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Швейцарский бренд Furrer&Jacot был основан более 150 лет назад и сегодня  это лидер 
по производству обручальных колец во всем мире. Украшения FURRER JACOT являются 
100%-ной гарантией швейцарского качества и пользуются популярностью во всех странах , в 
частности Англии, Японии, США и Швейцарии. Компания производит прочные обручальные 
кольца с утонченной эстетикой и эксклюзивным дизайном. Качество их проверено временем 
и не подвергается сомнению. Изделия отличаются великолепным дизайном, поскольку все 
они изготовляются вручную, с использованием только высококачественных материалов 
(совмещение платины, желтого, розового и белого золота не меньше 750-й пробы) и 
бриллиантов.
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сеть ювелирных бутиков ilCammeo:

www.ilcammeo.ua

г. Днепр,
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056 371 44 23

г. Днепр,
ТЦ CASCADE PLAZA

056 732 08 76
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Вікторіє, давайте почнемо з одного з найгучніших новинних приводів останнього 
часу – створення Української кіноакадемії та проведення першої Національної 
кінопремії. Чому Ви вирішили ініціювати цей процес?
У всіх країнах, яким небайдужа доля національного кінематографа, є аналогічні 
професійні об’єднання та національні кінопремії. Найвідоміші приклади – «Оскар» 
(Сполучені Штати Америки), BAFTA (Великобританія), «Сезар» (Франція). Остан-
ні кілька років український кінематограф переживає творчий підйом – фільмів стає 
більше, з’являються нові імена, нас помічають на міжнародній арені. Однак до цього 
моменту в нас не було ані кіноакадемії, ані кінопремії. Насправді, ідея не нова, адже 
першим її придумав «Оскар» в 1929 році (посміхається). Ми з командою Одеського 
кінофестивалю обговорювали необхідність створення кіноакадемії кілька років, але 
після 7-го ОМКФ прийняли рішення втілити цей проект у життя. Головна мета Укра-
їнської кіноакадемії – згуртувати наших кінематографістів і спільними зусиллями 
розвивати національний кінематограф. Ми хочемо, щоб кількість якісного фестиваль-
ного та комерційного кіно збільшувалася, частка національного кіно в прокаті та його 
популярність зростали з кожним роком, наша кіноіндустрія розвивалася, а українські 
кінематографісти стали справжніми зірками.

Як би Ви оцінили стан української кіноіндустрії?
Український кінематограф зараз увійшов у новий етап – фільмів з кожним роком 
стає все більше, з’являються нові таланти й зростає рівень професіоналізму. І це 
дуже добре, адже національне кіно – важлива частина культурної ідентичності. Од-
нак нам ще багато над чим треба працювати: максимально поліпшити якість і кіль-
кість кінофільмів, сформувати сильну індустрію, вивести її на новий рівень, вчитися 
працювати з європейськими кінофондами та продюсерами для створення фільмів 
у копродукції з Україною. Необхідно знати, як правильно будувати маркетингову 
й промостратегію для українського кіно, освоювати нові технології, а також бага-
то іншого. Нам є чому повчитися у закордонних колег: частка національного кіно 
у Франції – 35 %, у Великобританії – 45 %, у Туреччині  – рекордні 56 %. В Україні 
частка національного кіно все ще дуже низька, але в нас є перспективи – потрібно 
тільки консолідуватися й докласти всіх зусиль для розвитку галузі.

Розкажіть про 8-й Одеський кінофестиваль. Яким він буде?
Одеський кінофестиваль – одна з наймасштабніших глядацьких кіноподій  
у Східній Європі, унікальна можливість першими побачити прем’єри найкра-
щих світових та національних кінострічок, більшість з яких не вийде в україн-
ський прокат. ОМКФ уже встиг зарекомендувати себе як network-майданчик 
для кінопрофесіоналів. Але ми ставимо перед собою більш амбітні цілі: ми хо-
чемо зробити Одеський кінофестиваль комунікаційним майданчиком для пред-
ставників культурних та бізнес-еліт. Тому вдруге в рамках ОМКФ ми проведемо 
закритий захід iClub, який є унікальною networking-платформою для україн-
ського бізнесу. Це спеціальний захід, що об’єднує близько 200 засновників та 
керівників українських компаній та opinion leaders, де ми будемо обговорювати 
питання інвестицій, інновацій та синергії між культурними та бізнес-елітами. 
Йому передує ціла низка бізнес-заходів наших партнерів: UVCA, BUCC CEO 
club, SUP, YPO та інших. Також ми продовжимо традицію Digital Media Day – 
одноденної серії лекцій про інновації та найсучасніші технології в кінематографі 
та сфері розваг. І, звичайно ж, порадуємо глядачів якісним кіно, оцінювати яке 
будуть найкращі зарубіжні й національні кінематографісти. Наприклад, члена-
ми журі Міжнародної конкурсної програми стануть  українська актриса Римма 
Зюбіна, німецький режисер Крістіан Петцольд та турецько-німецька актриса 
Сібель Кекіллі. Драматург Наталя Ворожбит увійде в журі Національної кон-
курсної програми, а режисер Роман Бондарчук буде оцінювати конкурс євро-
пейських документальних фільмів. Крім цього, ми готуємо нові локації, а також 
дуже цікаву й сильну програму.

Скільки українських фільмів вам подали для участі в Одеському кінофести-
валі цього року?
Ми отримали 863 фільми, з яких 252 – українські кінострічки. Звичайно, 
велика частина з національних фільмів – короткометражки, але ця циф-
ра в цілому – головне свідчення того, що українська кіноіндустрія про-
довжує свій розвиток, а кінематографісти активно працюють над новими 
проектами.

Вiкторiя Тiгiпко: 
                                       «МИ СТАВИМО ПЕРЕД СОБОЮ БІЛЬШ АМБІТНІ ЦІЛІ»
У САМИЙ РОЗПАЛ ЛІТА, З 14 ПО 22 ЛИПНЯ, В ОДЕСІ ВІДБУДЕТЬСЯ 8-Й ОДЕСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ. ПРО СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КІНО-
АКАДЕМІЇ, СТАН НАЦІОНАЛЬНОЇ КІНОІНДУСТРІЇ, А ТАКОЖ ПРО ТЕ, ЧИМ ДИВУВАТИМУТЬ ГЛЯДАЧІВ ОДЕСЬКОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ ЦЬОГО РОКУ,  
VGL CINEMA ПОГОВОРИВ  ІЗ ЗАСНОВНИКОМ ТА КЕРУЮЧИМ ПАРТНЕРОМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ TA VENTURES, ІНІЦІАТОРОМ СТВОРЕННЯ ТА ГОЛОВОЮ 
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ КІНОАКАДЕМІЇ, ПРЕЗИДЕНТОМ ОДЕСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ ВІКТОРІЄЮ ТІГІПКО.
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Чому кінокомпанія Solar Media Entertainment, яку Ви представляєте, зацікавила-
ся продюсуванням нового фільму Сергія Лозниці? Ставка була зроблена на ім’я 
режисера чи Вас зацікавив сценарій?
Це збіг певних обставин, збіг певних відчуттів, які нам дали можливість, не розду-
муючи, зайнятися цим проектом. Це комплекс різних важливих моментів: ім’я ре-
жисера, звичайно, його попередні роботи, а також його тривала перерва у випуску 
художніх фільмів, –це завжди передбачає потужний виплеск творчої енергій, що, 
напевно, буде видно в цій стрічці. 

Коли ми вперше почули про цей проект, ми розуміли, що художній фільм Сергія 
Лозниці не може залишитися непоміченим. Небагато українських режисерів сучас-
ності здобули всесвітнє визнання. 

За робочими матеріалами фільму ми побачили, що це досить сатиричне прочитання 
твору Ф. Достоєвського, і це нас дуже зацікавило. У кожного  автора є своє прочи-
тання. У цьому випадку це сатира й іронія, погляд на сучасне сусупільство, де життя 
людини нічого не варте, де панує байдужість і жорстокість.

Усі ці речі нас, звісно, не залишили осторонь. Зважаючи на все вищезазначене, можу 
сказати, що роздумували ми недовго.

Про фільм:
Самотня жінка живе на околиці села в Росії. Одного разу вона отримує по-
силку, яку надіслала своєму ув’язненому чоловіку, з написом: «Повернути 
відправнику». Шокована й розгублена, жінка не бачить іншого виходу, ок-
рім вирушити до в’язниці у віддаленому районі країни на пошуки пояснень. 
Так починається історія про боротьбу проти цієї непроникної фортеці, в’яз-
ниці, де сили соціального зла завжди на варті. Зі страхом перед насильством 
і приниженням, від імені всієї опозиції героїня вирушає в подорож у сліпо-
му прагненні до справедливості.
За словами  режисера фільму «Лагідна» Сергія Лозниці: «Це історія жертви 
й ката, розказана катом. У моїй фантазії жертва залишається жертвою, а кат 
набуває нових обрисів, він припиняє бути персонажем, і роль його розпо-
ділена між різними персонажами, та й усім простором, у якому ця жертва 
перебуває, – повним загрози й агресії». 

Чи є на сьогодні попередня дата релізу фільму для українського глядача?
Реліз як такий ще не запланований. На сьогодні є зацікавленість Одеського  
кінофестивалю для того, щоб показати «Лагідну» або в конкурсній програмі, або 
поза конкурсом. Думаю, що перша нагода побачити фільм на великому екрані  
в українського глядача з’явиться саме під час Одеського кінофестивалю.  
До кінця року фільм ще точно їздитиме по різних фестивалях, після чого ми роз-
раховуємо на прокат в Україні.

SOLAR MEDIA ENTERTAI NMENT ПРЕЗЕНТУЄ

СЕРГІЙ ЛАВРЕНЮК 
Генеральний продюсер  

Solar Media Entertainment

ІЗ 17 ПО 28 ТРАВНЯ 2017 РОКУ ВІДБУДЕТЬСЯ 70-Й КАННСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ. УКРАЇНА БУДЕ ПРЕД-
СТАВЛЕНА СТРІЧКОЮ СЕРГІЯ ЛОЗНИЦІ «ЛАГІДНА», ЯКА ВІДІБРАНА У ГОЛОВНИЙ КОНКУРС ФЕСТИВАЛЮ РАЗОМ З 18 ІНШИМИ 
УЧАСНИКАМИ З РІЗНИХ КРАЇН. У СТВОРЕННІ ФІЛЬМУ БРАЛИ УЧАСТЬ КОМПАНІЇ З ФРАНЦІЇ, НІМЕЧЧИНИ, ЛИТВИ, НІДЕРЛАНДІВ 
ТА РОСІЇ. З БОКУ УКРАЇНИ КОПРОДЮСЕРОМ СТАЛА КОМПАНІЯ SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT. ЧИМ САМЕ ЇХ ЗАЦІКАВИВ 
ПРОЕКТ «ЛАГІДНА», НАМ РОЗПОВІВ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОДЮСЕР КОМПАНІЇ СЕРГІЙ ЛАВРЕНЮК.

Зйомки картини «Лагідна» відбувалися в Латвії, в м. Даугавпілс і його околицях, у 
липні-серпні 2016 року.

Виробництво компанії Slot Machine (Франція). Копродакшн картини: Arte France 
cinema (Франція), кінокомпанія GP (Росія), Looksfilm (Германія), Studio Uljana Kim 
(Литва), Wild at Art & Graniet Film (Нідерланди), Solar Media Entertainment (Україна). 

Виходячи з Вашого дебютного досвіду продюсування авторського кіно, наскільки 
Ви надалі зацікавлені в співпраці з режисерами-авторами?
Ми звертаємо увагу на авторське кіно, нас цікавить кіно із сильним потенціалом для
міжнародного фестивального ринку.

Компанія Solar Media Entertainment любить і цінує кіно в будь-яких його проявах. 
Нас приваблює і глядацьке, і артхаусне кіно. Цей фільм буде цікавий широкій гля-
дацькій аудиторії, він не лише для спеціалістів, кінокритиків. Можливо, це й не гол-
лівудське кіно, але воно буде зрозуміле багатьом.
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SOLAR MEDIA ENTERTAI NMENT ПРЕЗЕНТУЄ

Про фільм:
Впродовж сотні років секретний орден бореться за можливість керувати 
свідомістю людства. Віктор Грабовський – батько дитини, яку обрав орден 
для матеріалізації найпотужнішого у світі егрегора. Щоб знайти свого ви-
краденого сина, Віктору доведеться подолати безліч перешкод…
Роль головної героїні виконає одна з найталановитіших та яскравих актрис 
Німеччини Франциска Петрі. Вона перевтілиться на детектива Інтерполу 
на ім’я Нора Барт, яка розпочинає розслідування зникнення хлопця. 

НА ПРОФЕСІЙНОМУ МАЙДАНЧИКУ КІНОФЕСТИВАЛЮ – КІНОРИНКУ MARCHE DU FILM – SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT ПРЕДСТАВИТЬ НОВИЙ ТИЗЕР ФІЛЬМУ EGREGOR,  
ЩО ЗАРАЗ ПЕРЕБУВАЄ НА СТАДІЇ ПРОДАКШЕНУ.

Ідея фільму Egregor з’явилася у режисера Любомира Левицького після озна-
йомлення з дослідженням «ефекту сотої мавпи». Експеримент, проведений 
Лоуренсом Блером і Лаєлом Вотсоном у середині 1970-х років, доводив 
паранормально швидке поширення інформації суспільству від групи, яка 
набрала критичну масу – сто осіб.

Генеральний продюсер: Сергій Лавренюк. 
Продюсери: Маріанна Новікова, 
Ольга Золотарьова, Павло Сушко.
Режисер: Любомир Левицький.
Сценарій: Любомир Левицький,  
Сергій Касторних.

Повнометражний художній фільм Egregor став 
одним із переможців 9-го пітчингу Держкіно, 
отримавши один із найвищих балів. 
Зйомки фільму відбуватимуться в Україні 
(Київ, Львів), Ізраїлі та Європі.
Загальна вартість виробництва –  
66 млн 268,7 тис. грн.
Виробництво фільму завершиться взимку 
2018 року.
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МУМІЯ
THE MUMMY

СТУДІЯ: Universa l  P ictures
ЖАНР: фентезі , бойовик
РЕЖИСЕР: АЛЕКС КУРТЦМАН
У РОЛЯХ: ТОМ КРУЗ, СОФАЯ БУТЕЛЛА, РАССЕЛ КРОУ
ПРЕМ’ЄРА В УКРАЇНІ: 08.06.2017

Том Круз знову на спецзавданні. Елітний військовий підрозділ зна-
ходить у пустелі секретний бункер. Його вміст значно страшніший за 
терористів.
Спустившись у бункер, вони виявляють не ворога, а давній саркофаг, 
який вирішують доставити на базу для подальшого вивчення. Однак під 
час перельоту відбувається низка дивних подій, у результаті яких 
військовий літак зазнає аварії. Усі, хто був на борту, загинули, і 
лише Ніку Мортону дивом вдалося вижити. Пізніше він дізнається про 
те, що військові виявили стародавню гробницю дочки єгипетського фа-
раона Аманет. Через тисячоліття вона повернулася в наш світ і тепер 
збирається повернути те, що по праву належить їй...

ДЮНКЕРК
DUNKIRK

СТУДІЯ: Warner Bros. Pictures
ЖАНР: в ійськова історична драма
РЕЖИСЕР: КРІСТОФЕР НОЛАН
У РОЛЯХ: ТОМ ХАРДІ, КІЛЛІАН МЕРФІ, КЕННЕТ БРАНА, ДЖЕЙМС Д’АРСІ, МАРК РАЙЛЕНС, ГАРРІ СТАЙЛС,  
АНЕЙРІН БАРНАРД, КЕВІН ГАТРІ, ДЖЕК ЛАУДЕН, ЕЛЛІОТТ ТІТТЕНСОР
ПРЕМ’ЄРА В УКРАЇНІ: 20.07.2017

Фільм розповість історію дивовижного порятунку більше трьохсот тисяч 
солдатів у ході Дюнкеркської операції, що відбулася на початку Другої 
світової війни. Події починаються зі сцен оточення сотень тисяч британ-
ських і союзних військ силами противника. Спіймані в пастку на пляжі, 
перебуваючи спиною до моря, вони опиняються віч-на-віч з нерозв’язною 
ситуацією, тим часом як лещата противника стискаються все сильніше.

НІКЧЕМНИЙ Я  3
DESPICABLE ME 3

СТУДІЯ: Universa l  P ictures
ЖАНР: анімаційна комедія
РЕЖИСЕР: КАЙЛ БАЛДА, П’ЄР СОФІН
ПРЕМ’ЄРА В УКРАЇНІ: 29.06.2017

На їхню честь уже можна сміливо називати планету. Невгамовні жовті 
дурбелики знову готові служить злу й заволодіти серцями мільйонів!

ТРАНСФОРМЕРИ: ОСТАННІЙ ЛИЦАР
TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT

СТУДІЯ: Paramount
ЖАНР: епічний екшн
РЕЖИСЕР: Майкл Бей
У РОЛЯХ: ЕНТОНІ ГОПКІНС, МАРК ВОЛБЕРГ, ЛОРА ХЕДДОК
ПРЕМ’ЄРА В УКРАЇНІ: 22.06.2017

Оптимус Прайм стикається з новою загрозою, з якою не в змозі боро-
тися наодинці. Він повинен шукати нових союзників, щоб урятувати 
Всесвіт. Коли Оптимус залишає Землю, інші Автоботи намагаються пере-
шкодити Гальватрону побудувати космічний міст, який наражає планети 
на смертельні небезпеки.
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«ЖУЖА» – НОВИЙ АНІМАЦІЙНИЙ 
ДИТЯЧИЙ СЕРІАЛ
Життя звичайної сім’ї – мама, тато, Ніка й Микита – робить над-
звичайним, цікавим і повним пригод улюблена іграшка дітей на ім’я 
Жужа. Жужа – дивовижна істота, яка розважає дітей і допомагає їм 
пізнавати світ у всіх його проявах. 
Уперше Жужа з’явилася в популярному серіалі «Свати», це була улю-
блена іграшка онучки Жені. Жужа так сподобалася дітям та мамам, що 
на різних форумах навіть почалося обговорення методів створення 
цієї іграшки своїми руками. 
Тепер Жужа отримує нове анімаційне втілення: він стає другом, по-
мічником, а іноді й учителем для малечі. Щодня відбуваються ситу-
ації, у яких діти чомусь вчаться, дізнаються щось нове, а Жужа є 
активним учасником цього процесу.
За задумом авторів – студії «Квартал 95», це буде багатосерійний 
цикл розважально-освітніх мультфільмів (хронометраж 3-4 хвилини) 
для найменших глядачів і їхніх батьків.

КШИШТОФ ЗАНУССІ ЗНІМЕ 
СВІЙ НОВИЙ ФІЛЬМ В УКРАЇНІ
За словами українських продюсерів Олени Фетісової та Володимира 
Козира, зйомки фільму «Ефір», який є копродукцією України, Польщі, 
Угорщини та Литви, розпочнуться в Україні вже в серпні цього року.
Зміст фільму має безпосереднє відношення до міфу про Фауста. Але, 
на відміну від Гете, у цій кінострічці головний герой сприймає  
науку як інструмент для виконання найбільш зухвалих людських ба-
жань: повного поневолення іншої людини – як плотського, так  
і духовного.
Кожна людина має всередині свого Фауста. Тому питання свободи вибо-
ру, гріха, спокути, права людини на смерть та життя, можливість або 
неможливість лишати іншу людини свободи та життя, що лежать  
в основі сценарію фільму, є універсальними та дуже особистими для 
кожного. 
Значна частина зйомок фільму пройде в Україні. Художньо-постановоч-
ну частину зйомок забезпечуватимуть українські художники. 
Прем’єра запланована на осінь 2018 року.
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L’OMBRE DANS I’EAU ВІД DIPTYQUE, 
 «САД СЛІВ»
Дощ шарудів у смарагдовому листі дерев, 
стукав по дахові, стікав струмками по асфаль-
ту, перетворюючи його шорстку поверхню на 
гладку й дзеркальну. Дощ звів і познайомив 
двох різних людей під дахом альтанки в пар-
ку. У дощ пішла ВОНА, розкривши парасольку 
й зробивши крок у потоки води, що ллються з 
неба, і залишивши героя «Саду слів» чекати 
дощу, сподіваючись побачити хоч тінь своєї 
таємничої незнайомки. 
«Тінню на воді» охрестила аромат L’ Ombre 
Dans I’Eau Крістіан Монтард-Гатро, одна з 
трьох  засновників будинку Diptyque. L’Ombre 
Dans l’Eau чергує безпосередню й енергійну 
різкість листя чорної смородини з ароматом 
болгарської троянди, прославленої і елегантної 
королеви квітів. Цей акорд і надає аромату уні-
кальності. Округла, злегка пікантна й делікатно 
чуттєва, ця туалетна вода стала одним з най-
більш відомих ароматів Diptyque.

ВІН І ВОНА НІЖНО ТРИМАЮТЬСЯ ЗА РУКИ, ПОГЛЯДОМ НАМАГАЮЧИСЬ ПЕРЕДАТИ ПОЧУТТЯ, ЯКІ 
НАПОВНЮЮТЬ ЇХНІ СЕРЦЯ, ВЕСЕЛО СТРИБАЮТЬ ПО КАЛЮЖАХ ПІСЛЯ СВІЖОГО ТРАВНЕВОГО ДОЩУ, 
МИЛУЮЧИСЬ ПЕРЕЛИВАМИ ВЕСЕЛКИ, РЕВНУЮТЬ, ОБРАЖАЮТЬСЯ, СТРАЖДАЮТЬ, ЖАЛКУЮТЬ, 
ХВИЛЮЮТЬСЯ, СМІЮТЬСЯ, ПРОЩАЮТЬ, НАПОВНЮЮТЬСЯ ЕМОЦІЯМИ...УСЕ ЦЕ КОХАННЯ В РІЗНИХ ЙОГО 
ПРОЯВАХ. ХУДОЖНИКИ ПЕРЕДАЮТЬ ПОЧУТТЯ ФАРБАМИ, А МИ ПРОПОНУЄМО ВАМ  ПІЗНАТИ ВІДТІНКИ 
КОХАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИШУКАНИХ АРОМАТІВ AROMATEQUE CONCEPT STORE І, ЗВИЧАЙНО Ж, 
КІНОСТРІЧОК, ЯКІ, СПОДІВАЄМОСЯ, УВІЙДУТЬ ДО КОЛЕКЦІЇ ВАШИХ УЛЮБЛЕНИХ.

АРОМАТИ ВІДТІНКІВ КОХАННЯ

VOIX HUMAINE ВІД SAUF, 
 «КОХАННЯ І ПРИСТРАСТЬ. ДАЛІДА»
Вона була народжена, щоб стати зіркою. Фран-
цузька співачка італійського походження, вона 
мала магічну красу й неймовірний голос. Вона 
увірвалася на музичний Олімп і заволоділа 
серцями всього світу.
І поки Іоланда Джильйотті, більше відома під 
псевдонімом Даліда, блискуче виступала на 
сцені, мало хто здогадувався, з якими страж-
даннями, зрадою, ревнощами і тотальною са-
мотністю зіткнулася вона в реальному житті. 
Незважаючи ні на що, вона досягла колосаль-
ного успіху, визнання критиків зі всього світу і 
найголовніше – шаленої прихильності публіки. 
Усе це завдяки величезному таланту і незем-
ному голосу.
Аромат Voix humaine від SAUF – ніби хор люд-
ських голосів, своєрідних, солодких і густих. 
Цей регістр сягає корінням королівських 
регалій. У сучасних ідеалістичих італійських 
органах його ще називають  «хоровий голос». 
Композиція змінюється майже загадково, то 
заспокоюючи, то надаючи емоційного підйому. 
Крізь ноти шкіри просочується ніжний ладан-
ник у поєднанні з цілим букетом квітів, огорта-
ючи володаря аромату унікальним шлейфом.
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ROSA NIGRA ВІД UNUM, 
 «ІЛЮЗІЯ КОХАННЯ»
Габріель мріє про справжнє кохання, але оточення 
вважає одержимість такою ідеєю непристойною й 
навіть божевільною. У санаторії, куди дівчину від-
правляють на лікування, вона  закохується в поране-
ного ветерана В’єтнамської війни Андре. Разом вони 
планують втекти від повсякденності в ілюзорний світ 
кохання. Хто посміє позбавити мрії пристрасну, віль-
ну духом жінку?
І якби через екран можна було уловити  запах, ми б 
точно відчули переважання деревного кашеміру, до-
рогоцінні екстракти мускусу, гармонійні лінії амбри з 
мерехтливими відтінками ванілі, сполучені  в ароматі 
Rosa Nigra від UNUM. Унікальність цього аромату по-
лягає в тому, що звучання троянди створене без до-
давання самого інгредієнта. Ця емоційна і вільна по-
дія, що поєднує випадок непередбачених обставин у 
майбутньому, подія, що дестабілізує звичайну логіку. 
Подія, яка відбувається  як хмара, сама по собі. Ми 
повинні вірити в суть Rosa Nigra, де художня форма є 
найбільш підхожою реальністю.

AVENTUS FOR HER ВІД CREED, 
 «ДИВО-ЖІНКА»
Перш ніж стати «Диво-Жінкою», вона була Діаною 
– принцесою амазонок, навченою бути неперемож-
ною воячкою. І коли на берегах її рідного райського 
острова терпить крах американський літак і пілот  
розповідає про серйозний конфлікт у зовнішньому 
світі, Діана залишає свій дім, щоб впоратися з цією 
загрозою. Там вона зрозуміє всю повноту своєї вла-
ди і своє істинне призначення.
Жінки мчаться вперед, залишаючи шлейф фруктових 
ароматів за собою, який викликає легке тремтіння. 
Вони – воїни, тому що не бояться заявляти про свої 
бажання. Кохані, тому що  красиві аромати залиша-
ють незабутній слід у душі їх жертв. Чоловіки шукають 
їх, але вони – ті, хто знаходять їх самі. Аромат Aventus 
for Her від Creed має надприродну силу відкривати 
дороги, розгадувати загадки й чарівні казки. Він віль-
ний і іскриться життям, тож перед його власницею – 
величні горизонти можливостей!

MOON DANCE  
ВІД JULIETTE HAS A GUN, 
 «МАГІЯ МІСЯЧНОГО СЯЙВА»
Відомий ілюзіоніст Стенлі Кроуфорд приїздить на 
Блакитний берег, щоб викрити підступні плани спірі-
туалістки Софі – насправді романтичної й загадкової 
дівчини. У процесі спілкування герой-скептик змінює 
ставлення до неї: « Ви диво, Софі! Чому ми не зустрі-
лися раніше?!». Ось вона, магія місячного сяйва, 
якою пронизаний весь фільм. А от чи вірити в неї…
Аромат Moon Dance від Juliette Has a gun – подвійний, 
особливий, спокусливий і магнетичний. Це шипровий 
аромат з відтінками бергамота і квітковими нотами, 
що переходять до деревної бази. Moon Dance грає із 
суперечностями, протилежностями, об’єднує їх, щоб 
створити унікальний шлейф. З місячною зовнішністю 
він випромінює сонячну теплоту. Суміш нот, які об’єд-
нані й перехрещуються, ведуть до анімалістичності 
і, розкриваючись, набувають гармонії. Його сильний 
вплив виявляє таємничу привабливість, не залиша-
ючи жодних сумнівів щодо справжності місячного 
танцю й, звичайно ж, магії.
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Анiмацiйний п рорив
2016-2017 РОКИ СТАЛИ ЗНАКОВИМИ ДЛЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ АНІМАЦІЇ. ХЕДЛАЙНЕРИ З ВИРОБНИЦТВА ВІДЕОКОНТЕНТУ 
РЕАЛІЗУЮТЬ ПРОЕКТИ ГОЛЛІВУДСЬКОГО РІВНЯ. КРАЇНА, ЯКА ЩЕ 20 РОКІВ ТОМУ «ПОХОВАЛА» СВІЙ ДОСВІД В АНІМАЦІЙНІЙ 
СФЕРІ ПІД УЛАМКАМИ ІМПЕРІЇ ТА ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ, СЬОГОДНІ ДЕМОНСТРУЄ ПОВНУ ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ТА ГОТОВНІСТЬ 
РОБИТИ СВІТУ ПРОПОЗИЦІЇ, ВІД ЯКИХ ТОЙ НЕ ЗМОЖЕ ВІДМОВИТИСЬ. У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ СЕКРЕТ «УКРАЇНСЬКОГО ДИВА»?

Точкою відліку становлення сучасної української анімації можна вважати декілька 
подій. Деякі фахівці говорять, що вперше про сучасну національну анімацію згадали 
після участі в Берлінському кінофестивалі Степана Коваля та отримання ним Шев-
ченківської премії за цикл робіт «Моя країна Україна». Інші підкреслюють, що саме 
зараз сформувалася потужна технічна база та значно зріс рівень спеціалістів, що ви-
вели власний продукт за межі «містечковості». Прикладами тому є повнометражні  
мультфільми «Бабай» та «Микита Кожум’яка», що вже вийшли на широкі екрани,  
а також гучні проекти «Викрадена принцеса» та «Мавка. Лісова пісня», релізи яких 
готуються до прем’єри у 2018 та 2019 роках відповідно.  

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА
Усі без винятку учасники ринку відзначають, що якісний прорив став можливим 
завдяки підтримці держави та зусиллям Державного агентства України з питань 
кіно.

Виконавчий директор UAanima, директор студії «Червоний собака» Олена Голу-
бєва відзначає:
- Анімація для нашої держави довго була незрозумілою. Передусім тому, що це три-
валий проект – вона створюється не тиждень або місяць. До історії перемоги Сте-
пана Коваля на «Берлінале» на анімацію не звертали уваги. За великим рахунком, 
коли ми їздили на фестивалі, то дуже дивувалися, що в людей є бюджети на аніма-
цію. Ми це робили у вільний від основної роботи час. У 2011 році, коли у відкри-
тих пітчингах з’явилася категорія анімації, спершу не всі повірили, що це можли-
во. Саме тоді Держкіно оголосило, що вони будуть створювати відкриті конкурси, 
обчислили ціну хвилини екранного часу. Звісно, з чимось можна сперечатися чи 
погоджуватися, але перший крок було зроблено. Анімація – це гра в довгу. Але вона 
й довше приносить прибуток. Це надійний попмедіапродукт, який буде працювати 
набагато довше. Я досі вважаю, що велику роль у формуванні анімаційного ринку 
України зіграло Держкіно, яке виділило інвестиції, сприяло іміджевому просуван-
ню на фестивалях.
Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко підтверджує, 
що дійсно увага з боку держави до анімації зростає.
– Звичайно, ми дуже багато підтримуємо анімацію. Зараз ми підтримуємо чоти-
ри повних анімаційних метри. Це дуже великі бюджети, тому що анімація коштує 
значно дорожче, ніж звичайне ігрове кіно, – зазначив він.

 ГРА, ЩО ВАРТА СВІЧОК
Дійсно, процес виготовлення повнометражного анімаційного фільму – складний та 
тривалий. Наприклад, мультфільм «Микита Кожум’яка», який став першим найбільш 
комерційно успішним українським анімаційним проектом, був у розробці 8 років. Фа-
хівці-аніматори відзначають, що у Європі анімаційний повний метр у середньому виго-
товляється 4-5 років. Але ж і «тривалість життя» анімаційного продукту значно більша, 
ніж звичайного ігрового кіно. До того ж у світі є практика мерчандайзингу, що в рази 
підвищує прибутки. Це процес, коли уявні герої виходять за межі екрана та починають 
жити поруч з глядачами у вигляді іграшок, комп’ютерних ігор, сувенірів, зображень на 
одязі, зошитів тощо.

Дмитро Лісенбарт, режисер анімаційного кіно, засновник Lisenbart animation studio,  
зауважує, що мерчандайзинг може стати потужним додатковим джерелом прибутку 
для творців фільму. Як приклад він наводить історію створення саги «Зоряні війни»:
– Четверта, п’ята, шоста частини фільму знімалася «в нуль», – розповідає режисер, – 
грошей не вистачало, натомість справжні прибутки почалися після випуску лінійки 
колекційних фігурок культових персонажів, розкрутки відеоігор, плакатів тощо. Буває 
також і зворотний процес у мерчандайзингу, який трапляється рідко, коли гра чи іграш-
ка перетворюється на героя картини. Доречно згадати «Трансформерів», що існували у 
вигляді іграшок, а з часом переїхали на екрани Америки та світу.

Існують й інші способи промоушена, і головне, на думку фахівців, закладати можли-
вості мерчандайзингу в саму ідею проекту – створити ідею, що зможе продавати сама 
себе. Це одна із головних складових комерційного успіху.

ОРІЄНТАЦІЯ – СВІТ
За кількістю екранів Україна апріорі не може забезпечити комерційний успіх прокату 
будь-якої стрічки, тим більше анімаційної, – так вважають усі без винятку учасники 
ринку. Тому перспектива розвитку української анімації полягає в орієнтації на світовий 
ринок.

– Наша стратегія полягає в тому, щоб бути зрозумілими для будь-якої країни, – роз-
повідає продюсер найочікуваніших вітчизняних анімаційних прем’єр «Викрадена 
принцеса» та «Мавка. Лісова пісня», а також CEO анімаційної студії «Анімаград» Єгор 
Олесов. – І саме анімація дає таку можливість, бо основні ідеї добра, кохання, взаємодо-

ПИЛИП ІЛЛЄНКО
голова Державного агентства України  

з питань кіно

ДМИТРО ЛІСЕНБАРТ 
засновник Громадської спілки «Україн-
ська анімаційна асоціація», режисер та 

засновник Lisenbart animation studio

МАКСИМ ПРАСОЛОВ 
засновник Громадської спілки «Українська 

анімаційна асоціація», 
 СЕО анімаційної студії Nebeskey

ОЛЕНА ГОЛУБЄВА 
виконавчий директор Громадської спілки 

«Українська анімаційна асоціація», продю-
сер анімаційної студії «Червоний собака»
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Анiмацiйний п рорив
ЄГОР ОЛЕСОВ 

продюсер, CEO анімаційної студії ANIMAGRAD

помоги, екології та культурних цінностей,  які ми закладаємо в наші історії, – дуже уні-
версальні й легко зрозумілі світовій аудиторії. Наприклад, уже зараз з проектом «Ви-
крадена принцеса», який ще перебуває у виробництві, ми маємо попередні контракти 
більше ніж на 20 територіях. Також важливим фактором є мова – із самого початку 
виробництва ми співпрацюємо з американськими англомовними акторами.

– Світовий тренд полягає в локалізації образів, справжню зацікавленість викликає 
автентичність, – розповідає директор з маркетингу компанії FILM. UA Group По-
ліна Толмачова. – Цим пояснюється успіх азіатського кіно, фінської драми тощо. 
Мавка – це самобутній образ, що втілює жіночий український характер. Тим вона 
й цікава.

ФОРМУВАННЯ РИНКУ
Другого березня березня 2017 року сталася подія, що може увійти до підручників 
вивчення української анімації. Це дата, коли офіційно з’явилася анімаційна асо-
ціація України – UАanima.

-Це знакова подія для українського ринку, – відзначає Максим Прасолов, засновник 
компанії Nebeskey. – Впродовж 8 місяців ми вели перемовини з усіма значущими 
учасниками ринку та досягли консенсусу. Нині в нас є домовленості з цілою низ-
кою компаній: Panama Grand Prix, «Микита Кожум’яка» якої вже вийшов, студія 
Animаgrad компанії FILM.UA Group , що готує яскраві релізи «Мавка. Лісова піс-
ня» та «Викрадена принцеса», студія «Червоний собака», студія Image Pictures, 
яка робить повнометражний мультфільм «Клара», Lisenbart animation studio, сту-
дія Nebeskey, фестиваль Linoleum, студія CAPI, Baraban animation studio, студія 
АРТ-Відео, експериментальна авторська студія Микити Лискова. Ведуться пере-
мовини зі студіями «Квартал 95», «210 добрих справ», Укранімафільм та іншими.

Першим проектом Асоціації стане спільний стенд на найбільшому фестивалі у Франції в 
місті Ансі, що відбудеться з 12 по 17 червня. Це знаковий анімаційний фестиваль у світі, 
кіноринок з анімації. Державне агентство України  з питань кіно надало стенду статус на-
ціонального, тож українські виробники отримають можливість зробити гучну заявку на 
реалізацію власного контенту та можливість знайти партнерів на міжнародному ринку.

ПОЛІНА ТОЛМАЧОВА 
PR і маркетинг-директор FILM.UA Group

Анімаційні студії, що ввійшли в UAanima:

«Червоний собака» – навчально-виробнича студія, відома у Києві як найкраща студія 
дитячої анімації. Створена у 2005 році. У студії навчають азам анімації, монтажу, звуко-
режисури та сценарної майстерності, розробляють персонажів, знайомляться з видами 
анімаційного кіно і працюють над власними творами. Виробнича фільмографія: «Чудове 
чудовисько» (2017), «Ти і поліція» (2016, три серії), анімаційний фільм у стерео 3D «Дівчин-
ка з риб’ячим хвостом», анімаційний музичний фільм «Країна мрій» (2013) та ін.

Студія Nebeskey – видавничий проект українських мальованих історій та коміксів, відо-
ма першим українським бестселером «Даогопак». Заснована у Києві в 2011 році. Другого 
травня 2017 року команда Nebeskey заявила, що трансформується в анімаційну студію 
та презентує анімаційний серіал за мотивами «Кобзаря» Т. Шевченка.

Студія Animаgrad заснована у Києві в 2012 році. На сьогодні в студії працює більше 30 
художників-аніматорів, які реалізовують проекти в 2D- і 3D-форматах. Фільмографія: 
мультсеріали «Ескімоска» (з 2012 р.), «Казкова Русь» (2012-2013 рр.), «Пригоди Котиго-
рошка та його друзів» (2012-2013 рр.); повнометражна анімація: «Викрадена принцеса» 
(реліз у 2017 р.), «Мавка. Лісова пісня» (реліз у 2017 р.).

Panama Grand Prix  заснована в Києві в 2011 році. Спеціалізується на створенні повно-
метражних анімаційних фільмів, рекламних роликів, 3D-моделей і концептів персонажів. 
Фільмографія: «Микита Кожум’яка» (2016 р); «Раз пірат, два пірат» (у розробці).

Студія Image Pictures – київська анімаційна студія, спеціалізується на 3D-анімації. 
Наразі в розробці студії  повнометражний фільм «Клара», реліз якого запланований  
на 2017 рік.

Lisenbart animation studio – анімаційна студія, створена у 2009 році. Спеціалізується на 
класичній анімації, створенні персонажів, колажній, ляльковій анімаціях та анімації, су-
міщеній з відео- та кіноматеріалом.

Фестиваль Linoleum – міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіамис-
тецтва. Некомерційна приватна ініціатива, спрямована на підтримку й розвиток 
інтелектуальної анімації та медіамистецтва у світі. Ініціатором фестивалю є Ми-
хаїл Царев (засновник Асоціації), організатором фестивалю Linoleum 2017 є студія 
Animаgrad.

Baraban animation studio – анімаційна студія, заснована у 2013 році. Спеціалізується на 
створенні анімаційних фільмів і серіалів. На сьогодні у виробництві студії – анімаційний 
серіал «Козаки. Навколо світу», а в розробці : «Постачальник щастя», «Зла дівчинка», 
«Доктор Лівсі», «Капітан Врунгель. Нові пригоди», «Котигорошко. Нові пригоди» та «Єван-
геліє від Робота».

Студія АРТ-Відео – львівська анімаційна студія. Спеціалізується на створенні  аніма-
ційних серіалів («Пригоди кота Викрутаса», «Казковий патруль», «Легенди України» та 
інші) і відеопродукції. Має 10-річний досвід роботи на медіаринку України. За цей період 
студією створено понад 100 годин анімаційного продукту.

Експериментальна авторська студія Микити Лискова – заснована у Дніпрі молодим 
українським аніматором Микитою Лисковим. Спеціалізується на створенні анімаційних 
кліпів та коротких роликів.
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ПИЛИП ІЛЛЄНКО, голова Державного агентства України 
з питань кіно

На розвиток української анімації вплинув загальний 
розвиток всієї індустрії, у тому числі  державна підтрим-
ка, яку отримали ці проекти. Думаю, що це відображення 
певного рівня зростання індустрії, бо сучасна анімація передбачає дуже 
складну, дорогу і містку за часом технологію виробництва. Це все непро-
сто і, власне кажучи, окрім цього всього повнометражна анімація дуже 
сильно орієнтована на міжнародні ринки. Це дуже конкурентоспромож-
ний контент. Взагалі, анімаційних фільмів  виробляється на порядки мен-
ше, ніж ігрових у світі, тому є ринки з дуже великим попитом на аніма-
ційний контент. Та все одно йдеться про якість, тому що фейки ніхто не 
сприймає. Якщо ти робиш повний анімаційний метр, там має бути цікава 
драматургія і герої, які зацікавлять глядача. І технологічно це має відпові-
дати тим світовим стандартам, які ми всі знаємо.

ІРИНА ПОБЄДОНОСЦЕВА, директор з развитку студії 
«Квартал 95».

Яка перспектива розвитку анімації в Україні?
Анімація – дуже складна сфера, дороге й тривале вироб-
ництво. Рівень фільмів від американських мейджорів – це 
дуже висока планка, досягти її ой як нелегко. Величезні бюджети, рівень 
анімації, кваліфікація професіоналів – американці задають моду всьому 
світу. Але чи знаєте ви, що дуже багато наших професіоналів працювали 
або працюють в США? Адже в Україні була дуже сильна школа мульти-
плікації. Легендарний Давид Черкаський. Чи, наприклад, чудові майстри 
Олександр Татарський і Ігор Ковальов, що починали свого часу в Києві. 
Ковальов, киянин, який у 70-х роках працював у творчому об’єднанні ху-
дожньої мультиплікації кіностудії «Київнаукфільм», в 1991 році переїхав 
до США, де працював режисером і художником-постановником на студії 
«Klasky Csupo»( Лос-Анджелес), яка подарувала світу «Симпсонів».
В Україні сьогодні дуже мало повнометражної анімації. За останні роки 
було створено всього два фільми – «Бабай» і «Микита Кожум’яка», що 
вийшли в прокат. Обидва були реалізовані за фінансової підтримки  
Держкіно. Прокат в Україні не окупив виробничих витрат. Але продюсери 
фільму «Микита Кожум’яка» досягли певних успіхів у міжнародній дис-
триб’юції картини.
Але дорогу осилить той, хто йде. Зрозуміло, що цей напрямок потрібно 
розвивати. І абсолютно очевидно, що незалежним студіям потрібна під-
тримка, протекціонізм з боку держави.

ЄГОР ОЛЕСОВ, ПРОДЮСЕР, CEO АНІМАЦІЙНОЇ СТУДІЇ 
ANIMAGRAD

Чому Ви вирішили продюсувати саме анімаційні 
фільми?
На це є декілька причин. Перша – творча реалізація. Є таке 
внутрішнє відчуття. Анімація – такий своєрідний чарівний та самобутній 
світ, який притягує своєю атмосферою. У душі ми всі частково залишає-
мося дітьми. До того ж анімація дозволяє втілювати деякі найнеймовірні-
ші задумки, утілювати мрії, які практично неможливо втілити у кінови-
робництві, зважаючи на технології. 
Друга причина – з позиції бізнесу, анімація дає можливість продавати 
продукт на більшу кількість територій та є найбільш універсальним кон-
тентом. Ми із самого спочатку орієнтувалися на те, що робитимемо про-
дукт англійською мовою, як це роблять великі американські студії. Це 
дозволяє значно розширити ринок. Ось такий симбіоз творчого напрямку 
та бізнес-аргументації. 
Плюс до цього, нашій команді взагалі властивий дух першопрохідників, 
цікаво запускати щось нове, таке, що до нас в нашій країні ніхто не робив. 
Сьогодні наша компанія вийшла на системність у створенні анімаційних 
продуктів – ми плануємо випускати по одному анімаційному фільму 
на рік, починаючи з релізу «Викраденої принцеси» наступного року.  Я 
вважаю, що взагалі Україна має багато талантів, щоб реалізувати всі ці 
задуми на високому рівні та побудувати  найближчими роками міцну 
анімаційну індустрію.

ДМИТРО БЕЛІНСЬКИЙ, продюсер анімаційного фільму 
«Микита Кожум’яка»

Як ви оцінюєте ситуацію на ринку анімації зараз? Які 
перспективи розвитку? Які необхідні умови?

Українська анімація існує вже давно. На студії «Київнаук-
фільм» випускали шикарні анімаційні фільми, якими досі гордяться в 
Україні. Це «Козаки», «Пригоди капітана Врунгеля», «Острів скарбів» і 
«Петрик П’яточкін». Тобто анімаційна школа в нас сильна й молоді є на 
кого рівнятися. Уже сучасною спробою робити повнометражну анімацію 
була картина «Бабай». Наш же «Микита Кожум’яка» став першопрохід-
ником як у комп’ютерній графіці, так і у виході на міжнародний ринок.
Анімація – дуже хороший напрямок, який зрозумілий глядачеві в будь-
якій країні. Дитяча аудиторія говорить однією мовою – мовою щирості, 
добра й радості. Саме тому я вважаю, що перспективи досить потужні й 
вони можуть вивести українське кіно на новий рівень.

Виконавчий директор UAanima, директор студії «Червоний собака» Олена Голубєва 
розповідає:
– Думка про те, щоб створити таку Асоціацію, мусується багато років. Багато в чому по-
штовхом послужила криза – коли бракує професіоналів, страждає профільна освіта від 
того, що в країні тривалий час був технологічний вакуум. На жаль, саме в технологічному 
плані  ми набагато відставали від світу і Європи. Крім того, практично кожен з учасни-
ків Асоціації свого часу мав власний досвід участі у фестивалях і добре знає, що, маючи  
національний стенд як підтримку, спостерігаєш зовсім інше ставлення міжнародної 
спільноти. Коли компанія-«одинак», ти представлений сам по собі, тебе розглядають як 
цікавий аутсорс або хочуть залучити як асистента, концептуала, розглядають потенціал 
як дешевий ринок праці. Саме коли виникла необхідність – організувалася Асоціація.

За словами засновників, першочергове завдання Асоціації – створити анімаційну ін-
дустрію в Україні силами учасників ринку, використовуючи сучасні технології та розу-
міння з приводу створення й поширення анімаційного продукту.

– Потрібно розуміти, що в нас є 90-річний досвід української анімації, при цьому вели-
кого комерційного успіху індустрія до недавнього часу не мала. Тільки останнім часом 
ми спостерігаємо декілька анімаційних проектів, які заявляють про анімаційну інду-
стрію в Україні. При цьому мова йде не тільки про проекти, які здобували або можуть 
здобути призи на кінофестивалях, йдеться саме про проекти галузеві, які можуть бути 
представлені широко у світі й будуть цікаві не лише локальному глядачеві, – розпові-
дає Максим Прасолов.

На думку співзасновників Асоціації, основна ідея об’єднання – презентація України як 
гравця на анімаційному майданчику. В умовах великої конкуренції треба утримувати 
позиції та не стати базою для аутсорсу сильніших гравців. Не йти шляхом Китаю, Ко-
реї, Індії, що займаються технологічним втіленням чужих ідей. Україна відрізняється 
міцним креативом, ідеями, сторі-тейлінгом, дуже доброю художньою школою, що за-
кладена в основу вітчизняної анімації. Саме тому дуже важливо позиціонувати нашу 
країну як креативну базу, яка може створювати проекти й здійснювати продакшн на 
власній території.

– Важливо заявити про себе зараз, умовно поставити прапорець, запустити процеси 
анімаційної кіноіндустрії в Україні, – відзначає Максим Прасолов. –  Оскільки до сьо-
годні поділу на кіно й анімацію в Україні не відбувалося, перед нами стоїть складне 
завдання. Зараз ми в рамках створеної Асоціації працюємо над розробкою комплексної 
програми розвитку галузі. Де-факто ми зараз створюємо єдиного суб’єкта, який може 
взаємодіяти і з державними установами, і з міжнародною спільнотою, відповідно разом 
вибудовувати цю інфраструктуру. Це мета об’єднання всіх суб’єктів ринку. Ми вже зу-
стрічалися з міністром культури Евгеном Нищуком і обговорювали ці питання. Ми ба-
чимо, що наша ініціатива має підтримку як з боку держави, так і з боку учасників ринку.
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ВИКРАДЕНА ПРИНЦЕСА
ЦЯ ДИВОВИЖНА ІСТОРІЯ ТРАПИЛАСЯ В ДАВНЬОМУ КИЄВІ У ЧАСИ ВІДВАЖНИХ ЛИЦАРІВ, ПРЕКРАСНИХ ПРИНЦЕС І 
ТЕМНИХ ЧАКЛУНІВ. ОДНОГО РАЗУ МАНДРІВНИЙ АРТИСТ РУСЛАН ЗУСТРІЧАЄ КНЯЖУ ДОНЬКУ МІЛУ Й ВОНИ ПАЛКО 
ЗАКОХУЮТЬСЯ ОДИН В ОДНОГО. ПРОТЕ ПІДСТУПНИЙ ЧАКЛУН ЧОРНОМОР ВИКРАДАЄ МІЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ МАГІЇ 
- ЛИХОДІЙ ЗБИРАЄТЬСЯ ВИКОРИСТАТИ ЗАКОХАНУ ДІВЧИНУ, ЩОБ ПРОДОВЖИТИ СВОЄ БЕЗСМЕРТЯ Й МОГУТНІСТЬ! 
РУСЛАН ВИРУШАЄ НА ПОШУКИ ВИКРАДЕНОЇ ПРИНЦЕСИ. НА ЦЬОМУ СКЛАДНОМУ ШЛЯХУ НА НЬОГО ЧЕКАЮТЬ ВИ-
ПРОБУВАННЯ, ПРИГОДИ Й ДИВОВИЖНІ ЗУСТРІЧІ: З УЧЕНИМ КОТОМ, МАГОМ-БОЯГУЗОМ, КАМ’ЯНИМ ЧУДОВИСЬКОМ, 
ВЕЛЕТЕНСЬКОЮ ГОЛОВОЮ, МАЛЕНЬКИМ ГРИЗУНОМ ТА ІНШИМИ. ЧИ ЗМОЖЕ РУСЛАН ПОДОЛАТИ ВСІ ПЕРЕШКОДИ, 
ПЕРЕМОГТИ МОГУТНЬОГО ЧАКЛУНА Й ДОВЕСТИ, ЩО КОХАННЯ - СИЛЬНІШЕ ЗА БУДЬ-ЯКУ МАГІЮ? 
ПРЕМ’ЄРА АНІМАЦІЙНОГО ФІЛЬМУ - 7 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ.

Р У Б Р И К А

Міла 
Як єдина донька князя, Міла знає про навколишній світ 
лише те, що написано в її численних книжках. Горда 
і розумна, ця принцеса не бачить метою свого життя 
щасливе заміжжя, тому постає проти свого суворого 
батька та його спроб нав’язати їй нареченого. Натомість 
Міла збирається вирушати у справжній світ, де на 
неї чекає справжнє життя і справжнє кохання, але й 
справжня небезпека.

Чорномор 
Злий, вередливий, старий та кривоногий карлик із довгою 
нерозчесаною бородою, божевільними очима й манією 
величі. Незважаючи на безглузду зовнішність, Чорномор 
дуже небезпечний і могутній чаклун. За своє 
майже нескінченне життя він пізнав усю 
найпотаємнішу магію, а головне, неабияк 
навчився бачити слабкості опонентів 
і завдавати ударів неодмінно в 
їх найбільш вразливі місця. 
Чорномор підступний, хитрий 
і безжалісний. Він не 
цурається жодних методів 
задля досягнення своїх 
цілей, а цілей у нього не 
так щоб вже й багато – це 
вічне життя і підтримання 
своїх сил і величі.

Руслан
Симпатичний хлопець, 
мандрівний актор і трубадур. 
Він має цілий набір якостей, 
які притаманні скоріше 
шляхетним лицарям, аніж  
бідним служителям сцени. 
Руслан добрий, сильний, 
спритний, відповідальний, 
вправно володіє мечем 
і навіть має у своєму 
арсеналі секретні прийоми. 
Він ніколи не кине друга 
в біді й завжди захистить 
слабкого. Але все ж таки 
Руслан – лише актор, що 
його дуже пригнічує.

Бандит
Суворий і грізний воїн, 
але, на жаль, занадто 
тупий, щоб займатися 
чимось корисним. 
Незважаючи на те 
що бандит високий 
і сильний, він дуже 
неповороткий, і 
його незграбні рухи 
викликають скоріше 
сміх, ніж відчуття 
страху.
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ЧАРІВНИЙ СВІТ «МИКИТИ КОЖУМ’ЯКИ»

АНІМАЦІЙНИЙ ФІЛЬМ «МИКИТА КОЖУМ’ЯКА» ПРОДОВЖУЄ 
ІСТОРІЮ ВІДОМОГО ГЕРОЯ КИРИЛА КОЖУМ’ЯКИ, ЯКИЙ 
ПЕРЕМІГ ОСТАННЬОГО ЗМІЯ. ГОЛОВНИМ ГЕРОЄМ НОВОЇ 
АНІМАЦІЙНОЇ ІСТОРІЇ СТАВ 12-РІЧНИЙ СИН КИРИЛА 
КОЖУМ’ЯКИ – МИКИТА, ЯКИЙ НЕ МАЄ ДИВОВИЖНОЇ 
ФІЗИЧНОЇ СИЛИ БАТЬКА, АЛЕ ЗАВДЯКИ СВОЄМУ 
РОЗУМУ, ВОЛЬОВИМ ЯКОСТЯМ І СИЛІ ХАРАКТЕРУ ВІН 
УСЕ Ж ПОВИНЕН ПЕРЕМОГТИ ЗМІЯ І ВРЯТУВАТИ СВІТ. 
У ЧАРІВНОМУ СВІТІ МИКИТУ І ЙОГО НОВИХ ДРУЗІВ 
ЧЕКАЮТЬ СМІШНІ Й ДИНАМІЧНІ ПРИГОДИ. ЦЯ ДИВОВИЖНА 
КАЗКА ІЗ ЗАХОПЛЮЮЧИМ СЮЖЕТОМ І ЩАСЛИВИМ 
КІНЦЕМ РОЗПОВІДАЄ ПРО ЩИРІСТЬ ПОЧУТТІВ, СПРАВЖНЮ 
ДРУЖБУ Й ПРО ТЕ, ЩО СПРАВЖНЄ ГЕРОЙСТВО НЕ  
У ФІЗИЧНІЙ СИЛІ, А В СИЛІ ДУХУ.

Мультфільм було озвучено 
в Україні, потім у США 

була зроблена адаптація 
далі знову в Україні 

дубляж. Тобто Микиту було 
дубльовано двічі на стадії 

створення.

Комп’ютерну 
графіку 

мультфільму 
було створено 
за 15 місяців.
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МИКИТА КОЖУМ’ЯКА
Маленький Микита, син 
відомого богатиря Кожум’яки, 
вирішив, що теж може здолати 
дракона, як це колись зробив 
його тато.  
Не зважаючи на заборони 
батька, Микита знаходить 
спосіб вплутатися в пригоду, і 
тепер тільки від його хоробрості 
залежить, чи подужає він 
дракона, що ожив, і чи 
повернеться з чарівного світу 
назад додому…

Ще до показу мультфільму він був презентований на 
Каннському фестивалі  
і права на показ було продано у 15 країн.

Одним з авторів візуальних 
спецефектів став Михайло Славов, 
який займався такими світовими 
релізами, як «Форсаж-6», «Аліса у 
Задзеркаллі», епізодом бондіани  
«007: Координати «Скайфолл» і 
римейком культового «Пригадати все»  
з Коліном Фарреллом. 
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 «МИ ВЗЯЛИ НА СЕБЕ МІСІЮ СТВОРИТИ НОВУ ВІЗУАЛЬНУ МОВУ 
УКРАЇНСЬКОЇ АНІМАЦІЇ»

ІРИНА КОСТЮК – ЗНАКОВА ФІГУРА В СУЧАСНОМУ  
УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ Й КІНОБІЗНЕСІ.  
ЕТАЛОННИЙ ПРИКЛАД «SELFMADE WOMAN», ЯКА ВОДНОЧАС 
ВРАЖАЄ І НАДИХАЄ СВОЄЮ ПРОФЕСІЙНІСТЮ ТА ПРО-
ДУКТИВНІСТЮ. ДОСВІДЧЕНИЙ МЕНЕДЖЕР, ТАЛАНОВИТИЙ 
ПРОДЮСЕР, ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ РЕФОРМАТОР, СПОДВИЖНИК 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ АНІМАЦІЇ, ДРУЖИНА І МАМА –  
ПРО ЦЮ ЖІНКУ МОЖНА СКАЗАТИ БАГАТО, ВІДКРИВАЮЧИ 
ВСЕ НОВІ Й НОВІ ФАКТИ. РЕДАКЦІЯ VGL CINEMA ПОСПІЛКУ-
ВАЛАСЯ З ІРИНОЮ ПРО ЇЇ КАР’ЄРНИЙ ШЛЯХ, СУБОРДИНАЦІЮ 
НА FILM. UA GROUP, РОБОТУ НАД АНІМАЦІЙНОЮ КАРТИНОЮ 
«МАВКА, ЛІСОВА ПІСНЯ» ТА ПЛАНИ НА МАЙБУТНІ ПРОЕКТИ  
І ПРОПОНУЄ ДІЗНАТИСЯ ВСЕ З ПЕРШИХ ВУСТ. 

ІРИНА КОСТЮК:

Ірино, у продюсерів дуже широкий спектр обов’язків і завдань, 
відповідно до напрямків, які розвиває компанія. Якими питання-
ми в FILM. UA Group опікуєтеся саме Ви?  
У нас, швидше, продюсерська система. У FILM. UA Group немає 
єдиного централізованого креативного, виконавчого продюсера 
(але є генеральний – Віктор Мирський). Є декілька продюсерів, у 
кожного з них своя спеціалізація. Є певні проекти, є тренди, у які 
кожен продюсер індивідуально вірить і, відповідно, намагається  
реалізувати. Я б не сказала, що в нас це якось жанрово за продюсе-
рами закріплено, усе індивідуально. Якщо в тебе є проект, є сцена-
рій, є творча група -  ти шукаєш фінансування, домовляєшся і реа-
лізовуєш проект. Не скажу, що в мене є якась вузька спеціалізація. 
Коли я переходила з каналу «ТЕТ», розраховувала, що буду спеціа-
лізуватися більше на молодіжних проектах, оскільки в рамках гру-
пи ця ніша була не закрита, адже ставка була зроблена на серіали 
для великих каналів. Тому, коли ми з Анею Єлісеєвою перейшли з 
«ТЕТу», думали, що будемо спеціалізуватися на молодіжному кон-
тенті. Та все почало розвиватись якось стихійно. Наприклад, зараз 
у нас у виробництві три медичних серіали, що, в принципі, дивно, 
ми ніколи цим не займалися. Був попит, за ним ми й пішли. Нас 
вели потреби ринку. Але на противагу проектам, які продиктовані 
ринком, ми водночас займаємося й тими, які намагаємося робити 
трендсетерами і, напевно, «Мавка. Лісова пісня» один з них. У нас у 
всіх, і я не виняток, портфоліо досить різноманітне: від багатосерій-
них малобюджетних серіалів до високобюджетного повнометраж-
ного кіно, такого як «Мавка. Лісова пісня». 
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Скільки людей працює під Вашим керівництвом? 
Система цього не передбачає, у мене немає підлеглих. Звісно, є певна субордина-
ція. Від проекту до проекту набираються люди. Кожен з продюсерів: Єгор Олесов, 
Юра Прилипко, Віктор Мирський, Ігор Сторчак, ми з Анею набираємо собі групу 
під проект. Деякі продюсери є ще керівниками інших компаній у групі. Наприклад, 
у відомстві Єгора Олесова цілий «Анімаград», у Юри Прилипка – DCU, я опіку-
юсь своїми проектами, так і працюємо. Трохи по-іншому побудована структура, 
тому підлеглих у мене не передбачається. 

Які Ваші головні принципи як керівника? 
Я намагаюся на своїх проектах запустити систему шоуранерства. Якщо стандарт-
на система виробництва в нас передбачає «директор виробництва (більш адміні-
стративні функції) – виконавчий продюсер – креативний продюсер», то на проекті 
«Черговий лікар», який є першою україномовною медичною драмою, ми досить 
успішно запустили систему шоуранерства. Юля Міщенко, яка, власне, є автором 
ідеї, веде цей проект креативно й адміністративно. Тобто, це як керівник проек-
ту, який на собі несе і креативні функції. Така унікальна історія, яка мені здається 
дуже практичною і життєздатною. Якби в один ряд з Юлею Міщенко поставити 
ще кілька шоуранерів, система запрацювала б на повну. У принципі, ми під кожен 
проект намагаємося знайти шоуранерів.

Це така абсолютно західна система?
Так, це американська система. Шоуранер є, власне, автором ідеї і головним авто-
ром. Юля якраз і є головним автором на «Черговому лікарі», вона під себе збирає 
команду райтерів, тренує їх, проводить з ними майстер-класи і веде далі по інших 
проектах. 

Як складається ситуація з кадрами? 
Складно. Усе дуже складно, починаючи від авторів сценарію й закінчуючи режисе-
рами. Проектів багато... Те саме з акторами, якщо ви зараз подивитеся на всі серіа-
ли, які виробляються для українського ринку, то на кожному каналі, практично в 
кожному серіалі перетинається 30 % акторів. Це все побічний ефект становлення 
ринку, тобто допустимі та загалом природні складнощі,  які ми обов’язково подо-
лаємо. Впевнена, що з часом кадрового потенціалу буде більше. Уже скільки шкіл 
відкрито. Практично кожна медіагрупа вважає своїм обов’язком запустити власну 
школу. Унікальність нашої кіношколи полягає в тому, що це практична школа. Ми, 
я вважаю, унікальна медіагрупа тому, що ми – єдиний продакшн, у якого є свої 
facilities: свої павільйони, інфраструктура, все тут під боком. Ті, хто навчаються, 
мають відразу й практику, включаючи навіть дитячі курси «Cinema Kids». Ми себе 
позиціонуємо як групу повного циклу. Усе, що стосується контенту, все робиться 
in house, починаючи від його створення, закінчуючи платформами його дистриб’ю-
ції. Єдине, чого в нас немає, це такого носія, як кінотеатр, тобто кінотеатральної 
мережі. А так, від створення контенту, девелопменту до його пост-продакшна, ві-
зуальних ефектів, усіх платформ дистриб’юції контенту: онлайн, digital, pay-TV, 
дистриб’юції телеправ і так далі – усе є в групі.

Ви працюєте з 19 років і завжди були в гущі подій: телеканал «Інтер», ство-
рення MRM, створення і розкрутка радіо «Медіаняня», телеканал «ТЕТ»,  
FILM.UA GROUP. Плюс Ви – дружина і мама. Якими моментами в житті най-
більше пишаєтесь? 
Працюю з 18 років, але в індустрії з 20. Можу дати соціально очікувану відповідь, 
що найбільше пишаюся роллю мами,  але то буде дуже просто – у мене ж все склад-
ніше. Мені здається, усе в комплексі (сміється). Для мене професійна реалізація 
не менш важлива, ніж сімейна. Оскільки в нас медійна сім’я, тому весь цей «комп-
лекс» – природний та гармонійний. Одне без іншого не виходить. Якщо ми їдемо у 
відрядження, то, звісно ж, разом із Сергієм. Раніше ми і Настю брали в ті ж Канни. 
Сім’я на 360 градусів, як кажуть зараз. Кросмедійність, мультиплатформність, роз-
гортання на 360 – у нас так і виходить, що все гармонійно і в комплексі.

Які проекти в професійному житті для Вас є найбільш значущими?
Я нечасто змінювала роботу. Я починала в групі «Інтер», там мої завдання зростали 
в міру розвитку групи. Ми були першими, хто не зациклювався лише на телеба-
ченні в рамках телегрупи. Ми розвивали й інші права, права на контент.  Ми були 
перші, хто запустив інфлайт-права, я особисто цим займалася. Також я відповідала 
за кооперацію, за закупівлі закордонного контенту, вела переговори зі всіма мей-
джорами. Група «Інтер» була першою українською медіагрупою, яка працювала з 
голлівудськими мейджорами. Я вела ці угоди, відповідно, у мене були напрацьо-
вані контакти з усіма мейджорами. Далі ми з ними працювали щодо інших прав, 
таких як in flight, VOD, іn-train. Згодом у мене розширилися обов’язки до закупівлі 
контенту на всі канали групи. Група «Інтер» розвивалася, з’явилися такі канали, 
як Enter Music, Enter Film. Шість років я пропрацювала там, потім на «Інтері» все 
змінилося й ми пішли. Тоді ми з Вікою Ярмощук започаткували Media Resources 
Management – унікальну для українського ринку компанію, яка займалася медіа-
консалтингом. У нас були дуже масштабні проекти. 

Ось ви запитали, яким з проектів я пишаюся найбільше. У рамках кожної роботи 
для мене є важливі й ключові історії.  У рамках того ж «Інтера» – перші угоди 
з мейджорами. Перші брендовані слоти в рамках програмних сіток «Інтера». У 
нас був Discovery слот, ми закуповували великі пакети продукту Discovery, BBC 
слот. Тоді, у віці 20-22 років, той факт, що мою роботу бачила вся країна і що я 
закуповувала контент навчального характеру, звичайно, я цим пишалась. У рам-
ках MRM був великий безпрецедентний проект, коли об’єдналися всі гравці рин-
ку, продакшн і телеканали, та в Каннах під час MIPCOM гучно про себе заявили 
міжнародній медіа спільноті як про цивілізовану та перспективну індустрію: ми 
провели прес-конференцію та зробили велику українську вечірку, яку міжнарод-
ний ринок досі згадує як найкращу. Далі був Kiev Media Week, який зараз веде 
Віка, але спочатку це була наша спільна ідея. На «ТЕТі» – це проекти, які забрали 
з мене багато життєвих сил, але в той же час дали купу досвіду – це керівництво 
цілим каналом, величезна відповідальність, великі бюджети. Завжди дуже страш-
но витрачати чужі гроші, відповідати за них, але це й великий досвід. Перезапуск 
каналу – одне з моїх великих досягнень. Його зростання практично вдвічі, запуск 
власного виробництва, що теж важливо. Потім FILM. UA. Тут одним з найбільш 
значущих проектів для мене є «Мавка. Лісова пісня».

Ви заговорили про «Мавку». Цей номер VGL Cinema присвячений аніма-
ції. Тому хочеться окремо приділити увагу найбільш очікуваним прем’єрам:  
« Викраденій принцесі» та «Мавці». Чому в української анімації, що зароджуєть-
ся, жіноче обличчя? Це випадковість чи вплив прекрасної половини FILM. UA?
Усе не випадково, але це і не концепт, ми так не задумували. Просто у світі зараз 
такий тренд – дуже сильний жіночий характер. Або ж цього просто вимагає 
глядач. Знову ж таки, є якась синергія і гармонія в тому, що більшість команди, 
яка працює над цим мультфільмом, – жінки. У нас три продюсери, двоє з них 
– жінки, режисер теж жінка. Тому нам комфортно працювати із сильним жі-
ночим характером і втілювати мультфільм саме про це. Перший повнометраж-
ний проект студії «Анімаград» – «Викрадена принцеса» (про принцесу київ-
ську – Мілу),  другий – «Мавка. Лісова пісня», а третій проект нашої лінійки (і 
мій другий анімаційний проект) – «Роксолана і Сулейман» – усі вони теж про 
сильний жіночий образ. У «Роксолані» ми придумали казку про те, як позна-
йомилася ця наймогутніша пара того часу. Хто як не Роксолана ототожнюється 
з Україною і є однією з найсильніших жінок у нашій історії?! Так сталося, що 
сильні жінки – це драйвер більшості наших анімаційних проектів. Це те, на що 
одразу реагує Європа. У рамках «Мавки» – це такий факт, що це унікальний, 
сильний жіночий персонаж. Це дуже добре продається. Уся ця етніка, симво-
лізм, візуальна мова самого мультфільму моментально включає європейців. Це 
для них унікально, вони раніше цього не бачили. І звісно ж, усі ці жіночі фішки 
Мавки: її вбрання, зміна кольору волосся та очей залежно від стану природи та 
емоційного стану самої Мавки, вінків, усе те, що дуже подобається дівчаткам, 
жінкам. Це дуже сильний і об’ємний проект з розгортанням на 360 градусів. 

ІРИНА КОСТЮК – продюсер FILM.UA Group і Animagrad, співзасновник 
медіаконсалтингової компанії MRM.

Проекти (у рамках FILM.UA Group): серіали «Черговий лікар» (2015 – тривають 
зйомки чергового сезону), «Жіночий лікар» (2016 - тривають зйомки чергового 
сезону), «Вікно життя» (2015 - тривають зйомки чергового сезону); реаліті-шоу 
«Патрульні» (2015); анімаційні повнометражні фільми «Мавка. Лісова пісня» 
(заплановано 2018) та «Роксолана і Сулейман» (in development).

Закінчила Міжнародний християнський університет.
2010–2014 –  генеральний продюсер телеканалу «ТЕТ».
З 2006 – співзасновник та CEO (до 2010 р.) медіаконсалтингової компанії MRM.
2000–2006 – керівник відділу закупівель зарубіжного контенту медіагрупи «Інтер».

Член Міжнародної академії телевізійних мистецтв і наук (International Academy 
of Television Arts & Sciences), експерт міжнародної премії «Еммі» (International 
Emmy Awards), член експертної ради та оргкомітету української національної 
телевізійної премії «Телетріумф».

Постійний учасник різних галузевих заходів, серед яких ринки MIPCOM і MIP-
TV (Канни, Франція), Берлінський кінофестиваль і Європейський кіноринок EFM 
(Берлін, Німеччина), LA Screenings (Лос-Анджелес, США), AFM (Санта-Моніка, 
США), DISCOP ISTANBUL (Стамбул, Туреччина), KIEV MEDIA WEEK (Київ, Україна), 
NATPE (Прага, Чехія), автор багатьох статей та доповідей про ринок медіа.
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Наразі нас відібрали на івент під назвою Cartoon 360, туди потрапили лише 25 проек-
тів з Європи, ми в тому числі. Це мультиплатформний івент, куди відбирають проек-
ти, які мають дуже великий потенціал для втілення не тільки в рамках мультфільму, 
а й у форматі додатків, ігор, VR, книг, мерчандайзингу, івентів тощо. Тобто «Мавка. 
Лісова пісня» вже вийшла за рамки просто повнометражного мультфільму. Всесвіт 
«Мавки» включає в себе серіал,  веб-серіал, ігри, програми і т.д. Бренд виявився наба-
гато ширшим, ніж просто мультфільм.

Судячи з того, що Ви розповіли про Роксолану, можна дійти висновків, що через 
анімацію FILM.UA культивує національну ідею.
Так, анімація – це універсальна мова, через неї можна донести багато. На пітчингу 
в Бордо ми ще раз впевнилися, що «Мавка» працює саме в цьому напрямку. Ми в 
жодному разі не скочуємося в якусь «шароварщину», навпаки, доносимо все красиво. 
Взагалі, етніка така тема, у ній така енергетика всередині, яка включає на підсвідомо-
сті, і це відчувають не тільки українці, а й іноземці. 

Що Ви можете сказати про співпрацю з Держкіно?
Ми пройшли пітчинг, отримали від Держкіно 30 % фінансування. Агентство частково 
фінансує наш проект і радіє нашим перемогам. На кожен пітчинг і івент, на який ми 
подаємось, нам потрібно надавати листи, у тому числі від Держкіно, що вони фінан-
сують цей проект, що вважають його значущим. Вони нам це все надають. Ми раді, що 
Держкіно одними з перших оцінили потенціал і всю значущість проекту.

Якщо говорити про цифри, то який бокс-офіс повинен зібрати мультфільм, щоб 
його можна було назвати комерційно успішним?
Як я вже сказала, історія з Мавкою вийшла за рамки просто мультфільму, тому не 
можна сказати, що наш заробіток буде тільки за рахунок релізів у кінотеатрах. Ми 
вже розмовляємо з видавництвами про книги, ведемо переговори про комп’ютерні 
ігри, про мерчандайзинг, іграшки й навіть продакт плейсмент. Сподіваємося, що для 
нас процес заробляння почнеться набагато раніше, ніж відбудеться реліз у кіно. Те, 
що багато комерційних партнерів проявляють зацікавленість у проекті на цій стадії, 
дає нам підставу так вважати. Що стосується кінотеатрального релізу й цифр, то тут 
математика стандартна. Для того щоб окупитися, проект має заробити як мінімум у  
2,5 разу більше. 2 рази – це майже в нуль, 2,5 – більш-менш окупиться. Ми, звичайно 
ж, сподіваємося на більше. В оригіналі мультфільм знімається англійською мовою, 
тому що наша головна мета – зарубіжні ринки. Поки що, на жаль, український кіно-
ринок не в змозі окупити контент,  тим більше анімацію, яка коштує набагато дорож-
че, ніж кіно. Тому покладаємо надії на зарубіжну реалізацію.

Як Ви оцінюєте роботу команди над проектом? Які моменти хотілося б виділити 
окремо?
Раніше в Україні була своя школа анімації, але це все в минулому. Потім був період за-
буття, зараз ми намагаємося відродити цю індустрію. Не просто відродити, а зробити 
її комерційною, прибутковою, надати цьому всьому якусь унікальну форму, створити 
нову візуальну мову української анімації. Щоб іноземці дивилися наші мультфільми 
й розуміли, що в цьому є українська стилістика, яка притаманна тільки нашій аніма-
ції. Як у свій час французам вдалося зробити у французькій анімації. Це більш ризи-
ковано, ніж намагатися зробити те, що вже зробили інші, але ми намагаємося. Стара-
ємось знайти особливу візуальну стилістку, при цьому не піти зовсім в арт, тому що 
розуміємо, що це комерційна сімейна анімація. Ми взяли на себе велику місію знайти 
цю візуальну мову.

Почала здалека, тепер повертаюся до команди. Виходить, що знайти в Україні про-
фесіоналів, які мають досвід роботи в повнометражному анімаційному кіно, – нере-
ально. Є всього лише кілька мультфільмів, усі їх прекрасно знають, вони нещодавно 
вийшли в прокат. Перший комерційно успішний проект – це «Микита Кожум’яка», 
відповідно, ми ж не візьмемо звідти всю групу. Немає достатньої кількості професіо-
налів, тому що довгий час не було ринку. Усе це вперше. Так само і я працюю над пов-
нометражним анімаційним фільмом вперше. Не можу сказати, що я – досвідчений 
професіонал у цій справі, як і режисер проекту Саша Рубан, вона працювала на теле-
візійних анімаційних проектах, але повний метр для неї вперше. Мабуть, найбільше 
досвіду в анімаційному кіно з нас усіх у Ярослава Войцешека, одного зі сценарис-
тів проекту. Окрім «Мавки», він працює на «Сторожовій Заставі» і на «Викраденій 
Принцесі».  Та  Єгор Олесов – у його фільмографії проект «Незламна». Ми працю-
ємо із закордонними консультантами й скрипт-докторами, а також зі сценаристом, 
який написав сценарій до «Книги кельтів» –  ірландського мультфільму, який був 
номінований на «Оскар». Проте сам кістяк команди – це вітчизняні кінематографіс-
ти. Сьогодні вже відомо, що мультфільмом зацікавлені інші країни, такі як США  
і Китай…

Зацікавленості дуже багато. Починаючи з позаминулого року, маючи тільки постер, 
обличчя Мавки, і концепцію, на різних міжнародних івентах, де ми представляли про-
ект ще на дуже ранній стадії, люди вже підходили до стенда й детально розпитували 
про картину. Особливою популярністю цей постер користувався в азіатських парт-
нерів. Кожен раз, коли ми приїжджаємо на черговий кіноринок, китайці виявляють 

бажання потрапити всередину проекту, інвестувати в нього гроші. Після Бордо до нас 
ще більше зріс інтерес. Там ми показували робочий варіант тизера. Іноземці відзнача-
ють дуже високу якість анімації при порівняно низькому для Європи бюджеті. Грубо 
кажучи, народ «западає» навіть просто на саму картинку. Зараз ми збираємо пропози-
ції, наш перший крок – залучити копродакшн-партнерів. Після Бордо ми ведемо пе-
реговори з Бельгією, з Німеччиною, з Францією. Ми вибрали для себе wish-list країн, 
з якими ми хочемо співпрацювати. Думаю, до кінця року ми визначимося з копро-
дакшн-партнером. Після цього будемо визначатися із сейлз-агентом, усе залежить від 
конфігурації, у якій копродакшн-моделі ми будемо працювати.

Що в хорошій історії первинне: оригінальна ідея чи якісне виконання?
Усе разом. Та сама «Мавка» – це передусім персонаж, навколо якого необхідно було 
відбудувати історію. Над історією ми працювали дуже довго. Навіть маючи такий ба-
зис, як оригінал Лесі Українки, це було складно. Не можна сказати, що ми з нуля все 
придумали, був персонаж з міфології, текст Лесі Українки. Але в Лесі Українки це 
драма, а нам потрібно було придумати історію, яка буде цікава як сімейній аудиторії, 
так і іноземному глядачеві. Тобто це має бути світла, динамічна історія з хепі-ендом,  
цікава насамперед дітям,  але водночас з глибинною філософією,  що донесе всю ту мі-
сію,  що ми заклали (експорт української культури, висвітлення екологічних проблем,  
формування унікального образу героїні тощо).

У телевізійному контенті головне – це міцний сценарій, а на візуальній реалізації 
допустимо заощадити. На телевізійному ринку ти можеш собі дозволити нижчу 
якість картинки, якщо у тебе маленький бюджет, головне, щоб була історія. У 
принципі, я, напевно, погоджуся з таким твердженням, що історія – головне, а 
реалізація – другорядне, але тільки в плані телевізійного контенту (найчастіше 
– оффпраймового), тим більше в наш час... У кіно це не дозволено. Навіть якщо 
буде міцний сценарій, без красивої якісної реалізації кіно неможливе. Тому ми 
концентруємося і на історії, і на візуальному втіленні, і на музиці. Для тизера нам 
ДахаБраха написали дуже крутий супровід. Коли тизер був ще не готовий, на всіх 
івентах, де нам потрібно було його презентувати, ми показували робочий тизер, де 
анімація ще не до кінця реалізована. Саундтрек був настільки крутим, він створив 
таку атмосферу, що коли партнери професійним поглядом помічали якісь недолі-
ки в анімації, їхнє загальне враження від тизера було все одно дуже позитивним,  
у тому числі завдяки музиці.

У всьому є плюси й мінуси. Чим відрізняється сучасний український продукт від 
світового (з кращого й гіршого боку)?
Зважаючи, яке кіно. Є контент, який робиться тільки для локального ринку, а є кіно 
для зарубіжного ринку. Для локального ринку це, наприклад, «Слуга народу». Усім 
зрозуміло, що це локальний бренд. Тобто це кіно, де головним драйвером є локальна 
тема, яка приведе до кінотеатрів насамперед вітчизняного глядача. А «#Selfieparty», 
навпаки, розраховане в тому числі й на зарубіжну аудиторію, відповідно, зроблено 
за трохи іншими стандартами, які сприймаються іноземними глядачами. У кожного 
кіно своя спрямованість. Зі «Слугою народу», з «Інфоголіком», з нашими проектами, 
які ми поки що не можемо оголошувати, народжується таке українське кіно, яке зро-
блено тільки для українського глядача. Його дуже складно окупити. Але це такий ве-
ликий челендж. Ось хлопці ризикнули, одні й другі. Далі, думаю, буде більше такого 
кіно. Поки особливість українського кіно полягає саме в локальних темах. Зараз умо-
ви такі, що на українське кіно ми собі можемо дозволити витратити стільки, скільки 
раніше, у кращий час, витрачали на TV-movie. Тепер у той самий бюджет телефільму 
потрібно запхати якість кінофільму. Усі стараються, і ми в тому числі.

Ви організовували перші гучні вечірки й презентації для українського кіно- й теле-
бізнесу в Каннах, активно спілкувалися з потенційними партнерами за кордоном. 
Як змінилося ставлення західних інвесторів до пропозицій української сторони за 
останні роки?
Я можу сказати тільки в рамках «Мавки». Напевно, «Мавка. Лісова пісня» не відо-
бражатиме всієї ситуації на ринку, тому що це унікальний кейс, і не можна брати наш 
проект за правило. Але в рамках «Мавки» ми переконались, що Європа в нас дуже 
зацікавлена. Та кількість фідбеків і позитивних реакцій після нашого пітчингу в Бор-
до надали нам ще більшого прискорення. Навряд чи це відображає всю ситуацію з 
українським контентом.

Які ще проекти Ви розвиваєте? Над чим працюєте? Що входить у Ваші коротко-
строкові або довгострокові плани?
У виробництві в мене три медичних серіали: «Черговий лікар», «Жіночий лікар 3» і 
«Вікно життя 2». Також дуже багато проектів у девелопменті, з великих це «Мавка» 
і пізніше «Роксолана і Сулейман». Крім цього, багато проектів у розробці: сіткоми, 
серіали, молодіжні серіали. Наша мрія на перспективу – це веб-серіал. Ніхто поки не 
знає, як веб-серіал повинен заробляти гроші, але ми розуміємо, що за цим майбутнє, 
як і за віртуальною реальністю. Її ми теж розробляємо, поки що шлях її монетизації 
невідомий до кінця ні нам, ні європейським компаніям. І ми, відповідно, на нашому 
місцевому ринку теж це робимо, щоб потім, коли прийде велика комерційна хвиля, 
бути в цьому першими.
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ANIMATION BREAKTHRO UGH 
   R E L E A S E  O F  T O P  M A T E R I A L S

THE YEARS 2016-2017 ARE SIGNIFICANT FOR THE UKRAINIAN ANIMATION. THE HEADLINERS OF THE VIDEO PRODUCTION ARE IMPLEMENTING THE PROJECTS OF THE HOLLYWOOD 
STANDARD. THE COUNTRY, THAT BURIED ITS EXPERIENCE IN THE SPHERE OF ANIMATION UNDER THE RUINS OF THE EMPIRE AND THE FINANCIAL CRISIS, NOW DEMONSTRATES EXTREME 
VITALITY AND A READINESS TO MAKE IRRESISTIBLE OFFERS TO THE WORLD. WHAT IS THE SECRET OF THE «UKRAINIAN MIRACLE»?

Several important events may be considered starting points for the establishment of modern 
Ukrainian animation. Some experts think that modern national animation was mentioned for the first 
time after the Stepan Koval‘s participation in the Berlin International Film Festival and his winning 
of the Shevchenko Prize for the set of works «My country Ukraine». Others emphasize that a power-
ful technical base has been developing recently and the level of the professionals has largely increased, 
these resulting in the promotion of the own product outside the local area. The full-length feature 
cartoons “Babai”, “Mykyta Kozhumiaka”, which came to the big screen, may serve the examples, as 
well as the upcoming projects “Mavka. Lisova pisnya” and “Princess” which will be released soon. 
 

STATE SUPPORT 
All the participants, making no exceptions, note the fact that qualitative breakthrough became possi-
ble due to the state support and the efforts of the Ukrainian State Film Agency.
Olena Holubeva, Executive Director of Association of Ukrainian animation “UANIMA”, Director of 
the studio «Chervonyi sobaka» says:
Animation remained obscure to our state for a long time. First of all, due to the fact that this is a long-
term project – it is being created not in a course of a day or a week. Before Stepan Koval’s winning 
at “Berlinale”, the animation has not been paid much attention to. Moreover, when we went to the 
festivals, we were greatly surprised by the fact that people have money for animation. We created it 
in our free time. In 2011, when the category of animation appeared in the open pitching, at first, even 
not everyone believed it was true. Right at this moment, the State Film Agency announced that they 
were going to create open contests, they calculated the price of the working time minute. Of course, 
one can agree or not, but the first step was made.  Animation is a long-lasting game. Bu it, also, brings 
profits longer. It is a reliable pop media product, which will be on function longer. I still think the 
State Film Agency played a great role in the formation of the animation market of Ukraine as far as it 
designated investments and contributed to the image promotion at various festivals. 

Pylyp Illyenko, the Head of the State Film Agency, confirms the fact that from the side of the state, 
the attention to the animation is increasing:
Certainly, we largely support animation. Now we are preparing four full-length animation projects. 
These are huge budgets, as far as the costs of animation are much bigger than of an ordinary live-ac-
tion movie, – he mentioned.

GAME IS WORTH THE CANDLE 
Really, the process of making a feature-length animation film is complicated and long-lasting. For 
example, the cartoon ‘Mykyta Kozhumiaka’, which has become one of the biggest commercially suc-
cessful Ukrainian animation projects, was under development in course of 8 (!) years. Professional 
animators note that in Europe feature-length animation films are produced in the course of 4-5 years, 
on the average. However, the «life span» of the animation product is much bigger than, an ordinary 
live-action movie. In addition, there is a world practice of merchandising, which largely increases 
the incomes. The process, when the imaginary characters come out of the screen and start to live in 
the world of the viewers in the forms of toys, computer games, souvenirs, merchandising, prints on 
clothing, notebooks etc.  
Dmytro Lisenbart, the director of the animation films, the founder of Lisenbart Studio, notes, mer-
chandising may become a powerful additional source of incomes for the film creators. The story of the 
‘Star wars’ saga may serve an example:
- The fourth, the fifth, and the sixth of the film were made ‘with zero incomes’, – the director says, – 
there was a lack of money, however, real incomes came after manufacturing a collection of iconic char-
acters figures, video games promotion, posters etc. A reverse process is also possible in merchandising, 
however, it is quite rare when a game or a toy turns into a movie character. ‘Transformers’ are also 
worthwhile mentioning. At first, they existed in the form of toys, and in course of time moved to the 
screens of the USA and the world as a whole. 
There are other ways of promotion as well, and the main thing, according to professionals, is to in-
clude the opportunities of merchandising in the very idea of the project – to create the idea, which 
will be able to sell itself. It is one of the main components of the commercial success.

ORIENTATION TO THE WORLD 
By the number of screens Ukraine a priory cannot provide commercial success to the distribution 
of any motion picture, rather than animation film, – all the participants of the market share this 
thought with no exceptions. Therefore, the perspective of the Ukrainian animation development lies 
within the orientation to the world market. 
Our strategy is based on being understood by any country, – says Yehor Olesov, the director of the most expect-
ed home animation premiers ‘Mavka. Lisova pisnya’ and ‘Princess’. – And the animation gives such an opportu-
nity, as far as the ideas of good, love, mutual help, nobleness are the topics, which are easy to understand for any 
country. Even now we expect the distribution to be performed at more than 20 territories. This idea was crucial 
for us from the very beginning, as far as the production was made taking into account English dubbing. 
At the same time, the world is interested in the original stories, which have encoded mental content. 
The worldwide trend lies in the localization of the images. Real interest is evoked by the authentici-
ty, – tells the marketing director of the company FILM. UA Polina Tolmachova, - This fact explains 
the success of the Asian movies, Finish drama etc. ‘Mavka’ is an original image, representing female 
Ukrainian character. That is why it is interesting. 

PYLYP ILLYENKO, Head, Ukrainian Film State Agency

Animation development in Ukraine has been influenced by the industry development in gen-
eral given  the projects support provided by the state. To my mind the situation reflects, to 
some extent, a certain level  of the industry development since animation of today suggests 
a highly complicated, expensive and time consuming production technology. Frankly speak-
ing, it is not that easy. Besides, full-length feature animation has been strongly oriented to in-
ternational markets. It is a highly competitive content. It is worth noting that, the number of 
the produced animation films is considerably smaller than the number of live action motion 
pictures worldwide. Therefore, there are markets with a great demand for animation content. 
Anyway, we are talking about quality products, while the fakes are not perceived by anybody. 
If you you are going to make a  full-length animation feature, it requires interesting drama 
and characters, which might  attract the viewers` attention. In terms of technology, it must 
meet well-known world standards.

PYLYP ILLYENKO
the Нead of the Ukrainian Film State Agency

DMITRY LISENBART
founder of the UANIMA, director and founder 

of «Lisenbart animation studio»

MAXIM PRASOLOV
зfounder of the UANIMA, CEO of Nebeskey 

animation studio

OLENA GOLUBEVA 
Executive Director of Association of Ukrainian 
animation «UANIMA» producer of animation 

studio «Chervonyi sobaka»
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ANIMATION BREAKTHRO UGH 
   R E L E A S E  O F  T O P  M A T E R I A L S

Dmitry Belinsky, Director, «Mykyta Kozhumiaka», animation film

What is your vision of the situation on the animation market now? 
Are there any prospects for development? What are the necessary 

prerequisites to your mind?
Ukrainian animation exists for a long time. «Kyivfilm» studio released great animation films. 
We are still proud of them here in Ukraine. These are «Kozaks», «The adventures of capitain 
Vrungel», «The Treasure Island» and «Petryk Piatochkin». Thus, our animation school is 
strong and young people have someone to look up to. Yet a modern try to make full-length 
animation was the film «Babai». Our «Mykyta Kozhumiaka» became a trailbreaker both in 
the field of computers graphics and in entering the international market.

Animation is that very attractive part of motion picture art which is understandable by view-
ers throughout the world. Children speak the same language everywhere, that of  sincerity, 
good and joy. It is the reason  why  the prospects are quite exciting,  and they can bring 
Ukrainian cinema  to a new level.  That’s how I view it.

IRYNA POBEDONOSTSEVA, Development Director, Studio «Kvartal 95»

What are the prospects of animation development in Ukraine?
Animation is a very complicated sphere. The production is time con-

suming and expensive. The products offered by the US majors meet ex-
tremely high standards which are very hard to reach. Huge budgets, the ani-

mation level, the professionals’ qualification and skills, thus  the Americans make the fashion 
for the whole world. Do you know that a lot of our professionals have worked or still work 
in the USA? As a matter of fact Ukraine could boast a very strong  animation school. Take 
for example Davyd Cherkaskyi, a living legend,or great masters, such as Oleksandr Tatarskyi 
and Ihor Kovalyov, who started their careers in Kyiv. Kovalyov, a Kievan, who in the 70-ies 
was employed at the animation studio with «Kyivnaukrfilm». In 1991 he moved to the USA, 
where he worked as director and art director of the studio «Klasky Csupo»( Los-Angeles), 
which presented  the «The Simpsons» to the world.

Nowadays, there are very few  full-length animation films  in Ukraine.Over the last years 
there have been only two films created and released : «Babai» and «Mykyta Kozhumiaka». 
Both of them were realized as financially backed up by Derzhkino,  (State Film Agency). 
Their distribution in Ukraine did not even cover the production costs. Producers of «Myky-
ta Kozhumiaka» have, nevertheless,  achieved some success in  the film distribution abroad.
A journey of thousand miles begins with a single step. It is clear that this film direction needs 
development. It is obvious that the independent studios need  support, back up and protec-
tion on the part of the state.

YEHOR OLESOV, Producer, CEO  ANIMAGRAD Studio

Why did you decide to produce animation films?
There are several reasons why. The first one is creative endeavor and fulfillment. There is a 
kind of inner feeling. Animation is an authentic and magic world which attracts. We all remain 
children deep in our souls. In addition, animation allows to implement most fantastic ideas. 
Technologically it is much easier to do than any live-action motion picture.

The second one is business, since  animation allows selling the product throughout vaster ter-
ritories. It is from the very start that we have been guided by the idea to make our products in 
English. This helps enter international markets. That is a symbiosis of the creative endeavor  
and business factor. 

In addition, we have a spirit of trailbreakers. It is always interesting to start something new. 
Today our company reached  consistency in animation products creation. We are planning to 
make one release a year.  We want to build a new industry, to create something new and to 
gather talented professionals around us.

YEHOR OLESOV 
Producer, CEO  ANIMAGRAD Studio

POLINA TOLMACHEVA 
PR & Marketing Director FILM.UA Group

THE MARKET FORMATION 
On May 2, 2017 the event that may appear in the course books on Ukrainian animation took place. 
This is the date, when the animation association of Ukraine – UАanima ˗ was founded. 

–This is a significant event for the Ukrainian market, – states Maxim Prasolov, the founder of the Ne-
beskey animation studio. – During 8 month we were negotiating with all the significant participants 
of the market and reached the consensus. Today we have the agreements with a range of companies: 
Panama Grand Prix, who has already realized “Mykyta Kozhumiaka’, the studio Animаgrad of the 
company FILM.UA, which are preparing bright realizes «Mavka. Lisova pisnya» and «Princess», the 
studio ‘Chervonyi sobaka’, the studio Image Pictures, which is working on a full-length animated 
movie ‘Clara’, Studio KAPI with pre-school series “Myshko and Dzvinka”, ART-video studio, Lisen-
bart animation studio, the Nebeskey animation studio with Zmeeludstvo series. We are continuing 
negotiations with the studios ‘Kvartal 95’, ‘210 dobryh sprav’, Ukranimafilm and others.

The first project of the Association will be a joint stand at the festival in Annessa, France, which will 
take place in the period from June 12 to 17. It is a significant animation festival in the world, an an-
imation film market. Ukrainian Film State Agency gives the stand a status of the national one, thus, 
Ukrainian producers have an opportunity to make a new claim on the implementation of their own 
content and the opportunity to find partners on the international market. 
One of the cofounders of UAanima the director of the studio ‘Chervonyi sobaka’ Olena Holubeva says:

– The idea of the creation of such an Public Association has been talked around for many years. In many 
respects, the crisis served an impulse – when there is a lack of the professionals and the professional ed-
ucation suffers from the fact that there existed a technological vacuum in the country for a long period 
of time. Unfortunately, we are far behind the whole world and Europe in the technological respect. Fur-
thermore, each participant of the Association has an own experience of participation in the festivals and 
knows for sure, that having a national stand as a support, one can observe a totally different attitude 
of the European society. When a company is ‘single’, it is represented on its own, it is regarded as an 
interesting outsource or it can be involved as an assisting company, conceptual, the potential is regard-
ed as a cheap trade market. Right at the time when the need appeared – the association was organized.
According to the founders, a strategic task of the Association is to create an animation industry in 
Ukraine by the forces of the market participants, using modern technologies and understanding the 
sphere of animation product creation and distribution in contemporary world. 

– It is important to understand that we have 90 years long experience of Ukrainian animation. At 
the same time, the industry did not have any big commercial success in recent years. Only lately do 
we observe several animation projects stating the existence of the animation industry in Ukraine. In 
addition, we are talking not only about the projects, which won or may win prizes at film festivals, but 
the sectoral projects, which may be widely represented in the world and may be interesting not only 
to the local viewer, – says Maxim Prasolov. 

According to the co-founders, the main idea of the organization is the presentation of Ukraine as a 
creative player on the global animation market. Under conditions of a great rivalry, it is important to 
hold the positions and not to become an outsource base for stronger players. Ukraine should not fol-
low the path of China, Korea, India, which technologically implement other people’s ideas. Ukraine 
is well experienced in creative approach of story-telling, ideas development, concept-art solutions, a 
good art school, which are the basis for national animation. That is why it is important to pose our 
country as a creative centre capable to create projects and implement production on its own territory. 

– It is important to make our name now, to put a starting flag, to start the processes of animation 
movie industry in Ukraine, – states Maxim Prasolov. – Thus, we are facing a complicated task as up 
till today there was no division between movie and animation in Ukraine. Now, within the framework 
of the association created, we are working on the complex program of the sphere development. “De 
facto” we have  establish the public entity  to collaborate with state institutions, and the international 
society, correspondingly, to build jointly this infrastructure. This is the aim of joining all the market 
entities. We have already met the Minister of Culture Euhen Nyschuk and discussed these issues. We 
see that our initiative has a support from both the state and the market participants.
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Viktoria, let’s start with one of the biggest recent news – the creation of the Ukrainian Film Academy and the First 
National Film Awards. Why did you decide to initiate this process?
All countries that care about the fate of their national cinema have similar professional associations and national film 
awards. The most famous examples are the Oscars (USA), BAFTA (Great Britain) and Cesar (France). In the past few 
years, Ukrainian cinema has experienced a creative renaissance – there are more films being made, more new names appear, 
and we are being noticed internationally. However, we still had no film academy or film awards. Obviously, this idea is not 
new – after all, the Oscars came up with it first in 1929 (smiling). We at the Odessa Film Festival have been discussing the 
need to establish the Film Academy for a few years, and after the 7th OIFF we decided to bring this project to life. The main 
objective of the Ukrainian Film Academy is to unite filmmakers and, by joining our efforts, develop national cinema. We 
want the number of high-quality commercial and festival films, as well as the share of domestic films in theaters and their 
popularity, to grow each year, and we want our film industry to evolve and for Ukrainian filmmakers to become real stars.

How would you evaluate the state of the Ukrainian film industry?
Ukrainian cinema has now entered a new stage – there are more and more films coming out every year, with new talents 
emerging and the level of professionalism increasing. And that is very good, because national cinema is an important part of 
cultural identity. However, we still have a lot of work to do: we need to maximize the quality and quantity of films, create 
a strong industry, bring it to the next level, and learn to work with the European film funds and producers to create films 
in co-production with Ukraine. We need to learn how to build marketing and promotional strategies for Ukrainian cinema, 
explore new technologies, and so on. We have a lot to learn from foreign colleagues: the share of domestic films in the UK 
is 45%, in France - 35%, in Turkey - a record 56%. In Ukraine, the share of national cinema is still very low, but we have 
prospects – we just need to consolidate and put in a lot of effort into developing the industry.

Tell us about the 8th Odessa Film Festival. What will it be like?
The Odessa Film Festival is one of the largest cinematic events in Eastern Europe. It has already established itself as a net-
working platform for film professionals. But we have set a more ambitious goal for ourselves – we want to make the Odessa 
Film Festival a communication platform for the members of cultural and business elites. That is why this year OIFF will 
be holding its second closed event iClub That is why this year OIFF will be holding its second closed event iClub – an 
unique networking platform for Ukrainian busyness. It is a specialized event that unites more than 100 Ukrainian compa-
nies founders and managers. There we will discuss investment, innovations and culture & business elite synergy. It will be 
preceded by set of busyness events of our partners: UVCA, BUCC CEO club, SUP, YPO, etc. Also, we will be continuing 
the tradition of Digital Media Day – a one day lectures series on innovation and the latest technology in film and entertain-
ment industry. And, of course, we will offer our audience high-quality films, which will be evaluated by the best foreign and 
Ukrainian filmmakers. For example, the jury for the International Competition Programme will include Ukrainian actress 
Rimma Zyubina, German director Christian Petzold and Turkish-German actress Sibel Kekilli. Playwright Natalia Vorozh-
byt will sit in the jury for the National Competition, and director Roman Bondarchuk will be evaluating the competition 
of European documentaries. Also, we are preparing some new locations and a very interesting and powerful programme.

How many Ukrainian films have been submitted for participation in the Odessa Film Festival this year?
In total we received 863 submissions, of which 252 were Ukrainian films. Of course, most of the national submissions are 
short films, but this figure as a whole serves as the main evidence that the Ukrainian film industry continues its develop-
ment, and the filmmakers are actively working on new projects.

AT THE HEIGHT OF 
SUMMER, FROM 14 TO 

22 OF JULY, ODESSA WILL 
HOST THE 8TH ODESSA 
INTERNATIONAL FILM 

FESTIVAL. VGL CINEMA 
SPOKE TO THE FOUNDER 
OF THE UKRAINIAN FILM 

ACADEMY AND PRESIDENT 
OF OIFF VIKTORIA TIGIPKO 

ABOUT THE CREATION 
OF THE UKRAINIAN FILM 

ACADEMY, THE STATE 
OF THE NATIONAL FILM 
INDUSTRY, AS WELL AS 

WHAT THE AUDIENCE CAN 
EXPECT TO SEE AT THE 
ODESSA FILM FESTIVAL 

THIS YEAR.

VIKTORIYA TIGIPKO :  
WE SET AMBITIOUS GOALS 
FOR OURSELVES 

Viktoria Tigipko, the founder and the managing partner of the investment company “TA Ventures”, Founder and 
Chairman of the Board of the Ukrainian Film Academy, President of the Odessa International Film Festival.

   R E L E A S E  O F  T O P  M A T E R I A L S
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Why did Solar Media Entertainment, the company that you represent, get interested in 
the production of Sergii Loznitsa’s new movie? Was it because of the director’s name or 
was it the script that attracted your attention?
Well, it was a combination of certain circumstances, certain sensations that gave us the 
opportunity to take up this project without hesitation. It’s a number of different important 
moments: director’s name, of course, his previous works as well as long-term gap without new 
films, it always leads to the powerful energetic splash of creativity, which we will probably see 
in the movie.  

When we first heard about it, we realized that the feature film of Sergii Loznitsa will not go 
unnoticed. Not many contemporary Ukrainian directors have gained worldwide recognition.

Having looked through the rough materials of the film, we saw that it’s quite a satiric 
interpretation of Fyodor Dostoyevsky and we got really interested. Every author has their 
own interpretation. In this case, it is satire and irony, view of modern society, where the life of 
an individual is worth nothing, where indifference and cruelty prevail. 

According to the words of Sergii Loznitsa, director of “A gentle creature”: “It is a story of 
a victim and an executioner, told by the last one. In my imagination the victim remains victim 
and executioner disseminates, he stops being one character, his role is distributed between 
different characters and the victim’s environment, - full of threat and aggression”.
Inspired by Dostoyevsky’s short story, Sergei Loznitsa leads us into the land of crime without 
punishment – a journey into the abyss

Having considered all these things, we couldn’t just stay aside. In view of the above, I can say 
that we haven’t been thinking for a long time.  

Is there a previous release date for the Ukrainian viewer?
The release itself has not been planned yet. For now, we know that Odessa Film Festival is 
interested in showing “A gentle creature” either in the competition program or out of the 
competition. I think viewers will have the opportunity to see the film on a big screen during 
Odessa Film Festival. The film will be shown at different festivals until the end of the year and 
only then we plan to show it in Ukraine.

Based on your debut experience in producing independent films, in what extent are you 
interested in further cooperation with directors-authors?
We do pay attention to independent films, we are interested in cinematography with strong 
potential for the international festival market.
Solar Media Entertainment likes and appreciates cinematography in all its forms. We are 
attracted to both arthouse films and films for the big audience. This film will be interesting 
to the public, it is not made particularly for professionals or movie critics. Maybe it is not a 
Hollywood kind of movie, but a lot of people will find it appealing.

“A gentle creature” was shot in Latvia, in Daugavpils and its countryside, in July-August 2016. 
The film is produced by Marianne Slot and Carine Leblanc for Slot Machine (France). In 
coproduction with Arte France cinema, GP cinema company(Russia), Looksfilm (Germany), 
Studio Uljana Kim (Lithuania), Wild at Art & Graniet Film (The Netherlands), Solar Media 
Entertainment (Ukraine) 

Director Lyubomyr Levytsky: the idea for the film Egregor was conveyed by the 
“hundredth monkey effect” study. The experiment carried out by Lawrence Blair and 
Lyall Watson in the mid-1970s provided evidence for the incredibly fast distribution 
of information within the society from one group that had reached the critical amount 
of members – one hundred people. 

The role of the main woman character will be played by one of the brightest actress-
es of Germany Franziska Petri. She will impersonate an Interpol detective Nora 
Bart who will start investigating the disappearance of the boy.

General producer Serge Lavrenyuk,
Producers: Marianna Novikova, Olga Zolotareva, Pavlo Sushko.
Director: Lyubomyr Levytsky. 
Script: Lyubomy Levytsky, Sergii Kastornykh.

Egregor feature film has become one of the winners of the 9th Ukrainian State Film Agency pitch, 
where it got the highest score. The film will be shot in Ukraine (Kyiv, Lviv), Israel and Europe. 
Total production cost is 66 million 268,7 thousand hryvnas. 
Film production will be finished in winter 2018.

THE 70TH CANNES FILM FESTIVAL WILL TAKE PLACE FROM 17 TO 28 MAY 2017. IN THE MAIN PROGRAM UKRAINE WILL 
BE REPRESENTED BY SERGII LOZNITSA’S “A GENTLE CREATURE” MOVIE THAT HAS BEEN SELECTED FOR THE OFFICIAL 
SELECTION IN COMPETITION. FRENCH, RUSSIAN, GERMAN, LITHUANIAN AND NETHERLANDIAN COMPANIES TOOK PART IN 
FILM PRODUCTION. SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT HAS BECOME A UKRAINIAN CO-PRODUCER OF THE FILM. WE TALKED TO 
SERGE LAVRENYUK, GENERAL PRODUCER OF SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT TO FIND OUT WHY “A GENTLE CREATURE” IS 
PARTICULARLY INTERESTING FOR THE COMPANY. 

AT THE MARCHE DU FILM, DURING THE 70TH FESTIVAL DE CANNES, SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT WILL PRESENT A 
NEW TEASER OF THE FILM “EGREGOR”, WHICH IS CURRENTLY IN PRODUCTION.

SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT  PRESENTS:

About the film:
A woman lives alone on the outskirts of a village in Russia. One day she receives a parcel she sent to her incarcerated husband, marked 
‘return to sender’. Shocked and confused, the woman has no choice but to travel to the prison in a remote region of the country in search of 
an explanation. So begins the story of a battle against this impenetrable fortress, the prison where the forces of social evil are constantly at 
work. Braving violence and humiliation, in the face of all opposition, our protagonist embarks on a blind quest for justice.

About the movie: 
For one hundred years a secret order has been fighting for the possibility to control the collective consciousness of the mankind. Victor 
Grabovsky is a father of a child that has been selected by the order to materialize the world’s most powerful egregor. In order to find his son 
Victor will have to overcome a number of obstacles…

   R E L E A S E  O F  T O P  M A T E R I A L S

SERGE LAVRENYUK,  
General producer of Solar Media 

Entertainment
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MEDIA GROUP UKRAINE 
SWITCHING TO WORLD BROADCASTS  
IT IS ONLY IN THE COURSE OF THIS YEAR THAT MEDIA GROUP UKRAINE, THIS COUNTRY’S BIGGEST NATIONWIDE MEDIA GROUP, HAS TWICE PRESENTED ITS 
WORLD MARKET TARGETED PROJECTS: KBS WORLD, A SOUTH KOREAN CHANNEL,  WITHIN THE OLL.TV PACKAGE ON FEBRUARY 8 AND  A PACKAGE OF FOUR 
INTERNATIONAL CHANNELS , INCLUDING UKRAINE 1, UKRAINE 2, NLO TV1 NLO TV2, AND ALSO UKRAINE TV, A VOD SERVICE, WITH ALL OF THEM  MEANT FOR 
UKRAINIANS THE WORLD OVER; THE LATTER PRESENTATION WAS HELD QUITE RECENTLY, I.E. AT THE END OF APRIL. THE SAID CHANNELS BOAST THE CONTENT 
FOCUSING ON TV SERIES, ENTERTAINMENT AND EDUCATIONAL SHOWS, ALSO – LAST BUT NOT LEAST - SPARKLING HUMOUR TO MEET ANY TASTES AND ALL AGE 
GROUPS. IT IS WORTH NOTING THAT SOME INDIVIDUAL UKRAINIAN RIGHT HOLDERS HAVE MADE SPORADIC ATTEMPTS TO PROPOSE CERTAIN PROJECTS MEANT 
FOR UKRAINIANS OUTSIDE UKRAINE, BUT SUCH QUALITY CONTENT PROPOSAL HAS ACTUALLY EMERGED FOR THE FIRST TIME.

According to Oleksiy Kurakin , Director for Development, Media Group Ukraine, the TV content 
produced by the a.m. holding has been effectively sold abroad but it has never been provided within a 
single  media product  outside  Ukraine. 

Oleksiy Kurakin: “So we’ve made up our minds to  remedy the situation. Thus, Media Group Ukraine, 
the biggest media player in this country  is crossing the borders of Ukraine to propose a whole “bun-
dle” of Ukrainian content. These are fully realized channels with broadcast schedules targeted at any 
age groups and viewers’ audience at large.”

Victoria Kotogod, Director, Ukraine TV Channel, pointed out that as of today the channel’s scripted 
feature content amounts to 500 hours annually; the number accounting for talk shows and other 
programming products (many and diverse) exceeds 1000 hours. Besides, each product has found its 
viewers on different platforms, such as satellite, Internet or over-the-air broadcasting. Therefore Me-
dia Group Ukraine is selling its products to the Baltics, CIS countries, to Asia and America. 

Victoria Corogod, Director, Ukraine TV Channel: “With a number of  meaningful international ar-
rangements to our credit,  special mention should be made of Immortelle (Bezsmertnyk), an in-house 
produced scripted TV feature series recently sold to a leading India’s  TV channel. Latin America has 
also shown interest for our soap operas. Given such successful sales, we decided  it’s high time that we 
should work with our viewers on the system level and made it a point by launching  Ukraine 1 and 
Ukraine 2 , our major channels.

Ukraine 1  Ukraine 2 – account in total for an 800 hour content annually. According to our managers 
each of the channels has distinct thematic peculiarities and preferences of its own and therefore taken 
together they are supposed to meet a wide specter of viewers’ interests. Ideally we are planning a par-
allel content broadcast on Ukraine and Ukraine 1  or, else, with the minimal delay, so that it becomes 
accessible to viewers in and outside Ukraine as soon as possible after it has been produced. Ukraine 
2 schedule would be comprised of non-scripted programming and talk shows. While moving forward 
we are planning live telecasts, such as newscasts, live standups. 

Ivan Bukreyev, Director, NLO TV (НЛО TV) presented international variants: NLO TV1, NLO TV 
2. He expressed confidence  (and not without a valid reason) that NLO TV  content would be  a 
success with the Ukrainians living  outside the country while in the course of 5 years the channel has 
produced a great number of comedy series, humour shows and sitcoms.
According to him NLO TV 1 would do comedy series and shows. As to NLO 2, it would major in info-
tainment, focusing on entertainment and informative stories. 

Ivan Bukreyev: “For the five years since our inception we’ve managed to  accumulate quite a library 
of interest to young viewers so as to effectively complete what is proposed by our two leaders. All the 
more so that NLO TV is only ramping up the in-house production and in particular: we are intent 
on producing scripted feature TV series accounting for 90 and 100 hours (at least) in 2017 and 2018, 
respectively. And generally speaking, our plans suggest at least 200 hours annually. So premieres will 
be quite often aired on our international channels.”

All the TV channels proposed meet the HD standard with 24/7 time span accounting for broadcast-
ing within different time zones. All of them fall within the European jurisdiction and are entitled 
to broadcast throughout the world via all and any platforms (cable, satellite, IPTV, OTT…). While 
Ukrainian diaspora is the project target audience, broadcasting would be in Russian and Ukrainian. 
Apart from the package comprised of the four channels the TOP-managers presented Ukraine.TV – 
Ukraine’s international television, a full-fledged OTT service suggesting non-linear viewing options 

with the possibility to pause the channel.

“It all started with a modest pilot launched by us in the summer of 2016 solely for mobile devices and 
only for EU member-states. First and foremost, it was our decision to set up  a 100% legal, i.e. lawful 
television. And secondly, we expected it to be  fully targeted at Ukrainians. And we are not going 
to have any content mixture. We are faced with quite a challenging task – to accumulate the legal 
Ukrainian content  and deliver it to the viewer”, said Oleksiy Kurakin.

As of today the service has more than 50 Ukrainian channels within its framework with all of them 
licensed to broadcast outside Ukraine. Its library comprises nearly 3000 VoD content hours with 
90% of them accounting for those produced by Media Group Ukraine. It is quite before long that the 
service will be accessible on  SMART TV by leading manufacturers the world over and on Ukraine.
TV.tv site. A range of peripheral equipment would also expand with our own set-top boxes available 
on Amazon.

“We expect this service to become a source of Ukraine produced content abroad. We tend to expand 
its geography, cross the EU borders entering  North and South America and also Australia with the 
active and powerful Ukrainian diasporas”, concluded Oleksiy Kurakin. 

Comment by Oleksiy Kurakin

When negotiating the issue with foreign providers we are faced with no problems at all since 
their employees have got accustomed to the pay television market. They view content as 
subject of sale like any goods to be sold to viewers. What happens in Ukraine is just the other 
way around. The question presents great difficulties here, since it is not that easy to find an 
internationally licensed product here. It is no wonder we rely on our in-house production, 
first and foremost. And we will further proceed with the practice because we are a powerful 
media producer and it’s part of our strategy. As of  now we are in a position to put up the 
amount of content the viewers might be actually keen on with the quality media product 
within it.
Foreign providers find it more difficult to work with individual channels. As a rule they 
would prefer content packages  specifically  targeted at  well known  and quite recognizable 
audiences, e.g.  packages of Asian, Arab, Russian channels. It is highly improbable that they 
should literally go “knocking on all doors” trying to assemble a few channels in a single pack-
age, given they have no precise idea of “who does what” and if  it is going to be a paying prop-
osition. They are just not  present here physically.  It is not that there is no demand for the 
Ukrainian programming. It is supply that causes problems,  while our foreign counterparts 
are not keen on individual channels. A plain well-composed package, a bundle of channels, so 
to say, that’s what they are interested in. Therefore we have produced a package to meet the 
interests of an entire family. Such a package seems quite comprehensible to foreign providers 
who might sell it either within another greater package or quite separately. The package 
presented is quite self-sufficient, might be sold a-la-carte.
The entire package is planned for sales early in autumn with rights to all types of the service 
delivery solutions assigned. The same holds true for catch up rights. As of today materials 
on the entire package  and test preview are accessible for providers  and  distributors. Do 
not hesitate to contact  Digital Screens  (channels@digitalscreens.ua) a, Ukrainian company 
licensed to distribute the channels throughout the world. 
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Olga as we know, you are a graduate in architecture, so how come that you’ve landed in media business? What about architecture? Have 
you ever been employed as an architect?
Having graduated from the Kiev State Institute of Arts, I took up my postgraduate course working within my specialty at the same time, not 
for long , though. I am still in interior designing occasionally, for example, Cinema Cities, such as in Ocean Plaza TC in Kiev and Podoliany TC 
in Ternopol  have been developed by me. So speaking of my original major, I am still in the wheel, not out of it. It is the profession that gives you 
design flexibility and system view of processes and tasks faced. Architecture as a branch of art helps you deal with ideas and contents which 
is in effect a key to success in media business.

You are the one from Alexander Rodnyansky’s team, aren’t you? So how was it then and what are the lessons learned and which of them 
seem to be most helpful for your further career in television?
Working within the Rodnyansky team, my day-to-day involvement in a range of projects is still a time to remember as gaining professional 
experience. It was a formative stage in my career. The lessons learned are many and diverse.  I would name just a few of them which are most 
important to my mind:

-The higher you get on in the company the more respect and concern for your teammates you should show, including “foot soldiers”, so to say, 
while the overall project success   might depend exactly on such an employee;

-The resulting idea is to be evenly shared by all and any team members, identically viewed and understood  by them. Each and every employee 
is to be aware of the fact that their idea, proposal, contribution  (minor as it seems to be) does propel the project to the next and wholly new 
level. Therefore each and everyone would go out of their way to contribute to the project being not even 100% but 120% behind it;

-Money is a resource. If the project of yours is time-sensitive, of vital importance, and in demand the money is not far to seek;
-Success  - is a good idea, careful planning and just a little bit of luck.

As of now you are Strategic Marketing Director in one of Ukraine’s major media groups. So how is it to cope with  marketing control  in 
segments ranging from TV to print media ?
Strong team , proper delegation of  authorities with each team member understanding his/her role and function in the process that’s what 
makes the secret of my success. We have many a plan and idea to share.  I do think that the most interesting things are still in store for us. 
It is a well known fact that Ukraine TV Channel  dominates in ratings and what if it happens the wrong way round? Would you dwell upon a 
project that has become the biggest challenge for you? Which are the tools you use to meet the purpose?
A.:  It is not often but rather consistently , on a the system level, that Ukraine TV Channel  dominates in ratings. A challenging project is when 
a team in charge for it are doubting its success and you, on the contrary, are sure of it; it is not only that something  just goes  wrong, it is also 
when the project in question starts - and quite all of a sudden – its own separate living  with  rules of the game and sometimes even original 
concept  changed. It is when your flexibility and intuition are being put to test. It is when you are tested for your ability and readiness to 
assume responsibility for relevant changes and final results. It is the project you believed in but somehow it did not hit the target. Sometimes 
you have to make a stop, give up your own  decisions, rethink your own approach. What I have learned in the course of the last two years is: 
analytics  - is a perfect tool to save time and  resource (money including)  on the way toward the desired goal.   

It is greatly to your credit that you have a  few international awards , such as BDA/PROMAX, New York TV Festival, six times Teletri-
umph prize winner. What are your sources of inspiration , what are you fuelled by?
The number of BDA/PROMAX awards are exceeding  those of Teletriumph. But they are not my personal awards. These are the prizes won by 
my team. Such projects are not performed by a sole person. My sources of inspiration are : bold moves, stories of difficulties overcome, works 
of art, such as music, painting, theatre, architecture. I am also fuelled by a desire to try hand at something new, do the things that I have never 
done before. We find ourselves in a rapidly changing environment, new opportunities emerge. Bridging the gap between experience and new 
opportunities is what makes my resource today. 

Last year you became Head of Expert Board with Ukraine’s TV Academy, you manage to take part in a number of events in the field 
acting as  speaker and a jury member, you have quite a family , three kids. How do you manage to cope with all those responsibilities and 
duties? What is your own “golden rule”?
It is a very simple rule, in fact. I just do what I like   and what I love. My family always supports me and helps a lot. But for my husband and 
my kids I would not have done many things in life, they would have never happened to me. As simple as that.

Any plans for future creative endeavor?
That is, to finish the started. And the thing started are: an animation film, a documentary  and a book. I hope to try my best and arrange my 
schedule  so as to avoid any delay while completing the tasks.

MEDIA BUSINESS IS A 
CONSISTENT COMPLICATED 
PROCESS AND ITS SUCCESS 

DEPENDS – NOT   LEAST – 
ON A TIGHT-KNIT TEAM PLAY, 
CLEAR-CUT SUBORDINATION 
AND   SKILLFUL DELEGATION 

OF PROFESSIONAL DUTIES. 
ANY SUCCESSFUL PROJECT 

IS A COLLECTIVELY PURSUED 
RESULT-ORIENTED PLAN 

OF ACTION AND EACH AND 
EVERY ONE’S CONTRIBUTION  

WITH THE AIM TO MEET 
THE COMMON GOAL. OLGA 

ZAKHAROVA,  STRATEGIC 
MARKETING DIRECTOR 

, MEDIA GROUP UKRAINE, 
TALKING ON  MANAGEMENT 

STRATEGY, TEAM PLAY 
PHILOSOPHY, KEY SUCCESS 

FACTORS IN MEDIA 
BUSINESS TO VGL CINEMA.

OLGA ZAKHAROVA : 
“SUCCESS IS A GOOD IDEA, CAREFUL PLANNING 
AND JUST A LITTLE BIT OF LUCK.” 

Olga Zakharova – Strategic Marketing Director, Media Group Ukraine; graduated from  Kyiv State Institute of the Arts, major in architec-
ture; giving master classes and  publishing articles in print media and Internet on   issues such as creative endeavor and branding; many 
a time BDA/PROMAX prize winner  (annual international annual awards in television design, marketing and promo) ;  New York TV Festival 
prize winner ; winning a number of awards in TV design and branding, including a six time Teletriumph (Ukraine) prize winner;   a perma-
nent Jury Member with BDA/ PROMAX since 1998; representing Media Group Ukraine at international and national contests.
1996-2008  - Creative Director; Head, Creative Projects Department with 1+1 TV Channel, 1+1 TV/Radio Company;
1998 – 2010  - Director General, Board Chairperson, “1+1 Video Design” , Private Joint Stock creating brands for TV Channels, such as : 
Kino, TET, ICTV (Ukraine);   5 Channel, REN, Zhyvy, CTC (Russia); TV Series World (USA);
2009-2010 – Strategic Marketing Director, National Media Group, Private Joint Stock, Moscow, Russia
April 2011 – currently, Strategic Marketing Director, Media Group Ukraine  Media Holding.
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TEHNIKA DNEPR Co.has for quite a row of years been dealing with arranging operation of the 
concession- bars and distribution of the funfood-industry produce.
We track development tendencies,provide developed network of delivery from world’s most re-
nowned suppliers with assortment of the most popular items.All this allows us to choose the best 
and find a correct trade concept, for our customers to be able to satisfy their clientel’s demands.

The old Oriental saying „Let you be damned to live at the times of changes“ currently takes on a 
new connotation – we all are living at such a time right now.In English this saying is interpreted 
as «May you live interesting times» , and is frequently quoted by famous politicians.These days 
there are wide-spread discussions to the effect, whether this saying was a damnation,or,otherwise,a 
message to descendants?As times of indecision and dangers are also the times opening wide vistas 
to the human creative spirit,never experienced before.It’s the time of searching,experimenting,tri-
als,resulting in successive achievements and discoveries!
Concession – is a merger of such our life’s aspects,as business ideas,entertainment,and,of course,-
gastronomic delights.These spheres are equally eternal and at the same time dynamic in their 
development.For this instance,some 20-30 years ago even a chicken baked with a pine-apple was 
hailed as some culinary novice.However,world moves on, we travel,discover new cultures and their 
cuisines,and some opposite tastes and flavors, as sweet and salty combined in one treat are not of 
novelty any more.We serve to the table meat with berry dips,add all possible varieties of sweet fruity 
tinges,and can no longer imagine cheese platter without honey,grapes and nuts.Even the famous 
Snickers is in fact a mixture of salty nuts with a chocolate.These days such flavors combined are not 
antagonistic,but rather have become partners,complementing each other and creating new sensa-
tions.So, what it’s all about – an inquisitive reader might ask.And what it has to do with the Con-
cession and changes?Sorry, a gourmet friend!But withour such a gastronomic prelude we couldn’t 
present the novelty of the Ukrainian concession and famous world brand – the Chicago Mix blend!
The «Chicago Mix» was invented by the owner of the American company Candyland Brenda Lamb 
in 1988, and following four years,in 1992  she’d registered a federal trade mark.
Why Chicago Mix?In her interviews Brenda mentions that,having given to this mix a name of some 
small town she would hardly experience such an avalanche popularity, the name being associated 
with a wide-scale,fiery manifestations of such a city as is Chicago.Chicago Mix has been a best-
seller for her company, with annual revenue of $5 mln.And, despite Chicago Mix being a registered 
TM,this name with not lesser success is being used by such heavy-weights of the popcorn indus-

try,as Garret Popcorn and G.H.Creators, sometimes disguising the bright original name under Gar-
ret Mix or Chicago City Mix,which doesn’t confuse gourmets in recognizing the beloved product.
Chicago Mix (or Chicago City Mix) – must have for an American gastronomic tourist.This trendy 
treat belongs to the pool of staples of the American cuisine,along with the steaks and hamburgers.
Therefore,when plotting routes via streets of Chicago,NYC or Cincinnatti, or Naples a real gourmet 
tourist must drop into a specialized popcorn store and get himself a handful of the novelty snack 
for himself and friends.However, America is far apart,whereas popcorn lovers might definitely want 
to try Chicago Mix already today.It’s possible:Tehnika Dnepr has devised for her customers sever-
al basic recipes to delight them with a novelty,creating for them from a common popcorn a small 
gourmet one.Seems like nothing new:a well-established and loved cheese popcorn is mixed with a 
tender and crunchy caramelized one.But novelty is in the fact that, having been combined, these 
two flavors became reborn,complementing each other and emphasizing the notes earlier obscure.
One may dispute tastes:some say that Chicago Mix’s raisin is in its contrast,others contradict that 
cheese and caramel affect simultaneously different taste buds,thus balancing each other.Some gour-
mets say that cheese and caramel balls should be savored in turn,thus sharper the senses.All of them 
are right in one:once having combined for yourself cheese and caramel tastes,you’ll love this treat 
forever.However,it’s not this simple as may seem from the first sight.Not any piece of cheese with 
caramel may become Chicago Mix!As a ground for application of those flavors is American “Vogel” 
corn which pops in a perfect ball,rendering a tender taste to both cheese and caramel glaze,at the 
same time being a perfect basis for both caramelizing and cheese coating.The quality of the  ingre-
dients is important, too:caramel should be butter type,tender and crunchy,not to adhere balls,but 
making them light pearls with aromatic coating.For cheese mix one should choose necessary com-
ponents that are due to underscore its taste,piquancy and sharpness.Tehnika Dnepr company would 
gladly offer its customers both recipes and serving types of the new trendy popcorn, and the best 
ingredients chosen for such a delicate combination.Being TM “Vogel”’s exclusive agent,as well as 
representative of the world popcorn industry’s leaders’, we not only offer you development of the 
new funfood-industry’s main avenues,but also improvement and updating of the established and 
loved classic treats.

Choosing between static citylight or digital menu board owners and managers of businesses often 
wonder: How does it work? Would it work for our business segment? How to calculate the effec-
tiveness of introduction of digital menus? Let’s try to find out. 
During the last five years Digital Signage market grew several times while investigations of inter-
national companies confirm high effectiveness of the usage of digital menus board in HoReCa and 
Entertainment sphere. Practice of the implemented projects of “Innovative DMC” company shows 
that profit growth of the companies that have chosen this solution is on the average 10-15% and 
more. As a rule, it is possible to achieve these results following three main requirements:
1. It’s necessary to use professional software that allows not just to centrally manage audio and 
video client but also has flexible capabilities of integration with third-party software.
2. It’s necessary to use bright digital media: monitors, LED panels, projection systems for the high-
est-quality presentation of the assortment and price policy of the company.
3. The lion’s share of success of digital menus is the content. It’s crucial to use high-quality dynamic 
content which is aimed not just on drawing customer’s attention but also on provoking impulsive 
buying. 
One of the most important factors for an investor while making a choice is investment repayment 
index from introduction of digital menu board. Answering this question it should be mentioned 
that ROI from introduction of digital menus, for instance at a restaurant with self-service sys-
tem is on the average 18-26 months. Competently organized marketing strategy following three 
above-mentioned factors is the basis for achieving such showings as:
Increase in amount of transactions 
Increase in average check amount and in amount of checks
Growth in sales of high-margin goods and services
COMBO sales and special offers increment 
Decision making time reduction 
Increase in recognizability of the brand by using ‘WoW’ effect
In March 2017 “Innovative DMC” company launched new version of software iDS®. Now only 
professional monitor, license of software iDS®, high-quality content and the Internet connection 
is enough for introduction of Digital Signage. Everything is so easy that for the first launch of the 
system you need just 15 – 30 minutes. Between the variety of functions and advantages of the new 
version worth mentioning possibility of stable data exchange even using 3G ore Wi-Fi. “Cloud” ver-
sion of the iDS® solution allows to eliminate defects concerning usage of such hardware as:  routers, 

servers, media-players etc. Necessity in setting hundreds of meters of UTP/FTP cables also loses 
relevance as far as Wi-Fi is used for data exchange. Eventually, considering possibility of switching 
to the usage of Digital Signage clients of our company can reduce up to 30% of general amount of 
investments planned to be used for infrastructure formation. 
Effectiveness of introduction of digital menu board also conditioned by flexible possibilities of soft-
ware of the new age. An additional advantage is minimization of time and money expenditure for 
launching or carrying out advertising campaigns of different scales. For instance, switching of the 
price on monitors of adding a new proposal is possible via pressing a few buttons  as the update of 
changes is possible to be done in the shortest period of time or according to the schedule. Using the 
function ‘master of report building’ administrator in a few clicks can generate and send to the adver-
tiser report about the advertising campaign being carrying out: amount of the displays, coverage of 
the target audience or the effectiveness of the advertising campaign. It’s possible to monitor online 
the operation of the entire system and each monitor separately, which is critically important for the 
big network business. Detailed information about all the features and benefits of the new version of 
the iDS® software is always available at www.idmc.com.ua.
The transition to the usage of Digital Signage in Ukraine is rapidly expanding. Part of this is due to 
the fact that pioneer companies ALREADY confirm the increase in quantitative and qualitative in-
dicators from the use of digital menu board in their business.  More and more companies in various 
spheres and business areas refuse to work “in the old fashion” therefore, considered all risks and ben-
efits, they choose effective solutions of the company “Innovative DMC”. More than four years the 
key principles of our company are: simplicity, reliability, accessibility and high efficiency. In the rap-
idly developing market of innovative technologies, it’s important to have the ability to anticipate or 
outstrip consumer demands. Making a choice in favor of our company you get not only a complex of 
quality services and solutions, but also find a reliable partner for the development of your business.

HARMONY OF OPPOSITES

HOW IS IT POSSIBLE TO IMPROVE PROFITABILITY OF YOUR BUSINESS  
UP TO 10-15% AND MORE USING DIGITAL MENU BOARD

   R E L E A S E  O F  T O P  M A T E R I A L S

       youtube.com/innovativedmc 
       facebook.com/InnovativeDMC 

 Ukraine, Kiev, Klinicheskaya str. 23-25 
+38 (044) 465-77-10,  +38 (067) 813-18-63 www.idmc.com.ua

Ukraine, Dnipro
+38 056 788 38 81, +38 056 794 31 63
www.pop-corn.com.ua
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Украина г. Сумы, ул. Лебединская, 3 
Факс: +38 0542 678540
Тел: +38 0542 787419
Info@kinoprokat.com

www.kinoprokat.com.ua
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«МАКСИМУМ ПРАКТИКИ НА ІНТЕНСИВАХ ВІД NEW YORK FILM ACADEMY!» –  САМЕ ПІД ТАКИМ ДЕВІЗОМ ВДРУГЕ НА FILM.UA ФАКУЛЬТЕТІ В КИЄВІ 
ПРОЙШЛИ ТРИДЕННІ ІНТЕНСИВНІ КУРСИ ДЛЯ АКТОРІВ І РЕЖИСЕРІВ ВІД ВІДОМОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ КІНОШКОЛИ.

NEW YORK FILM ACADEMY 
ТРИДЕННІ ІНТЕНСИВНІ КУРСИ В КИЄВІ

Цього року організаторами приїзду NYFA в Україну стали FILM.UA Факультет 
за підтримки «Медіа Групи Україна». Курси проходили на території освітнього 
центру FILM.UA Факультет. Упродовж трьох днів, з 21 по 23 квітня, відомий 
американський актор Крістофер Касс (Christopher Cass) і культовий продюсер, 
сценарист і режисер Гілберт М. Шилтон (Gilbert M. Shilton) передавали 
українським колегам свій досвід.

Уже з першого дня всі присутні з головою поринули в робочий процес. Як і було 
заявлено в програмі, учасники акторського й режисерського інтенсивів виконали 
великий обсяг практичної роботи з камерою і отримали детальний аналіз своєї 
майстерності з боку викладачів курсів. 

Гілберт М. Шилтон невпинно відшліфовував з режисерами вправи, що стосувалися 
роботи зі сценарієм, підбору акторів і основ зйомки. «Важливі не слова, а те, що між 
рядків. Те, що ви говорите, не стосується того, що ви думаєте. Витягнути із сцен 
підтекст – це і є ваша робота», – так позначив роботу режисера Гілберт Шилтон. 

У цей самий час на акторському інтенсиві Крістофер Касс ділився з українськими 
колегами навичками роботи перед камерою, розкривав секрети акторської 
майстерності й невпинно підкреслював важливість   повної взаємодії на майданчику 
з режисером. «В Україні прекрасні актори. Багато хто з учасників уразив мене 
своїм талантом і працездатністю. Я впевнений, що український кінематограф 
займе гідне місце на світовій арені», – поділився враженнями від курсу викладач. 

«У вас великі можливості, але на вас і велика відповідальність. Ви можете змінити 
світ. Не політики міняють світ, а культура – актори, художники, музиканти», –  
з такого послання почав курс Крістофер Касс. 

Особливий акцент було зроблено на тому, що акторам і режисерам важливо вміти 
слухати й чути один одного. Атмосфера й правильно побудована комунікація на 
майданчику іноді відіграють вирішальну роль. «Я єдиний на майданчику, хто нічого 
не робить. Ви працюєте з людьми, і це головне, про що треба пам’ятати, саме ви 
як режисер задаєте тон і стандарти в роботі!»  – таким став основний постулат 
роботи режисера від Гілберта Шилтона. 

Ще одним девізом від метра американського кінематографа стала фраза: 
«Найбільший ризик – це коли ви не ризикуєте». І з цим не можна не погодитися. 

Після двох днів інтенсивної практики на окремих локаціях актори й режисери 
зустрілися на одному знімальному майданчику, щоб не лише здобути досвід 
спільної роботи, але й відчути, як це бути по той бік камери. Усіх учасників 
розділили на міні-групи, до яких входили представники обох професій. Кожен  
з присутніх зміг продемонструвати на практиці набуті знання й отримати відгуки 
про свою роботу від викладачів.  

Закінчився триденний курс урочистим врученням дипломів і взаємними 
побажаннями плідної, творчої роботи. 
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Кшиштоф         Зануссi:

ЛЕГЕНДАРНИЙ КЛАСИК ПОЛЬСЬКОГО КІНО КШИШТОФ ЗАНУССІ ЧАСТИЙ І БАЖАНИЙ ГІСТЬ НА УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ. ЙОГО ЧЕРГОВИЙ ПРИЇЗД В УКРАЇНУ 
ПОВ’ЯЗАНИЙ З ДЕКІЛЬКОМА ПОДІЯМИ: ВРУЧЕННЯМ НАГОРОД ПЕРШОЇ  НАЦІОНАЛЬНОЇ КІНОПРЕМІЇ «ЗОЛОТА ДЗИҐА», КУДИ ПАН КШИШТОФ БУВ ЗАПРО-
ШЕНИЙ ЯК ПОЧЕСНИЙ ГІСТЬ, ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ КНИГИ «СТРАТА ДВІЙНИКА» ТА ПОШУКОМ УКРАЇНСЬКОГО АКТОРА НА ГОЛОВНУ РОЛЬ У НОВОМУ ФІЛЬМІ 
«ЕФІР». НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЩІЛЬНИЙ ГРАФІК РЕЖИСЕРА, ЖУРНАЛУ VGL CINEMA ВДАЛОСЬ ПОСПІЛКУВАТИСЯ З НИМ, ДІЗНАТИСЯ ПОДРОБИЦІ РОБОТИ НАД 
НОВИМ ПРОЕКТОМ, З’ЯСУВАТИ, ЧИМ ПАНА ЗАНУССІ ПРИВАБЛЮЄ СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО З УКРАЇНОЮ І ЩО, НА ЙОГО ДУМКУ, ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ КІНОІН-
ДУСТРІЇ ОЗНАЧАЄ ЗАСНУВАННЯ «ЗОЛОТОЇ ДЗИҐИ». ПРО ЦЕ ТА БАГАТО ІНШОГО ЧИТАЙТЕ В НАШОМУ ІНТЕРВ’Ю З КШИШТОФОМ ЗАНУССІ. 

 «УКРАЇНА МЕНЕ ПРИВАБЛЮЄ СУСІДСТВОМ 
І СПІЛЬНИМ МИНУЛИМ»
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Кшиштоф         Зануссi:

У середині квітня Держкіно України виділило фінансування на Ваш новий фільм 
«Ефір», який Ви знімаєте в копродукції. Розкажіть детальніше про проект. На 
якій стадії виробництва він зараз перебуває?
Уже розпочалися кінопроби, шукаю українського актора на головну роль. Важливо 
те, що це має бути дуже молода людина. Це така рідкість у кіно, тому що знайти мо-
лоду людину на роль  вбивці легко, а тут повинна бути дуже чиста людина. Хлопець, 
якого ми полюбимо, якому повіримо, який буде готовий пожертвувати багато чим 
заради своїх ідеалів. Це має бути дуже світла особистість, і це буде українець, так 
постало з розповіді.

Звичайно, є ще ролі другого плану. Ми ще точно не знаємо, скільки сцен будемо зні-
мати в Україні, тому що проект ще перебуває на стадії підготовки. Окрім України, ми 
робимо спільне виробництво з Литвою і Угорщиною. Історія побудована на основі 
міфу, зауважу, не твору, а міфу про Фауста. Це дуже оригінальний європейський міф, 
який зараз трохи забутий. Тому що його основа – це торгівля душею, а люди говорять 
про матеріальне, а не про душу. Матеріалістичний світ забув про душу, а я намагаюся 
до цього повернутися й беруся за цю тему серйозно. Це не жарт і не комедія, оскільки 
це продаж людської  душі.

Це не перші Ваші зйомки в Україні. У 2008 році Ви зняли фільм «Серце на долоні» 
з Богданом Ступкою в головній ролі. Як Вам працюється з українською стороною 
і наскільки сьогодні польські кінематографісти зацікавлені в створенні спільних 
проектів з українськими колегами?
Щодо співпраці над новою картиною, це тільки початок, тому не можу вам сказати 
багато з цього приводу. Україна була першою країною, яка хотіла працювати зі мною 
над цим проектом. У мене є пам’ять про спільне виробництво, фільм «Серце на доло-
ні», але це зовсім інша історія. Там теж більшість грошей було польських, але були й 
додаткові українські кошти, без яких картину неможливо було зняти. 

Звичайно, ми зацікавлені у співпраці з українськими кінематографістами.  Ми сусі-
ди, маємо спільне минуле, тож є багато сюжетів, які нас зближують. А ще у вас багато 
талантів. Щоправда, є й бюрократичні труднощі. Але ми вчимося взаємодіяти.

Чи плануєте ще в перспективі робити спільні проекти з Україною?
У моєму віці кажуть, що Бог сміється, коли люди щось планують. Але звичайно, я б 
хотів ще робити спільні проекти. Є багато цікавих сюжетів, багато цікавих тем.

Кшиштофе, Ви визнаний класик польського кіно, і незважаючи на свій поважний 
вік, Ви не перестаєте знімати кіно. Де Ви берете сили й енергію для творчості? Що 
Вас надихає на роботу?
Бог дає. Поки є сили, треба їх використовувати. Як говорила моя мама про своїх по-
дружок, а вона дожила майже до 100 років, вони виводять себе на прогулянку як со-
бачку. Так вона сміялася над ними. Цього не можна робити. Якщо є здоров’я, треба 
його використовувати. І я це роблю (сміється).

У Вас активна громадянська позиція, Ви підтримали Революцію гідності в Україні, 
також неодноразово виступали за звільнення українського режисера Олега Сен-
цова з російського ув’язнення. Наскільки важливо для людини творчої професії 
мати чітку громадянську позицію? І чи здатні люди мистецтва силою своїх переко-
нань на практиці вплинути на певні політичні рішення?
Якщо це (висловлювати свою громадянську позицію. – Ред.) необхідно, то так. По-
літикою вона не повинна займатися, тому що політика – це теж професія. Ми не по-
винні втручатися в те, у чому не розбираємося. Але там, де вже не політика, а етика, 
ми обов’язково повинні бути громадянами. Проблема Сенцова – це не політична 
проблема, це етична проблема. Якщо невинна людина страждає, а за всіма доказами 
він ні в чому не винен, це вже проблема не політична. Це набагато глибше. Це просто 
несправедливість. Звичайно, люди творчі можуть впливати на інших і це, безумовно, 
має наслідки.

На Вашу думку, чи має українська індустрія достатньо ресурсів і кадрового по-
тенціалу, щоб залучити іноземні інвестиції й зацікавити у співпраці європейських 
кінематографістів?
Передусім це питання закону. У всіх європейських країнах, де є закон, який дає мож-
ливість уникати податків, з’являються міжнародні спільні виробництва. Польща 
зараз готує такий закон, ми дуже запізнилися (з ним. – Ред.), тому нам теж сьогод-
ні важко. Але у вас в Україні ухвалили новий закон. Не знаю, як він ставиться до 
іноземних продюсерів. Якщо в законі закладені привілеї для іноземних продюсерів, 
тоді, звичайно, вони будуть приїжджати до вас з метою спільного виробництва.

Створення «Золотої Дзиґи» є знаковою подією для культурного життя України. 
Чи здатне, на Вашу думку, створення національної кінопремії простимулювати 
розвиток індустрії? Які у Вас враження від церемонії вручення першої української 
кінопремії?
Звичайно, такі кроки, як вручення національної кінопремії,  завжди допомагають. 
Ваша індустрія якраз розвивається, тому треба, щоб в її рядах були переможці. Це 
надзвичайно важливо.

На самій церемонії мене  дуже вразили виступи артистів. Це було зроблено зі сма-
ком, а це буває рідко. Здебільшого на таких заходах все робиться без смаку, а тут були 
хороші цікаві ансамблі. Вони були глибоко українськими, жодної спроби копіювати 
американців, і це дуже добре. Знаєте, ці церемонії цікаві настільки, наскільки публіка 
цікавиться тим, хто буде переможцем. Як на перший раз, мені здається, все пройшло 
добре. Учасники були задоволені. Не знаю, який вигляд це мало на телебаченні, спо-
діваюся, що теж добрий.

Останні 2-3 роки в українському кіно простежується виробничий і творчий підйом. 
З’явилася ціла плеяда молодих кінематографістів, активно розвивається докумен-
талістика. Чи відстежуєте сучасне українське кіно?
Це важко. Воно за кордоном, тому важко знайти, де його можна подивитися. Дуже 
рідко (дивлюся. – Ред.) Якщо воно не з’являється на міжнародних фестивалях, то 
іншої можливості його переглянути в мене нема.

Які механізми побудови й розвитку кіноіндустрії, у свій час запроваджені в Поль-
щі, можуть бути ефективними в українських реаліях?
Насамперед це розвиток прокату. У вас прокат просто не живе. Якщо у вас 150 кіно-
театрів, то не може бути ніякої індустрії. Їх має бути не менше 1500. Така країна, як 
Україна, повинна мати велику кінотеатральну мережу. Так що зараз головна пробле-
ма – звільнити від податків тих, хто будуватиме нові кінозали. Можливість безподат-
кового будівництва кінотеатрів, звичайно, допоможе. А потім (потрібно прийняти. – 
Ред.) Закон, який працює у всіх країнах Європи, він передбачає пільги в податках для 
національних картин. Якщо кінотеатр показує національні фільми або європейські, 
тоді податки значно нижчі. Це боротьба з американським домінуванням.

Що Ви можете сказати про кіноосвіту в Україні?
Мені складно про це говорити, бо я про це практично нічого не знаю. У вас багато хо-
роших майстрів, але важлива масова освіта. Потрібно, щоб у школах вчили про кіно. 
Було б добре, щоб цього було більше.

За головний приз 70-го Каннського фестивалю буде боротися фільм «Лагідна» 
українського режисера Сергія Лозниці ...
(Це. – Ред.) дуже радує. Я його поважаю. Це дуже видатний режисер, досі він ро-
бив найкращі речі. Бажаю йому всіх можливих успіхів. Сподіваюся, що побачу його 
і щиро привітаю.

Ви як лауреат Канн що можете сказати про шанси Сергія Лозниці на перемогу?
Неможливо це прогнозувати. Не знаю, яку картину поставив Звягінцев, а коли зма-
гаються картини одного регіону, то вони змагаються насамперед між собою.

КШИШТОФ ЗАНУССІ – польський режисер театру і кіно, сценарист, продюсер, 
член правління Європейської кіноакадемії. 

Народився 17 червня 1939 року у Варшаві. Вивчав фізику в Варшавському 
університеті (1955–1959) та філософію в Ягеллонському університеті (1959–1962). У 
1966 році закінчив режисерський факультет Державної вищої школи кінематографії 
імені Леона Шиллера в Лодзі. З 1974 до 1983 року був віце-головою Спілки польських 
кінематографістів. У творчому арсеналі режисера близько ста повнометражних і 
короткометражних фільмів, документальних і телевізійних стрічок.

Серед найвідоміших робіт режисера – стрічки «Константа» (1980, приз журі на 
Каннському міжнародному кінофестивалі), «Спіраль» (1978, приз екуменічного 
журі на Каннському міжнародному кінофестивалі), «Рік спокійного сонця» (1984, 
«Золотий лев» на МКФ у Венеції), «Імператив» (1982, спеціальний приз журі на МКФ 
у Венеції), «Ілюмінація» (1973, головна премія, призи ФІПРЕССІ та екуменічного журі 
на МКФ у Локарно), «Сімейне життя» (1971, приз на МКФ у Чикаго), «Квартальний 
баланс» (1975), «Захисні кольори» (1977), «Стан володіння» (1989), «Галоп» (1996), 
«Брат нашого Бога» (1997).

У 2009 році режисер став володарем Ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня 
за визначний особистий внесок у розвиток світового кіномистецтва, зміцнення 
українсько-польських культурних зв’язків.  У 2013 році Кшиштоф Зануссі був гостем 
4-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Викладає у Вищій державній школі 
кіно, телебачення й театру.
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ОЛЕКСАНДР СКІЧКО – МОЛО-
ДИЙ, ПЕРСПЕКТИВНИЙ І ДУЖЕ 
ЗАТРЕБУВАНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

ТЕЛЕВЕДУЧИЙ І ШОУМЕН, 
ЯКИЙ У СВОЇ 25 РОКІВ 

ЗАЧАРУВАВ УСЮ ЖІНОЧУ 
ТЕЛЕВІЗІЙНУ АУДИТОРІЮ 

КРАЇНИ, СТАВ ВЕДУЧИМ 
ДЕБЮТНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

КІНОПРЕМІЇ «ЗОЛОТА ДЗИҐА» 
І РОЗВАЖАВ ЄВРОПЕЙСЬКУ 

ПУБЛІКУ ЗІ СЦЕНИ  
ПІСЕННОГО КОНКУРСУ  

«ЄВРОБАЧЕННЯ-2017».  
В ІНТЕРВ’Ю ЖУРНАЛУ VGL 
CINEMA ОЛЕКСАНДР ПОДІ-

ЛИВСЯ СЕКРЕТОМ УСПІШНОГО 
ВЕДУЧОГО, РОЗПОВІВ ПРО 

ПІДГОТОВКУ ДО УКРАЇН-
СЬКОГО «ЄВРОБАЧЕННЯ» 

І ВІДХИЛИВ ЗАВІСУ СВОЇХ 
ПРОФЕСІЙНИХ ПЛАНІВ. 

 «МЕНІ НЕОДНОРАЗОВО КАЗАЛИ «НІ», 
АЛЕ Я НЕ ЗДАВАВСЯ І СТУКАВ У ІНШІ ДВЕРІ»

Олександр Скiчко:
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Вам випала честь бути ведучим першої церемонії вручення національної кінопремії 
«Золота Дзиґа». Чим вона Вам запам’яталася? Які організаційні особливості «Золотої 
Дзиґи» можете відмітити?
Дуже приємно й відповідально, коли ти робиш щось нове. Останнім часом українське 
кіно активно розвивається, це видно вже неозброєним оком. Коли ти йдеш у кіно й бачиш 
рекламу з анонсом українського фільму, то вже не виникає подиву з приводу того, що  
в Україні є своє кіновиробництво. Я стараюся дивитись як українське, так і зарубіжне 
кіно. Але якщо з’являється щось вітчизняного виробництва, то, звісно, звертаю на це осо-
бливу увагу. 
Звичайно, кожен захід має свою специфіку, тож не можна порівнювати одну церемонію 
з іншою. На цій події були присутні виключно люди, які мають стосунок до кіно. Це-
ремонія не була публічною в тому сенсі, що люди не купували квитки, як це зазвичай 
буває, щоб подивитись певне шоу чи виступ артистів. Цей захід був більш професійним. 
Тому довгі промови кінематографістів, які вручали лауреатам нагороди, були абсолютно 
логічними. Це нормально сприймалося у залі, адже люди зі сцени говорили про те, що всі 
присутні чудово знали й розуміли. Що стосується організаційних особливостей, то, як 
правило, вся організація проходить повз ведучого. Ведучий є лише верхівкою айсберга. 
За декілька днів до церемонії я отримав сценарій, «прорепетирував» його, та й все.
Взагалі, вважаю, що заснування національної кінопремії – дуже правильний крок,  
і, можливо, зараз знімається не так багато фільмів, але з часом їх кількість зростатиме.  
І «Золота Дзиґа» перетвориться на своєрідний «український Оскар». 

А що можете сказати про номінантів і лауреатів дебютної «Золотої Дзиґи»? За який 
фільм вболівали?
Мені дуже сподобався фільм «Гніздо горлиці». Власне, він взяв найбільшу кількість но-
мінацій. Для мене цей фільм є дуже українським. Це надзвичайно емоційне й дуже по-
тужне кіно, тому для себе я відмітив саме його. Проте хотілося б, щоб надалі в українсько-
му кінематографі з’являлися й більш жанрово легкі фільми, не лише драми, а й комедії.

У травні в Києві проводиться «Євробачення-2017» і Ви один з трьох ведучих цього 
пісенного конкурсу. Як Ви готувалися до ведення заходу такого масштабу? 
Як на мене, основне – це добре вичитати сценарій. Якщо ти його не знаєш, то відчуваєш 
себе невпевнено. Якщо ти відчуваєш себе невпевнено, то це разом з тобою відчуває гля-
дач. Ти маєш добре опрацювати сценарій. Я навмисно кажу опрацювати, а не вивчити, 
тому що, якщо ти завчаєш його напам’ять, він стає неживим. Якщо ти його пропускаєш 
через себе, тоді він набуває твоєї характеристики. Загалом, перед заходом завжди нерву-
юсь. Кожен захід для мене – це щось нове. Кожен захід різний, різна публіка, відповідно, 
усе відбувається неоднаково.  

Під час підготовки закладаєте ймовірність того, що може трапитись потенційний 
форс-мажор, як це сталось на цьогорічній церемонії «Оскар»?
Цього ніхто не передбачав. Відповідно, ніхто не може спрогнозувати, як у такій ситуації 
себе повинні поводити ведучі. Хіба що окремим пунктом у сценарії прописати «якщо ви-
падково переплутають конверти, ведучий каже таке» (сміється) . Звісно ж, є якісь напра-
цювання, певний досвід того, як треба потягнути час, якщо, наприклад, артист неготовий: 
вийти поспілкуватися з публікою, чи розказати про спонсорів, чи, якщо є можливість, 
поговорити з кимось, хто є на сцені. Це універсальні прийоми для будь-якого заходу. 

«Євробачення» – міжнародний конкурс. Як у Вас складається ситуація зі знанням мов? 
Англійську мову я вивчаю все своє життя. Навмисно так кажу, тому що, скільки я пам’я-
таю, у мене завжди в дитинстві був репетитор з англійської. Також я ходив до школи з 
поглибленим вивченням англійської мови. Їздив у Англію в рамках курсу з обміну сту-
дентами. Я вступив на факультет міжнародної економіки, там теж у мене була англійська. 
Можна сказати, такий кругообіг англійської мови. 

Тобто практики у Вас чимало? 
Достатньо. Звісно, з університетських років, коли спілкування англійською в мене було 
щодня, щось трішки підзабулося. Адже настав момент, коли я пішов на роботу і перестав 
використовувати її так часто. Зараз я ці всі знання відновлюю. 

Цього року вперше за всю історію «Євробачення» його ведучими стали троє чоловіків. 
Яким чином у вас розподілялися ролі? Який сценічний образ був закріплений за Вами?

Тимур працював у грінрумі, спілкувався із зірками. Це те місце, де учасники очікують на 
свій вихід на сцену або ж після виступу чекають на результати голосування. Ми з Вовою 
працювали на сцені. Образів як таких у нас не було. Здебільшого все йшло безпосередньо 
від нас. Перше, що мені сподобалося під час роботи з продюсерами (вони, до речі, інозем-
ці): вони не придумують образи, а підкреслюють наші особисті якості. Вова сам по собі 
розв’язаний хлопець, тобто він може вийти на сцену і в жіночій сукні, і повністю голий 
(сміється). Я до цього ставлюсь більш скептично. 
Але ми молоді хлопці, які полюбляють гумор і можуть пожартувати один над одним. 

З 2015 року Ви є незмінним ведучим програми «Зірковий шлях» на телеканалі «Украї-
на». Чим для Вас є цей проект? Чи можна його назвати вашою альма-матер?
Я вважаю, що моя альма-матер – це програма «Підйом» на Новому каналі. Цей проект 
став для мене першим серйозним кроком у професії телеведучого. Це був проект, що 
йшов у прямому ефірі з купою імпровізацій, зі щоденними підйомами о 5-й ранку. Така 
собі школа професійного життя. А «Зірковий шлях» – це вже як рідний дім.

Ви – молодий, затребуваний ведучий з дуже насиченим графіком. Чи виникало у 
Вас коли-небудь бажання знятися в кіно? Можливо, Вам надходили пропозиції від  
українських режисерів? 
Нещодавно я отримав пропозицію від українського продакшну, проте там не зовсім 
близька для мене роль коханця. Скажу чесно, у мене є дуже велике бажання знятися в 
кіно. Впевнений, рано чи пізно це станеться. 

Чим зумовлене таке стрімке кар’єрне зростання, Вашими особистими талантами чи 
вдалими знайомствами, зв’язками? 
Коли ставлять таке питання, я вважаю, що відповідати «так сталося, бо я такий талано-
витий» – це абсолютно неправильно. В Україні є величезна кількість талановитих людей, 
які могли б опинитися на моєму місці. Я думаю, що це симбіоз різних факторів, у тому 
числі вдачі, везіння, бажання. Дуже багато талановитих людей просто звішують ноги і 
кажуть: «Я вмію класно це робити, і, якщо я комусь знадоблюсь, то до мене прийдуть». 
Воно так не працює. Треба стукати в кожні двері. Мені здається, що запорука мого успіху 
насамперед криється в бажанні й у тому, що я не зупиняюся. Мені неодноразово казали 
«ні», але я вставав, йшов далі, продовжував шукати інші двері. Усі згадують мою появу 
в шоу «Україна має талант» і те, що це шоу мене відкрило. Проте мало хто говорить, що 
я феєрично вилетів у першому ефірі. Навряд це можна назвати успіхом, але я не звісив 
голову і пішов далі. 

Чи можете Ви себе назвати трудоголіком? 
Так, я можу себе назвати трудоголіком, тому що в мене немає поняття «вихідний день» 
чи «робочі години». Якщо мені телефонують о 10-й вечора по роботі, то я ніколи не запи-
таю, чому мене так пізно набрали. Якщо подзвонять о першій ночі, тоді вже спитаю, чи 
це справді терміново. 

Чи хотіли б Ви в перспективі вести своє персональне шоу, можливо, на кшталт late-
night show? 
Я думаю, що в кожного ведучого є амбіції вести своє шоу. Late-night вказує на те, що 
це вечірній прайм. Як відомо, це свідчить про найбільшу кількість глядачів. Якщо в 
тебе є своє шоу і воно ще й виходить в прайм-тайм – це мрія кожного ведучого. І я 
не виняток. Проте мені здається, що зараз просто не час для цього. Сподіваюся, що 
пізніше воно так і буде. 

Про який формат йде мова? 
Думаю, що це було б розважальне шоу, поєднання гумору зі злободенною тематикою. 

У соціальних мережах Ви любите іронізувати над собою. Під одним з фото на відпо-
чинку в Дубаї Ви поставили хештег «буржуй». Які ще атрибути буржуйського життя 
Ви можете назвати? 
По-перше, я вважаю, що не потрібно шукати сенс у соціальних мережах і в хештегах, ста-
витися до цього серйозно. Багато з того, що відбувається в Інтернеті, не зосереджується 
на якості, це те, що проходить. У принципі, я недовго думаю над тим, яке фото виставити 
в соцмережі. Якщо я на телебаченні задумуюсь, як мені зіграти ту чи іншу роль, то в соці-
альних мережах все не так, тому що вони створені для швидкого обміну. Люди особливо 
не заморочуються, не зважають на деталі. Якщо ви хочете запитати мене про моє мажор-
ство, то для мене мажор – це людина, яка живе за чийсь рахунок, людина, яка самостійно 
нічого не досягає і не має певної життєвої мети. Я про себе такого сказати не можу, тому 
що я заробляю на себе самостійно. Тож до мажорства не маю жодного стосунку. 

Жіночу частину нашої аудиторії дуже цікавить питання: чи відбудеться весілля з Ва-
шою обраницею Єлизаветою Юрушевою? Можливо, вже призначена дата?
Рано чи пізно весілля має бути, правильно? Я хочу всіх запевнити, що в нас усе добре, тому 
рано чи пізно весілля відбудеться. Конкретної дати в нас ще поки немає. До речі, 2017 рік 
дуже хороший для весілля. Ви мені зараз подали гарну ідею. Треба буде подумати. 

Які професійні цілі Ви ставите перед собою в найближчій перспективі?
Буквально до Євробачення я займався своїм гумористичним проектом – це повноцінний 
концерт на півтори години з використанням пародії, стендапу й гумору. Але підготовка 
до Євробачення забирала весь час, тому можливості проводити репетиції майже не було. 
Трішки це все змістилося, але найближчим часом, сподіваюся влітку, глядачі вже поба-
чать це шоу. Найімовірніше, це буде шоу концертного формату, але ще точно не знаю. 
Хотілося б, щоб це була телевізійна програма. 

ОЛЕКСАНДР СКІЧКО – український телеведучий, пародист, артист розмовного 
жанру. 

Народився 28 квітня 1991 року в місті Черкаси. Навчався в музичній школі за кла-
сом сопілки й саксофона. Закінчив факультет міжнародної економіки Київсько-
го економічного університету. Кар’єру на телебаченні розпочав на телеканалі   
«О-TV» (2006–2007 рр.), був ведучим молодіжної програми «Teen-клуб». У 2009 році 
взяв участь у шоу «Україна має талант», після чого вирішив зайнятися професій-
ною кар’єрою артиста. У 2012-2013 роках був ведучим ранкового шоу «Підйом» на 
Новому каналі. З 2015 року веде програму «Зірковий шлях» на телеканалі «Україна»,  
а також ранкове шоу «Let’s go show» на радіо NRJ. 20 квітня 2017 року Олександр був 
ведучим дебютної церемонії національної кінопремії «Золота Дзиґа». Один з трьох 
ведучих пісенного конкурсу «Євробачення-2017» в Києві. 
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«МЕДІА ГРУПА УКРАЇНА» 
 ПЕРЕХОДИТЬ НА СВІТОВЕ МОВЛЕННЯ

НАПРИКІНЦІ КВІТНЯ НАЙБІЛЬША УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МЕДІАГРУПА «МЕДІА ГРУПА УКРАЇНА» 
ВДРУГЕ ЗА ПОТОЧНИЙ РІК ПРЕЗЕНТУВАЛА ПРОЕКТИ, СПРЯМОВАНІ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК (ПРИМ. 
8 ЛЮТОГО БУЛО ПРЕЗЕНТОВАНО КОРЕЙСЬКИЙ КАНАЛ KBS WORLD В ПАКЕТІ OLL.TV). ЦЕ ПАКЕТ ІЗ 
ЧОТИРЬОХ МІЖНАРОДНИХ КАНАЛІВ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕГЛЯДАЧІВ ПО ВСЬОМУ СВІТУ –  
UKRAINE 1, UKRAINE 2, NLO TV 1 І NLO TV 2 ТА VOD-СЕРВІС UKRAINE.TV. КОНТЕНТНИЙ ФОКУС 
КАНАЛІВ: СЕРІАЛИ, КІНО, РАЗВАЖАЛЬНІ Й ПІЗНАВАЛЬНІ ШОУ, ІСКРОМЕТНИЙ ГУМОР ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО 
ВІКУ. ДО ЦЬОГО ЧАСУ ІСНУВАЛИ ОДИНИЧНІ ПРОЕКТИ ОКРЕМИХ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОВЛАСНИКІВ  
У СЕГМЕНТІ ТЕЛЕКАНАЛІВ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, АЛЕ ТАКА СИЛЬНА ЯКІСНА КОНТЕНТ-
НА ПРОПОЗИЦІЯ З’ЯВИЛАСЯ ВПЕРШЕ.

За словами директора з розвитку «Медіа Групи Україна» Олексія Куракіна, медіахолдинг виробляє велику 
кількість телевізійного контенту, який активно продається за кордон, проте жодного разу цей контент не був 
зібраний в одному медійному продукті за межами України.

Олексій Куракін: «Ми вирішили виправити цю ситуацію. «Медіа Група Україна», найбільший медійний гра-
вець, виходить за межі країни з цілим пакетом українського контенту. Це повноцінні канали з програмною 
сіткою, які орієнтовані на будь-яку вікову категорію і абсолютно на всю аудиторію». 

Директор телеканалу «Україна» Вікторія Корогод відзначила, що на сьогодні канал виробляє близько 500 го-
дин на рік кіносеріального контенту та більше 1000 годин на рік ток-шоу і програм з найрізноманітнішою жан-
ровою палітрою. Вона додала, що кожен продукт знайшов свого глядача за кордоном: на супутнику, в Інтернеті 
чи в ефірі. Сьогодні «Медіа Група Україна» продає свій контент у країни Прибалтики, СНД, Азії та Америки. 

Вікторія Корогод: «З останніх найбільш значущих міжнародних домовленостей варто відзначити угоду щодо 
серіалу «Безсмертник», створеного силами «Медіа Групи Україна» і проданого на один з провідних індійських 
каналів. Також нашими мелодрамами зацікавилася Латинська Америка. Враховуючи такий успіх продажів, ми 
прийшли до висновку, що з нашими глядачами час працювати системно, і прийняли рішення запустити два 
головних канали – Ukraine 1, Ukraine 2».

ОЛЕКСІЙ КУРАКІН 
Директор з розвитку 

«Медіа Групи Україна» 

ВІКТОРІЯ КОРОГОД
Директор телеканалу «Україна» 

ІВАН БУКРЕЄВ
Директор телеканалу «НЛО TV» 
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Канали Ukraine 1 і Ukraine 2 – сумарно 800 годин контенту на рік. За словами 
менеджерів, канали вирізняє тематична диференціація і разом вони закривають 
широкий спектр глядацьких інтересів. Ukraine 1 представить кіносеріальний 
контент та документалістику. Планується, що трансляція контенту на каналах 
«Україна» і Ukraine 1 відбуватиметься паралельно або з мінімальною затримкою, 
щоб глядач мав доступ до нього в Україні й за кордоном у найкоротший термін 
після його створення. Сітка каналу Ukraine 2 буде заповнена програмами й ток-
шоу. У перспективі планується трансляція прямоефірних проектів: новин, пря-
мих увімкнень. 

Директор телеканалу «НЛО TV» Іван Букреєв презентував міжнародні NLO 
TV 1 і NLO TV 2. За його словами, є всі підстави пропонувати контент «НЛО 
TV» українцям, які живуть за кордоном, адже за 5 років у доробку каналу є 
велика кількість комедійних серіалів, гумористичних передач і сіткомів. 

NLO TV 1 буде спеціалізуватися на гумористичних серіалах та комедійних шоу. 
NLO TV 2 буде присвячений інфотейнменту, розважально-пізнавальним історіям.

Іван  Букреєв:  «За п’ять років існування каналу ми накопичили велику бібліо-
теку, яка буде цікава для молодої аудиторії і ефективно доповнить двох наших 
лідерів. Тим більше, що канал «НЛО ТV» тільки нарощує темп власного вироб-
ництва: у 2017 році ми маємо намір провести десь 90 годин кіносеріального 
контенту, а в наступному – не менше 100. Усього ж планується знімати не 
менше 200 годин на рік. Тож прем’єри на наших міжнародних каналах бу-
дуть досить часто».

Усі телеканали відповідають HD-стандарту, з частотою мовлення 24/7  
(з урахуванням мовлення в різних часових поясах). Вони мають європей-
ську юрисдикцію і права на показ у всьому світі на всіх технологічних плат-
формах (кабель, супутник, IPTV, OTT...). Цільова аудиторія проекту – укра-
їнська діаспора, тому мовлення буде вестись українською та російською 
мовами. 

Окрім пакету з чотирьох каналів ТОП-менеджери презентували Ukraine.TV -  
міжнародне українське телебачення, повноцінний мультиекранний 
OTT-сервіс з можливостями нелінійного перегляду з паузою каналів.

«Усе починалося з невеликого пілоту, який ми запустили влітку 2016 року 
тільки для  мобільних пристроїв і тільки для країн Євросоюзу. По-перше, ми 
вирішили зробити 100 % легальне телебачення. По-друге, вирішили зробити 
телебачення, розраховане саме на українців. Ми не змішуємо цей контент 
з жодним іншим. У нас стоїть дуже непросте завдання - зібрати легальний 
український контент і дати його глядачеві», – розповів Олексій Куракін.

На сьогодні сервіс об’єднує більше ніж 50 українських каналів, які володі-
ють правами на мовлення поза територією України. Бібліотека сервісу нара-
ховує близько 3000 годин VoD, 90 % з яких – контент, вироблений «Медіа 
Групою Україна». Найближчим часом сервіс буде доступний на Smart TV 

провідних виробників по всьому світу і на сайті Ukraine.TV, також розши-
риться спектр мобільних пристроїв і з’явиться власна TV-приставка, яку 
можна буде купити на Amazon.

«Ми претендуємо на те, щоб цей сервіс став джерелом українського контен-
ту за кордоном. Ми будемо розширювати географію, вийдемо за межі ЄС, 
будемо заходити в країни Північної, Південної Америки, Австралії, туди, де 
дуже активні українські діаспори», – підсумував Куракін. 

ОЛЕКСІЙ КУРАКІН, про перспективи з іноземними провайдерами:

У процесі переговорів з іноземними провайдерами жодних труднощів 
у нас не виникає, тому що там працюють люди, які звикли до ринку 
платного телебачення. Для них контент – це цілком зрозумілий товар, 
вони його продають телеглядачам. Велику складність ми відчуває-
мо на території України, тому що знайти тут контент з міжнародними 
правами дуже непросто. Відповідно, насамперед ми спираємося на 
власний контент і продовжимо це робити, адже ми - великий медіа-
виробник, це частина нашої стратегії. Сьогодні ми можемо сформува-
ти такий обсяг контенту, який буде дійсно цікавий глядачеві, з якого 
можна зібрати високоякісний медійний продукт. 

Іноземним провайдерам складніше працювати з окремими канали. 
Як правило, вони роблять пакети, орієнтовані на конкретну, зрозумі-
лу аудиторію – пакет арабських, російських, азіатських каналів і т.д. 
Ходити по українському ринку і намагатися зібрати канали, не розу-
міючи, хто що виробляє, в єдиний пакет, з умовою, що він матиме 
цінність, - практично нереально, тому що вони тут фізично не присут-
ні. Попит у іноземних провайдерів на український контент є, але їм 
цікаві не окремі канали, а пакет, у якому все зрозуміло. Саме тому ми 
розробили пакет, який закриває інтереси всієї родини. Такий пакет 
зрозумілий іноземним провайдерам, вони можуть його включити як у 
великий пакет, так і продати окремо, оскільки він дуже самодостатній, 
можливий продаж a’la’carte.

Планується, що продаж пакета почнеться десь на початку осені. 
Будуть надаватися права для всіх технологій доставки, а також 
catch-up права.  А провайдери й дистриб’ютори вже сьогодні мо-
жуть ознайомитися з матеріалами щодо пакету в цілому й отри-
мати доступ до тестового перегляду, звернувшись до офіційного 
дистриб’ютора каналів по всьому світу української компанії Digital 
Screens (channels@digitalscreens.ua).
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Четвертий «Чілдрен Кінофест» відбудеться з 26 травня 
по 4 червня 2017 року в багатьох містах України. Глядачів 
віком від чотирьох років очікує конкурс повнометражних 
фільмів. Зазвичай це картини-учасники найбільших єв-
ропейських кінооглядів. А також, за традицією, усі бажа-
ючі зможуть на великому екрані переглянути ретроспек-
тиву стрічок найвизначніших світових кінодіячів. 
В очікуванні програми й самого фестивалю можна взяти 
участь у конкурсі короткометражних фільмів. Творцями 
таких картин  будуть діти 7–10 і 11–14 років, відповідно, 
роботи будуть  розподілені за двома конкурсними но-
мінаціями. Десять короткометражок-фіналістів будуть 
показані на фестивалі, а найкраща з них, яку визначить 
спеціальне журі, отримає грошовий приз.
На «Чілдрен Кінофест» існує змінна посада посла – ві-
домої персони, яка протягом року просуває фестиваль. 
У 2017 році це почесне місце дісталося Катерині Бабкі-
ній, українській письменниці, колумністці, сценаристці й 
драматургу.

Одним з членів журі цьогорічного Одеського кінофести-
валю, який стартує вже 14 липня, стане німецька актриса 
Сібель Кекіллі, зірка культового серіалу «Гра престолів».

Проекти Люка Бессона очолили список найдорожчих 
фільмів Франції. Абсолютний лідер за витратами – «Ва-
леріан і Місто тисячі планет». Французький центр націо-
нальної кінематографії опублікував підсумкові дані про 
стан індустрії в країні в 2016 році. Виявилось, що мину-
лого року французькі продюсери й компанії випустили 
283 картини, 62 з яких – спільного виробництва. На усі ці 
фільми було витрачено не менше 1,83 млрд євро.

Голлівудський актор Арнольд Шварценеггер не планує 
зніматися в продовженні франшизи «Нестримні» піс-
ля того, як проект залишив Сильвестр Сталлоне. Від-
повідну заяву екс-губернатор Каліфорнії зробив для 
Entertainment Weekly. 

Затверджена кандидатура виконавця однієї з ключових 
ролей у фільмі «Дедпул 2». Роль мутанта Кейбла діста-
лася Джошу Броліну. Це досить несподіване рішення, 
оскільки раніше основним претендентом вважався 
Майкл Шеннон. Також розглядалися кандидатури Рас-
села Кроу, Девыда Харбора й навіть Бреда Пітта.

Назва для сиквела «Гаррі Поттера» ще не затверджена.
У продовженні «Фантастичних звірів» – фільму за сцена-
рієм шотландської письменниці Джоан Роулінг,  дія якого 
відбувається за 65 років до її першого «Гаррі Поттера», 
– з’явиться персонаж чарівника Дамблдора у виконан-
ні Джуда Лоу. Про це повідомив режисер стрічки Девід 
Єйтс.
«Лоу зіграє Дамблдора таким, яким він був задовго до 
того, як очолив школу чаклунства «Хогвартс», яким його 
побачили в книгах і фільмах про Гаррі Поттера. Ми зу-
стрічаємо його декількома десятиліттями раніше, коли 
він ще викладав у школі трансфігурацію», – говориться в 
заяві творців майбутньої картини.
За словами режисера картини, новий сценарій Роулінг 
відводить сюжет у все темніші часи чарівного світу.

Тривають зйомки короткометражного дебютного фільму 
режисера Олександра Солдатова «Філіжанка по колу» 
(продюсер – Поліна Бушинська ). Ця патріотична драма 
стала одним з переможців Дев’ятого конкурсного відбо-
ру Держкіно.
В основу сценарію лягла реальна подія, що сталася в 
Україні під час мобілізації. До військкомату раптово за-
бирають бізнесмена Тараса, який має їхати з дружиною 
і сином у відпустку «на острови». Спершу він вирішує 
«відмазатись», але у військкоматі, на свій подив, зустрі-
чає таких самих успішних людей, як і він, які прийшли 
добровільно. Тарас входить у великий моральний кон-
флікт із самим собою…
Тарілку на знімальному майданчику розбили 2-го квітня. 
Зйомки проходять на території військового комісаріату 
Печерського району. У фільмі знімаються реальні спів-
робітники військкомату, учасники АТО та волонтери. Ре-
ліз стрічки очікується восени 2017 року.

У липні цього року розпочнуться зйомки нового проекту 
Джеймса Грея «Ad Astra», жанр якого в IMDb визначено 
як науково-фантастичний трилер. «Ad Astra» у перекладі 
з латині – «До зірок». Саме туди відправиться головний 
герой, роль якого виконає Бред Пітт. «Те, що я намагаюся 
зробити, це найбільш реалістичне зображення косміч-
них подорожей зі всього, що раніше потрапляло в кіно. 
У мене багато надій на цей проект, але це, звичайно, 
амбіції. Зйомки стартують 17 липня, залишилося не так 
багато часу. Я переповнений жахом, але це прекрасно», 
– сказав Грей.

Родичі Керрі Фішер, виконавиці ролі принцеси Леї в 
«Зоряних війнах», яка померла в 2016 році, надали студії 
Disney дозвіл на використання в дев’ятій частині карти-
ни серії наявних матеріалів із зйомок за участю актриси, 
повідомляє New York Daily News з посиланням на брата 
актриси Тодда Фішера.
Таким чином, після довгого очікування стало зрозуміло, 
що для відтворення образу Леї на екрані не використо-
вуватиметься комп’ютерна графіка.
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Під час заходу було презентовано три соціальних відеоролики, присвячених бо-
ротьбі з  відео-, аудіо- та IT-піратством, які поширюватимуться на телебаченні та 
в Інтернеті. Також у рамках проекту передбачається проведення навчально-про-
світницьких заходів, зокрема відкриття доступу до інформаційного веб-ресурсу 
та сторінки проекту в соціальних мережах, з метою ознайомлення користувачів 
з легальними ресурсами, на яких, серед іншого, можна дивитися кіно та слухати 
музику. 
Ведучими вечора були Любомир Левицький (кінорежисер та автор проекту 
#ДАЙШАНСМРІЇ) та Крісті Енн Хофланд (директор Американського дому), 
а серед спікерів: Джордж Кент (заступник голови дипломатичної місії США в 
Україні), Надія Васильєва (генеральний директор «Майкрософт Україна»), Грем 
Грант (керівник відділу боротьби з інтернет–піратством Міжнародної федерації 
фонографічної індустрії) та Анатолій Максимчук (представник Ініціативи «Чи-
сте небо»).  
Ідея проекту #ДАЙШАНСМРІЇ належить відомому українському кінорежисе-
ру Любомирові Левицькому. За його словами, метою проекту є бажання підви-
щити рівень обізнаності людей про те, якої шкоди завдають творцям перегляди 
фільмів на піратських ресурсах в Інтернеті, унеможливлюючи створення нових 
фільмів. Він також зазначив, що проблема порушення авторських прав є критич-
ною не лише для кіноіндустрії, а й для інших галузей, зокрема музичної та ІТ. 
У своєму виступі Джордж Кент зауважив: «Захист прав інтелектуальної власно-
сті дозволяє тим підприємцям, які здійснюють творчу діяльність, користуватися 
здобутками від своїх винаходів та творів. А це заохочує їх інвестувати, продов-
жувати свою діяльність та створювати нові робочі місця».
За словами генерального директора «Майкрософт Україна» Надії Васильєвої, на 
сьогодні Україна є першою країною у Європі за кількістю представників ІТ-сфе-
ри, і саме представники цієї професії об’єднують усі інші галузі, які зацікавлені в 
захисті інтелектуальної власності.
«Коли ІТ-спеціалісти починають робити проекти для сільського господарства, 
фарми, медіа чи всіляких креативних індустрій, цифровізуючи  їх, то вони всі 
об’єднуються для того, щоб за свою роботу отримати гідні кошти. Разом з По-
сольством США в Україні ми намагаємося допомогти всім індустріям не лише 
працювати в Україні, отримуючи  достойну заробітну плату, але й захистити свої 
права», – підкреслила Надія Васильєва.
Представник Ініціативи «Чисте небо» Анатолій Максимчук висловив думку, що 
останнім часом ситуація в питанні захисту прав інтелектуальної власності поча-
ла змінюватися на краще. 
«Усім відомо, що Президент підписав Закон «Про державну підтримку кінема-
тографії в Україні». Цей документ відкриває багато можливостей для молодих 
креативних людей, які можуть за підтримки держави знімати якісне українське 
кіно. У цьому законі також багато уваги приділено боротьбі з піратством. Я вам 
скажу, що та «чорна сила», яка підтримує піратство, намагалася всіляко завадити 
ухваленню закону, тобто робилося все, щоб заблокувати цей процес, оскільки це 
дуже великий ринок. Проте завдяки прогресивній молоді, іноземним партнерам, 
небайдужим депутатам ми це все побороли. Я думаю, що це перший серйозний 
крок до створення якісної кіно-, музичної індустрії. Ми матимемо можливість 
виробляти якісний контент, монетизувати його й платити молодим людям гідні 
гроші», – резюмував Анатолій Максимчук.
Загалом, спікери підкреслили важливість захисту прав інтелектуальної власно-
сті та поширення обізнаності про наслідки піратства. Так, коли користувач краде 
фільм, програму чи музику – втрачається чиясь робота та мрія. 
Проект #ДАЙШАНСМРІЇ став можливим завдяки підтримці Посольства США 
в Україні, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Американської 
торговельної палати, Американського дому, Асоціації музичної індустрії Украї-
ни та Ініціативи «Чисте небо».

#ДАЙШАНСМРІЇ – В УКРАЇНІ СТАРТУВАВ НОВИЙ ПРОЕКТ
25 КВІТНЯ В УКРАЇНІ СТАРТУВАВ СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ #ДАЙШАНСМРІЇ, ПОКЛИКАНИЙ ПРИВЕРНУТИ УВАГУ ДО ПРОБЛЕМИ ПОРУШЕНЬ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА 
РОЗВИТКУ ПІРАТСТВА В КІНО-, МУЗИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ, А ТАКОЖ У СФЕРІ ІТ.

Любомир Левицький – режисер, автор проекту  
#ДайШанcМрії

Ідея цього проекту народилася дуже давно, відколи в мене 
почались проблеми з піратами. А вони в мене почались у 2005 

році, коли ми ходили й забирали ящиками на Петрівці свій фільм 
«Штольня». Але оскільки DVD-ера закінчилась і почалась інтернет-ера, ми 
зрозуміли, що просто приходити й забирати ящики DVD  не вийде. Треба 
було придумати щось глобальніше.  У плані піратства в Україні жахлива 
ситуація, тому що практично всі качають безкоштовно, користуються пі-
ратськими ресурсами і не відчувають провини. Ми розуміємо, що заборо-
нити качати контент зараз неможливо, для цього потрібно дуже багато ро-
ків і старань різних органів, законодавства. Наше завдання зараз – звернути 
увагу на цю проблему й викликати в людей хоча б якесь усвідомлення того, 
що доля творчих людей у їхніх руках. Музикант, який пише музику й не 
може собі з цього заробити на хліб, не може собі купити нові струни для 
гітари, це  дуже погано. Ми це повинні розуміти, це дуже важливо. Далі нас 
підтримали наші партнери – US AID, посольство США, Американська тор-
говельна палата і America House. Разом з ними ми девелопили цей проект, 
відзняли три ролики, які будуть транслюватися по телебаченню і в Інтер-
неті. Також ми створили веб-сайт, на якому будемо розширювати список 
легальних ресурсів, де можна законно дивитись і качати контент. 
Якщо молодь зацікавиться цим проектом, то буде сенс його розвивати далі, 
зробити серію великих майстер-класів за участю зірок. Наприклад, взяти 
рок-зірку, поїздити по містах України, провести майстер-класи, щоб ця зір-
ка довела людям, наскільки ці люди важливі для неї. Я можу поїхати як 
кінорежисер чи кінопродюсер, довести людям, наскільки вони мені потріб-
ні, наскільки потрібна ця кооперація, щоб запрацювала машина. Провести 
майстер-класи, записати це все на відео, зробити документальний фільм, і 
цей фільм пізніше показати в школах. Цей проект абсолютно соціальний, 
він не розрахований на будь-який прибуток. Його мета – уможливити обіг 
коштів, реінвестицій. 
Ми хочемо звернути увагу на те, що питання захисту авторських прав дуже 
важливе. Я здивований, чому так слабко підтримує цю тему шоу-бізнес. У 
чомусь я розумію артистів, вони добровільно викладають на піратські ре-
сурси свої нові пісні для того, щоб ці пісні ставали популярними. Насправ-
ді, якби вони перебороли цей момент, то заробляли б у десять разів більше, 
індустрія б розвивалась. Ми би не казали, що в нас немає своєї класної му-
зики, свого класного кіно. Тому треба допомагати людям, давати шанс мрії. 

Олена Фетісова , сценарист, режисер, продюсер
Це дуже персональна справа для мене. Наприклад, фільм «Па-
раджанов», який я зробила в 2013 році, був злитий у мережу в 
перший день його виходу в прокат. До ранку, коли я про це діз-
налась, було десятки тисяч скачувань. З одного боку, мені приємно, 
що цей фільм чекали, але з іншого – скільки ми втратили реальних грошей і ре-
альних глядачів у кінотеатрах. Це мій особистий приклад. Глобально – це дуже 
важливо, і не лише в кіно. Така проблема існує в багатьох галузях. У принципі, 
піратство – це крадійство. З цими потрібно боротися. Саме тому я тут, саме тому 
я дуже підтримую Любомира. Моя донька навіть знімалася в одному з роликів. 
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ДЕБЮТНА «ЗОЛОТА ДЗИҐА» 
20 КВІТНЯ 2017 РОКУ ВВІЙДЕ В ІСТОРІЮ УКРАЇНСЬКОГО КІНО ЯК ДУЖЕ ОСОБЛИВИЙ І ЗНАКОВИЙ ДЛЯ ІНДУСТРІЇ ДЕНЬ, У ЯКИЙ БУЛО ЗАКЛАДЕНО ЗАКОНОДАВЧИЙ ФУНДАМЕНТ 
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО КІНОМИСТЕЦТВА ТА ВПЕРШЕ ВШАНОВАНО ТАЛАНТИ Й ЗАСЛУГИ ВІТЧИЗНЯНИХ КІНЕМАТОГРАФІСТІВ НОВОСТВОРЕНОЮ НАЦІОНАЛЬ-
НОЮ КІНОПРЕМІЄЮ «ЗОЛОТА ДЗИҐА». 
МАЄМО НАДІЮ, ЩО З РОКАМИ НАЦІОНАЛЬНА КІНОПРЕМІЯ СЯГНЕ У ВІТЧИЗНЯНИХ МАСШТАБАХ ПРЕСТИЖУ Й СЛАВИ АМЕРИКАНСЬКОГО «ОСКАРА» І СТАНЕ АТРИБУТОМ ЯКОСТІ 
ТА КАТАЛІЗАТОРОМ КІЛЬКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СТРІЧОК.
ОСНОВНІ ДІЙОВІ ОСОБИ ТА ЯК ДЕБЮТНА «ЗОЛОТА ДЗИҐА» ЗНАЙШЛА СВОЇХ 14 ВОЛОДАРІВ У ОДНОМУ З НАЙКРАСИВІШИХ ЗАЛІВ ГОТЕЛЮ FAIRMONT GRAND HOTEL KYIV –   
У МАТЕРІАЛІ VGL CINEMA. 

СЕРГІЙ ТА ВІКТОРІЯ ТІГІПКИ

ЄЛИЗАВЕТА 

ЮРУШЕВА  

ТА ВЕДУЧИЙ 

ВЕЧОРА  

ОЛЕКСАНДР 

СКІЧКО

АКТОРКА КАТЕРИНА МОЛЧАНОВА

МАША ЄФРОСИНІНА

ЗАСНОВНИКИ ЖУРНАЛУ VGL CINEMA ГАЛИНА ШКУРЕНКО ТА ВІКТОРІЯ ХОТЯНОВА

АРТ-ДИРЕКТОР КІНОПРЕМІЇ АЛІК ШПИЛЮК, ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕК-

ТОР КІНОПРЕМІЇ АННА МАЧУХ

ЄВГЕН ЛЯЩЕНКО, САБІНА АБЛЯЄВА, ВЛАДИСЛАВ РЯШИНАЛЛА ЗАГАЙКЕВИЧ ОТРИМУЄ ВІД ЗАСЛУЖЕНОГО АРТИСТА  

УКРАЇНИ СВЯТОСЛАВА ВАКАРЧУКА «ЗОЛОТУ ДЗИҐУ» ЯК НАЙКРА-

ЩИЙ КОМПОЗИТОР
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ЄЛИЗАВЕТА 

ЮРУШЕВА  

ТА ВЕДУЧИЙ 

ВЕЧОРА  

ОЛЕКСАНДР 

СКІЧКО
НАЙКРАЩИЙ

СЦЕНАРИСТ –

ДМИТРО

ТОМАШ-

ПОЛЬСЬКИЙ,

ФІЛЬМ «МОЯ

БАБУСЯ ФАНІ

КАПЛАН»

ПРОДЮСЕРИ 

ВОЛОДИМИР 

КОЗИР ТА ОЛЕНА 

ФЕТІСОВА, 

ОЛЕНА КОЗИР

НАЙКРАЩИЙ

ДОКУМЕНТАЛЬ-

НИЙ ФІЛЬМ –

«ГОЛОВНА 

РОЛЬ», РЕЖИСЕР

СЕРГІЙ

БУКОВСЬКИЙ

ЛЮДМИЛА ЄФИМЕНКО, ПИЛИП ІЛЛЄНКО

НАЙКРАЩИЙ АНІМАЦІЙНИЙ ФІЛЬМ – «МИКИТА КОЖУМ’ЯКА». РЕЖИСЕР МАНУК ДЕПОЯН, ПРОДЮСЕРИ: ДМИТРО

БЕЛІНСЬКИЙ, ІГОР РОМА, ІРИНА МАНЖОСОВА 

НАЙКРАЩИЙ РЕЖИСЕР (ПРЕМІЯ  

ІМ. Ю. ІЛЛЄНКА) – ТАРАС ТКАЧЕНКО,

ФІЛЬМ «ГНІЗДО ГОРЛИЦІ»

ПРОДЮСЕР СЕРГІЙ ЛАВРЕНЮК ІЗ СИНОМ

ДМИТРО СТУПКА ТА ПОЛІНА ЛОГУНОВА

ЗЛІВА НАПРАВО: FRESH PRODUCTION GROUP – ЮЛІЯ ЧЕРНЯВСЬКА ТА ОЛЕГ ЩЕРБИНА, 

А ТАКОЖ ІННА ГОРДІЄНКО, ЄВГЕНІЯ КРАВЧУК, ТАРАС ТОМЕНКО

НАЙКРАЩА АКТОРКА ДРУГОГО ПЛАНУ – НАТАЛЯ ВАСЬКО, 

ФІЛЬМ «ГНІЗДО ГОРЛИЦІ»

ЮЛІЯ СІНЬКЕВИЧ ТА АНТЕЛЬМ ВІДО
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НАЙКРАЩА АКТОРКА  – РИММА ЗЮБІНА, ФІЛЬМ «ГНІЗДО ГОРЛИЦІ»

ЗЛІВА НАПРАВО: ДИЗАЙНЕРКА ЮЛІЯ ПОЛІЩУК, 

ВИДАВЕЦЬ ІРИНА ТУРБАЄВСЬКА, МАРІЯ ГОЛОВКО

НАЙКРАЩИЙ АКТОР ДРУГОГО ПЛАНУ – МИКОЛА БОКЛАН, ФІЛЬМ   

«ГНІЗДО ГОРЛИЦІ»

НАРОДНА АРТИСТКА УКРАЇНИ ЛАРИСА КАДОЧНИКОВА ОТРИМУЄ ВІД МІНІ-

СТРА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ЄВГЕНА НИЩУКА «ЗОЛОТУ ДЗИҐУ» ЗА ВНЕСОК  

У РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РЕЖИСЕР, СЦЕНАРИСТ ОСТАП КОСТЮК, ПРОДЮСЕР ОЛЬГА БЕСХМЕЛЬНІЦИНА ТА ДАР’Я

ШАПОВАЛОВА – ЗАСНОВНИК ТА КРЕАТИВНИЙ ДИРЕКТОР MERCEDES-BENZ KIEV

FASHION DAYS

СЕРГІЙ ТІГІПКО, СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК, ВОЛОДИМИР ГОРЯНСЬКИЙ З ДРУЖИ-

НОЮ ОЛЕНОЮ ФЕЙСОЮ

КАТЕРИНА ТА ВЯЧЕСЛАВ КИРИЛЕНКИ

ПРОДЮСЕР АННА ПАЛЕНЧУК, РЕЖИСЕР 

ТОНЯ НОЯБРЬОВА

ЛЮБОМИР ТА НАТАЛЯ ЛЕВИЦЬКІ

НАЙКРАЩИЙ 

ХУДОЖНИК-

ПОСТАНОВНИК –

ОЛЕКСАНДР

БАТЕНЄВ, СЕРГІЙ

БРЖЕСТОВСЬКИЙ, 

ФІЛЬМ «МОЯ БАБУ-

СЯ ФАНІ КАПЛАН»

НАЙКРАЩИЙ 

ОПЕРАТОР- 

ПОСТАНОВНИК – 

МИКИТА

КУЗЬМЕНКО,

ФІЛЬМ «ЖИВА 

ВАТРА»

ДИРЕКТОР 

CARTIER 

НАТАЛЯ 

ЛИСТОПАД 

ТА 

ЯНІНА 

НОВІЦЬКА

РЕЖИСЕР 

ОЛЕКСІЙ 

КИРЮЩЕНКО, 

АКТОРКА 

АННА  

КОШМАЛ
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ТАГИР ІМАНГУЛОВ,ЧЛЕН УКРАЇНСКОЇ КІНОАКАДЕМІЇ, ДИРЕКТОР БФ 

ІНІЦІАТИВА ЗА РАДИ МАЙБУТНЬОГО, АЛЬБІНА СМІРНОВА

РЕЖИСЕРИ ВІКТОРІЯ ТРОФІМЕНКО ТА АХТЕМ СЕІТАБЛАЄВ

АКТОР ТА РЕЖИСЕР АНАТОЛІЙ МАТЕШКО

КОМАНДА ОДЕСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ ТА ГІСТЬ  

КІНОПРЕМІЇ

ПРОДЮСЕР МАКСИМ ФІРСЕНКО

ВЛАСНИЦЯ ГАЛЕРЕЇ ARTUKRAINE НАТАЛІЯ ЗАБОЛОТНА

СПЕЦІАЛЬНИЙ

ГІСТЬ 

КШИШТОФ

ЗАНУССІ –

ПОЛЬСЬКИЙ

КІНОРЕЖИСЕР,

СЦЕНАРИСТ ТА

ПРОДЮСЕР

НАЙКРАЩИЙ 

АКТОР – ВІТАЛІЙ 

ЛІНЕЦЬКИЙ 

(ПОСМЕРТНО), 

ФІЛЬМ «ГНІЗДО 

ГОРЛИЦІ». 

«ЗОЛОТУ ДЗИҐУ» 

ОТРИМАВ СИН 

АКТОРА МАКСИМ 

ЛІНЕЦЬКИЙ

НАЙКРАЩИЙ

КОРОТКОМЕТРАЖ-

НИЙ ІГРОВИЙ

ФІЛЬМ –  

«КРОВ’ЯНКА». 

РЕЖИСЕР

АРКАДІЙ НЕПИТА-

ЛЮК, ПРОДЮСЕР

МАКСИМ АСАДЧИЙ

ІРИНА ДАНИЛЕВСЬКА ТА ВОЛОДИМИР НЕЧИПОРУК

VGL#13.indd   49 5/5/2017   2:13:01 PM



50

П О  Т О Й  Б І К  Е К Р А Н А

CI
N

EM
A

  У
КР

А
ЇН

А
  №

13
.2

01
7   

 

КОМПАНІЯ «ТЕХНІКА ДНІПРО» ВЖЕ БАГАТО РОКІВ ЗАЙМАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОБОТИ CONCESSION- БАРІВ 
І ПРОДУКТАМИ FUNFOOD- ІНДУСТРІЇ.
МИ ВІДСТЕЖУЄМО ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, МАЄМО РОЗВИНЕНУ СИСТЕМУ ПОСТАЧАННЯ ВІД НАЙВІДОМІШИХ КОМПАНІЙ СВІТУ І ПРОПОНУЄМО 
ПРОДУКЦІЮ СВІТОВИХ ЛІДЕРІВ І ЛІНІЙКУ НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНИХ ТОВАРІВ.
УСЕ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄ НАМ ВІДБИРАТИ НОВЕ І НАЙКРАЩЕ, ЗНАХОДИТИ ПРАВИЛЬНУ ТОРГОВУ КОНЦЕПЦІЮ, ЩОБ НАШІ КЛІЄНТИ МОГЛИ НАСЛІДУВАТИ 
НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ Й ЗАДОВОЛЬНЯТИ ЗАПИТИ ВІДВІДУВАЧІВ.

Давнє східне прокляття «Щоб ти жив за часів змін» нині набуває особливого 
звучання – ми всі живемо в такий час. Англійською мовою ця фраза звучить 
так: «May you live in interesting times» і її часто цитують відомі політики. Зараз 
уже ведуться дискусії, була ця фраза прокляттям чи, навпаки, побажанням 
своїм нащадкам. Адже час невизначеності й небезпеки – це також і час, який 
відкриває такий величезний простір творчої енергії людини, якого не було 
ніколи раніше. Це час пошуку, експериментів, спроб і, як наслідок, відкриттів 
і досягнень!

Concession – це злиття таких аспектів нашого життя, як бізнес-ідеї, розваги 
і, звичайно ж, гастрономічне задоволення. Ці сфери одночасно вічні й дуже 
динамічні у своєму розвитку. Ось, наприклад, якихось 20-30 років тому 
навіть курка, запечена під ананасом, вважалася  новаторством у кулінарії 
наших господинь. Але світ не стоїть на місці, ми подорожуємо, пізнаємо 
інші культури, кухні, ідеї і ось – поєднання таких протилежних смаків, як 
солодке й солоне, в одній страві вже не здається нам дивиною. Ми подаємо 
до столу м’ясо з ягідними соусами, додаємо в салати найсміливіші солодкі 
фруктові ноти, а сирне плато вже не мислимо без меду, винограду й горіхів. 
Навіть знаменитий «Снікерс» – це солоні горіхи з шоколадом! Сьогодні ці 
смаки, поєднані разом, не тільки не вважаються антагоністами, але й стали 
партнерами, вони доповнюють, допомагають розкрити якості один одного, 
створюючи нове спільне звучання. 

«Так про що ж стаття? – поцікавиться  квапливий читач. – І при чому тут Con-
cession і зміни?» Пробач, гурмане! Але без такого гастрономічного екскурсу 
ми не могли познайомити тебе з новинкою українського Concession і відомим 
світовим трендом – попкорном Chicago Mix! 

Суміш Chicago Mix винайшла власниця американської компанії Candyland 
Бренда Лемб у 1988 році й через 4 роки, у 1992-му, зареєструвала федеральну 
торгову марку. Чому саме Chicago Mix? У своїх інтерв’ю Бренда говорить, що, 
назвавши таку яскраву суміш ім’ям невеликого міста, вона навряд чи надала 
б їй такої блискавичної популярності. У творця цього міксу він асоціюється 
з вогнями, масштабом, суперечностями такого неординарного мегаполіса, як 
Чикаго. Chicago Mix для її компанії залишається бестселером із щорічним 
доходом не менше $5 млн.

І попри те що Chicago Mix є зареєстрованою торговою маркою, цю назву не 
менш успішно використовують такі монстри попкорн-індустрії, як Garret 
Popcorn і G.H.Creators, іноді вуалюючи яскраву оригінальну назву під Garret 
Mix або Chicago City Mix, що не заважає гурманам розпізнавати улюблений 
продукт.

Chicago Mix (або Chicago City Mix) - must have для американського 
гастрономічного туриста. Це трендові ласощі нарівні з класикою американської 
кухні, такою як стейки або бургери. Тому, прокладаючи маршрути вулицями 

Чикаго, Нью-Йорка або таких невеликих містечок, як Цинциннаті або 
Нейплс, справжній гастрономічний турист просто зобов’язаний заглянути в 
спеціалізований магазин попкорна й прихопити порцію новаторського снека 
не лише собі, але й у подарунок друзям як заморську дивину.

Але Америка далеко, а любителі попкорна напевно захочуть спробувати Chi-
cago Mix уже сьогодні. І це можливо: для своїх клієнтів «Техніка Дніпро» 
розробила декілька базових рецептів, щоб потішити новинкою відвідувачів, 
зробити для них звичний попкорн невеликою gourmet- пригодою, подарувавши 
абсолютно нові смакові враження.

Здавалося б, нічого нового: давно вподобаний усім сирний попкорн, змішаний 
з ніжним і хрустким карамелізованим. Але новаторство полягає в тому, 
що, опинившись в одній порції, ці два смаки отримали друге народження, 
доповнивши один одного, підкресливши ті нотки, які раніше залишалися 
непоміченими.

Про смаки можна сперечатися: одні говорять, що родзинка Chicago Mix 
у контрастності, інші вважають, що, навпаки, сир і карамель впливають 
одночасно на різні рецептори, створюють багатство смаку тим, що 
зрівноважують один одного. Знавці говорять, сирні й карамельні кульки 
треба смакувати по черзі, тоді відчуття будуть гостріші. З ними сперечаються 
інші поціновувачі, заявляючи, що тільки поклавши в рот дві кульки разом, 
можна відчути справді незабутній смак. І всі вони сходяться лише в одному: 
одного разу з’єднавши для себе смаки сирного й карамельного попкорна, Ви 
назавжди полюбите ці надзвичайні ласощі.

Але не так все просто, як може здатися на перший погляд. Не кожен шматочок 
сиру з карамелькою може стати Chicago Mix! Адже основою для нанесення 
цих смаків є першокласне американське зерно «Vogel», яке, розкриваючись 
бездоганною кулькою, надає ніжного смаку як сиру, так і карамельній глазурі, а 
також є ідеальною базою і для карамелізації, і для покриття сирною сумішшю. 
Також мають величезне значення використовувані інгредієнти: карамель має 
бути вершковою, ніжною і хрусткою, вона повинна не склеювати кульки, 
а робити їх легкими намистинками з ароматним покриттям. Для сирної 
суміші також потрібні компоненти, які збережуть смак сиру, його гостроту й 
пікантність. 

Компанія «Техніка Дніпро» з радістю запропонує своїм клієнтам як рецепти 
й способи подання нового трендового попкорна, так і найкращі інгредієнти, 
підібрані й розроблені спеціально для такого вишуканого поєднання. Будучи 
ексклюзивним дилером ТМ «Vogel» і представником світових лідерів 
попкорн-індустрії, ми не лише пропонуємо Вам розвиток нових напрямів fun-
food-індустрії, але й модернізацію і поліпшення давно вподобаних ласощів, 
які стали класичними.

ГАРМОНІЯ
ПРОТИЛЕЖНОСТЕЙ
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ЯК ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВИХ МЕНЮ DIGITAL SIGNAGE 
ПІДВИЩИТИ ПРИБУТКОВІСТЬ БІЗНЕСУ НА 10-15 % І БІЛЬШЕ
Вибираючи між використанням статичного «сітілайта» або динамічного циф-
рового меню, власники й керівники бізнесу задаються питаннями: 
- Як це працює? 
- Чи працюватиме в нашому сегменті бізнесу? 
- Як обчислити ефективність від впровадження цифрових меню? 
Давайте детально розберемося в цих питаннях.

ОСОБЛИВОСТІ Й РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ DIGITAL SIGNAGE
За останні п’ять років ринок цифрових вивісок Digital Signage виріс у де-
кілька разів, а дослідження міжнародних компаній підтверджують високу 
ефективність використання цифрових меню у сфері HoReCa і Entertainment. 
Практика реалізованих проектів «Innovative DMC» показує, що зростання 
прибутку компаній, які обрали саме таке рішення, у середньому складає 10-
15 % і більше. Як правило, такі результати досягаються при виконанні трьох 
основних вимог : 
1. Використання професійного програмного забезпечення, що дозволяє цен-
тралізовано керувати аудіо- і відеоконтентом і має гнучкі можливості інтегра-
ції із стороннім ПЗ.
2. Застосування яскравих (бажано професійних) цифрових носіїв: моніторів, 
LED-панелей, проекційних систем – для найбільш якісної презентації асор-
тиментної і цінової політики закладу.
3. Високоякісний динамічний контент, основна мета якого полягає в привер-
танні уваги споживача й провокації «імпульсивної купівлі». Левова частка 
успіху цифрових меню – саме контент!

Один з найбільш важливих чинників для прийняття рішення з боку інвестора 
–показник повернення інвестицій (Return On Investment) від впровадження 
цифрових вивісок. ROI від впровадження цифрового меню, наприклад, у рес-
торані із системою самообслуговування (Self Service) у середньому складає 
18-26 місяців. Грамотно побудована маркетингова стратегія і використання 
трьох вищеперелічених факторів стають основою для: 
- зростання кількості транзакцій, що проводяться;
- збільшення суми середнього чека і їх кількості;
- зростання продажів високомаржинальних товарів і послуг;
- приросту продажів КОМБО і спеціальних пропозицій;
- скорочення часу прийняття рішення про купівлю;
- підвищення впізнаності бренда за рахунок WOW-ефекту.

НОВА ВЕРСІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ IDS® ВІД «INNOVATIVE DMC»
У березні 2017 року компанія «Innovative DMC» презентувала реліз нової 
версії програмного забезпечення iDS®. Тепер для впровадження цифрових 
вивісок потрібні тільки:
- професійний монітор; 
- ліцензія програмного забезпечення iDS®; 
- якісний контент;
- доступ до Інтернету. 
Усе настільки просто, що на запуск системи знадобиться від 15 до 30 хв.
 
Серед безлічі функцій і переваг нової версії ПЗ – можливість стабільної пе-
редачі даних з використанням навіть вузьких 3G-каналів або Wi-Fi модулів. 
Версія «Cloud» рішення iDS® дозволяє виключити збої, пов’язані з викорис-

танням апаратного забезпечення: маршрутизаторів, серверів, медіаплеєрів 
і так далі. Необхідність у прокладенні сотень метрів UTP/FTP кабелів теж 
втрачає актуальність, оскільки для передачі даних може використовуватися 
Wi-Fi.

Розглядаючи можливість переходу на застосування цифрових вивісок, клієн-
ти компанії «Innovative DMC» можуть скоротити до 30 % загального обсягу 
запланованих інвестицій тільки на побудову інфраструктури.
Ефективність впровадження цифрових меню також зумовлена гнучкими 
можливостями програмного забезпечення нового покоління. Додатковою 
перевагою є мінімізація часових і фінансових витрат на запуск і проведення 
рекламних кампаній різних масштабів. Наприклад, зміна ціни або додавання 
нової пропозиції здійснюється шляхом натиснення декількох клавіш, а онов-
лення змін відбувається в найкоротші терміни або за розкладом.

Використовуючи функцію «Майстер побудови звітів», адміністратор може 
швидко згенерувати й відправити рекламодавцеві звіт про проведення ре-
кламної кампанії: кількість показів, охоплення цільової аудиторії або ефек-
тивність рекламної кампанії. Тут також передбачена можливість online-мо-
ніторингу роботи всієї системи і кожного монітора окремо, що критично 
важливо для мережевого бізнесу. Детальна інформація про всі можливості 
й переваги нової версії програмного забезпечення iDS® завжди доступна на 
сайті www.idmc.com.ua.
 

«INNOVATIVE DMC» – НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
Перехід на використання цифрових вивісок Digital Signage в Україні не-
стримно набирає оберти. Компанії-першопроходці ВЖЕ підтверджують під-
вищення кількісних і якісних показників від застосування цифрових меню 
у своїх закладах. Усе більше компаній у різних сферах і напрямках бізнесу 
відмовляються працювати по-старому, тому, зваживши всі ризки й вигоди, ви-
бирають ефективні рішення компанії «Innovative DMC».

Ключові принципи нашої роботи : 
- простота;
- надійність; 
- доступність;
- висока ефективність.

На ринку інноваційних технологій, що стрімко розвивається, важливо мати 
вміння передбачати й випереджати споживчі запити. Нам це вдається, що під-
тверджують результати більш ніж чотирирічної діяльності – зростання при-
бутку й успіх клієнтів «Innovative DMC».

WWW.IDMC.COM.UA
youtube.com/InnovativeDMC
facebook.com/InnovativeDMC
вул. Клінічна, 23-25, м. Київ, Україна
Тел.  38(044) 465-77-10
Моб.  38(067) 813-18-63
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Назва (дистриб’ютор) Екрани Збори, млн грн  Дата

Співай / Sing / B&H 301 52 202 292 29.12.2016

50 відтінків темряви / Fifty Shades Darker / B&H 305 42 445 151 09.02.2017

Бебі Бос / The Boss Baby / UFD 288 42 529 081 23.03.2017

Красуня і Чудовисько / Beauty and the Beast / B&H 330 41 446 278 16.03.2017

Кредо вбивці / Assassin's Creed / UFD 301 39 456 890 05.01.2017

Логан: Росомаха / LOGAN / UFD 274 37 010 724 02.03.2017

Конг: Острів Черепа / Kong: Skull Island / Кіноманія 326 34 467 757 09.03.2017

Велика стіна / The Great Wall / B&H 306 31 828 976 02.02.2017

Три ікси: Реактивізація / B&H 288 31 815 163 19.01.2017

Пробудження / Passengers / B&H 224 30 446 178 29.12.2016

Привид у броні / Ghost in the Shell / B&H 318 23 500 100 30.03.2017

Слуга народу 2 / Ukrainian Film Distribution 211 22 742 064 29.12.2017

Форсаж 8 / The Fate of the Furious / B&H 319 22 301 118 13.04.2017

Спліт / Split / B&H 197 16 658 445 16.03.2017

Джон Уїк 2 / John Wick: Chapter Two / UFD 169 15 745 946 09.02.2017

Назва Кінотеатри Збори, млн $  Дата

Beauty and the Beast / Buena Vista 4 210 454 649 751 17.03.2017

Logan / 20th Century Fox 4 071 221 628 647 03.03.2017

The LEGO Batman Movie / Warner Bros 4 088 173 408 418 10.02.2017

Kong: Skull Island / Warner Bros. 3 846 161 246 181 10.03.2017

Split / Universal 3 373 137 818 960 20.01.2017

The Boss Baby / 20th Century Fox 3 829 116 323 907 31.03.2017

Fifty Shades Darker / Universal 3 714 114 434 010 10.02.2017

The Fate of the Furious / Universal 4 310 100 181 640 14.04.2017

John Wick: Chapter Two / Lionsgate / Summit 3 113 91 751 134 10.02.2017

Power Rangers / Lionsgate 3 693 80 563 748 23.03.2017

A Dog's Purpose / Universal 3 178 64 008 900 27.01.2017

The Shack / Lionsgate / Summit 2 888 56 124 060 03.03.2017

xXx: Return of Xander Cage / Paramount 3 651 44 898 413 20.01.2017

Ghost in the Shell / Paramount 3 440 37 023 283 31.03.2017

Monster Trucks / Paramount 3 119 33 370 166 13.01.2017

Назва (дистриб’ютор) Копії Збори, млн $  Дата

Викинг / Централ Партнершип 2 600 27 018 393 29.12.207

Босс-молокосос / The Boss Baby / Двадцатый Век Фокс СНГ 1 282 25 934 908 23.03.2017

Пассажиры / Passengers / WDSSPR 2 265 18 476 415 22.12.2016

Зверопой/ Sing / UPI 1 589 17 480 747 02.03.2017

Логан /Logan / Двадцатый Век Фокс СНГ 1 200 17 278 718 02.03.2017

Кредо убийцы / Assassin's Creed / Двадцатый Век Фокс СНГ 1 268 16 708 643 05.01.2017

Красавица и чудовище / Beauty and the Beast / WDSSPR 1 327 14 755 102 16.03.2017

Форсаж / The Fate of the Furious / UPI 1 470 14 142 317 13.04.2017

На пятьдесят оттенков темнее / Fifty Shades Darker / UPI 1 348 13 195 816 09.02.2017

Великая стена / The Great Wall / UPI 1 228 11 189 564 16.02.2017

Конг: Остров черепа / Kong: Skull Island / Каро-Премьер 1 283 10 982 692 09.03.2017

Три икса: Мировое господство / xXx: Return of Xander Cage / Централ Партнершип 2 087 10 400 036 19.01.2017

Сплит / Split / UPI 749 10 030 662 16.03.2017

Джон Уик 2 / John Wick: Chapter Two / Централ Партнершип 1 151 6 395 669 09.02.2017

Обитель зла: Последняя глава / Resident Evil: The Final Chapter / WDSSPR 1 170 6 298 878 10.02.2017

НАЙКАСОВІШІ РЕЛІЗИ УКРАЇНСЬКОГО КІНОПРОКАТУ 2017 Р.

НАЙКАСОВІШІ РЕЛІЗИ КІНОПРОКАТУ США 2017 Р.

НАЙКАСОВІШІ РЕЛІЗИ РОСІЙСЬКОГО КІНОПРОКАТУ 2017 Р.
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21 квітня в Києві відбулася вже третя щорічна весняна (не плутати з осінньою) міжнародна кон-
ференція-скринінг FORMAT SHOW Spring Edition 2017. Про те, що обговорювали учасники заходу, 
а також які нові формати були їм продемонстровані цього разу, ми й розповімо в сьогоднішній 
оглядовій статті.
Відкрив конференцію керівник аналітичного відділу компанії Media Resources Management Артем 
Вакалюк доповіддю про останні тенденції світового форматного ринку. Одним з ключових трендів 
останнього року, за його словами, стало усвідомлення й прийняття міжнародними формат-де-
велоперами й дистриб’юторами того факту, що в пошуках «наступного великого хіта» (The Next 
Big Thing) нині навряд чи варто сподіватися на повторення рекордів хітів минулих років з позиції 
можливої кількості їх міжнародних адаптацій. Звісно, всім хочеться, щоб формат був проданий і 
адаптований на сотні й більше ринках (як це сталося, наприклад, з Who Wants to Be a Millioner), ну 
або хоч б більше ніж на п’ятдесяти територіях (а таких форматів існує на сьогодні більше дюжини, 
наприклад: Deal or No Deal, The Survivor, Big Brother, Pop Idol, Top Model, Got Talent та ін.). Нині 
форматчики все частіше сходяться на думці, що показник двадцять територій для новоствореного 
формату – справжня перемога, а тридцять і більше локальних адаптацій по праву можна вважати 
супер-успіхом. І справа тут не в якості креативу або цікавості тих чи інших форматів, а в тому, 
що міжнародна форматна індустрія останнім часом кардинально змінилася. Відбулася низка ве-
ликих і знакових зливань і поглинань, було започатковано багато міцних і креативних стартапів, 
конкуренція на ринку посилилася до межі, підживлюючись виходом на міжнародну арену нових 
гравців з нових (раніше не помітних у форматному бізнесі) територій. Але про все по черзі.
Міжнародний форматний ринок став настільки містким і різноманітним, що часто важко (а іноді 
практично неможливо) зрозуміти, хто, що і де першим презентує. Якщо раніше,  років 10 тому, 
наприклад, досить було стежити за каталогами й бібліотеками десятка форматних мейджорів і 
ще двох десятків «трохи дрібніших» форматчиків, то тепер усе частіше виникають ситуації, що 
на той чи інший ринок дистриб’ютори привозять свої оновлені каталоги, у яких пильний погляд 
покупця відразу ж знаходить декілька «копій» або «клонів» з мінімальними відмінностями. Тобто 
відразу декілька дистриб’юторів фактично одночасно презентують ринку одну й ту саму ідею (з 
незначними варіаціями стосовно її практичної реалізації). Але в кожного з них ця ідея коштує 
по-різному. Так що покупці вільні самі вибирати, у кого її купити, що призводить до прогнозова-
ного зниження середніх цін на ліцензування нових форматів. Логічно, що «молодий і амбітний» 
незалежний дистриб’ютор намагатиметься закрити угоду за будь-яких умов – для таких компаній 
сам факт першої проданої ліцензії за кордон означає набагато більше, ніж дохід, отриманий від 
укладення оборудки. Гіганти й мейджори форматного ринку на подібні угоди йдуть ой як неохоче, 
якщо взагалі йдуть. Відповідно, перевищення пропозиції над попитом веде до прогнозованого 
зниження середньої вартості товару. 
До речі, про мейджорів і амбітних новачків. Слід вказати ще одну відмітну тенденцію останніх 
років – це низка великих угод між великими компаніями. За прикладами далеко ходити не 
будемо, наведемо тільки декілька найбільш гучних. Стартом нової хвилі злиття, поглинань і ре-
брендингу на форматному ринку можна умовно назвати 2011 рік, коли британську Shine Group 
придбала News Corp (тепер 21st Century Fox) Руперта Мердока за $411 млн. Далі був 2012 рік, 
коли нідерландська 2waytraffic International припинила існувати як бренд і була перейменова-
на в Sony Pictures Television International Formats. До цього, правда, 2waytraffic ще у 2008 році 
була викуплена однією з «доньок» SPTI, але все-таки до 2012 року продовжувала працювати на 
ринку під власною вивіскою.
У 2014 році з міжнародної форматної арени зникла ще одна знакова фігура – голландська 
Eyeworks була викуплена американською Warner Bros. Television Group і ребрендована в 
Warner Bros. International Television Production. Сума угоди тоді склала $273, 3 млн. Але куди 
важливішою подією на форматному ринку в 2014 році стала звістка про злиття таких двох фор-
матних гігантів, як голландська Endemol і британська Shine Group. У нове підприємство, що 
розпочало свою роботу 1 січня 2015 року під вивіскою Endemol Shine Group, також увійшла 
американська CORE Media Group.
У 2015 році стартувало масштабне об’єднання французьких Zodiak Media і Banijay Group, яке за-
вершилося на початку 2016 року, внаслідок чого капіталізація об’єднаної групи перевалила за  
$1 млрд. Правда, з брендом Zodiak (так само, як і з добре відомим і розкрученим брендом Zodiak 
Kids) на міжнародному форматному ринку довелося попрощатися. Зауважимо, що до цього сама 
Zodiak була досить активним «скупником»: однією з найзнаменніших її угод було придбання бри-
танської RDF Media в 2010 році за $220 млн. Також 2015 рік був примітний тим, що британська 
медіакомпанія ITV plc. домовилася про купівлю активів медіахолдингу Talpa Media, заснованого і 
керованого відомим медіамагнатом Джоном де Молом (John de Mol). Вартість угоди склала біль-
ше £500 млн. При цьому де Мол зберіг 33 %-ву частку в голландському мовцеві SBS. Купівля стала 
для ITV найбільшою зарубіжною інвестицією після придбання в травні 2014 р. американської про-
дакшн-групи Leftfield Entertainment за $360 млн. 
У процесі численних злиттів і поглинань на ринку з’явилася певна кількість «вільного креативного 
потенціалу», тобто професіоналів, яким з тих чи інших причин у новостворених об’єднаних групах 
не знайшлося місця, що відповідало б їхнім амбіціям. Саме цей креативний клас і став на чолі 
багатьох створених за останню п’ятирічку стартапів у сфері дистриб’юції аудіовізуального кон-
тенту, у тому числі й форматів. Володіючи професійною експертизою й маючи досвід, здобутий 
у велетенських міжнародних корпораціях, нові дрібні інді-продюсери і дистриб’ютори складають 
серйозну конкуренцію гігантам, оскільки вони гнучкіші й поступливіші. Гіганти ж після великих 
структурних змін зосереджені більше не на пошуку нових креативних ідей, а на зведенні каталогів 
воєдино, підгонці двох раніше окремих бізнесів під одні нові корпоративні стандарти.
Також, говорячи про тенденції форматної індустрії, варто відмітити активізацію на міжнародній 

арені нових країн-експортерів. Наприклад, якщо ще кілька років тому більше половини міжна-
родного форматного пирога належала всього двом країнам – Нідерландам і Великобританії, то 
в пошуку нових нестандартних рішень і креативних ідей погляди покупців останніми роками все 
частіше звертаються до дистриб’юторів з таких країн, як Ізраїль і Туреччина. Непогано показує 
себе на міжнародній арені й Скандинавія. Усе активнішими стають Японія і Корея. З приємного: 
Україну також стали все частіше відмічати  як експортера форматної і готової продукції.
Ще серед помітних трендів форматного ринку не можна не виділити все більший вплив нових 
технологій, що дозволяють залучати глядача не лише на етапі голосування за того чи іншого учас-
ника, але й у сам процес «проходження випробування», аналогічного тому, що випадає учасникові 
того чи іншого шоу, разом з ним у режимі реального часу або ж у створення сюжетних ліній, за 
якими розвиватиметься дія наступної програми. Глядач стає співтворцем історії, а не просто сто-
роннім спостерігачем. 
Якщо ж говорити про тенденції самих форматів, їх жанрів, видів, етапу готовності, то варто відмі-
тити повернення інтересу міжнародних форматчиків до так званих «паперових форматів» (paper 
formats) – у каталогах дистриб’юторів усе частіше можна зустріти свіжі формати, реалізовані тіль-
ки «на папері» (максимум – у трейлері), але ще не адаптовані в жодній країні світу. Також досить 
помітним є інтерес з боку форматчиків і мовців до дітей і людей похилого віку як учасників шоу.
З позиції перспективи розвитку ринку телевізійних форматів досить пізнавальними й цікавими є 
дані опитування С21 Formats Survey, що проводиться британським виданням С21. Усього в опиту-
ванні щорічно бере участь більше двох сотень керівників телевізійних, продакшн- і дистриб’ютор-
ських компаній (як вищої, так і середньої управлінської ланки, так звані executives, тобто люди, що 
безпосередньо приймають рішення). Вони відповіли на запитання стосовно основних чинників, 
що заважають розвитку бізнесу, назвали найбільш «оптимальні» часові слоти для форматних 
адаптацій, поділилися намірами з нарощування своїх контент-бібліотек і так далі. Проте найціка-
вішими, на думку нашої редакції, є припущення європейських управлінців стосовно популярності 
тих чи інших жанрів форматів у найближчому майбутньому.
Так, за даними опитування, найближчими роками досить істотно зростатиме популярність таких 
форматних жанрів, як ігрові шоу, серіальні формати (scripted drama), фактуажно-розважальні 
формати й  змагальні телешоу. 

ЯКІ ЖАНРИ ФОРМАТІВ БУДУТЬ НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНІ В НАЙБЛИЖЧОМУ МАЙБУТНЬОМУ?

Також дуже цікаві результати опитування представників формат-індустрії стосовно 
їхніх страхів щодо майбутнього їх бізнесу. Виявилося, що найбільше форматчики по-
боюються скорочення закупівельних цін з боку мовців, а також того, що мовці стануть 
розвивати свої власні формати, а не ліцензувати їх.

НАЙБІЛЬШІ СТРАХИ ФОРМАТЧИКІВ

Сіткоми 

Наука й технології 

Вокальні

Шоу побачень

Комедійні

Постановочні реаліті

Драматичні серіали

Фактуажно-розважальні

Тревел

Кулінарні

Ігрові

Талант-шоу

Змагальні

Реаліті

ВЕСНЯНИЙ FORMAT SHOW. ЩО НОВОГО?

Канали переключаться з несценарних форматів на серіали

Різноманітність схожих форматів уб’є інтерес глядача

Мовці почнуть розвивати власні формати, а не ліцензувати їх

Цифрові медіа й Інтернет

Доступ до нових ідей форматів

Позбавлення діджитал-прав мовцями

Консолідація продакшн-сектора

Інтелектуальне піратство

Зниження закупівельних цін з боку мовців
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Далі без зайвих слів перейдемо до опису тих форматів, скринінг яких пройшов у рамках 
FORMAT SHOW Spring Edition 2017.
«Молоде кохання» (Young Love, дистриб’ютор CreateIt, Ізраїль, паперовий формат). Це 
нове дейтинг-шоу, учасниками якого є троє звичайних самотніх людей, чиї спроби знайти 
супутника самостійно провалилися. Вони збираються на перше побачення, але незви-
чайне! Оскільки досі вони не змогли добитися другого побачення самостійно, цього разу 
помічником у них буде дитина, що шепоче їм на вухо, як поводитися й що говорити. «Мо-
лоде кохання» – шоу про те, що буде, коли у світ знайомств приходять діти. Чи готові ви 
закохатися тепер?
«Ігрове побачення» (Play Date, дистриб’ютор Armoza Formats, Ізраїль, паперовий фор-
мат). Це веселе доку-реаліті, у якому візьмуть участь незнайомі між собою сім’ї, завдан-
ням яких стане організація так званого «ігрового побачення». Дія кожного епізоду розгор-
тається в новому будинку, де один з батьків і всі діти запланували погратися. Поки діти 
пустують, батьки непомітно за ними спостерігають і мають шанс побачити своїх нащадків 
з нового боку. У кінці сім’я з найвищим рейтингом отримує шанс поїхати в довгоочікувану 
відпустку. 
«Батьківські поради для чайників» (Parenting for Idiots, дистриб’ютор Sony Pictures 
Television International, прем’єра – Channel 4, Великобританія, лютий 2017). Це розва-
жальне шоу, яке висвітлює різноманітні сторони сучасного виховання, а також з гумором 
розповідає про невідповідність батьківських очікувань і суворої реальності, повної не-
досипань, брудних підгузків, істерик і переживань про здоров’я. Для того щоб пережити 
подібне, потрібні сталеві нерви. У проекті взяли участь знамениті мами й тата – від Джо-
натана Росса, Віка Рівза й Фреді Флінтоффа до Кері Фішер, Кетрін Райан і Саллі Філліпс. 
Вони розкажуть історії про те, як росли їхні власні діти. Бездітні знаменитості, такі як 
Джеймі Лейн і Джанет Стріт Портер, у свою чергу, спробують себе у вихованні чужих дітей.
«Новий початок» (A Whole New Beginning, дистриб’ютор Talpa Global, прем’єра – RTL 4, 
Нідерланди, січень 2017). Це реаліті-шоу, у якому три сім’ї дістають можливість реалізува-
ти свою заповітну мрію. Вони повинні залишити свій дім, продати всі свої речі й переїхати 
в красиве віддалене місце в Південній Америці, де їм дається рівно рік для створення 
абсолютно нового життя –з нуля! Кожна сім’я отримує ділянку землі й певну суму грошей. 
Їх власний банківський рахунок, включаючи гроші, які вони виручили, продаючи свої старі 
речі, заморожуються на цілий рік. 
«Привіт із 19хх» (Greetings from the 19xx, дистриб’ютор Lecter Media, Бельгія, паперовий 
формат). У «Привіт з 19хх» знаменитості разом зі своїми сім’ями повертаються в рік, коли 
їм виповнилося дванадцять років. Вони залишають свої смартфони і їдуть на старому ав-
томобілі без GPS у будинок, який обставлений так, як ніби час зупинився. Тут вони живуть 
так само, як тоді. Разом дивляться телевізійні шоу і слухають хіти свого дитинства. Учас-
ник знову переживає свою молодість, тоді як діти намагаються розібратися в гаджетах, 
іграшках і технологіях того часу. «Привіт із 19xx» – шоу, яке зближує сім’ї і намагається 
відповісти на запитання, чи дійсно в давні добрі часи було краще, ніж тепер. 
«Це моя мама» (This is My Mom!, дистриб’ютор TV Tokyo, прем’єра – TV Tokyo, Японія, 
січень 2017). Це розважальне шоу, учасниками якого є молоді люди, яких знімальна ко-
манда зустріла на вулиці. Їх просять представити своїх матерів по телевізору. Матусь ми 
бачимо в той момент, коли їхні діти несподівано приходять додому разом з цілою знімаль-
ною групою. Але трапляються не лише комічні ситуації. Наприклад, дівчина, що шістнад-
цять років не бачила матір, вирішує відвідати її, або транс-дівчина з’являється на порозі 
власного будинку після операції з корекції статі. Передача присвячена проблемам мате-
рів і дітей, й іноді навіть дає можливість виправити зіпсовані стосунки. 
«Хочеш на нас одружитися»? (Do You Want to Marry Us, дистриб’ютор Talpa Global, 
прем’єра – RTL 4, Нідерланди, березень 2017). У цьому ігровому шоу дві пари змагаються 
за головний приз– весілля мрії. У обох пар є діти від попередніх стосунків. Тепер прийшов 
час офіційно стати однією великою щасливою сім’єю. Шоу розпочинається з моменту 
двох пропозицій руки й серця, ініціаторами яких є діти. На другому етапі на два величезні 
«весільні торти» саджають десять членів родин учасників, і коли якесь чергове завдання 
провалене, то відкривається люк і члени сім’ї вибувають. Пара, яка перемагає, виграє  
25 тис. євро.  
«Полюбити очима» (Eye Love You, дистриб’ютор Global Agency, прем’єра – ATV, Туреччи-
на, серпень 2017). Концепція цього дейтинг-шоу проста: чотири учасники змагаються між 
собою за шанс на побачення з дівчиною. Дівчина ж не знає, який вигляд мають гравці – їй 
пропонується постежити за холостяцьким життям за допомогою спеціальної камери (від 
першої особи), яка показує світ їх очима. З ким вона захоче зустрітися особисто? Новий 
світ знайомств став технологічнішим, і Eye Love You продемонструє, як нові технології 
допоможуть знайти кохання. 
«Гра клонів» (Game of Clones, дистриб’ютор The Story Lab, прем’єра – E4, Великобританія, 
лютий 2017). Це дейтинг-шоу, у якому гравець створює «цифровий аватар» свого ідеаль-
ного партнера й визначається з вимогами до нього. Після цього гравцеві пропонується 
провести один тиждень з вісьмома людьми, які максимально відповідають вказаним ви-
могам. Вісім перспективних партнерів дуже схожі між собою. Вони мають пройти через 
серію випробувань, які вибирає гравець. У кожному епізоді вибуває один конкурсант, поки 
не залишаються троє. Гравець повинен вибрати того, з ким він піде на реальне побачення, 
заздалегідь повідомивши двом іншим про програш через відеозвернення. 
«Одна ніч з колишньою» (One Night with My Ex, дистриб’ютор TwoFour Rights, прем’єра 

– Channel 5, Великобританія, березень 2017). Це розважальне реаліті-шоу, у якому парт-
нери, які давно розлучилися з різних причин, мають шанс почати наново. На двадцять чо-
тири години вони селяться в квартиру, обладнану камерами, щоб поговорити про минуле й 
обговорити причини невдалих стосунків. Пари повинні прийняти рішення – рухатися далі й 
зустрічатися з іншими людьми або ж спробувати воскресити своє кохання. 
«Секс-плівка» (Sex Tape, дистриб’ютор Armoza Formats, Ізраїль, паперовий формат). Як 
би ви себе почували, переглядаючи власне секс-відео? Тепер уявіть собі, що інші люди 
дивляться його з вами. Змогли б ви поліпшити ваші стосунки, поділившись своїми найін-
тимнішими моментами з іншими? У цьому експериментальному шоу кожного тижня три 
пари намагатимуться виправити свої стосунки за допомогою нової терапії. Вони знімати-
муть своє любовне життя цілий тиждень – проблеми, близькість і секс. Адже, якщо в ліжку 
є проблема, то є проблема в стосунках. Потім вони зустрічаються з двома іншими парами 
й під керівництвом провідного секс-терапевта показують свої стрічки один одному! Ми 
побачимо їх початкові реакції – від сміху до конфліктів і сліз. Чи допоможе нова перспек-
тива поліпшити їх стосунки? 
«Самотня королева краси» (Beauty Queen and Single, дистриб’ютор Sony Pictures 
Television International, прем’єра – BBC One Northern Ireland, Північна Ірландія, березень 
2017). Безліч дейтинг-шоу побудовані на ідеї змагання, де учасниці показані в «повній бо-
йовій готовності» – з професійно зробленими зачісками й макіяжем. Це шоу дає можли-
вість подивитися на жінок з іншого боку. Королева краси з Північної Ірландії наважується 
продемонструвати себе справжню на серії побачень, щоб побачити, чи зможе вона вста-
новити глибший зв’язок, не залежно від зовнішнього вигляду, з потенційним партнером. У 
шоу бере участь колишня міс Ірландія Ребека Магуайр. Учасники йдуть на п’ять побачень, 
під час яких їм не дозволяється використовувати мейкап або одягати красивий дизайнер-
ський одяг. 
«Готель Романтик» (Hotel Römantiek, дистриб’ютор The New Flemish Primitives, прем’єра 
– VIER, Бельгія, лютий 2017). Це реаліті-шоу, у якому група літніх людей у пошуках нових 
стосунків вирушає в подорож. Гравці беруть участь у різних заходах, і щоночі одна щасли-
ва пара вирушає в будиночок у лісі для романтичної вечері. У кінці проекту ми дізнаємося, 
хто повернеться додому з порожніми руками, а хто проведе ще декілька романтичних днів 
з новим коханням.
«Канікули з дідусем» (Spring Break with Grandad, дистриб’ютор Viacom International 
Media Networks, прем’єра – MTV, США, лютий 2017). Молоді люди проводять чотири тижні 
на розкішній віллі разом зі своїми бабусями й дідусями. У них є можливість влаштовувати 
грандіозні вечірки під час весняних канікул, але присутність родичів може дещо зменши-
ти їх запал. Чи зможуть старшокласники організувати вечірку року під пильним наглядом 
своїх бабусь і дідусів? А веселитися треба, як останній раз в житті, адже той, чия вечірка 
буде недостатньо крутою, повертається додому. 
«Остання четвірка» (The Final Four, дистриб’ютор Armoza Formats, Ізраїль, паперовий 
формат). Це вокальне талант-шоу, яке починається з того епізоду, яким більшість інших 
вокальних шоу закінчуються. Уже відібрана четвірка найкращих вокалістів повинна зма-
гатися за звання суперзірки сезону. Учасники житимуть, як VIP-персони, упродовж усього 
шоу. Але! У кожному епізоді нові претенденти спробують вкрасти місце одного з четвірки. 
Будь-хто з бажаючих може стати учасником конкурсу в будь-який час, відправивши пові-
домлення до спеціального додатка, але тільки найталановитіші зможуть заперечити пра-
во чотирьох фіналістів на місце під сонцем. На цьому етапі, до речі, фіналісти з четвірки 
виступатимуть суддями (разом з професійними суддями, звичайно) для претендентів. Хто 
зуміє завоювати серця глядачів і утриматися на своєму місці? І хто стане переможцем у 
фіналі сезону, коли останні чотири учасники змагатимуться один з одним? 
«Битва хітів» (Battle of the Hits, дистриб’ютор Rabbit Films, прем’єра – TV 5, Фінляндія, 
лютий 2017). Музичне змагання, у якому молоді виконавці пропонують сучасне аранжу-
вання усіма улюблених пісень. У кожному епізоді запрошується новий учасник, який має 
можливість сам обрати пісню, яку він збирається переспівати. Паралельно учасник виру-
шає в подорож, щоб дізнатися історію оригінального хіта. 
«Зміна співака» (Singer Switch, дистриб’ютор Imagina, Іспанія, паперовий формат). 
Уявіть собі, як Тейлор Свіфт співає з Rolling Stones або Lady Gaga, робить кавер на хіт 
Metallica «Moth into Flame»? Чи ситуацію, коли найвідоміші поп-діви планети – Адель і 
Бейонсе, міняються місцями на один день. У цьому шоу зірки міняються місцями і вико-
нують хіти один одного – окремо і разом з «оригіналом».
«Поверни собі славу» (Bring Your Fame Back, дистриб’ютор Global Agency, Туреччина, па-
перовий формат). У кожному епізоді вісім колишніх поп-зірок отримують другий шанс на 
славу. Кожен з учасників виконуватиме одну пісню на сцені. Вони мають можливість го-
лосувати один за одного. Журі шоу складається з двох музичних експертів. Один виконує 
роль ангела (хорошого поліцейського), а інший – диявола (поганого поліцейського). Після 
кожного виступу «добрий» член журі хвалить роботу конкурсанта, а «поганий» – різко кри-
тикує учасника. Вони грають роль наставників у шоу. Після того як журі прокоментувало висту-
пи, інші учасники голосують. На основі кількості зароблених балів складається рейтинг гравців. 
У кінці кожного епізоду чотири учасники, що отримали найменшу кількість голосів, будуть пред-
ставлені студійній аудиторії, яка врятує одного з них. Після чого «добрий» член журі врятує ще 
одного. Нарешті, «злий» член журі виключає одного з двох учасників, що залишилися. У кінці 
кожного епізоду один гравець з найбільшою кількістю голосів отримує грошовий приз.
«Ти граєш усього один раз» (You Only Play Once, дистриб’ютор CJ E&M, прем’єра – OGN, 
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Південна Корея, січень 2017). Чотири гравці змагаються один з одним в іграх VR. Студія 
з хромакеєм, у якій перебувають учасники, дозволяє глядачам також прожити цей VR- 
досвід.
«Загублений у часі» (Lost in Time, дистриб’ютор FremantleMedia International, прем’єра – 
Норвегія, березень 2017). Ігрове шоу, у якому конкурсанти віртуально переносяться в 
різні епохи – у світ Дикого Заходу, у Льодовиковий період, Середньовіччя або Юрський 
період. Там їх чекає серія епічних викликів. Ті, що впоралися, можуть розраховувати на 
джек-пот. Глядачі також можуть брати участь у шоу, щоб виграти призи, через додаток 
для смартфонів або планшетів. Вони можуть грати проти конкурсантів шоу, а також інших 
гравців з усієї країни в режимі реального часу. 
«5 золотих кілець» (5 Golden Rings, дистриб’ютор Talpa Global, прем’єра – TV Norge, Ні-
дерланди, січень 2017). Дві пари конкурсантів змагаються між собою, відповідаючи на 
запитання з різних галузей знань. Але замість того, щоб давати словесні відповіді, їм слід 
використати величезну інтерактивну світлодіодну підлогу в студії. Наприклад, на запитан-
ня: «Де розташована найвища гора у світі?» учасники повинні дати відповідь, поставивши 
десь на зображенні карти світу золоте кільце. Кожній парі дають п’ять кілець, і є п’ять 
рівнів: призовий фонд збільшується з кожним рівнем. Правильна відповідь дає можли-
вість перейти на наступний рівень. З кожною неправильною відповіддю втрачається одне 
кільце. Кожен рівень пропонує кільце певного розміру. І з кожним рівнем кільця стають 
меншими, тоді як сума призових грошей за рівень збільшується. Тільки гравці, які зіграли 
краще за усіх, можуть вивести гроші в кінці гри. Глядачам також пропонують взяти участь 
в змаганні за допомогою мобільного додатка. 
«Кошти, що змінюють життя» (Life Changing Funds, дистриб’ютор Fuji TV, прем’єра – Fuji 
TV, Японія, грудень 2016). Застрягши по вуха у боргах, конкурсанти об’єднуються, щоб ви-
грати гроші, які допоможуть змінити їхнє життя. Чотири пари гравців стикаються з трьома 
викликами. На кожному етапі усувається одна команда. Учасники, що залишилися, заро-
бляють грошовий приз. Ключ до перемоги – це рішучість і співпраця. Ця програма – знач-
но більше, ніж звичайне ігрове шоу, оскільки ми спостерігаємо, як конкурсанти борються 
з викликами повсякденного життя. Це їх остання можливість стати на ноги. 
«Я знаю, що зробив твій домашній улюбленець» (I Know What Your Pet Did, дистриб’ю-
тор Stepping Stone, Нідерланди, пілотний епізод). Що робить ваш вихованець, коли ви не 
бачите? Чи може ваш собака чинити опір спокусі стягнути соковитий стейк з кухонного 
столу? Чи дійсно ваш сторожовий пес такий же сміливий, як ви думаєте, коли хтось на-
магається проникнути у ваш будинок? І де ваша кішка гуляє впродовж дня? У цій новій 
сімейній передачі дві команди повинні передбачати поведінку своїх вихованців. У кожній 
команді є капітан і знаменитий гість – власник домашньої тварини. У різних раундах з ве-
селими питаннями і завданнями можна постежити за таємним життям домашніх тварин. 
Конкурсанти також повинні розпізнати своїх домашніх тварин серед інших. Наприклад, 
якщо у вас зав’язані очі й чотири різні собаки облизують вам руку, чи зможете ви упізнати 
свого улюбленця? 
«Місто проти села» (City Vs Country, дистриб’ютор Prod : Rabbit Films, прем’єра – MTV3, 
Фінляндія, лютий 2017). Ігрове шоу, у якому конкурсанти діляться на дві команди – міські 
мешканці й сільські. Вони змагаються в обізнаності з приводу улюбленого заняття своїх 
опонентів – городяни повинні відповідати на запитання, що стосуються сільського життя, 
а мешканцям села ставлять запитання про життя у великих містах.
«ПрокрастиНація» (ProcrastiNation, дистриб’ютор Small World IFT, паперовий формат). Як 
часто ви уникаєте виконання важливого завдання? ProcrastiNation працює з проблемою, 
з якою ми всі стикаємося у технологічному світі, що швидко розвивається, – з прокрасти-
нацією. Учасники отримують по три хвилини в кожному раунді, при цьому кожна секун-
да затримки до початку виконання завдання додає грошей до призового фонду. Проте, 
якщо учасники починають надто пізно або не виконують завдання, вони втрачають все, 
що заробили. Програма ставить під сумнів здатність гравців добитися успіху в останню 
хвилину. Час – дійсно гроші! 
«Лінія Шефа» (The Chefs Line, дистриб’ютор FremantleMedia International, прем’єра – SBS 
6, Австралія, квітень 2017). Кожного тижня на шоу представлені нові страви професійних 
шеф-кухарів, які презентують власні ресторани. Місцеві ж кухарі повинні вивчити ці ре-
цепти і позмагатися між собою в їх приготуванні. Кращий кухар переходить на наступний 
етап. Місцевих кухарів чекають й інші випробування – змагання в майстерності з більш 
досвідченими колегами, приготування соусів і екзотичних страв. Хто з учасників має все, 
щоб стати кращим? У спеціальному епізоді кожну п’ятницю Мейв О’Міра проводить екс-
курсію по вибраному ресторану. 
«Наступний телешеф» (The Next TV Chef, дистриб’ютор FremantleMedia International, 
прем’єра – RTL 5, Нідерланди, квітень 2017). Кулінарний конкурс, у якому кухарі змага-
ються, щоб забрати приз в €25 тис. і запустити  власне кулінарне шоу на місцевому каналі. 
У проекті оцінюються не лише кулінарні здібності учасників, але і їхнє уміння поводитися 
перед камерою, орієнтуватися в непередбачуваних обставинах і імпровізувати в складних 
ситуаціях.
«Флешбек» (Flashback, дистриб’ютор FremantleMedia International, прем’єра – DR 1, Да-
нія, березень 2017). Це розважальне телешоу, у якому знаменитості розповідають анекдо-
ти і смішні ситуації зі свого життя й беруть участь у вікторинах.
«Жовта картка?» (Yellow Card? Screening your daily life, дистриб’ютор Fuji TV, прем’єра – 
Fuji TV, Японія, лютий 2017). Вісім експертів різних сфер – представники системи охорони 
здоров’я, юристи, психологи, фахівці зі шлюбу та інші – висвітлюють повсякденне життя 
учасника й вивчають кожен його хід. Якщо вони бачать щось, що їх не влаштовує (тобто те, 
що, на їхню думку, учасник робить неправильно), учасник отримує жовту картку. Ця про-

грама – унікальний спосіб дізнатися, як поліпшити своє повсякденне життя і виправити 
свої шкідливі звички. 
«Салон» (The Salon, дистриб’ютор ITV STUDIOS Global Entertainment, прем’єра – S4C 
channel, Великобританія, січень 2017). Салон-перукарня – це місце, куди люди приходять 
не лише, щоб підстригти  волосся, але й щоб оголити душі. Це доку-реаліті покаже в ре-
альному часі, що відбувається в реальних перукарнях по всій країні. Глядачі дізнаються, 
про що говорять в перукарнях – від великої політики до особистих проблем окремо взятої 
людини. Кожного тижня глядачі зможуть підслуховувати цікаві бесіди, які відбуваються, 
коли постійні клієнти діляться останніми новинами зі своїм стилістом. 
«Б’юті-експрес» (Beauty Express, дистриб’ютор Global Agency, Туреччина, паперовий 
формат). Кожного тижня п’ять нових конкурсантів змагаються в тому, щоб зробити ідеаль-
ний макіяж для певної життєвої ситуації. У кожному епізоді глядач має шанс простежити 
за процесом – від купівлі косметики до самого процесу наведення краси. Встановлений 
бюджет кожної учасниці – $300. Після завершення покупок в учасниці дня буде 30 хвилин, 
щоб зробити макіяж. Вона також повинна буде привести в порядок свої нігті й волосся 
відповідно до заданої теми. Інші учасниці коментуватимуть все, що вона робить. Експерт 
теж спостерігає для того, щоб вказувати на помилки, а також дає багато корисних порад 
глядачам. У кінці цих 30 хвилин учасник оцінюється чотирма іншими дівчатами, а в кінці 
тижня експерт оцінює кожну з учасниць. Конкурсантка з найкращим спільним рахунком 
виграє грошовий приз розміром $1000 і отримує ще один безкоштовний макіяж. 
«На мілині з мільйоном доларів» (Stranded with a Million Dollars, дистриб’ютор Viacom 
International Media Networks, прем’єра – MTV, США, лютий 2017). Десять учасників опи-
няються на острові. У них немає нічого, окрім одягу. Гравцям дається мільйон доларів, на 
який вони можуть купувати провізію й різні інструменти, необхідні для виживання на ос-
трові, або ж у них є шанс зберегти цю суму до свого повернення в місто. Ті, хто протрима-
ється сорок днів на острові, розділять суму, що залишилася, між собою. Але тут хитрість 
– хоч на рахунку в гравців цілий мільйон, навіть звичайний намет коштує для них $50 тис. 
Учасники можуть вільно залишити острів у будь-який момент. Тут друзі й вороги вимушені 
працювати разом, переживаючи складні ситуації, пов’язані з виживанням. 
«Десятидоларова знаменитість» ($10 Celebrity, дистриб’ютор Fuji TV, Японія, паперовий 
формат). Ви коли-небудь мріяли про розкішне життя знаменитостей? Шоу дає унікальний 
шанс відчути це, але всього на 10 доларів! Тобто, якщо оренда лімузина коштує 450 баксів 
за годину, то на 10 доларів на ньому можна проїхатися рівно 1,5 хвилини. Усе, що учасни-
кам треба зробити, це вгадати, що вони можуть отримати за цю ціну. Правильно вгадуючи, 
вони не лише виграють приз, але й зберігають свої власні гроші! Адже за перевищення 
«ліміту» і неправильну відгадку платять зі своєї кишені. 
«Відміть в календарі» (Save the Date, дистриб’ютор Media Ranch, Канада, паперовий 
формат). Кожен з епізодів розповідає про яке-небудь національне свято, про історію цьо-
го свята і про те, як воно відзначається сьогодні.
«Гріхи батька» (Sins of the Father, дистриб’ютор Gil Formats, Ізраїль, паперовий формат). 
Програма присвячена дітям відомих злочинців. Як вони намагаються впоратися з тяга-
рем, який несуть, і чи є в них сили протистояти поганій славі своїх батьків? 
«ОВО» (OVO, дистриб’ютор Armoza Formats, Ізраїль, паперовий формат). У центрі хаосу 
міста OVO – це теплий і гостинний притулок, де перехожі можуть ділитися своїми найінти-
мнішими історіями й почуттями. Впродовж кожного сезону ці кабінки у формі яйця будуть 
розміщені в десяти різних міських центрах, вітаючи всіх, хто побажає увійти. Місія OVO 
– познайомитися з людьми, тому що в кожного є історія, яку треба розповісти, і усі хо-
чуть бути почутими. У цьому спокійному і приватному просторі OVO поставить запитання 
і по-справжньому вислухає те, що хочуть сказати мешанці кожного міста. У кожному епі-
зоді буде розглянута нова тема, OVO – це експеримент, який дасть можливість створити 
портрет міських мешканців. 
«Розсудіть» (Could You Judge This, дистриб’ютор TV Tokyo, прем’єра – TV Tokyo, Японія, 
жовтень 2016). Ви коли-небудь сумнівалися в адекватності своїх вчинків? Наприклад, ваш 
друг розсердився на вас за те, що ви не відповідаєте на текстове повідомлення впродовж 
2 годин, чи дійсно ви винні? Твій хлопець лаяв тебе, тому що ти просила його викинути 
подарунки від його колишньої подруги? Шоу запрошує знаменитостей і професіоналів для 
того, щоб обговорити, що таке відповідальність і чи завжди ми винні в тій оцінці, яку нам 
дають інші люди. 
«Данія проти Східної Європи» (Denmark vs Eastern Europe, дистриб’ютор Lineup Industries, 
прем’єра – TV2, Данія, січень 2017). Це шоу – своєрідний соціальний експеримент, при-
свячений дослідженням відмінностей у поводженні з датськими робітниками і робітни-
ками зі Східної Європи (наприклад, з Литви або Польщі) в Данії. Під час експерименту 
дев’ять камер стежили в реальному часі за роботою датських майстрів і працівників, а 
також за роботою фахівців зі Східної Європи: хто з них справляється зі своїми обов’яз-
ками краще? Чи виправдані забобони, з якими стикаються робітники зі Східної Європи? 
Який їх вплив на ринок праці? Під час експерименту дві команди, що складаються з данців 
і іммігрантів зі Східної Європи, повинні робити одну й ту саму роботу для одного й того ж 
клієнта. У кінці їхня робота порівнюється. Яка команда зробила кращу роботу? Чия  робота 
коштує найменше? 
«У твоєму вусі» (In Your Ear, дистриб’ютор BBC Worldwide, Великобританія, паперовий 
формат). Експерти зі всього світу дають поради людям у Великобританії, які потребують 
допомоги в різних сферах. За один тиждень абсолютно незнайомі люди з іншої частини 
світу відкривають учасникам очі й пропонують новий спосіб життя – усе це за допомогою 
навушника у вусі учасників проекту. 
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