це дуже жіночий бізнес. У компанії Discovery Networks 
досить багато жінок-керівників, наприклад президент регіону CEEMEA (Цен-
тральна і Східна Європа, Близький Схід і Африка), велика кількість віце-прези-
дентів компанії. Саме в медійній галузі я цієї гендерної різниці не бачу. Можливо, 
вона є в інших сферах, які традиційно вважаються чоловічими.

Чи є, на Ваш погляд, різниця між жінкою-керівником і чоловіком-керівником. 
Чи доводиться жінці йти на якісь жертви, щоб займати високий пост?
Жінки мають певні природні якості, які їм допомагають у керівній роботі, – м’я-
кість, гнучкість. Ці риси, а також жіноча мудрість можуть привести до позитив-
них результатів. Що стосується жертв, мені здається, що їх немає, просто треба 
добре планувати свій час. Так, моє життя повністю розписане. Я знаю, де я буду 
практично до кінця року, тому відсутній елемент спонтанності. І при правиль-
ному плануванні ти можеш встигнути все: бути хорошою дружиною, хорошою 
мамою і хорошим керівником.

Які канали, програми Ви дивитеся як глядач?
Чесно кажучи, я дуже мало дивлюся телевізор. Як я вже говорила, моє життя 
розписане з раннього ранку й до пізнього вечора, тому я дивлюся дуже мало 
програм. В основному це фільми й канали нашої лінійки. На роботі, в офісі, у 
мене завжди працює телевізор, оскільки я повинна постійно відстежувати якість 

нашого контенту. Я повинна знати ті канали, які я продаю, і бути впевнена, що 
аудиторія задоволена їх якістю.

Ви переглядаєте контент Discovery Networks виключно як професіонал чи бу-
ває, що глядач усередині теж включається? 
Так, звичайно, і як глядач теж. Ось, наприклад, минулого літа ми були в Аме-
риці, де йде трохи інший контент. Ми із сином подивилися запоєм одну про-
граму кримінального плану на Discovery Channel і дуже довго її обговорю-
вали. Це було таке  абсолютно глядацьке занурення, без прив’язки до свого 
бренда. Думаю, що найчастіше бачу свої канали по-іншому, коли від’їжджаю 
з країни, з Європи навіть. Адже в інших регіонах наші бренди представлені 
іншим контентом і навіть іншими каналами, і це дає можливість подивитися 
на контент з іншого боку.

Ваш звичайний день – який він?
По-перше, я завжди дуже рано встаю. Наприклад, сьогодні я прокинулася о 5.30, 
попрацювала, позаймалася спортом, поплавала в басейні… Ще ранок – це час, 
який я виділяю тільки для себе. По-друге, для мене велике значення має сніданок 
– це дуже важлива частина мого ранкового ритуалу. У офіс я виїжджаю також 
досить рано – о 8.00 я вже на роботі. Мій робочий день закінчується о 20.00-21.00, 
але в наш час відключення від роботи немає. Для мене робота дорівнює життю, 
а життя дорівнює роботі. У мене немає якоїсь чіткої межі, але водночас важли-
вий мій внутрішній баланс, мені потрібний час для самої себе. Саме тому в моїй 
щоденній рутині мене рятує спорт – це не просто тренування, це ще й час побути 
зі своїми думками. Я – вегетаріанка, уважно стежу за своїм раціоном, дуже аку-
ратно ставлюся до алкогольних напоїв, не палю. Словом, я дотримуюся деякої 
загальної життєвої гігієни, і роблю це щодня. Такий спосіб життя допомагає мені 
заряджати внутрішні батарейки й виживати в перельотах і в моєму насиченому 
графіку.

Якої професійної вершини Ви прагнете досягти?
Мені пощастило в тому плані, що девіз Discovery Networks «Don’t stop wondering» 
(«Не припиняй дивуватися»)  збігається з моїм особистим життєвим девізом.  
Я вважаю, що щастя в кожній хвилині, у кожній деталі. Ми зараз із вами сидимо, 
розмовляємо, а за вікном білий сніг, чисте небо, і все це –  сьогоднішній день. 
Тому все моє життя і його подальша перспектива побудовані так, щоб насолод-
жуватися кожним днем, щоб робити цей світ трохи кращим. Коли я говорю трохи 
кращим – це не означає обов’язково щось масштабне, можна розпочати з якихось 
маленьких деталей: зробити щасливішою аудиторію, провести якусь цікаву мар-
кетингову акцію, благодійну акцію, яка полегшить життя людей. Моя подальша 
кар’єра буде побудована на великій кількості хороших маленьких справ для лю-
дей і, відповідно, отриманні задоволення від кожної прожитої миті. Я бачу себе 
саме так. Думаю, що цей шлях буде довгим і цікавим. Я не збираюся зупинятися 
на досягнутому. Сподіваюся, у мене ще багато попереду.

Останнім часом багато говорять про те, що ефірне телебачення поступається 
своїми позиціями Інтернету, що прогресивний глядач не стане з пультом у руках 
чекати свою програму біля екрана телевізора, а знайде те, що його цікавить, в 
Інтернеті й перегляне в зручний для нього час. Що скажете з цього приводу?
Є такий чудовий фільм «Москва сльозам не вірить», і в ньому звучить фраза: 
«Нічого не буде – ні кіно, ні театру, ні книг, ні газет. Одне суцільне телебачення». 
Цей вираз у певному значенні актуальний і сьогодні. Думаю, що люди не припи-
нять користуватися лінійним телебаченням. Дійсно, сьогодні ми вже дивимося 
телевізор по-іншому: якщо раніше  була повна зацікавленість, то зараз люди ще 
паралельно щось перевіряють на планшеті або телефоні. Проте екран нікуди не 
зникає, він залишається перед нами. Результати різних досліджень свідчать про 
таке: лінійне телебачення все-таки зберігається, і попит на нього не знижується 
так драматично, як нам здається. Поза сумнівом, Інтернет – важлива частина на-
шого життя, але лінійний перегляд залишається, і в майбутньому він буде видо-
змінюватися. Можливо, це не буде просто телевізор у нашій вітальні, можливо, 
це буде телевізор у нашому авто, у якому не буде водія. Адже такі проекти вже є. 
Проте, я впевнена, що в тому чи іншому вигляді лінійне телебачення існуватиме.

Що Ви вважаєте своїм досягненням за час роботи в Discovery? 
Основним досягненням стало створення ефективної й креативної команди, 
завдяки якій Discovery Networks збільшила продажі й реалізувала ексклюзив-
ні проекти з партнерами. В Україні в 2016 р. маркетингова команда Discovery 
Networks була визнана найкращою на медійному ринку. 

Що стосується роботи на ринку України, успішним вважаю запуск з компанією 
«Воля» каналів Eurosport з ексклюзивним транслюванням тенісного турніру 
Wimbledon, реалізацію різноманітних соціальних акцій.

Untitled-1.indd   42 3/20/2017   3:41:03 AM Untitled-1.indd   43 3/20/2017   3:41:06 AM



Редакція Content Report традиційно аналізує минуле півріччя в українському телевізійному просторі з позиції прем’єрного контенту виробництва країн СНД. 
За друге півріччя 2016 р. у ефір першої шістки українського телебачення («Інтер», «Україна», СТБ, «1+1», ICTV і «Новий канал») вийшло 48 прем’єрних серіалів, 8 прем’єр-
них кіно- й телефільмів виробництва країн СНД і 35 нових телешоу (у тому числі й наступні сезони раніше запущених проектів). Якщо порівнювати з аналогічними показ-
никами другого півріччя минулого року, то кількість прем’єрних шоу відчутно скоротилася (у липні-грудні 2015 р. таких було 45). Водночас  порівняно з другим півріччям 
минулого року кількість серіальних прем’єр виросла більше ніж на 50 % (за аналогічний період 2015 року в ефірі першої української шістки відбулися прем’єри 30 серіалів). 
Ще більшим у процентному співвідношенні було зростання кількості прем’єрних кіно- й телефільмів (у липні-грудні 2015 р. таких було всього 2).
Щодо географічного походження трансльованого в Україні прем’єрного контенту, то російський продукт вже не грає  першу скрипку в серіальному жанрі , а якщо бути 
точнішими, то він практично зник з категорії «прем’єр». Українські серіали з’являються в ефірі місцевих телеканалів усе частіше. Також у 2016 році продовжила збільшу-
ватися кількість «західних» серіалів в українському телеефірі, при цьому досить непогано почувають себе на наших екранах американські й турецькі серіали. Якщо ж 
говорити про телевізійні шоу, то українські телеканали переважно виробляють їх  власними силами або ж замовляють їх виробництво локальним продакшнам. При цьому 
все очевидніший тренд відходу від «надмірного захоплення» міжнародними форматами: нові локальні адаптації іноземних форматів з’являються набагато рідше, ніж у 
минулі роки.

За жанровою приналежністю, на відміну від попередніх років, більшість із серіалів, що дебютували в минулі шість місяців в Україні, - детективи, які зуміли потіснити на 
другий рядок мелодрами й драми. Сумарний хронометраж прем’єрних серіалів у другому півріччі становить 684 серіало-години (у другому півріччі 2015  року цей показ-
ник дорівнював 604, а в липні-грудні 2014 р. – 701 серіало-година). Найбільшими виробниками прем’єрного серіального контенту для українських телеканалів у другому 
півріччі 2016 р. стали компанії: Star Media (10 прем’єр), 1+1 Production (9 прем’єр), УПС (5 прем’єр), FILM.UA (4 прем’єри), а також Front Cinema (3 прем’єри, які фактично є 
одним серіалом, проте ТРК «Україна» позиціонує їх як 3 різні сезони проекту).
Варто зауважити, що оцінювати об’єми прем’єрного контенту, який виробляється для українського ТБ, ґрунтуючись лише на кількості прем’єрних серіалів від тих чи інших 
продакшнів, не зовсім коректно, оскільки в цьому разі під одну гребінку потрапляють як міні-серіали хронометражем  4 серії, так і 16-, 32-серійні, не говорячи вже про 
проекти зі ще більшою кількістю серій. 

Уперше за останні роки серед прем’єрних серіальних проектів стали переважати міні-серіали хронометражем 4 серії.
Для розуміння реальніших обсягів прем’єрного серіального контенту від різних продакшнів у ефірі найбільших українських телеканалів ми згрупували продакшни за 
сумарним показником серіало-годин. У лідерах опинилися такі продакшни, як 1+1 Production, Star Media, Front Cinema, FILM.UA, Fresh Production і «ТелеПро». Загалом за 
друге півріччя 2016 року ситуація має такий вигляд.

Примітка: до загального «заліку» 
серіало-годин потрапили декілька 
проектів, які з тих чи інших 
причин не були показані повністю. 
Зокрема, це «Анна-детективъ» 
виробництва Star Media і «Скай-
вей Продакшн»(у 2016 р. було 
показано 16 з 56 серій), «Співачка 
і доля» виробництва Front Cinema 
(була показана 31 з 34 серій), 
«Кандидат» виробництва 1+1 
Production (вийшли 8 з 16 серій) 
і «Недотуркані» виробництва 
Студії «Квартал 95»(вийшло 14 з 
24 серій).
Дані: Media Resources 
Management, Content Report, 
2016 р.

Далі детальніше розглянемо історію прем’єр кожного з великих українських каналів у липні-грудні 2016 року. Для зручності ми звели всі дані по прем’єрних серіалах, 
телевізійних картинах і кінофільмах, а також по телепрограмах і телешоу в таблиці, де відобразили не лише інформацію стосовно дати прем’єри того чи іншого проекту, 
дані про жанр прем’єрного контенту, компанію-виробника й режисерів (це стосується серіалів і фільмів), про формати, на основі яких були зроблені ті чи інші шоу, але й 
середні показники телеперегляду прем’єрного контенту.
Усвідомлюючи, що комерційні аудиторії телеканалів дещо відрізняються (і лідери по різних аудиторіях упродовж цього півріччя часто змінювалися), все ж для зведення 
всіх даних з телеперегляду в одну систему координат ми вирішили використати найбільш поширену з комерційного погляду аудиторію – «18–54, міста 50 тис.+»  (деталь-
ніша інформація за будь-яким з проектів по інших аудиторіях доступна за запитом). Наведено середні показники частки й рейтингу за увесь період виходу продукту в 
ефір (основні виходи (без повторів) усього серіалу або усього сезону телешоу). Канали розташовані відповідно до їх середніх показників за грудень 2016 р. по аудиторії 
«18–54, міста 50 тис.+».

ПІДСУМКИ ДРУГОГО ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ В УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕЕФІРІ

Дата прем’єри Назва серіалу Продакшн  Кількість серій Жанр Режисер Рейтинг Частка

31.12 40 +, або Геометрія почуттів FILM.UA 4 Мелодрама Оксана Байрак 2,41 6,71

Дата прем’єри Назва шоу Формат  Слот Рейтинг Частка

27.08 Х-фактор (7-й сезон) The X-Factor 19:00-22:30/19:00-22:30, 23:30-0:30 4,09 13,90

29.08 Хата на тата (5-й сезон) Оригінальний 20:00-22:00/22:35-23:30 4,12 13,66

30.08 Майстер-шеф (6-й сезон) MasterChef 20:00-22:00/22:50-23:45 4,99 16,71

01.09 Зважені та щасливі (6-й сезон) The Biggest Loser 20:00-22:00/22:50-0:10 3,72 13,55

02.09 Танцюють всі! (9-й сезон) So You Think You Can Dance 20:00-22:00/22:50-0:30 2,65 9,97

04.09 Один за всіх (новий сезон) Оригінальний 21:00-22:20 4,91 14,17

ПІДСУМКИ ПІВРІЧЧЯ В ТАБЛИЦЯХ

КІЛЬКІСТЬ СЕРІАЛО-ГОДИН ПРЕМ’ЄРНОГО КОНТЕНТУ В ЕФІРІ НАЙБІЛЬШИХ УКРАЇНСЬКИХ КАНАЛІВ, ЛИПЕНЬ–ГРУДЕНЬ 2016 РОКУ

СТБ, СЕРІАЛИ

СТБ, ШОУ

1+1 Production

Front Cinema

Fresh Production

Студія «Квартал 95»

УПС

ICTV

Студія «Золоте руно»

Star Media

FILM.UA

ТелеПро

Sisters  Production

Pro-TV

Старлайт Філмс

Інші
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Дата прем’єри Назва фільму Продакшн Жанр Режисер Рейтинг Частка

21.08 Я з тобою Sisters Production, 1+1 Production Мелодрама Олег Туранський 2,92 9,91

Дата прем’єри Назва шоу Формат  Слот Рейтинг Частка

05.09 Чисто news (новий сезон) Оригінальний 20:30-21:00 2,93 9,12

05.09 Гроші (новий сезон) Оригінальний 22:00-23:20 2,26 8,03

06.09 Життя без обману (новий сезон) Оригінальний 22:00-23:20 2,70 9,42

07.09 Поверніть мені красу (2-й сезон) Bella più di prima 22:00-23:20 2,40 8,36

08.09 Світ навиворіт з Дмитром Комаровим 
(новий сезон)

Оригінальний 22:00-23:20 3,27 11,00

09.09 Світське життя (новий сезон) Оригінальний 22:00-23:20/23:15-0:15 2,52 9,67

10.09 Вечірній квартал (новий сезон) Оригінальний 21:15-23:15/16:40-18:30/20:15-0:00 6,74 21,72

17.09 Розсміши коміка (новий сезон) Оригінальний 18:30-19:20 2,75 10,09

02.10 Голос. Діти (новий сезон) The Voice. Kids 21:00-23:10 5,71 16,88

02.10 Аргумент кіно (новий сезон) Оригінальний 23:10-23:45/1:30-2:00 0,61 5,73

14.10 Київ вечірній (новий сезон) Оригінальний 20:15-22:00 3,17 9,84

Дата прем’єри Назва серіалу Продакшн  Кількість серій Жанр Режисер Рейтинг Частка

22.08 Співачка Front Cinema 34 Мелодрама Олександр Сальников, Міла Погребиська, 
Антон Циватний

1,55 8,07

22.08 Потрійний захист Fresh Production 16 Детектив Анатолій Матешко 2,11 7,15

27.08 Гірке щастя (Другий шлюб) Mars Media, Сінема 
Парк

4 Мелодрама Олег Массаригін 2,95 13,12

03.09 Поранене серце Star Media 4 Мелодрама Олександр Ітигілов (мол.) 3,14 12,54

10.09 Експрес-відрядження УПС 4 Мелодрама Роман Барабаш 2,65 11,76

17.09 Свій чужий син Star Media 4 Мелодрама Олег Масленников, Олександр Даруга 2,70 11,65

24.09 Пробач УПС 4 Мелодрама Роман Барабаш 2,78 10,37

01.10 Хірургія. Територія кохання Star Media 4 Мелодрама Роман Бровко 2,58 10,64

03.10 На лінії життя Fresh Production 32 Драма Антон Гойда 3,13 10,01

04.10 Агенти справедливості (2-й сезон) «ТелеПро» 40 Детектив Ярослава Кузьменко, Дмитро Андреянов, 
Антоніна Горіна

1,32 11,47

10.10 Співачка і султан Front Cinema 27 Мелодрама Олександр Сальников, Міла Погребиська, 
Антон Циватний

1,63 6,92

15.10 Лист Надії УПС 4 Мелодрама Олександр Ітигілов (мол.) 3,82 13,71

29.10 Ласкаво просимо на Канари УПС 4 Мелодрама Володимир Харченко-Куликовський 4,43 14,53

05.11 Гра в кохання (Жінка його мрії) Енерджі філм 
продакшн, СВ Сінема, 
ABC Film

4 Лірична комедія Ашот Кещян 3,97 13,65

17.11 Співачка і доля Front Cinema 31 (34) Мелодрама Олександр Сальников, Міла Погребиська, 
Антон Циватний

1,82 7,26

19.11 Друге дихання Star Media 4 Мелодрама Олег Туранський 4,05 13,21

26.11 Будинок на холодному ключі FILM.UA, Mamas Film 
Production

4 Детектив, мелодрама Тарас Дударь 3,78 12,2

17.12 Доля на ім’я кохання Star Media 4 Мелодрама Аліна Чеботарьова 4,51 14,67

26.12 Між коханням і ненавистю УПС 8 Мелодрама Олександр Ітигілов (мол.) 3,52 10,80

30.12 Я кохаю свого чоловіка Star Media 4 Комедія, мелодрама Дмитро Петрунь 3,59 14,40

Дата прем’єри Назва серіалу Продакшн  Кількість серій Жанр Режисер Рейтинг Частка

04.07 Центральна лікарня 1+1 Production 60 Драма Віра Яковенко 4,33 15,55

07.08 Тещині млинці Грін Фільм 4 Мелодрама Олексій Праздников 2,03 7,50

11.09 Гроза над Тихоріччям 1+1 Production 4 Мелодрама Бата Недіч 1,51 6,4

18.09 Випадкових зустрічей не буває 1+1 Production 4 Мелодрама Вікторія Мельникова 2,39 10,24

25.09 Біженка 1+1 Production 4 Мелодрама Вікторія Мельникова 1,61 7,21

30.09 Століття Якова 1+1 Production 4 Історична драма Бата Недіч 2,54 9,75

03.10 Мольфар 1+1 Production 35 Документальна драма N\A 1,11 8,78

10.10 «Найкращий» тиждень мого життя Імперія добра 8 Комедія Семен Горов 3,42 9,94

24.10 Кандидат 1+1 Production 8  (16) Сітком Павло Потатуєв 2,55 7,33

31.10 Матусі-2 Sisters Production, Yellow, Black 
and White, IQ Production

20 Лірична комедія Олександр Богданенко, Валерія Івановська, 
Дмитро Дяченко, Андрій Елінсон, Олег Бобало, 
Денис Нейманд

2,93 8,50

13.11 Недотуркані (Депутатики) Студія «Квартал 95» 14 (24) Комедія Кирило Бін 2,24 6,98

14.11 Улюблена вчителька FILM.UA,  Pronto film 8 Драма Леонід Бєлозорович 3,70 10,64

26.11 Катерина Sisters Production 4 Мелодрама Олександр Тименко 2,96 9,73

28.11 Село на мільйон 1+1 Production 12 Комедія Бата Недіч 3,73 10,65

11.12 Папараці 1+1 Production 4 Мелодрама Вікторія Кругла 2,07 8,23

«1+1», СЕРІАЛИ

«1+1», ФІЛЬМИ

«1+1», ШОУ

«УКРАЇНА», СЕРІАЛИ
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Дата прем’єри Назва теле-, кінофільму Продакшн Жанр Режисер Рейтинг Частка

12.09 Фото на недобру пам’ять Star Media Кримінальна мелодрама Аліна Чеботарьова 2,85 9,65

30.09 Паперові квіти УПС Мелодрама Володимир Харченко-Куликовський 3,66 12,67

31.10 От якби Star Media Комедія, мелодрама Олег Туранський 3,07 9,93

04.11 Весільна сукня УПС Мелодрама Віра Яковенко 4,21 13,33

16.12 Зведені сестри Енерджі філм продакшн, СВ Сінема, ABC Film Мелодрама Ігор Москвитін 3,41 11,07

Дата прем’єри Назва теле-, кінофільму Продакшн Жанр Режисер Рейтинг Частка

24.08 Гетьман Студія «Злагода» Історична драма Валерій Ямбурський 0,67 6,45

31.12 Бебі-бум Київтелефільм Ромком Валерій Ібрагімов 2,31 6,84

«УКРАЇНА», ФІЛЬМИ

«ІНТЕР», ФІЛЬМИ

ICTV, СЕРІАЛИ

«ІНТЕР», СЕРІАЛИ

Дата прем’єри Назва серіалу Продакшн  Кількість серій Жанр Режисер Рейтинг Частка

19.09 Пес-2 Pro-TV 8 Детектив Микола Каптан, Володимир Дощук 3,80 11,71

31.10 Поганий хороший коп Старлайт Філмс 16 Детектив Максим Литвинов 2,46 7,48

22.11 Кримінолог ICTV 16 Детектив  Андрій Слободян 1,65 7,64

28.11 Пацики Студія «Квартал 95», Zainka 10 Комедія Руслан Ханумак, Денис Тарасов 1,52 4,48

Дата прем’єри Назва серіалу Продакшн  Кількість серій Жанр Режисер Рейтинг Частка

24.09 Шкідливі поради (Кохання і море) Мотор Фільм Студія 4 Мелодрама, 
комедія

Дмитро Фікс 1,35 4,74

26.09 Друге життя Студія «Золоте руно» 16 Мелодрама Оксана Тараненко, Іван Рутковський 2,15 6,89

10.10 Маестро Star Media 12 Мелодрама Едуард Паррі 1,89 6,86

17.10 25-та година Star Media 12 Криминальна 
драма, містика

Микола Михайлов 2,44 8,91

24.10 Східні солодощі (Doğu’nun Tutkusu) Star Media 24 Мелодрама Денис Єлеонський 2,90 9,07

14.11 Заборонене кохання Pro-TV 12 Мелодрама, 
детектив

Ігор Забара 3,02 10,61

21.11 Нитки долі FILM.UA 40 Мелодрама Олександр Тименко, Марія Ткачова, Єва 
Стрельникова

3,88 11,79

26.12 Анна-детективъ Скайвей Продакшн, Star Media 16 (56) Детектив, містика Денис Карро, Артур Руминський, Віталій 
Бордачов, Фелікс Герчиков, Євгеній Семенов, 
Сергій Мезенцев, Олексій Колмогоров

1,76 6,59

Дата прем’єри Назва шоу Формат  Слот Рейтинг Частка

25.07 Більше ніж правда Оригінальний 20:20-21:00 2,59 8,10

21.10 Що? Де? Коли? (новий сезон) Оригінальний 0:00-1:00 1,65 11,58

27.12 Великі авантюристи Оригінальний 10:00-12:45 0,74 6,79

Дата прем’єри Назва шоу Формат  Слот Рейтинг Частка

22.08 Ревізор (новий сезон) Оригінальний 19:00-22:00 2,70 8,84

22.08 Пристрасті по ревізору  (новий сезон) Оригінальний 22:00-1:00 2,13 10,09

23.08 ПоLOVEинки (новий сезон) Undateables 19:00-21:10/22:30-0:30 1,80 7,07

25.08 Кохання на виживання Оригінальний 19:00-21:00 2,11 7,79

26.08 Супермодель по-українськи (3-й сезон) Supermodello 19:00-21:45 2,78 9,80

31.08 Хто зверху? Battle of the Sexes 19:00-21:00 2,60 9,19

13.09 Київ вдень і вночі (2-й сезон) Оригінальний 21:00-22:00 2,72 8,11

20.10 Зірки під гіпнозом Stars sous hypnose 19:00-21:00 3,08 9,77

25.10 Аферисти в мережах (2-й сезон) Оригінальний 19:00-21:00 3,12 9,97

02.11 Варьяти Оригінальний 19:00-21:00 2,94 9,31

ICTV, ШОУ

«НОВИЙ КАНАЛ», ШОУ
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ІНШІ КАНАЛИ, СЕРІАЛИ

КІЛЬКІСТЬ ПРЕМ’ЄРНИХ СЕРІАЛІВ ВИРОБНИЦТВА КРАЇН СНД В УКРАЇНСЬКОМУ ЕФІРІ, 2012-2016 РР.

КІЛЬКІСТЬ ПРЕМ’ЄРНИХ ШОУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЕФІРІ (У ТОМУ ЧИСЛІ Й НАСТУПНІ СЕЗОНИ РАНІШЕ ЗАПУЩЕНИХ ПРОЕКТІВ), 2012-2016 РР.

Дата прем’єри Канал Назва серіалу Продакшн  Кількість серій Жанр Режисер Рейтинг Частка

10.10 2+2 Останній коп (Останній мент) Спутник Восток Продакшн 10 Детектив Михайло Жерневський, Олексій Шапарев, 
Михайло Поляков

0,84 2,61

21.11 НЛО-TV Суперкопи (2-й сезон) 17 Production 20 Сітком Олександр Богданенко 0,59 1,74

Дата прем’єри Назва шоу Формат  Слот Рейтинг Частка

18.09 Навкруг М Оригінальний 12:00-13:00 1,92 9,76

20.09 Судові справи. Злочин і покарання (новий сезон) Оригінальний 14:45-15:45/14:45-16:45 0,59 4,5

20.09 Сімейний суд (новий сезон) Оригінальний 15:45-16:40/16:45-17:40/15:50-17:40 0,65 4,32

24.09 Добрий вечір на Інтері Оригінальний 22:30-23:10 1,55 5,54

07.11 Речдок Оригінальний 14:00-14:40 1,42 11,15

Дата прем’єри Канал Назва шоу Формат  Слот Рейтинг Частка

03.07 2+2 Дембель Оригінальний 15:00-15:45 0,34 1,63

06.08 НЛО-TV Мамахохотала (новий сезон) Оригінальний 22:00-23:00 0,42 1,40

06.08 НЛО-TV Чистоплюї (новий сезон) Оригінальний 9:00-9:30 0,17 1,45

22.08 ТЕТ Країна У. Танька і Володька Оригінальний 20:00-20:50 1,02 3,75

29.08 НЛО-TV Прокинься Оригінальний 7:00-9:00 0,04 0,47

02.09 НЛО-TV Люмпен-шоу Оригінальний 23:00-0:00 0,13 0,64

04.09 НЛО-TV Надобраніч, днище Оригінальний 23:00-23:25 0,17 0,68

10.09 НЛО-TV Американський check-in Оригінальний 12:30-13:30 0,17 1,06

11.09 2+2 Роби бізнес Оригінальний 16:00-16:30 0,24 0,99

19.09 НЛО-TV Оттак мастак Оригінальний 10:15-10:40/11:15-11:40 0,09 0,85

19.09 НЛО-TV Чуєш-шоу. Бар Оригінальний 21:00-22:00 0,65 1,92

19.09 ТЕТ Одного разу під Полтавою (новий сезон) Оригінальний 20:00-20:50 1,75 5,54

24.10 ТЕТ Одного разу в Одесі (новий сезон) Оригінальний 20:00-20:45 1,17 3,54

05.12 ТЕТ ООН Оригінальний 19:00-19:45 0,42 1,46

«ІНТЕР», ШОУ

ІНШІ КАНАЛИ, ШОУ

Для наочності й розуміння акцентів телеканалів з позиції програмування пропонуємо зведені таблиці з кількісними показниками дебютних проектів на найбільших 
українських каналах за півріччями починаючи з 2012 року.

ПІДГОТУВАВ АРТЕМ ВАКАЛЮК

Канал 2012 2013 2014 2015 2016

I півріччя I I півріччя I півріччя I I півріччя I півріччя I I півріччя I півріччя I I півріччя I півріччя I I півріччя

«Інтер» 53 29 51 50 31 23 9 8 4 8

«1+1» 10 11 12 17 18 5 8 5 7 15

«Україна» 24 14 23 22 21 25 14 7 10 20

СТБ 8 4 11 – 8 1 1 1 - 1

ICTV 7 6 10 6 5 2 2 9 2 4

«Новий» 3 5 4 6 1 – 1 - - -

Усього 105 69 111 101 84 56 35 30 23 48

Канал 2012 2013 2014 2015 2016

I півріччя I I півріччя I півріччя I I півріччя I півріччя I I півріччя I півріччя I I півріччя I півріччя I I півріччя

«Інтер» 6 9 5 10 9 5 2 4 4 5

«1+1» 14 15 13 14 14 9 15 13 15 11

«Україна» 7 4 2 7 5 3 2 3 3 -

СТБ 9 11 8 15 14 8 11 12 14 6

ICTV 6 3 8 5 9 5 4 5 6 3

«Новий» 12 12 4 16 5 5 4 8 8 10

Усього 54 54 40 67 56 35 38 45 50 35
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«Правило бою» Олексій Шапарев
Історія перспективного боксера Тараса, який разом з друзями заробляє собі на життя 
за допомогою вуличних боїв. Головний герой дізнається про те, що його мати тяжко 
хвора і їй потрібна складна операція. Це змушує його відправитися на нелегальний 
тоталізатор.

«Рідні» Віталій Манський
Історія режисера Віталія Манського та його сім’ї, яка мешкає в різних куточках 
України : у Львові, Одесі, на Донбасі й у Криму. Інша сюжетна лінія фільму висвітлює 
глибокі корені конфлікту між Україною і Росією.
Копродукція з Німеччиною, Латвією та Естонією.

«Інфоголік» Валентин Шпаков і Владислав Климчук
Молодий менеджер інвестиційної компанії Іван є справжнім інфоголіком. Він ні 
на хвилину не розлучається зі своїм телефоном. Його залежність стає справжнім 
прокляттям, адже всі новини, про які він дізнається, починають відбуватися в його 
житті.

«Jamala.ua» Ганна Акулевич
Документальний фільм-спостереження за життям і творчістю співачки Джамали.

«Люксембург» Мирослав Слабошпицький
Фільм розповідає про людей, які живуть і працюють у Чорнобильській зоні відчуження 
в умовах ядерної зими.
Копродукція з Францією, Норвегією, Німеччиною і Нідерландами.

«Рівень чорного» Валентин Васянович
У центрі сюжету – весільний фотограф Костянтин. Він усе життя фотографує 
чуже щастя. 50-річчя стає для нього початком складного етапу. Все, що він любив, 
воднораз відходить у минуле.

«Контури»
До цього альманаху документальних фільмів про стрит-арт  входять три 
документальні короткометражні картини. «Проект дощу» Олега Чорного 
розповідає про маріупольську сторінку у творчості харківського «граффітчика» 
Гамлета. Стрічка «Енджой» Валерія Балаяна присвячена анонімному кримському 
вуличному художникові. А фільм «Зрушення» Олексія Радинського – вільна 
панорама життя товариства художників, музикантів і перформерів, які знайшла 
свій притулок у гаражному кооперативі в центрі столиці.

«Стрімголов» Марина Степанська
Розповідь про кохання двох молодих киян, яким близько 30-ти. Ці негерої 
намагаються зробити непростий вибір у нашу «героїчну епоху».

«Брама» Володимир Тихий
Головна героїня картини – баба Пріся – живе недалеко від Прип’яті з донькою Славою 
й онуком Вовчиком. До них навідується дільничний, у якого роман зі Славою. Основна 
його мета – змусити родину поїхати із закритої території. Баба конфліктує з дочкою, 
тому та не хоче жити за її правилами. Але й не може наважитися повернутися в місто 
до цивілізації.

«DZIDZIO «КОНТРАБАС» Любомир Левицький
Сюжет цієї народної комедії тримається в таємниці.

«Давай танцюй» Олександр Березань
Микита залишає рідне місто й вирушає в столицю на танцювальний турнір. Для юнака 
участь у проекті – більше ніж хобі й розвага. Він повинен перемогти, щоб допомогти 
рідному братові зібрати необхідні кошти на операцію.

«Маріуполіс» Мантас Кведаравічюс
Панорама життя в Маріуполі, недалеко від якого розгортаються військові дії. 
Картина зосереджена на людях, які продовжують займатися своєю справою, 
незважаючи на кризовий час. Героями стрічки стали швець, робітники заводу й 
будинку культури, рибалка, журналістка, машиніст трамвая.
Копродукція з Литвою, Германією та Францією.

«Поліна» Оліас Барко
Історія дівчинки, яка вирушає на пошуки правди про свою сім’ю в чарівну 
подорож, повну небезпек і пригод.
Бюджет: 2 млн євро. Копродукція з Бельгією і Францією.

«Мир вашому дому» Володимир Лерт
У єврейському селі живе молочник Тев’є. Він настільки бідний, що у п’яти його 
доньок залишається лише один вихід – вдало вийти заміж. Він звертається за 
допомогою до свахи. Проте дочки вважають, що потрібно самостійно вирішувати 
свою долю.

«Червоний» Заза Буадзе
Два українці одночасно воювали за різні ідеали. Тепер вони на каторзі: колишній 
командир УПА Данило Червоний і радянський льотчик Віктор Гуров. Червоний – 
із заходу України, Гуров – зі сходу. Чоловіки домовилися між собою протистояти 
репресіям начальника табору майора Абрамова й піднімають повстання.

«Сторожова застава» Юрій Ковальов
Сучасний школяр Віктор здійснює подорож на тисячу років назад. У 
середньовіччі він знайомиться з багатирями Іллею, Добринею і Альошею. Разом 
з ними хлопцю доведеться захищати свою землю від половців і містичних істот.

«Припутні» Аркадій Непиталюк
На одній з автобусних зупинок Ніжина провінційний таксист Юрко випадково 
натрапляє на молоду дівчину Світлану. Світлана і її мати спокушають 
Юрка грошима на поїздку в Припутні – забуте Богом і людьми село. Через 
неймовірний збіг обставин Юрко вимушений залишитися в селі – тепер взагалі 
невідомо, коли він добереться додому і які ще несподіванки приготувала йому 
доля.

«Її серце» Ахтем Сеітаблаєв
Історія молодої кримської татарки Саїд Арифової, яка, ризикуючи власним 
життям, врятувала 88 дітей-сиріт єврейської національності під час Другої 
світової війни. 

«Бобот» Максим Ксьонда
У центрі сюжету – дванадцятирічний брехун і фантазер Вадик. Він постійно 
розповідає про свої вигадані подвиги. Але одного разу хлопець опиняється в 
центрі протистояння двох позаземних сил. Бобот – це антропоморфна ходяча 
трансформаторна будка. Він допомагає Вадику рятувати світ.

 «Троє» Іван Кравчишин
Вестерн про трьох різних за характером друзів. Дія майбутнього фільму 
відбувається на початку ХХ століття. На думку авторів проекту, ці події дуже 
актуальні зараз і перекликаються з тим, що сьогодні переживає наша країна.

«Клара»
Анімаційна сімейна комедія, яка розповідає про дівчинку Клару. Вона живе в 
лісовому будиночку разом з трьома мавпочками, з якими вони й вирушають у 
подорож.
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МОГУТНІ РЕЙНДЖЕРИ
POWER RANGERS

СТУДІЯ: Disney
ЖАНР: фантастичний екшн
РЕЖИСЕР: ДІН ІЗРАЕЛАЙТ («Континуум»)
У РОЛЯХ: ЕЛІЗАБЕТ БЕНКС («Голодні  і гри», «Блондинка в ефірі», «Спіймай мене, якщо зможеш»), 
БРАЙАН КРЕНСТОН («Трамбо», «Операція «Арго», серіал «Пуститися берега»)
ПРЕМ’ЄРА В УКРАЇНІ: 23.03.2017

Фантастичний екшн нового покоління! Вони були зовсім звичайними, до-
поки доля не обрала їх для порятунку світу. П’ятеро друзів отримують 
потужний заряд інопланетної енергії, яка пробуджує в кожному  
суперздібності. Чи готові вони стати на захист Землі?

ПРИХОВАНІ ФІГУРИ
HIDDEN FIGURES

СТУДІЯ: 20th Century Fox
ЖАНР: драма
РЕЖИСЕР: ТЕД МЕЛФІ
У РОЛЯХ: ТАРАДЖІ П. ХЕНСОН, ОКТАВІЯ СПЕНСЕР, ЖАНЕЛЬ МОНЕ, КЕВІН КОСТНЕР, КІРСТЕН ДАНСТ, 
ДЖИМ ПАРСОНС, МАХЕРШАЛА АЛІ, ЕЛДІС ХОДЖ,ГЛЕН ПАУЕЛЛ, КІМБЕРЛІ КУЇНН 
ПРЕМ’ЄРА В УКРАЇНІ: 27.04.2017

Це неймовірна, досі нерозказана історія Кетрін Джонсон (Тараджі П. 
Хенсон), Дороті Вон (Октавія Спенсер) та Мері Джексон (Жанель Моне), 
блискучих афроамериканок, працівниць NASA, які робили наукові розрахун-
ки для однієї з найвеличніших операцій в історії - запуску астронавта 
Джона Гленна на орбіту.Це видатне досягнення, що відродило національну 
гідність американців, змінило розстановку сил у космічній гонці та роз-
бурхало увесь світ. Це геніальне тріо подолало всі гендерні та расові 
перепони, аби надихнути цілі покоління на досягнення великої мети.

ТАЄМНИЙ АГЕНТ
UNLOCKED

СТУДІЯ: S i lver  Reel
ЖАНР: бойовик
РЕЖИСЕР: МАЙКЛ АПТЕД
У РОЛЯХ: НУМІ  РАПА С , ТОН І  КОЛЛЕТТ, ОРЛАНДО БЛУМ, МАЙКЛ ДУГЛА С , ДЖОН МАЛКОВІЧ , 
ЕДЕЛАЙО ЕДЕДАЙО, БРАЙАН КА СПЕ , ФІЛ ІП  БРОДІ , АКШАЙ КУМАР, Л І  Н ІКОЛА С  ХАРР ІС
ПРЕМ’ЄРА В УКРАЇНІ: 20.04.2017

За сюжетом терористична група планує масштабну біологічну атаку на 
Лондон. Їм вдається захопити агента ЦРУ і отримати доступ до секрет-
ної інформації, яка ставить під загрозу життя всіх мешканців мега-
поліса. Щоб запобігти трагедії, команда досвідчених агентів продумує 
план звільнення колеги та порятунку Лондона.

ПРИВИД У БРОНІ
GHOST IN THE SHELL

СТУДІЯ: DreamWorks Pictures
ЖАНР: к ібер-екшн
РЕЖИСЕР: РУПЕРТ САНДЕРС («Білосніжка і  мисливець»)
У РОЛЯХ: СКАРЛЕТТ ЙОХАНССОН («Люсі», «Месники: Ера Альтрона»), МАЙКЛ УЇНКОТТ 
(«Хічкок», серіал «Світ  Дикого Заходу»),  ДЖУЛЬЄТ БІНОШ («Космополіс», «Вторгнення»), ТАКЕШІ КІТАНО
ПРЕМ’ЄРА В УКРАЇНІ: 30.03.2017

2029 рік. Новітні кібертехнології дозволяють людям вживлювати 
нейронні імпланти, які перетворюють їх на пов’язаних між собою 
гібридів. Перед людством майбутнього постають загрози нового рів-
ня – хакери можуть проникати безпосередньо в мозок жертви і навіть 
втручатися в політику.  Майор-кіборг елітного підрозділу (Скарлетт 
Йоханссон) отримує завдання знешкодити  групу  небезпечних екстре-
містів, мета яких - знищити роботів і  весь кіберсвіт.

52

А Н О Н С И

CI
N

EM
A

  У
КР

А
ЇН

А
  №

12
.2

01
7   

 
CI

N
EM

A
  У

КР
А

ЇН
А

  №
12

.2
01

7   
 

Untitled-1.indd   52 3/20/2017   3:42:29 AM

КОХАННЯ З ГРУЗИНСЬКИМ ПРИСМАКОМ
Зовсім скоро розпочнуться зйомки романтичної комедії з 
участю головного «холостяка» країни минулого сезону Іраклі 
Макацарія! Його герой Давид - успішний винороб, задоволе-
ний своїм життям, повним розкоші та дівчат. Однак батько 
погрожує залишити його без спадщини, якщо він не одружить-
ся. У пошуках фіктивних наречених Давид несподівано знайде 
її – норовливу художницю Марію. Та чи повірити вона в його 
почуття, коли  дізнається про ультиматум батька, чи від-
дасть перевагу своєму вірному другові Олексію? Дочекаємося 
прем’єри! До речі, сам Іраклі Макацарія, разом з Арчілом 
Менагарішвілі («Усі пішли», «Love#») та Анною Паленчук 
(«Істальгія», «Маріуполіс»), є  й продюсером стрічки. Зйомки 
відбудуться в Києві та в мальовничому винному регіоні  
Грузії – Кахетії. Тож піднімемо келихи за майбутній успіх! 

У КИЄВІ СТАРТУЮТЬ ЗЙОМКИ ФІЛЬМУ  
«ГЕРОЙ МОГО ЧАСУ»
Готуйтеся зустріти на столичних вулицях знімальну групу 
нової іронічної комедії. У ній кожен зможе впізнати себе 
чи свого сусіда, оскільки це історія про нашого сучасника, 
який живе в складному, суперечливому світі й хоче знайти 
сенс свого існування у великому місті. Незграбний, однак 
зворушливий головний герой Жорік стане вашим супутником під 
час перегляду трьох новел стрічки. У першій «Сміття» герой 
боротиметься з «вітряками» бюрократії. У «Музеї» зустрі-
не прекрасне, однак зовсім не в сучасному мистецтві, а чи 
зможе він побороти класову нерівність, дізнаємося з новели 
«Любов.MU». Режисер Тоня Ноябрьова – призер багатьох україн-
ських кінофестивалів, відома за кліпами Скрябіна та Піано-
боя, планує поєднати жанр комедії з реаліті кадрами життя 
столиці. У цьому їй допоможе продюсер стрічки Анна Паленчук, 
завдяки якій на великих екранах з’явилися «Рідні» Віталія 
Манського та «Маріуполіс» Мантаса Кведаравічюса. Тож з 
гумором та іронією творці фільму пропонують розібратися в 
процесах, що відбуваються в душах сучасних людей: звичайних 
перехожих, сусідів, випадкових незнайомців, нас з вами, бо 
ми ж загалом і є справжніми «героями нашого часу». 
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ПРИЙНЯТО ВВАЖАТИ, ЩО ДИЗАЙНЕРИ Й ХУДОЖНИКИ ПО КОСТЮМАХ У СВОЇХ РОБОТАХ ПОВИННІ ВТІЛЮВАТИ БАЧЕННЯ РЕЖИСЕРА ФІЛЬМУ, 
А НЕ СТВОРЮВАТИ ВЛАСНИЙ СТИЛЬ, АЛЕ ЦЕ ТОНКА ГРАНЬ, ЯКУ ЧАСТО ПЕРЕСТУПАЮТЬ.
ПРО СТИЛЬ У ДИЗАЙНІ, СТВОРЕННЯ АБСОЛЮТНО ФАНТАСТИЧНИХ КОСТЮМІВ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗАДУМУ РЕЖИСЕРА, –  
В ЕКСКЛЮЗИВНОМУ ІНТЕРВ’Ю ЗОРЯНОГО ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАХ ЖАКЛІН ДЮРРАН ЖУРНАЛУ VGL CINEMA.

ЖАКЛІН ДЮРРАН , британська художниця по костюмах, має 
переконливий список кіноробіт, у тому числі шість фільмів 
режисера Джо Райта («Пен: Подорож до Нетландії», «Анна 
Кареніна», «Ханна: Досконала зброя», «Соліст», «Спокуту-
вання» і «Гордість і упередженість»), п’ять фільмів режисера 
Майка Лі («Уїльям Тернер», «Ще один рік», «Безтурботна», «Віра 
Дрейк» і «Усе або нічого») і недавня кінокартина Джастіна Курзеля 
«Макбет»( у головних ролях Майкл Фассбендер і Маріон Котійяр). За роботу над 
фільмом «Анна Кареніна» вона отримала Оскар, BAFTA і Critics Choice Awards, а 
також стала переможцем ще в трьох номінаціях Academy Award®.

Відомими її роботами як художника по костюмах є фільми «Моя жахлива  
няня 2», «Шпигун, вийди геть!», «Двійник», «Молодий Адам». Також її костюми 
можна побачити в постановці «Медея» Дебори Уорнер у театрі «Брукс Аткінсон» 
у Нью-Йорку.

Коли Ви розпочали роботу над фільмом?
Я розпочала роботу за 18 тижнів до старту зйомок, оскільки нам потрібно було 
визначитися з костюмами для Чудовиська. Тоді ще не було зрозуміло, буде 
цей персонаж створюватися за допомогою об’ємно-скульптурного гриму чи 
комп’ютерної графіки. Врешті-решт, зупинилися на другому варіанті, і наш 
відділ створив тривимірні костюми для кожного етапу його історії. Потім їх 
сканував  і брав за основу для своєї роботи відділ спецефектів.

Чи є якісь особливості розробки костюмів для казкового світу? Що для вас 
було найскладнішим? 
Працювати над казками дуже цікаво, адже вони дозволяють інтерпретувати 
період минулого, не прив’язуючись до конкретного року. Режисер Біл Кондон 
дуже чітко пояснив, що за задумом історія розвивається в середині 18 століття. 
Так ми отримали конкретний історичний період і одночасно можливість під-
лаштовувати його під розповідь. Унікальною була командна робота акторів, ре-

жисерів і всіх проектних відділів з поєднання сценарію й оригінальної анімації, 
щоб у кінці отримати щось нове. Для нашого колективу, наприклад, показовим 
став процес розробки жовтої сукні, яку Бель одягає на бал. Щоб створити нове 
бачення цієї сукні в нашому фільмі, була виконана досить тривала й копітка 
робота.

Чи враховували при розробці костюмів велику кількість музичних номерів у 
фільмі? 
Правду кажучи, ми на це не зважали. Звичайно, мюзикл передбачає дуже бага-
то пісень, танців і музичних вистав, але у фільмі хореограф Ентоні Ван Лааст 
зробив постановку танцювальних номерів у дуже м’якій манері. Вони ніяк не 
впливали на костюми. Єдиним винятком стали сукні дебютанток. Потрібно 
було, щоб у створених нами сукнях 18 століття танцівниці могли піднімати 
руки над головою, а надалі додалися й інші фігури, оскільки в ході репетицій 
танець став набагато швидшим, ніж очікувалося.
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Розкажіть, будь ласка, про сукні Бель. Чи використовували Ви для них 
спеціальні мотиви чи певну кольорову гаму?
Основою для костюмів Бель були костюми з анімаційного фільму, так що  
в деякому розумінні ми інтерпретували анімацію. Перший раз глядач бачить 
Бель у селі  в тій самій синій сукні, яку вона має в мультфільмі, але тепер у неї  
є панталони, фартух і ліф (не корсет). Ми хотіли, щоб вона була не делікатною 
принцесою, а активною героїнею, тому в її костюм додали кишені, куди вона 
могла б покласти, наприклад, книги чи інші корисні речі.  Вона також носить 
черевики, а не витончені туфлі, щоб вільно бігати по селу. Ця Бель дуже прак-
тична. Вона - винахідник, завжди думає про шляхи вдосконалення життя села. 
Ми також створили ідеї регіональної Франції 18 століття, але в контексті каз-
ки. Французькі регіональні костюми історично дуже ексцентричні - з великою 
кількістю капелюхів незвичайних форм і цікавих деталей, наприклад пальто 
з декількома спідницями й сукні з фартухами. Ми знайшли безліч яскравих, 
барвистих візерунків у музеї мистецтв округу Лос-Анджелес. Вони були диво-
вижними, і саме вони стали нашим основним орієнтиром для костюмів нато-
впу й ансамблів, які відтворювали життя центральної частини Франції. 

Моєю метою було переосмислити оригінальні костюми, прикрасити їх дета-
лями, додати текстуру, але відправним пунктом, особливо для костюмів Бель, 
повторюся, послужила анімація. Тому жовта сукня для балу й планувалася 
жовтою в цьому фільмі. Ми зупинилися на простій моделі, тому що найго-
ловнішим був її рух. Це дуже м’яка композиція, створена з шовкової орган-
зи, забарвленої в жовтий колір. Широка кругла форма підкреслювала її рух.  
У сюжеті є момент, коли шафа посипає сукню Бель золотом зі стелі її спальні 
в замку, тож на сукні є принт золотого листочка.

Дизайн наряду Бель у кінці фільму, коли закляття вже зняте, узятий з ори-
гінального фартуха 18 століття з витканим шовковим візерунком, який я ку-
пила ще студенткою. Ми знайшли художника в Англії, який виділив з нього 
квітковий візерунок і зробив друкований малюнок. Потім його вручну нанес-
ли на канву й потім збільшили й надрукували в цифровому вигляді.

У Бель не так багато костюмів по фільму. При їх ство-
ренні ми вирішили зробити виклик самим собі, ви-
готовивши костюми виключно з екологічно чистих 
матеріалів, а також використати екологічно безпечні 
методи при конструюванні й фарбуванні. Ми навчилися 
фарбувати за допомогою натуральних барвників, з’ясу-
вали, які нитки й обробку використати для шитва. Взут-
тя переробили з екологічно чистої шкіри.
Очікування від нарядів Бель були високими. І як резуль-
тат, ми отримали красиві сукні з посиланням на анімацію, 
які для цього фільму стали унікальними.

 

Як Ви прокоментуєте костюми Принца, роль якого зіграв Ден Стівенсон? 
У пролозі, коли він все ще Принц, Ден одягає приголомшливий костюм  
18 століття, на якому вишито дикого кабана, дракона і лева, узятих безпосе-
редньо із сімейного герба Принца, з використанням кристалів Swarovski. Ця 
ідея взята з історичного факту – виявляється, що оздоблювати пальто багатих 
аристократів коштовним камінням у той час було звичайною справою. У кінці 
фільму дія відбувається в замку у Франції. Відчуття літа, радісні події, і синій 
наряд Принца підкреслює квіткову сукню Бель. Ця ідея була в нас із самого 
початку, навіть раніше, ніж ми вирішили одягти натовп у чорне й біле, щоб ще 
більше зосередити увагу глядачів на Бель і Чудовиську / Принцові.

У чому особливості костюмів інших героїв, таких як Гастон (Люк Еванс), Моріс 
(Кевін Клайн), мешканців замка й дебютанток?
Що стосується кольорової гами, костюми Гастона також перегукуються з анімацій-
ним фільмом. Його колір – червоний. Ми одягали цього героя, ніби він  військо-
вий діяч або прагнув служити в армії. Наприклад, його шкіряне пальто для сцени 
нападу на замок і боротьби з Чудовиськом є інтерпретацією костюма 18 століття, 
але це аж ніяк не історично точна копія. Обговоривши з Кевіном Клайном його 
героя Моріса, ми прийшли до рішення, що за своєю суттю він художник. Попри те 
що він живе в малень-
кому селі в централь-
ній  Франції, Моріс 
має богемний вигляд,  
і це віддзеркалено  
в його костюмах. Він 
носить французьку 
робочу блузу кольо-
ру індиго разом з  
набивним жилетом  
і синє пальто.
 

Художній відділ визначив кожному мешканцеві замку окремий предмет до-
машнього ужитку, на який вони перетворюються. Ми брали елементи цих 
конструкцій і застосовували їх до костюмів. Наприклад, ми використали 
кремову основу чайника для кремової основи короткої сукні місіс Поттс,  
і листовий принт також був узятий з листового візерунка на чайнику. Це була 
своєрідна двостороння співпраця, і одна з найкращих взаємодій з командою 
проектного виробництва в моєму житті.

Бал Принца був досить складним завданням, тому що Біл Кондон планував 
велику кількість дебютанток для сцени. Виявилося, що в архівах костюмів 
Європи не так уже легко знайти білі сукні 18 століття, гідні королівської 
знаті. Стиль суконь того часу не відрізнявся різноманіттям структури, тому 
наша робота полягала в тому, щоб знайти різні варіанти оздоблення для цих 
60 нарядів. Це вступна сцена фільму, за допомогою костюмів вона задає енер-
гію й життєву силу обстановці 18 століття й дає зрозуміти, що Принц пихатий 
і легковажний.

Як Вам співпраця з режисером Білом Кондоном і художнім відділом?
Прекрасно. З Білом і художником фільму Сарою Грінвуд ми почали роботу 
ще до початку зйомок. І з цього моменту Біл був задіяний у прийнятті всіх 
рішень. Таке трапляється рідко, але суттєво допомагає в роботі.   

ДЯКУЄМО ЗА ДОПОМОГУ В  ПІДГОТОВЦІ ІНТЕРВ’Ю ЗАСНОВНИКУ DKKI-EDUKATION АНДРІЮ БАЛІЦЬКОМУ, КОМПАНІЇ B&H FILM DISTRIBUTION, А ТАКОЖ ГАБРІЕЛІ БЕЙДІ ЗА ПЕРЕКЛАД МАТЕРІАЛУ
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15 БЕРЕЗНЯ В КІНОТЕАТРІ «ОСКАР» ТРЦ GULLIVER ВІДБУЛАСЯ ДОВГООЧІКУВАНА ПРЕМ’ЄРА ВЕСНИ 
- РОМАНТИЧНЕ  ФЕНТЕЗІ «КРАСУНЯ І ЧУДОВИСЬКО». 
ПОНАД 8700 СВІЧОК У ДЕКОРАЦІЯХ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА КАРТИНИ, ПРИБЛИЗНО 1500 
ТРОЯНД БУЛО ВИКОРИСТАНО ПІД ЧАС ЗЙОМОК, БІЛЬШЕ 15 ТИЖНІВ ВИТРАЧЕНО НА СТВОРЕННЯ 
ЗАЧАРОВАНОГО ЛІСУ З ЖИВИХ ДЕРЕВ ТА ПОКРИТОГО ЛЬОДОМ ОЗЕРА І 20 000 БУРУЛЬОК, ЯКІ 
ПРИКРАСИЛИ ЗНІМАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК ФІЛЬМУ.
УКРАЇНСЬКІ ЗІРКОВІ ГОСТІ ПЕРШИМИ ПОБАЧИЛИ НОВУ ДИВОВИЖНУ ЕКРАНІЗАЦІЮ ВІДОМОЇ ІСТОРІЇ 
ВІД DISNEY. 

УКРАЇНСЬКА СПІВАЧКА, ЕКС-АССОЛЬ 

КАТЕРИНА ГУМЕНЮК

ОЛЕКСІЙ (ON) МАРТИНЕНКО ТА ОЛЕНА (ONA) 

ЖИГАРЕВА –  НОВИЙ МУЗИЧНИЙ ГУРТ  

«ON I ONA»

ДОНЬКА ОЛЬГИ 

ФРЕЙМУТ ЗЛАТА

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР LITTLE HOUSE СВІТЛАНА ТІМОХОВА З ДОЧКОЮ(ЛІВОРУЧ) ТА ГОСТІ  

ГАЛА-ПРЕМ’ЄРИ

УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ, ТЕЛЕВЕДУЧА, АКТОРКА ВАСИЛІСА ФРОЛОВА

КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР BLOOD&HONEY, ДИЗАЙНЕР 

ИНТЕР’ЄРІВ PFAYFER&FRADINA INTERIOR DESIGN ЛІДІЯ 

ПФАЙФЕР

ГАЛА-ПРЕМ’ЄРА ЧАРІВНОЇ ЛЕГЕНДИ     ПРО КОХАННЯ

ЕКС-СОЛІСТКА NIKITA ЮЛІЯ КАВТАРАДЗЕ 

З СИНОМ ТА ДОНЬКОЮ

ТЕЛЕВЕДУЧИЙ ОЛЕКСАНДР СКІЧКО ТА  

ВЛАСНИЦЯ ГОТЕЛЮ FAIRMONT GRANT HOTEL  

ТА БУТИКА-ГОТЕЛЮ «РИВ’ЄРА» ЄЛИЗАВЕТА  

ЮРУШЕВА ІЗ СИНОМ
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ГАЛА-ПРЕМ’ЄРА ЧАРІВНОЇ ЛЕГЕНДИ     ПРО КОХАННЯ

ВЕДУЧИЙ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЧ ТА ШОУМЕН, ВЕДУЧИЙ  

МИКОЛА МАТРОСОВ

ГОЛОВА ДЕРЖАВ-

НОГО АГЕНТСТВА 

УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ КІНО 

ПИЛИП ІЛЛЄНКО

 ІЗ СИНОМ

ВОЛОДИМИР ПАЛЯНИЦЯ І НАТАЛКА КУЛЬЧИЦЬКА

УКРАЇНСЬКА СПІВАЧКА АННА ЗАВАЛЬСЬКА

СВІТЛАНА І СОФІЯ ЄВДОКИМЕНКО

ТЕЛЕВЕДУЧА СВІТЛАНА КАТРЕНКО
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