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ПРОГРАМА ОЄКФ
14-18  ЖОВТНЯ 

ЄВРЕЇ (2016)
Режисер: Іван Атталь

Країна: Франція, Бельгія
Комедія

Герой обговорює з психотерапевтом низку стереотипів щодо єврейського народу. Оповідь побу-
довано у вигляді коротких абсурдистських історій, що ілюструють кожен стереотип.

ВЧОРАШНІЙ РОЗКВІТ (2016)
Режисер: Кріс Краус

Країна: Німеччина, Австрія, Франція
Комедія, драма, мелодрама

Герой займається вивченням подій Голокосту й готується до участі в конгресі. Йому призначена 
помічниця Зазі, дівчина єврейського походження з явно вираженою тевтофобією (нав’язливий 

страх усього німецького). Разом їм доведеться зробити низку несподіваних відкриттів, які 
докорінно змінять життя героя.

ІСТОРІЯ ПРО ЛЮБОВ ТА ТЕМРЯВУ (2015)
Режисерка: Наталі Портман

Країна: Ізраїль, США
Драма, біографія

Біографічна стрічка про дитячі роки відомого ізраїльського прозаїка і журналіста Амоса Оза, 
який одним з перших (ще  в 1967 році) закликав вирішити арабо-ізраїльський конфлікт шляхом 

створення на території Палестини двох держав.

СТЕФАН ЦВЕЙГ: ПРОЩАВАЙ, ЄВРОПО (2016) 
Режисерка: Марія Шрадер

Країна: Австрія, Німеччина, Франція
Драма, біографія

Детальна розповідь про роки вигнання, проведені між Буенос-Айресом, Нью-Йорком і Бра-
зилією, у житті Стефана Цвейга, одного з найбільш популярних німецькомовних письменників 
свого часу. Будучи єврейським інтелектуалом, Цвейг намагається знайти правильну позицію 

стосовно подій у нацистській Німеччині й шукає дім у новому світі.

ЗАМРІЯНІ (2016) 
Режисерка: Рут Бекерманн

Країна: Австрія
Мелодрама, біографія

Пауль Целан — син євреїв, які загинули в нацистському концтаборі, поет, чия популярність 
зростає. Інгеборг Бахман – дочка солдата, члена НСДАП, студентка, вивчає філософію. Вони 

познайомилися у Відні у 1948-му; йому — 27, їй — 22. Відень був проміжною зупинкою Целана 
перед Парижем, куди Бахман могла приїжджати вкрай рідко – проблеми з грошима, проблеми 

з візами. Але вони стали коханцями, і їхні стосунки — пристрасні, болісні, з перервами на 
шлюби й романи — розтягнулися на два десятиліття, залишивши світу

унікальне любовне листування.

ДРУЗІ З ФРАНЦІЇ (2013)
Режисер: Філіп Котларскі, Енн Вейл

Країна: Франція, Росія
Драма

Разом зі своїм кузеном Жеромом 18-річна француженка Керол влітку 1979 року приїжджає 
до СРСР. Молоді люди видають себе за звичайних туристів, але насправді вони прибули до 
Радянського Союзу, щоб допомогти тутешнім євреям, які зазнавали утисків з боку влади. 

Цей тиждень, проведений в Одесі, зблизить їх, проте, зрештою, вони будуть змушені 
зрадити одне одного. Лише через десять років, випадково зустрівшись в Ізраїлі,

Керол і Жером спробують відновити свої стосунки.

З ІНШОГО ТІСТА (2015)
Режисер: Джон Голдшмідт

Країна: Великобританія, Угорщина
Драма, комедія

Старий єврей усіма доступними способами намагається врятувати сімейний бізнес. У нього є 
старенька пекарня, але справи йдуть дуже погано й покупців практично немає. На випробу-

вальний термін  він бере до себе хлопчину афроамериканця-мусульманина. Сам же хлопець 
торгував коноплею, але після влаштування на роботу часу на дилерство в нього не залишилося. 
Він вирішує почати пхати наркотики в пекарні, підмішуючи цю чудодійну рослину в хліб. Справи 

в пекарні пішли вгору, від покупців немає відбою і бізнес у старого почав рости.

ПЕРЕДСВІТАНКОВА ЛИХОМАНКА (2015)
Режисер: Петер Гардош

Країна: Угорщина
Драма

2014 рік. По загачених вулицях Єрусалима йде літня дама (видатна ізраїльська актриса 
Гіла Альмагор), володарка безцінного вантажу: стопки пожовклих листів 60-річної давності. 

Слідуючи за її спогадами, ми переносимося в травень 1945-го, коли щойно звільнений в’язень 
концтабору угорець Міклош на нижній палубі корабля був доправлений у шведський госпіталь 
на острові Готланд. Лікар підписав вирок: легені майже знищені туберкульозом та наслідками 
тифу, 6 місяців, не більше. Але діагноз не може зломити волю Міклоша до життя: він написав 

листи 117 дівчатам-співвітчизницям з рідного Дебрецена. Одну з них — ту саму, головну і 
єдину звуть Лілі ...

КРІЗЬ ВОДИ (2016)
Режисер: Ніколо Донато

Країна: Данія
Драма

Історія єврейського музиканта і його сім’ї, які намагаються врятуватися від нацистських сол-
датів втечею з Данії до нейтральної Швеції.

МОРІЦ ДАНІЕЛЬ ОППЕНГАЙМ (2016)
Режисерка: Ізабель Гатоф

Країна: Німеччина
Документальний

Моріц Даніель Оппенгайм, «художник Ротшильдів і Ротшильд від художників», був не тільки 
першим єврейським живописцем з академічною освітою, а й символом єврейської емансипації 
в Німеччині. Молодий кінорежисер Ізабель Гатоф шукає сліди Оппенгайма — його образотвор-
чі мотиви, нащадків і спадщину – у Німеччині, Франції та Ізраїлі з нагоди зведення першого у 

світі пам’ятника художнику.

МІСТЕР ГАГА (2015)
Режисер: Томер Гейманн

Країна: Ізраїль
Документальний

Фільм про життя і творчість одного з найбільш винахідливих, яскравих і непередбачуваних 
хореографів нашого часу Охада Нахаріна, який завжди прагне дивувати публіку й розширювати 

межі можливого. Один з найкращих балетмейстерів кінця двадцятого століття, Нахарін отри-
мав світове визнання завдяки своєму незвичайному хореографічному почерку й революційній 

мові рухів «гага».

ТОМУ ЩО Я МИТЕЦЬ (2013)
Режисер: Крістоф Коньє

Країна: Франція, Німеччина
Документальний

Фільм про долю творів мистецтва, створених бранцями концентраційних таборів. Глибоке 
вивчення питання, як у принципі можна творити серед смерті та на її порозі.

*Усі фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.



ПЕРЕМОГА В НОМІНАЦІЇ «НАЙКРАЩИЙ ФІЛЬМ» МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРСНОЇ 
ПРОГРАМИ 

«ЛІТО 1993»
реж.: Карла Симон / 2017 / Іспанія

Іспанія, літо 1993 року. Після смерті батьків шестирічна Фріда переїжджає з Барселони до сім'ї 
дядька, який живе в Каталонській провінції. Нове життя стає випробуванням для дівчинки: у її 
новому будинку час тече по-іншому, а природа навколо здається загадковою і привабливою. 
Тепер у неї є маленька сестра, за якою Фріда повинна доглядати, також їй потрібно навчитися 
справлятися з новими почуттями, такими як ревнощі. До кінця літа Фріда повинна звикнути до 
нових емоції, а нові батьки  – навчитися любити її, як рідну доньку.

Чому варто дивитися: дуже світла драма про дорослішання шестирічної дівчинки, яка змушена 
почати все заново.

ГРАН-ПРІ 8-ГО ОДЕСЬКОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ

«КОРОЛЬ БЕЛЬГІЙЦІВ»
реж.: Петер Бросенс, Джессіка Вудворт / 2016 / Бельгія, Нідерланди, Болгарія

Король Бельгії Ніколас III вирушає до Стамбула з державним візитом. Перебуваючи в Туреччині, він 
дізнається, що його країна несподівано опиняється під загрозою розвалу. Йому потрібно терміново 
повернутися додому і врятувати своє королівство від краху. Однак раптова геомагнітна буря 
призводить до тимчасового закриття повітряного простору. Тоді король приймає несподіване рішення: 
разом з британським режисером і трупою болгарських народних співаків покинути країну інкогніто. 
Так починається його одіссея через Балкани, під час якої герой відкриває для себе не тільки реальний 
світ, а й самого себе.

Чому варто дивитися: іскрометна комедія в жанрі road-movie, наповнена тонким гумором та іронією.

ПЕРЕМОГА В НОМІНАЦІЇ «НАЙКРАЩИЙ 
КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ» НАЦІОНАЛЬНОЇ 
КОНКУРСНОЇ ПРОГРАМИ

«ВИПУСК'97»
реж.: Павло Остриков / 2016 / Україна

Самотнє життя телемайстра Романа порушує приїзд  до 
провінційного містечка однокласниці Люди. Ніхто не чув про 
неї вже більше двадцяти років, ще зі шкільного випуску. Зараз 
Роман намагається не втратити її знову.

Чому варто дивитися: крім нагороди на Одеському 
кінофестивалі, нова короткометражна робота Павла Острикова 
також завоювала нагороду молодіжного журі на престижному 
кінофестивалі в Локарно.

У САМИЙ РОЗПАЛ ЛІТА В ОДЕСІ ВІДБУВСЯ
8-Й ОДЕСЬКИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ. У ПРОГРАМІ 

КІНООГЛЯДУ – 107 ФІЛЬМІВ З 36 КРАЇН 
ЄВРОПИ, АЗІЇ, АФРИКИ, ПІВДЕННОЇ ТА ПІВНІЧНОЇ 

АМЕРИКИ. ЗА ПЕРЕМОГУ В МІЖНАРОДНІЙ ТА 
НАЦІОНАЛЬНІЙ КОНКУРСНИХ ПРОГРАМАХ, 

А ТАКОЖ У КОНКУРСІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ БОРОЛИСЯ

26 ПОВНОМЕТРАЖНИХ ТА
17 КОРОТКОМЕТРАЖНИХ КІНОСТРІЧОК. 

РЕДАКЦІЯ VGL CINEMA ПІДГОТУВАЛА ОГЛЯД
ТОП-5 ФІЛЬМІВ, ЯКІ ЖУРІ ТА ГЛЯДАЧІ 

ВІДЗНАЧИЛИ ЯК НАЙКРАЩІ.

ПЕРЕМОГА В НОМІНАЦІЇ «НАЙКРАЩИЙ ПОВНОМЕТРАЖНИЙ 
ФІЛЬМ» НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРСНОЇ ПРОГРАМИ

«DIXIE LAND»
реж.: Роман Бондарчук / 2016 / Україна, Латвія, Німеччина

Хвилі Чорного моря розбиваються об пірс, сонце яскраво сяє, і небо блакитне. 
Дитячий оркестр Dixieland грає марш. Учитель слухає. Здається, щастя буде 
тривати вічно. Але дорослішання невідворотно. Раптом виявляється, що вчитель 
смертний, а в кожного  – свої плани на життя. Медалі й оркестрові інструменти 
виблискують на сонці, але кожна дитина має свою долю  – з музикою або без неї.

Чому варто дивитися: документальна історія про дитячий джазовий оркестр з 
Херсона, яка зачепить кожного глядача за найтонші душевні струни.

ПЕРЕМОГА В НОМІНАЦІЇ «НАЙКРАЩИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ» ТА ПРИЗ ЗА 
КРАЩУ АКТОРСЬКУ РОБОТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРСНОЇ ПРОГРАМИ (НІНА АНТОНОВА)

«ГОЛОВНА РОЛЬ»
реж.: Сергій Буковський / 2016 / Україна

Сергій Буковський: «Це фільм про мою матір – актрису кіно Ніну Антонову. Близько сотні ролей – великих і 
маленьких. Вона була визнана публікою, вона була знаменитістю. Це дуже особиста історія. Смішна і сумна. 
Про розлучену особистість, яку затьмарив чоловік-кінорежисер, мій батько ... Про моє сімейне життя і фільми, 
які завжди йшли пліч-о-пліч, і залучених людей, які часто помилково приймали альтернативну реальність 
за справжнє життя. Про залежність і новознайдену свободу. Про зміну долі. Про нові ролі й нові надії ...».

Чому варто дивитися: часом драматична, часом сповнена теплої іронії історія мами режисера актриси Ніни Антонової.

ТОП-5 НАЙКРАЩИХ ФІЛЬМІВ ОМКФ-2017
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Незвичайнi кiноподор ожi у свiт ароматiв
О Б Р А З И О Б Р А З И

ТРЕМТЛИВІ ЛЮБОВНІ ЗАВОЮВАННЯ, СКОНЦЕНТРОВАНІ В КВІТКОВО-ДЕРЕВНІЙ КОМПОЗИЦІЇ, ПОГОНЯ ЗА ВЛАСНИМ ЩАСТЯМ 
ЗІ ШЛЕЙФОМ ВАНІЛІ, РОЖЕВОГО ПЕРЦЮ ТА ЛЕГКИМ ВІДТІНКОМ ШКІРИ, ПІЗНАННЯ САМОГО СЕБЕ ЧЕРЕЗ АБСОЛЮ НАРЦИСА, 
АРОМАТИ СУМАХУ ТА ЧИСТУ, ХВИЛЮВАННЯ ЗА ПОСТАПОКАЛІПТИЧНЕ МАЙБУТЄ З ПОДИХОМ ПАПЕРУ Й ТЮТЮНУ… 
ЗАПРОШУЄМО ПІЗНАТИ СВІТ ТА СЕБЕ В НЬОМУ ЧЕРЕЗ ЗАХОПЛЮЮЧУ КІНОПОДОРОЖ  У СВІТ ВИТОНЧЕНИХ АРОМАТІВ. 

У Лос-Анджелесі після тривалого й потужного землетрусу починають відбуватися 
дивні речі: люди трансформуються в невідомих науці істот, навколо яких щоразу 
трапляються незрозумілі події. Пісні головних героїв то дико смішать, то вводять у 
тугу, занурюючи 
в атмосферу всепоглинаючого безумства фільму «Кусо», де огидливі образи 
контрастують з приємними й добрими. Аромат Giacomelli від UNUM — це яскрава 
розповідь про постапокаліптичний світ, де ми всі втрачаємо відчуття сьогодення. 
Поезія коливається 
й надихає. Вона пробуджує мрії очевидності й спонтанності. Немає простору, немає 
часу, немає бурі. Невблаганний запис думок — це суміш яскраво білого світла, яке 
протистоїть постійному бажанню втекти. Це бажання, очікуване відродження, слова, 
записані меланхолійними обіймами, невидимими світу. Танець тканини, обурено 
піднятої вітром, пронизливого паперу й тютюну.

Героїня фільму «Суші girl» Еббі вирушає в подорож лікувати розбите серце 
екзотикою Сходу. Але цей процес не такий простий. Особливо, коли зрада 
приходить звідти, звідки не чекаєш. Іноді для того, щоб шматочки серця 
почали зростатися, треба не лише час, але й певний магічний вплив. Як 
дія аромату Nuit de Bakélite від Naomi Goodsir — власної інтерпретації 
нічної квітки туберози. Його нотки ніби містять наркотичну дію. Зелений, 
божевільний і захоплюючий. «Сік туберози, очищена тубероза, тубероза 
в клітині, зроблені із зелені й шкіри, увесь фокус у маленькій ніжці, яка 
сполучає квітку із стеблом, звук пластмаси, коли декілька стебел туберози 
переплутуються, дика велич персидської туберози», — так описала її 
Ізабель Дойєн.

А Р О М АТ  G I A C O M E L L I 
В І Д  U N U M

 AROMATEQUE CONCEPT STORE КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 7А, (044) 374 03 77 | AROMATEQUE CONCEPT STORE ДНІПРО, CASCADE PLAZA (056) 732 13 05 | БУТИК AROMATEQUE ОДЕСА, ГАЛЕРЕЯ «САДИ ПЕРЕМОГИ», ( 067) 562 54 61 КОРНЕРИ БРЕНДІВ AROMATEQUE КИЇВ: ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 38, ЦУМ | ВУЛ. БАСЕЙНА, 6, MANDARIN MAISON, 5 ПОВЕРХ | БУТИК AROMATEQUE ЛЬВІВ, ВУЛ. КУЛЬПАРКІВСЬКА, 226А, VICTORIA GARDENS

P I N K  H E A R T 
В І Д  M A P  O F  T H E  H E A R T
Лікар-психіатр Гектор зі стрічки «Подорож Гектора в пошуках щастя», 
втомившись від повсякденності, вирушає в подорож, щоб розкрити секрет 
щастя. Зустрічаючи абсолютно різних людей — самотнього бізнесмена, 
красуню-китаянку, мудреця-ченця, давнього друга, жорстокого й нещасного 
наркобарона та колишню кохану, герой розуміє, що у кожного свої біди й 
радощі й відкриває для себе відому, здавалося б, істину: щастя залежить 
від самої людини і близьких, які її оточують. Аромат Pink Heart від Map of 
the Heart ніби створений, щоб допомогти своєму володареві пізнати як інші 
світ, так і себе. Ці яскраві, наркотичні парфуми грайливо відкриваються 
акордом листя перили, який звучить крізь багатий квітковий букет, у якому 
підкреслюється абсолю нарциса в подорожі відкриттів, інтриги і світів, що 
спадають каскадом і граються із цією есенцією спокушання. Ностальгічний 
захоплюючий аромат наших дитячих іграшок створений інтригуючим фоном 
із синтетики. Цей квітковий вибух змішується на шкірі з пряними нотами 
сумаху й абсолю чисту, спонукаючи до нових відкриттів.

Одного прекрасного дня казково чарівна Наталі з фільму «Ніжність»  цілує 
молодого колегу Маркуса. Без особливих на те причин, просто так. І навіть 
не надає цьому ніякого значення. Але Маркус приголомшений: випадковий 
поцілунок перевернув його життя! Тепер він не може думати ні про кого, 
окрім Наталі. Молодий чоловік прагне завоювати серце колеги, яка його 
майже не помічає. Неперевершеним у таких тонких почуттях є аромат 
Romeo on the Rocks від PHILLY&PHILL. Ця квітково-деревна композиція 
перевертає всесвіт і спонукає йти до мети: « … щось змінилося. Його очі 
були широко розкриті, щоб охопити усю сцену, і його погляд зупинився, коли 
він побачив її. Зазвичай він швидко знайомився, але цього разу це стало 
нелегким завданням. Він потягував свій крижаний напій і був готовий йти 
далі».

R O M E O  O N  T H E  R O C K S 
В І Д  P H I L LY & P H I L L

N U I T  D E  B A K E L I T E 
В І Д  N A O M I  G O O D S I R

У Меггі з фільму «Римські побачення» все сплановано для ідеальної 
відпустки — сонце Рима й море Тоскани. Ось тільки її 16-річна донька 
Саммер мріє полетіти назад до Штатів до свого бойфренда, а Меггі 
випадково зустрічає своє перше кохання — серцеїда Луку та його 
навіжену матусю, яка теж намагається втекти з будинку до таємного 
коханого. Надушений шовковий шарф прикриває волосся. Листя 
зеленого томату. Дзеркало дальнього виду відкриває чарівні пейзажі, 
грайлива посмішка на губах. Абсолю ванілі. Червона шкіра керма 
народжує рум’янець на щоках. Міра, рожевий перець. Сонний шепіт на 
задньому сидінні під час імпровізованої любовної сієсти. Акорд шкіри. 
Аромат Italian Leather від MEMO ніжно шепоче на вушко мовою Рима.  
Але очікуваний розслаблений відпочинок обертається запаморочливою 
погонею на червоній альфа-ромео за утікачками-родичками і... власним 
щастям.

А Р О М АТ  I TA L I A N  L E AT H E R 
В І Д  M E M O
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ФОРМАТ: скетчком/сітком
ЖАНР: політична комедія
ВИРОБНИЦТВО: студія «Квартал 95»
РЕЖИСЕР: Олексій Кирющенко
ПРОДЮСЕРИ: Володимир Зеленський, Андрій Яковлєв,
Сергій Шефір, Борис Шефір, Олексій Кирющенко
АВТОРИ СЦЕНАРІЮ: Андрій Яковлєв, Олексій Кирющенко,
Юрій Костюк, Юрій Микуленко, Дмитро Григоренко,
Дмитро Козлов, Олександр Брагін
У РОЛЯХ: Володимир Зеленський, Станіслав Боклан, Євген
Кошовий, Олександр Пікалов, Юрій Крапов, Олена Кравець,
Наталя Сумська, Віктор Сарайкін, Катерина Кістень, Анна
Кошмал, Степан Казанін, Олексій Смолка, Віталій Іванченко,
Дмитро Суржиков, Володимир Горянський, Юрій Гребельник,
Дмитро Оськін, Борис Георгієвський, Валерій Різдвяний та ін.

Народний президент Василь Петрович Голобородько продовжує боротьбу за успішну і процвітаючу Україну. Заарештувавши свого воро-
га – прем'єр-міністра Юрія Івановича – президент відкрив «скриньку Пандори». На нього і команду звалилася купа нових проблем. 
Саботаж чиновників, економічні катаклізми, народні невдоволення і страйки, закулісні інтриги і змови, проблеми на міжнародній 
арені – з усім цим має впоратися президент Голобородько, щоб утриматися в кріслі.
Чи вийде це в нього – дуже велике питання.

7

У РОЗПАЛІ ЗЙОМКИ ДРУГОГО СЕЗОНУ КОМЕДІЙНОГО ПОЛІТИЧНОГО СЕРІАЛУ СТУДІЇ «КВАРТАЛ 95» «СЛУГА НАРОДУ 2». УЖЕ ЦІЄЇ ОСЕНІ У НОВИХ 24 СЕРІЯХ ПРОЕКТУ ТЕЛЕГЛЯ-
ДАЧІ «1+1» ПОБАЧАТЬ ПРОДОВЖЕННЯ ІСТОРІЇ ЧЕСНОГО І ПРИНЦИПОВОГО ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ ВАСИЛЯ ГОЛОБОРОДЬКА (ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ), ЯКИЙ ВОЛЕЮ ДОЛІ СТАВ
ПРЕЗИДЕНТОМ КРАЇНИ. СЮЖЕТ ПОВНОМЕТРАЖНОГО ФІЛЬМУ «СЛУГА НАРОДУ 2», ПРОКАТ ЯКОГО З УСПІХОМ ПРОЙШОВ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ МИНУЛОГО РОКУ, І ДРУГОГО 
СЕЗОНУ СЕРІАЛУ ПОВ'ЯЗАНІ. АЛЕ КРІМ ПОДІЙ, ВИКЛАДЕНИХ У ПОВНОМУ МЕТРІ, ТЕЛЕГЛЯДАЧІ ПОБАЧАТЬ ТЕ, ЩО ПЕРЕДУВАЛО ПРИГОДАМ ПРЕЗИДЕНТА І КОЛИШНЬОГО 
ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА, А ТАКОЖ ПРОДОВЖЕННЯ ЦІЄЇ ІСТОРІЇ. КРІМ ТОГО, ВІДБУДУТЬСЯ ДЕЯКІ ЗМІНИ В КОМАНДІ ЧЕСНОГО ПРЕЗИДЕНТА – У НЬОГО З'ЯВИТЬСЯ НОВИЙ РАДНИК.

ТРИВАЮТЬ ЗЙОМКИ ДРУГОГО СЕЗОНУ
СЕРIАЛУ «СЛУГА НАРОДУ»

«Встати! Суд іде!» – голосно прозвучало в старій адміністративній будівлі на печерських пагорбах. Після цього замовкли затвори 
фотоапаратів численних журналістів і в залі запанувала повна тиша. Саме із цієї фрази почався знімальний процес. 
Перша сцена за сюжетом розгорталася в суді, де розглядали справу колишнього прем'єр-міністра Юрія Івановича Чуйка. Напруга в 
залі пішла тільки після слів режисера Олексія Кирющенка: «Стоп! Знято!». І за давньою кіношною традицією прямо на знімальному 
майданчику він урочисто розбив тарілку з автографами знімальної групи.
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К Р У П Н И Й  П Л А Н К Р У П Н И Й  П Л А Н

— Володимире, на сьогодні Ви один з найзатребуваніших українських акторів, адже 
у Вашому творчому доробку вже більше ніж 80 стрічок. Більше того, він постійно 
поповнюється новими ролями. Нещодавно на широкі екрани вийшла комедія з Ва-
шою участю «DZIDZIO Контрабас», а новий телевізійний сезон готує ще, як міні-
мум, дві гучні прем’єри: другий сезон «Слуги народу» і комедійний серіал «Копи». 
У чому секрет Вашої популярності, як гадаєте?
— Ви знаєте, мені якось важко говорити про себе. Багато людей мріють про успіх, про 
те, щоб стати відомими, особливо молодь. От студенти, коли їх запитуєш: «Навіщо ви 
вступили до театралки?», — відповідають: «Хочемо зніматися в серіалах». Ось така 
установка в них. Коли я розпочинав свій професійний шлях, то не думав про успіх. 
Я просто робив свою справу, яка приносила мені величезне задоволення. Коли ти 
починаєш думати про успіх, багато енергії спрямовується не в той бік. Адже він при-
ходить не від того, що ти його дуже прагнеш, а досягається тоді, коли ти робиш щось 
цікаве, щось реальне, те, що в тебе виходить краще, ніж у інших. І вже волею випадку 
з’являється і та, твоя, роль, і твій режисер. Насамперед треба бути чесним із собою і 
ставитися до своєї справи з любов’ю. От і все. 

— Останнім часом Вас все частіше на екрані можна побачити в комедійному амп-
луа. Такі пропозиції здебільшого надходять від режисерів чи Ви самі зацікавлені 
в подібних ролях?
—Я в театрі граю дуже багато комедійних і трагікомедійних ролей. Я вважаю, якщо 
вже в цьому розбиратися, що моє амплуа — трагікомедійний артист. У цьому діапа-
зоні мені завжди цікаво працювати. На комедійні ролі, а в кіно і серіалах поготів, я 
із задоволенням погоджуюсь. Більше того, добре, що зараз знімають багато комедії, 
адже це несе позитив з екрану, якщо, звісно, матеріал хорошої якості. У тих коме-
дійних серіалах, у яких я задіяний, слава богу, з гумором все гаразд, там достатньо 
відпрацьовані сценарії. Тому я із задоволенням це роблю. 

— Виходячи з такої великої фільмографії, які ролі можете назвати знаковими у 
Вашій кар’єрі? 
— Якщо говорити про кіноролі, то їх, у принципі, не так багато. Було багато випад-
кових ролей. Ви розумієте, життя така штука, що вибирати не доводиться. Тим паче 
наш кіноринок тільки зараз почав розвиватися і став менш залежним від ринку Росії. 
Раніше українські актори, як правило, були на другорядних ролях. Проте якось вда-
валось і другорядну роль вивести в розряд першої. Одна з таких ролей, якраз знакова 
для мене — з неї почалася моя кар’єра, це роль Кості Психіатра в серіалі «День на-
родження Буржуя». Це така сама точка відліку для мене, як, наприклад, для Тихоно-
ва його Штірліц. Хоча, здавалося, для цього не було жодних підстав. Коли я вперше 
прочитав сценарій, я не зрозумів цієї ролі, вона була якось дивно прописана, але ми з 
режисером трохи переробили її. Режисер вирішив піти від моєї індивідуальності, і це 
зіграло вирішальну роль у моїй подальшій долі. 

— Окрім того, що Ви активно знімаєтесь у кіно, Ви майже 30 років працюєте в Теа-
трі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Чи існує принципова різниця в роботі 
театрального і кіноактора. Виходячи з Вашого професійного досвіду, у чому вона 
полягає?
— Звісно, різниця є. Я б навіть сказав, що ця різниця полягає в технології. Кіно — 
це дублі: щось спробував, потім все забув. Шуткують, що навіть зайця можна на 
25-му дублі навчити запалювати сірники. Театр — це зовсім інше, це як збільшу-
вальне скло. Тут дійсно все видно: наскільки ти професіонал, чи можеш тримати 
зал, як ти будуєш роль. Кіно — це монтаж. Можна підмонтувати, підзвучити. 
Інколи в кіно з бездарного артиста ліплять популярний образ, а насправді за цим 
нічого не стоїть. А театр, як, до речі, і цирк, — це особистість, харизма, спромож-
ність, вміння. Це багато компонентів, якими потрібно володіти. Для мене театр 
— це основа професії. Те, що я вмію робити в театрі, — це школа, яку я переношу 
в кіно. Театр в моєму житті був присутній завжди. Багато хороших ролей втраче-
но, але про що жаліти? Театр завжди залишається для мене творчим підживлен-
ням. Це постійне вдосконалення. Там ти завжди в процесі, у творчих пошуках. 
Передусім, це живе спілкування з глядачем: ти сьогодні, зараз це робиш. Тому я 
все-таки вважаю себе театральним актором. Театр — це дійсно мій дім, у якому 
я почуваю себе впевнено. 

— У театрі актор як нагороду за свою роботу отримує глядацькі аплодисменти. А 
що замінює їх в кіно?
— Повірте мені, якщо ви заслуговуєте уваги чи добрих слів, то вам про це скажуть на 
вулиці. Популярність — це така річ, що ти весь час на виду. Якщо навіть люди до тебе 
не підходять, вони все одно звертають на тебе увагу. Тому всі оцінки про себе ти може 
отримати будь-де: у магазині, на ринку, у транспорті. Мушу сказати, що в мене хороші 
стосунки з глядачами. Я це відчуваю, перебуваючи серед людей. Це ще підтверджу-
ється тим, що я дуже багато гастролюю. Коли в якомусь невеликому місті, куди ти 
приїхав з антрепризою, збирається повна зала глядачів, у такі моменти розумієш, що 
робиш усе правильно. Значить, ти цікавий. Ті вистави, з якими я приїжджаю, — це 
хороший, якісний матеріал. І глядач, який приходить на них, я впевнений, поверта-
ється додому задоволеним і щасливим, і мене це дуже тішить. 

— За довгі роки кар’єри Ви втілили багато різноманітних образів, не боялися експеримен-
тувати й бути різним на екрані. А чи залишися такі ролі, які Ви мрієте приміряти на себе?
— Життя триває. Зупинятися на досягнутому абсурдно. Рух, він вічний. Це життя. І, звіс-
но, у русі повинні народжуватися нові ідеї, нові п’єси, вистави, у яких тобі цікаво грати. Що 
це буде? Я вам не можу сказати. Є стільки цікавих творів з української класики, із зарубіж-
ної класики — вистачить на кожен день. Тому, знаєте, це процес нескінченний, я весь час 
перебуваю в професійному русі. 

— Наскільки Ви перебірливі в пропозиціях? Часто відмовляєтеся від ролей у театрі?
— Різні випадки трапляються. Буває, що п’єса, особливо якщо мова йде про антрепризні 
постановки, дуже поверхнева. Часто пропонують примітивний матеріал. Якось не хочеть-
ся витрачати на це свій час. Інколи доводиться відмовлятися від ролей в рідному театрі, 
причому від дуже хороших ролей, тому що часом буває такий збіг, що ти в цей момент 
задіяний у зйомках. Поєднувати театр і кіно надзвичайно важко. І, як відомо, сидіти на 
двох стільцях одночасно — це нечесно, тому доводиться обирати. 

— А як щодо відмови від ролей у кіно?
— У кіно? Та не скажу, що часто. У нас же тільки зараз якийсь рух почався. Раніше 
ми не так багато знімали, тому відмовлятися від ролей за такої ситуації було б дивно. 
Проте трапляється, пропонують певні ролі, які не дотягують до мого професійного 
рівня, тоді відмовляюсь. 

— Чи є у Вас певні заборони, табу на якісь конкретні теми чи ролі?
— Тут потрібно кожен випадок окремо розглядати. Адже можна і «Гамлета» постави-
ти в жанрі абсурду, з якимось фашистським підтекстом. Звісно, від такого я відмов-
люсь. Усе залежить від кожної конкретної пропозиції. 

— Як людина, яка знає всю «кінокухню», як Ви можете оцінити сучасну ситуацію 
в українському кіновиробництві? Чи змінилася вона останнім часом?
— Ви ж самі бачите по афішах. Раніше українське кіно теж знімалось, але його ніхто 
не дивився, навіть не знав, що воно зняте. А от зараз «Слуга народу», «DZIDZIO Кон-
трабас», інші фільми, йде достойна реклама, і глядач поінформований. Сьогодні без 
реклами, як відомо, дуже важко привернути увагу. Реклама — це невід’ємне допов-
нення фільму. Питання полягає в іншому: що ми знімаємо? Треба знімати про сього-
дення, про сучасні проблеми, про теперішніх людей. Романтичні історії, комедії тощо. 
В українській кіноіндустрії повинне народитися потужне середнє кіно. А не лише 
заглиблюватися в історію і постійно знімати фільми такої тематики. Тим паче, поки 
що на це бракує коштів. Як на мене, потрібно наситити ринок якісними фільмами й 
серіалами українських режисерів, де будуть грати українські актори. Треба зробити 
все для того, щоб талановиті режисери повертались із закордону до нас. Такі кроки 
потрібні. І головне, що цей процес уже запущений і з часом принесе хороші плоди. 

— У яких проектах Ви зараз задіяні?
— На каналі «1+1» уже йде реклама серіалу «Догори дригом». Крім того, зараз, як ви 
вже назвали, знімається французька франшиза — серіал «Копи», яка дуже популярна 
у Франції. Плюс я ще задіяний у серіалі під назвою «Сувенір з Одеси». Практично 
закінчуються зйомки 2-го сезону «Слуги народу». Нещодавно отримав пропозицію 
від Семена Горова зіграти в новорічній казці Святого Миколая. Так що працюємо! 

«ТЕАТР ДЛЯ МЕНЕ –
ЦЕ ОСНОВА ПРОФЕСІЇ»

ВОЛОДИМИР ГОРЯНСЬКИЙ

Український актор театру і кіно, телеведучий, народний артист України 
(2008 р.). Народився 24 лютого 1959 року в місті Стаханов (нині Кадіївка) 
Луганської області. В 1979 році закінчив Дніпропетровське театральне 
училище, в  1996  році – Київський державний інститут театрального 
мистецтва імені Івана Карпенка-Карого за спеціальністю «Організація 
і управління театрально-видовищними підприємствами». Працював 
у Дніпропетровському театрі російської драми імені Максима Горького, 
Севастопольському театрі Чорноморського флоту. З 1988 року є акто-
ром Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. З 1991 по 1997 рік 
обіймав посаду директора-розпорядника цього театру. Двічі лауреат 
професіональної театральної премії «Київська пектораль». Фільмогра-
фія актора налічує понад 80 ролей у кіно та серіалах, зокрема в таких 
проектах, як: «День народження Буржуя», «Останній москаль», «Слуга 
народу» та інших. 

ЧЕРГОВИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ СЕЗОН В УКРАЇНІ, 
ЯК ЗАВЖДИ, ГОТУЄ ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ ЧИМАЛО 

НОВИНОК, СЕРЕД ЯКИХ І ПРОДОВЖЕННЯ 
УЛЮБЛЕНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ СЕРІАЛІВ. 

НАЙОЧІКУВАНІШОЮ ПРЕМ’ЄРОЮ ОСІННЬОГО 
ТЕЛЕСЕЗОНУ Є НОВІ СЕРІЇ «СЛУГИ НАРОДУ» 

НА ТЕЛЕКАНАЛІ «1+1» – СЕРІАЛУ, 
ЩО ВСТИГ СТАТИ УЛЮБЛЕНОЮ 

НАЦІОНАЛЬНОЮ ТЕЛЕКОМЕДІЄЮ ДЛЯ 
МІЛЬЙОНІВ ГЛЯДАЧІВ. ФЕНОМЕН 

«СЛУГИ НАРОДУ» ПОЛЯГАЄ НЕ ЛИШЕ В 
ЗЛОБОДЕННОСТІ ВИСЛОВЛЮВАНЬ 

І ХОРОШОМУ ГУМОРІ, АЛЕ Й У ВІДБІРНОМУ 
АКТОРСЬКОМУ СКЛАДІ. РЕДАКЦІЯ VGL 
CINEMA ПОСПІЛКУВАЛАСЯ З ОДНИМ ІЗ 

УЧАСНИКІВ ЦЬОГО ПРОЕКТУ НАРОДНИМ 
АРТИСТОМ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРОМ 
ГОРЯНСЬКИМ – АКТОРОМ, ЯКИЙ НЕ 

ПОТРЕБУЄ ОСОБЛИВОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ, 
АДЖЕ Й ТАК ЗАВДЯКИ СВОЇМ ЧИСЛЕННИМ 

КОМЕДІЙНИМ РОЛЯМ ВІДОМИЙ ЧИ НЕ 
КОЖНОМУ ВІТЧИЗНЯНОМУ ТЕЛЕГЛЯДАЧЕВІ. 

ПРО ЦІНУ УСПІХУ, ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ 
В ТЕАТРІ Й У КІНО, А ТАКОЖ 

ПРО ПОТРЕБИ УКРАЇНСЬКОГО КІНОРИНКУ 
ЧИТАЙТЕ В НАШОМУ ІНТЕРВ’Ю 

З ВОЛОДИМИРОМ ГОРЯНСЬКИМ. 

18
CI

N
EM

A
  У

КР
А

ЇН
А

  №
15

.2
01

7



П Р О Е К Т И

CI
N

EM
A

  У
КР

А
ЇН

А
  №

15
.2

01
7   

 

За сюжетом Герман повертається до містечка свого дитинства у степах Донбасу, 
щоб знайти зниклого брата і врятувати його бізнес. Проте реальність виявляється 
хиткою, майбутнє – невизначеним, а минуле викликає надто гостру ностальгію. 
Ця лірична і жорстка, соціальна і метафізична, меланхолійна й реалістична 
історія сповнена безмежних просторів, спогадів, сновидінь, мрій, джазу та духу 
справжньої дружби. Нагадуємо, що роман «Ворошиловград»  визнаний найкращою 
українською книгою десятиліття за версією літературної премії ВВС Україна. Твір 
також отримав швейцарську літературну премію Фонду Яна Михальські.
Держкіно надає фільму 15  490  300 грн, що становить рівно половину загальної 
вартості виробництва.
Знімальний період картини триватиме до вересня цього року. У прокаті фільм 
очікується вже у 2018 році.

РЕЖИСЕР –  Ярослав Лодигін
АВТОР РОМАНУ – Сергій Жадан
ОПЕРАТОР-ПОСТАНОВНИК – Сергій 
Михальчук 
ПРОДЮСЕР – Володимир Яценко 
СЦЕНАРИСТИ – Сергій Жадан, Ярослав Лодигін та 
Наталія Ворожбит
У ГОЛОВНИХ РОЛЯХ – Олег Москаленко 
(Герман), Олексій Горбунов (пастор), Володимир Ямненко (Коча), 
Руслана Хазіпова (Оля), Георг ій Поволоцький, Євгенія Муц (Катя), 
Ігор Портянко
Одну з епізодичних ролей з іграє автор роману Сергій Жадан 

ВОРОШИЛОВГРАД

АНТОН
Сценарій фільму «Антон» створено за мотивами книги «Антон, його друг і російська 
революція» канадця Дейла Ейслера, нащадка німецьких колоністів, який написав її 
за спогадами свого дядька (власне, він і є прототипом головного героя  – Антона).
Дія картини розгортається в 1919 році в німецькій колонії Гільдендорф неподалік 
від Одеси. У цьому селищі на березі лиману цілком гідно живе німецька сім'я – 
Ніколас, Христина та їхні діти: вже дорослий Йохан, десятирічний Антон і їхня 
молодша сестра Емма. Мирний уклад поселення порушує «російська революція». 
Життя навколо кардинально змінюється, але діти продовжують залишатися дітьми і 
вірять у свій казковий світ без погромів і смертей: світлий і чистий, як хмари, 
які повільно пливуть у синьому небі над блискучим від солі лиманом.
Місце зйомок «Антона» скоригувало літературну основу сценарію і стало жити у 
фільмі окремим, справжнім, невигаданим життям. Коли зйомки були вже розплановані, 
в останній момент на пагорбі над селом дійсно виявили давнє німецьке кладовище. 
«Ця земля називалася «німецьким раєм»,  – розповідає один зі сценаристів 
фільму Вадим Єрмоленко. – Тут були свої сорти винограду, свої сорти сиру, своє 
вівчарство – все, що було потім знищено і стерто з лиця землі».
Головні герої – два маленькі хлопчики. Акторів шукали по всьому світу, творча 
група обирала з кількох сотень дітей. Микита Шланчак – німець російського 
походження, гратиме Антона. Він приїхав на зйомки з Німеччини. Його маму грає 
актриса з Лондона, латвійка. Яшу грає Микита Дзядя. Він одесит і ніколи не 
знімався в кіно, але дуже сподобався режисерові як типаж.
Зйомки картини триватимуть 42  дні, до початку жовтня. Головне місце зйомок 
– селище Стара Еметівка, ще декілька днів будуть знімати в Одесі й на півдні 
області, поблизу Білгорода-Дністровського.
Фільм створюється за фінансової підтримки Державного агентства України з питань 
кіно і Національного грузинського кіноцентру.

РЕЖИСЕР-ПОСТАНОВНИК – Заза Урушадзе
АВТОРИ СЦЕНАРІЮ – Заза Урушадзе, Вадим 
Єрмоленко, Дейл Ейслер
ВИРОБНИЦТВО – продюсерський центр 
«ІнсайтМедіа» у копродукці ї  з  Georgian Internat ional  F i lms у 
асоціаці ї  з  Одеською кіностудією
та ARTBOX (Литва) у  партнерстві  з ĶRAKOVIA PRODUCCIONES 
(Польща)
ПРОДЮСЕРИ – Володимир Філіппов, Мірза Давітайя, 
Андрій Суярко, Алла Овсяннікова

ТОР: РАҐНАРОК
ОРИГІНАЛЬНА НАЗВА:  THOR: RAGNAROK

СТУДІЯ:  Disney
ПРЕМ’ЄРА В УКРАЇНІ: 02.11.2017
РЕЖИСЕР: Тайка Вайтіт і
ЖАНР: фантастичний екшн
У РОЛЯХ: Кріс Гемсворт, Том Г іддлстон, Ідріс Ельба, Ентоні  Гопкінс, Кейт Бланшетт,
Бенедикт Камбербетч

Допоки безстрашний Тор намагається повернути собі силу і владу, над 
Асґардом нависла смертельна загроза – Раґнарок. Вогняний демон Суртур 
має справдити давнє пророцтво, і після останньої сутички дев’ять 
світів зникнуть. Тор, заручившись підтримкою свого товариша могутнього 
Халка, повинен зупинити неминучу загибель власної планети і всієї 
цивілізації. Попереду марвелівська битва, якої не бачив Всесвіт!

КОКО
ОРИГІНАЛЬНА НАЗВА: COCO

СТУДІЯ: Disney
ПРЕМ’ЄРА В УКРАЇНІ: 23.11.2017
РЕЖИСЕР: Лі  Анкріч, Адріан Моліна
ЖАНР: анімаційна пригода

Оскароносні Disney\Pixar запрошують у нову дивовижну мандрівку! Мігель 
живе в мексиканському селі в родині шевців і дуже хоче стати музикантом. 
Щоб здійснити мрію, хлопець має розгадати давню таємницю свого роду, 
заховану у Країні Мертвих. Отож, взявши в напарники скелета-провідника 
та дивакуватого пса Данте, Мігель вирушає в потойбіччя… Ходімо з ним!

БАТЬКИ ЛЕГКОЇ ПОВЕДІНКИ
ОРИГІНАЛЬНА НАЗВА: DRUNK PARENTS

СТУДІЯ: Fort i tude Internat ional
ПРЕМ’ЄРА В УКРАЇНІ: 12.10.2017
РЕЖИСЕР: Фред Вулф
ЖАНР: комедія
У РОЛЯХ: Сальма Гайєк, Алек Болдвін, Йо Манганіелло

Френк та Ненсі з дочкою живуть на широку ногу у великому будинку. Але 
тільки-но вони відправляють дочку в коледж, з’ясовується, що їхнє 
багатство не безмежне. Щоб оплатити освіту дитини та приховати від 
близьких банкрутство, Френк та Ненсі потайки від сусідів влаштовують 
гаражний розпродаж, запиваючи це все алкоголем.

ВБИВСТВО У "СХІДНОМУ ЕКСПРЕСІ"
ОРИГІНАЛЬНА НАЗВА: MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

СТУДІЯ: 20th Century Fox
ПРЕМ’ЄРА В УКРАЇНІ: 09.11.2017
РЕЖИСЕР: Кеннет Брана
ЖАНР: драма, детектив
У РОЛЯХ: Кеннет Брана, Джуді  Денч, Пенелопа Крус, Дейзі  Рідлі , Джонні  Депп, Мішель Пфайффер,
Джош Ґад, Віллем Дефо, Люсі  Бойнтон

Мандрівка на одному з найрозкішніших потягів Європи раптом 
перетворюється на одну з найбільш стильних і захоплюючих загадок 
в історії. Екранізація роману автора багатьох бестселерів Агати 
Крісті «Вбивство у «Східному Експресі» розповідає історію тринадцяти 
пасажирів потягу, кожен з яких знаходиться під підозрою. І лише 
детектив має якомога швидше розгадати головоломку, перш ніж злочинець 
завдасть нового удару.
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ПЕРШОГО ВЕРЕСНЯ У ЛЬВОВІ ТА ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ РОЗПОЧАЛИСЯ ЗЙОМКИ ПОВНОМЕТРАЖНОГО
ХУДОЖНЬОГО ФІЛЬМУ «ЕФІР», ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ ДЕРЖКІНО.

«Ефір» – це історія про військового лікаря, який на початку ХХ століття проводить наукові експерименти, щоб здобути владу над іншими людьми. Дія фільму відбувається в часи Першої світової 
війни на кордоні між Україною та Австро-Угорською імперією,  на теренах української Галіції та Поділля.

ЗА ПІДТРИМКИ ДЕРЖКІНО ЗАВЕРШИЛОСЯ ВИРОБНИЦТВО ТРЬОХ ФІЛЬМІВ: 
«Гойдалки» режисера Валерії Сочивець, «Свято хризантем» режисера Семена Мозгового та «Одесити на Донбасі» режисера Олександра Авшарова.

НА TIFF-2017 КІНОГАЛУЗЬ УКРАЇНИ ВПЕРШЕ ПРЕДСТАВЛЯТЬ НАЦІОНАЛЬНИМ СТЕНДОМ.
На 42-му Міжнародному кінофестивалі в Торонто, який відбудеться з 6 по 17 вересня, Державним агентством України з питань кіно спільно з Посольством України в Канаді  вперше буде організо-
вано роботу Українського стенда.  Національний стенд України, який уже традиційно працюватиме під закликом #UkraineIsYourDestination, виконуватиме роль посольства української кіноіндустрії 
на кіноринку TIFF, який є найбільшою презентаційною платформою для європейських кінорелізів у Північній Америці й вважається стартовим майданчиком «оскарівського сезону». Паралельно за 
підтримки Посольства Канади в Україні 8–10 вересня оргкомітетом Українського стенда будуть проведені Дні українського кіно в Канаді.

ФІЛЬМ «РІВЕНЬ ЧОРНОГО» ПРЕДСТАВИТЬ УКРАЇНУ НА «ОСКАРІ».
Український Оскарівський комітет визначився з фільмом, який буде відправлений американським кіноакадемікам і здобуде шанс взяти участь у гонці за заповітною голлівудською статуеткою в 
номінації «Найкращий фільм  іноземною мовою». Цією картиною став «Рівень чорного» Валентина Васяновича.
Нагадаємо, обирав комітет з восьми фільмів. «Рівень чорного» конкурував з такими проектами, як «Чужа молитва», «Стрімголов», «DZIDZIO Контрабас», «Червоний», «Війна химер», «Жива» і аніма-
ція «Микита Кожум'яка». Роботі Васяновича віддали свої голоси дев'ять членів комітету. Чотири голоси отримала картина Марини Степанської «Стрімголов». Один голос дістався історичній драмі 
Ахтема Сейтаблаєва «Чужа молитва». «Рівень чорного» – історія однієї самотності й одного метафоричного підкорення вершини в декількох окремих сценах. У фільмі абсолютно немає діалогів, але 
все зрозуміло без слів, настільки виразна картинка. Васянович виступив і як сценарист, і як постановник, і як оператор, і як продюсер. Для режисера це третя повнометражна  ігрова стрічка після 
«Звичайної справи» і «Креденса».

В УКРАЇНІ БЕЗКОШТОВНО ПОКАЖУТЬ «КІНО ПРОТИ КОРУПЦІЇ».
Кіноогляд стартує 14 вересня і пройде у 6 містах України. До програми увійшли шість європейських фільмів, що досліджують природу корупції – від неприкритого зловживання владою політиків і 
корпорацій до неголосних побутових конфліктів.
Картини, представлені в рамках фестивалю, – призери світових кінофестивалів і документальні хіти. «Брудні ігри» – фільм-розслідування про порушення прав людини в контексті великих спортив-
них заходів, а також корупційні схеми у футболі, боксі й в американській професійній баскетбольній лізі NBA.
Сатирична драма «Дивовижний» від режисера Паоло Соррентіно розповідає історію одіозного італійського прем'єр-міністра Джуліо Андреотті, який обирався на свій пост сім разів. Фільм був від-
мічений Призом журі Каннського кінофестивалю.

ФІНАЛЬНИЙ ЕПІЗОД СЬОМОГО СЕЗОНУ ФЕНТЕЗІЙНОГО СЕРІАЛУ КАНАЛУ HBO «ГРА ПРЕСТОЛІВ»,
ЩО ВИЙШОВ У ЕФІР 27 СЕРПНЯ 2017 РОКУ, ВСТАНОВИВ НОВИЙ РЕКОРД.

Серію під назвою «Дракон і вовк» в день прем'єрного показу подивилися 12,1 мільйона телеглядачів. Загальна ж кількість глядачів, включаючи тих, хто скористався сервісами HBO Go і HBO Now, 
становила 16,5 мільйона осіб. Про це повідомляє видання The Wrap. За даними Nielsen, показник 12,1 мільйона глядачів  на 13 відсотків перевершує попередній рекорд, рівний 10,7 мільйона 
загальної кількості глядачів. Якщо ж порівняти аналогічні показники шостого і сьомого сезонів, то різниця ще переконливіша – аудиторія фіналу сьомого сезону на 36 відсотків більша аудиторії 
фіналу шостого сезону, який подивилися 8,9 мільйона глядачів. Що стосується прем'єрних даних сьомого сезону, то показник становить 10,1 мільйона осіб, тобто до кінця цього сезону шоу фанклуб 
«Гри престолів» виріс на 19 відсотків.

HBO ПРЕДСТАВИВ НОВИЙ ПРОЕКТ ПО «ГРІ ПРЕСТОЛІВ».
Американський телеканал HBO анонсував новий проект, який буде пов'язаний із сьомим сезоном серіалу «Гра престолів», що завершився у серпні. Як повідомляє з посиланням на офіційний прес-
реліз видання Comingsoon, йдеться про семисерійне шоу під назвою «The Game Revealed». У ньому будуть представлені ексклюзивні матеріали, що стосуються «Гри престолів», у тому числі інтерв'ю 
з виконавцями головних ролей, які «повинні розкрити деякі таємниці шоу», робочі моменти зйомок, смішні дублі й деякі натяки на зміст восьмого, фінального сезону. Зауважимо, що дата релізу 
восьмого сезону «Гри престолів» не уточнювалася на момент написання цієї замітки. Раніше було оголошено, що це буде найкоротший сезон шоу, який складатиметься всього із шести епізодів. 
Проте хронометраж кожного з них може бути цілком порівнянний з тривалістю повнометражних фільмів.

ЕД СКРЕЙН ВІДМОВИВСЯ ВІД УЧАСТІ В ПЕРЕЗАПУСКУ «ХЕЛЛБОЯ» ЧЕРЕЗ ЧИСЛЕННІ ЗВИНУВАЧЕННЯ В РАСИЗМІ,
ЩО ПОСИПАЛИСЯ НА ТВОРЦІВ ФІЛЬМУ.

Персонаж, якого повинен був зіграти Скрейн,  у коміксах є наполовину азіатом. Тепер студія перебуває в пошуку нового, більш «расово правильного» актора на роль майора Бена Дайміо. Самого 
Хеллбоя у фільмі зіграє Девід Харбор («Дуже дивні справи»), його названого батька професора Брума – Іян МакШейн («Дедвуд», «Американські боги»), а в ролі головної злочинниці, Кривавої Коро-
леви, з'явиться Мілла Йовович. Режисером ребута з рейтингом R виступить Ніл Маршалл («Спуск», «Гра престолів»), а над сценарієм працюють Крістофер Гольден («Примари альбіону: Спадщина»), 
Майк Міньйола і Ендрю Косбі («Еврика»), який пообіцяв представити похмуру й жорстоку картину, що балансує на грані між фільмом жахів і кінокоміксом. Як повідомляє ТАСС7, старт зйомок нового 
«Хеллбоя» намічений на вересень, дата релізу не розголошується.

СТАВ ВІДОМИЙ ЗНІМАЛЬНИЙ ГРАФІК ФІЛЬМУ «МУЛАН» – ІГРОВОГО РЕМЕЙКА ДІСНЕЇВСЬКОЇ АНІМАЦІЙНОЇ КЛАСИКИ. 
Як повідомляє thr.ru, зйомки стартують у січні 2018 р. і пройдуть в Австралії, Новій Зеландії і Китаї. Судячи з вибраних локацій, глядачів чекають лихі пейзажі й мізансцени.
Режисером проекту призначена Нікі Каро, творець таких картин, як «Дружина доглядача зоопарку» і «Тренер». Виробничий бюджет «Мулана» оцінюється мінімум в 100 млн дол. – це буде один з най-
дорожчих проектів, що коли-небудь  створювалися жінками. Як продюсер картиною опікуватиметься Біл Конг, який раніше працював над знаменитим китайським пригодницьким бойовиком «Тигр, 
що крадеться, дракон, що зачаївся». Раніше прем'єра фільму була призначена на листопад 2018 р., але, найімовірніше, реліз картини буде відкладений до 2019 р. Мультфільм «Мулан» вийшов на 
екрани в 1998 р. Стрічка базується на середньовічній китайській поемі про жінку, яка вступила в ряди армії. У центрі сюжету – історія про дівчину на ім'я Мулан, яка розуміє, що не принесе в сім’ю 
поваги як наречена, і йде на війну замість свого літнього й хворого батька.

ЛІТНІЙ КІНОПРОКАТ ЦЬОГО РОКУ ВИЯВИВСЯ НАЙНЕВДАЛІШИМ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ.
Великі голлівудські студії завжди покладаються на низку літніх блокбастерів, які, як правило, роблять хорошу касу. Проте цього року літній кіносезон у фінансовому плані виявився найневдалішим 
за останні десять років, повідомляє comScore.  Цього року, за даними видання, дохід від літніх касових зборів у США буде найнижчим після 2006 року. Згідно з прогнозами він складе 3,78 млрд 
доларів, що майже на 16 % менше, ніж минулого року. Сайт Box Office Mojo передбачає ще плачевніший результат. Його аналітики стверджують, що відвідуваність кінотеатрів і продаж квитків 
впродовж цього літа показали мінімум за останні 25 років.
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просто неба. У календарі кінофестивалів київська «Молодість» завжди була пов’язана 
з осінню. Але одночасно в жовтні проходили інші визначні фестивалі світу: у Відні, 
Лондоні, Варшаві, Римі. Перенесення термінів проведення «Молодості» на травень 
усуває цю фестивальну перенасиченість жовтня. А те, що фестиваль проходитиме 
в період святкування Дня Києва, є символічним, оскільки «Молодість» — є Київським 
міжнародним фестивалем, знаковою подією для міста: як Берлінале для Берліна або 
Каннський кінофестиваль для Канн.
21-22 жовтня 2017 року відбудеться спеціальна подія, яка презентуватиме майбут-
ній фестиваль. Попри те що основна фестивальна програма буде представлена лише 
в травні, протягом двох жовтневих днів глядачам буде що подивитись. Урочиста це-
ремонія «Молодість. Пролог», що презентуватиме оновлений весняний фестиваль, 
відбудеться в Національній опері України. По червоній доріжці пройдуться зіркові 
гості, журі фестивалю та партнери. Почесними гостями стануть керівники міста, 
адже фестиваль проходить за підтримки КМДА (Меморандум про співпрацю було 
підписано минулого року). Відкриється дводенний кінофорум фільмом Володими-
ра Лерта «Мир Вашому дому!». Стрічку знято за мотивами збірки Шолом-Алейхема 
«Тев’є-молочар». Творча група працювала над картиною близько п’яти років. На зні-
мальний майданчик перетворили Національний музей «Пирогово». У фільмі викори-
стані унікальні побутові предмети сторічної давнини. 

Національний конкурс
Основну увагу в ці два дні вирішили приділити молодим українським режисерам, тож 
Національний конкурс у жовтні все ж таки відбудеться. У фестивальній штаб-квар-
тирі — культурному центрі «Київ» покажуть короткометражні стрічки молодих укра-
їнських режисерів. Переможець, окрім «Золотого оленя», отримає ще й грошовий 
приз від оператора державних лотерей МСЛ. 
Обиратиме найкращий фільм Національного конкурсу міжнародне журі на чолі 
з Віландом Шпеком, засновником секції «Панорама» на Берлінському кінофестивалі.
Шпек працює на Берлінале з 1982 року. В 1992-му він став директором «Панорами» — 

однієї з основних і найбільших програм фестивалю, яка щорічно демонструє понад 
40 фільмів.
Ще один член журі зі світовим ім’ям — швейцарський продюсер Іван Мадео. У 2014-
му його фільм «Коло» виграв головний приз у секції «Панорама» на Берлінале.

Програма «Свобода»
Особлива подія цього року — програма «Свобода», яка буде демонструватися за під-
тримки Інституту ім. Адама Міцкевича. У її рамках буде показано 7 фільмів, при-
свячених темам свободи та толерантності. Відкриється секція показом легендарної 
картини Анжея Вайди «Людина із заліза». У 1981 році ця стрічка здобула «Золоту 
пальмову гілку» на Каннському кінофестивалі, а роком пізніше була номінована на 
«Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою. 
Тема свободи буде провідною протягом обох фестивальних днів. На нас чекає справді 
ексклюзивна подія — показ фільму «Морський смуток» Ванесси Редгрейв. У фокусі 
стрічки — діти-мігранти та ставлення до біженців у країнах Європи. Головну роль 
у фільмі зіграв відомий британський актор Рейф Файнз. Спецпоказ фільму від-
бувся на цьогорічному Каннському кінофестивалі. Ванесса Редгрейв зіграла понад 
п’ятдесят ролей у кіно, отримала «Оскара» у 1978 році та два «Золотих глобуси». 
А у 80 років посіла режисерське місце, аби зняти фільм про європейську кризу, 
пов’язану з мігрантами. Редгрейв відвідає українську прем’єру своєї роботи особи-
сто. Разом з нею приїде її син та продюсер фільму Карло Габріель Неро. Заплановано 
проведення прес-конференції за її участі, а ввечері — відзначення пані Редгрейв спе-
ціальною нагородою кінофестивалю. 

Традиційні програми фестивалю
Однією з головних конкурсних програм «Молодості» є «Сонячний зайчик». Це друга 
у світі нагорода, присвячена фільмам ЛГБТ-тематики (після Teddy Award на Берлін-
ському кінофестивалі). У жовтні секцію буде презентовано показом фільму «120 уда-
рів на хвилину» французького режисера Робена Кампійо. Стрічка отримала Гран-прі 

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДІСТЬ» ПЕРЕЇДЕ – З НАСТУПНОГО РОКУ КІНОФОРУМ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ 
У ТРАВНІ. УТІМ, ЦЬОГОРІЧ ЖОВТЕНЬ НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ БЕЗ ФЕСТИВАЛЬНИХ ПОДІЙ. 

цьогорічного ювілейного 70-го Каннського кінофестивалю, а також нагороду Queer 
Palm як найкращий фільм про ЛГБТ та приз ФІПРЕССІ від міжнародної федерації 
кінопреси. 
У рамках програми «Фестиваль фестивалів» заплановано показ одного з найбільш 
очікуваних фільмів цього року «Т2 Трейнспоттінг», який так і не вийшов у прокат 
в Україні.
Також на глядачів чекають ексклюзивні українські прем’єри.

Індустріальна секція «Молодості»
Протягом багатьох років на «Молодості» паралельно з конкурсною програмою діє 
індустріальна секція, у рамках якої проходять засідання, пітчинги та майстер-класи 
для фахівців кіноіндустрії. 
21 жовтня відбудеться конференція FILM IN KYIV, де буде обговорюватися Київ як 
перспективна локація для кінозйомок, дискутуватимуться питання щодо всіх плюсів 
та мінусів роботи в мегаполісі. 
22 жовтня відбудеться традиційний BOAT MEETING. Це — пітчинг ідей. Режисери 
з усього світу надіслали близько двох десятків заявок, із яких буде обрано лише вісім. 
Їх розглядатиме потужне міжнародне журі, до складу якого увійдуть голова Держкі-
но України Пилип Іллєнко, міністр кіноіндустрії Швейцарії та голова кінофестивалю 
у Золотурні Іво Куммер та копродюсер стрічки «Останній портрет» Іланн Джирард. 
Переможець отримає сертифікат на 10 000 $. Ці кошти призначені на постпродакшн 
майбутнього фільму. 
Ще однією знаковою подією «Молодості» напередодні травневого фестивалю стане 
вручення нагороди за вклад у кіномистецтво видатній французькій актрисі та співа-
чці Джейн Біркін. Ікона стилю сімдесятих, муза Сержа Генсбура приїде до Києва від-
кривати виставку робіт своєї дочки Кейт Баррі. Славу фотографу принесли портрети 
культових актрис Катрін Денев, Софі Марсо, Моніки Белуччі та інших. Позували їй 
також мати і сестра Шарлотта Генсбур. Кейт покінчила життя самогубством чотири 
роки тому, вистрибнувши з вікна. 

Один з найбільших майданчиків для молодого кіно
Кінофестиваль «Молодість» залишається одним з найбільших у Східній Європі май-
данчиків молодого кіно. Його започатковано в 1970 році як платформу для перегля-
ду робіт студентів кінофакультету Київського інституту театрального мистецтва. 
З 1993 року фестиваль став міжнародним, а за два роки до цього був акредитова-
ний FIAPF (Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів). Серед визнаних 
федерацією фестивалів — лише півсотні кінофорумів по всьому світу, серед них 
і найвідоміші Каннський, Венеційський та Берлінський кінофестивалі. Аби увійти до 
офіційного переліку, захід має відповідати певним стандартам: мати високу якість 
організації та справді міжнародне журі. 
Це єдиний на пострадянському просторі фестиваль фільмів режисерів-початківців. 
Окрім Київського міжнародного кінофестивалю, у переліку FIAPF ще 9 фестивалів 
дебютного кіно та фільмів молодих режисерів. Огляди робіт новачків відбуваються в 
Італії (на кінофестивалі в Турині), в Іспанії (на кінофестивалі Cinema Jove у Валенсії), 
а також у Греції, Болгарії, Румунії, Індії та Південній Кореї. Дебютантам такі кінофо-
руми відкривають дорогу у світ великого кіно. Протягом кількох десятиріч на «Моло-
дості» розпочинали свій шлях режисери, які згодом ставали всесвітньо відомими. На 
47-му кінофестивалі також планується бум кінодебютів.

«Молодість» у травні
Перемовини щодо перенесення строків проведення фестивалю тривали більше року. 
Нові терміни треба було узгодити з FIAPF та усіма провідними кінофестивалями сві-
ту. Потрібно було отримати погодження з боку кожного члена федерації. Відтепер 
замість жовтня фестиваль проходитиме в останній тиждень травня — 47-ма «Моло-
дість» почнеться 27 травня і завершиться 3 червня. Тож найбільша кіноподія Києва 
збігатиметься з Днем народження міста. Буде можливість якнайкраще презентувати 
столицю учасникам та зірковим гостям фестивалю. Адже саме в цей час прикраше-
ний квітучими каштанами Київ вражає найбільше. Для самого фестивалю це мож-
ливість вийти за межі кінотеатрів, організувати покази, спеціальні події та вечірки 

ІГОР ШЕСТОПАЛОВ,
програмний директор кінофестивалю «Молодість»:                                           

«Концепція фестивалю залишається незмінною. 
Це, передусім, фестиваль молодого кіно, студент-

ських фільмів та дебютів. Основна частина програ-
ми 47-го фестивалю, що відбудеться наприкінці трав-

ня, уже відібрана. Але будуть і суттєві доповнення. До 
програми 47-ї «Молодості», як завжди, увійдуть найкращі 

фільми найбільших кінофестивалів, акредитованих FIAPF. Це і Ве-
неційський фестиваль, і кінофоруми в Торонто, Сан-Себастьяні та 
Токіо. Встигнемо опрацювати й Варшавський кінофестиваль, який 
раніше ніколи не потрапляв до нашого кола зору через майже одна-
кові з «Молодістю» дати проведення. У 2018-му сподіваємося охопи-
ти й Берлінале, «Санденс» та Канни. Тож уже зараз можемо впевнено 
сказати, що нових молодих фільмів наступного року буде ще більше».
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— Нещодавно «Молодість» зробила, м’яко кажучи, неочікувану заяву про пере-
несення дати проведення фестивалю з осені 2017 року на весну 2018 року. З чим 
пов’язане це рішення? І як довго фестиваль до цього йшов?
— Для нас ця заява була очікуваною. Адже ми чекали підтвердження можливості пе-
ренесення фестивалю на інший постійний термін — на кінець весни — від Всесвітньої 
асоціації продюсерів (FIAPF), яка реєструє всі фестивалі. Процедура, коли фестива-
лі пересувають свої терміни чи змінюють свій регламент, у FIAPF є дуже тривалою. 
Усі фестивалі, зареєстровані в асоціації, мають узгодити це рішення. Ми подали від-
повідну заяву майже рік тому, відразу після закінчення минулорічного фестивалю, 
і весь цей час чекали на узгодження. Першими фестивалями, які підтвердили нам 
таку можливість, були Канни і Берлін, довго не було відповіді  від тих фестивалів, які 
ближче за терміном. Насамперед, довго підтверджував таку можливість Московський 
фестиваль, фестиваль у Трансильванії, який проходить на початку червня. Остаточну 
згоду ми отримали наприкінці липня й тепер офіційно переходимо на новий термін. 
Чому ми прийняли таке рішення? Ви знаєте, «Молодість» має велику історію, наступ-
ний фестиваль уже 47-й за рахунком. Незважаючи на те що його міжнародна історія 
трохи коротша (вона почалася з кінця 80-х років), «Молодість» є також одним із най-
старіших міжнародних кінофестивалів. Про театр говорять, що він живе 10 років, 
а потім потребує змін. Ми живемо довше, але, безумовно, час змінюється, ми самі 
змінюємось і потребуємо цих змін для фестивалю. Крім того, багато років у нас були, 
м’яко кажучи, складні стосунки з місцевою владою. Проте ми завжди наполягали, що 
Київський міжнародний фестиваль, так само як Каннський, Венеційський, Берлін-
ський, що названі за іменем своїх міст, є рупором туристичної, культурної реклами, 
промоції міста. Ми вважаємо, що наш фестиваль є достойною складовою культурно-
го життя Києва, і ми дуже раді, що сьогодні в нас дуже хороші стосунки з місцевою 
владою, нас зрозуміли. І ми знаємо, чого прагне місто. Саме з місцевою владою ми 
й обговорювали це питання. У цей період місто відвідує багато туристів, Київ живе 
каштанами, весною. Це все відповідає концепції нашого фестивалю. Тож наступний 
фестиваль відкриється 27 травня і пройде в День Києва. 
Інше питання було,  як же бути цього року?  Весь рік ми готували повноцінний фес-

тиваль на жовтень 2017 року.  І ми б його організували, але водночас зрозуміли, що 
дуже складно буде зробити повноцінним перший фестиваль, який пройде навесні. 
Передусім, це стосується програми: менше ніж за півроку фактично зробити повно-
цінну програму фестивалю, яка в нас дуже широка, надзвичайно складно. Крім того,  
провести два фестивалі в такий короткий термін — фінансово непросто. Тому ми 
вирішили, що не треба розпорошувати сили: потрібно зробити повноцінний фести-
валь весною, а восени презентувати наступний фестиваль і провести національний 
конкурс короткого метра.

— Мова йде про «Молодість. Пролог», що відбудеться 21-22 жовтня 2017 року за-
мість повноцінної «Молодості»?
— Саме так. По-перше, чому ми не пересуваємо національний конкурс, як пересу-
нули міжнародний? Бо національний конкурс дуже важливий для нашої молоді. Ми 
вирішили, що доцільно буде все ж таки провести нацконкурс під час «Молодість. 
Пролог», а вже наступного року зробити ще один повноцінний національний кон-
курс. На сьогодні молодь знімає все більше і більше, і в нас є можливість показувати 
ці фільми. У нас була велика селекція, фільмів дуже багато, якісних з них все ще не 
так багато, але вони є. Наше завдання — зробити повноцінну програму. Міжнарод-
не журі очолить багаторічний директор «Панорами» Берлінського кінофестивалю, 
відбірковець фестивалю, його консультант Віланд Шпек — дуже відома у світі осо-
бистість. Безумовно, він буде переглядати цей конкурс з потенційною можливістю 
щось представити у офіційній програмі Берлінського фестивалю. Ще підтверджуємо 
двох інших членів журі: продюсера зі Швейцарії, який дуже цікавиться українським 
кіно, і одного з представників української кіноіндустрії, який має можливість задіяти 
молодих режисерів у повнометражному кіно. Крім того, ми проведемо Boat Meeting. 
Ще навіть не закінчився дедлайн подачі проектів, а ми вже отримали 19 проектів 
з різних країн світу. Також ми готуємо два дні насиченої програми, покажемо декіль-
ка цікавих картин, презентуємо програми наступного фестивалю, такі як «Фестиваль 
фестивалів», «Сонячний зайчик». Є декілька фільмів, які є сенс показати саме зараз, 
бо до травня вони вже вийдуть у прокат або з’являться на торентах.  

А К Т У А Л Ь Н А  Т Е М А

Андрiй Халпахчi:
«МИ ЧЕКАЛИ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ

ПЕРЕНЕСЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ МАЙЖЕ РІК»
НАПРИКІНЦІ СЕРПНЯ УКРАЇНСЬКУ КІНЕМАТОГРАФІЧНУ СПІЛЬНОТУ СКОЛИХНУЛА НОВИНА ПРО ТЕ, 
ЩО 47-Й КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДІСТЬ», ЯКИЙ ТРАДИЦІЙНО ПРОХОДИВ 
У ОСТАННІЙ ТИЖДЕНЬ ЖОВТНЯ, ОФІЦІЙНО З ДОЗВОЛУ ВСЕСВІТНЬОЇ АСОЦІАЦІЇ КІНОПРОДЮСЕРІВ 
(FIAPF) ПЕРЕНЕСЕНО НА ТРАВЕНЬ 2018 РОКУ. ЦЯ ІНФОРМАЦІЯ ВИКЛИКАЛА БАГАТО ЗАПИТАНЬ 
ТА СХВИЛЬОВАНИХ ВІДГУКІВ В УКРАЇНСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ. 
РЕДАКЦІЯ VGL CINEMA ПОСПІЛКУВАЛАСЯ З ДИРЕКТОРОМ ФЕСТИВАЛЮ АНДРІЄМ ЯКОВИЧЕМ 
ХАЛПАХЧІ Й ОТРИМАЛА ВІДПОВІДЬ НА РЕЗОНАНСНЕ ПИТАННЯ – ЧОМУ «МОЛОДІСТЬ» ЗМІНИЛА ДАТУ 
ПРОВЕДЕННЯ, А ТАКОЖ З’ЯСУВАЛА, ЩО ТАКЕ «МОЛОДІСТЬ. ПРОЛОГ» І ЧИ ВТАМУЄ ВОСЕНИ ЦЯ ПОДІЯ 
КІНЕМАТОГРАФІЧНИЙ ГОЛОД ГЛЯДАЧІВ НА ВІДБІРНЕ ФЕСТИВАЛЬНЕ КІНО.

А К Т У А Л Ь Н А  Т Е М А

ФРАНСУА ОЗОН

ФЛОРІЄН ХЕНКЕЛЬ ФОН ДОННЕРСМАРК 

ГАСПАР НОЕ

ТОМ ТИКВЕР

БРЮНО ДЮМОН

ДЕННІ БОЙЛ 

У 1994 році на 24-му кінофестивалі «Молодість» у конкурсній програмі «Студентські фільми» була представлена його короткометражка 
«Віктор» (1993). Фільм триває 13 хвилин та розповідає історію юнака із аристократичної родини, який вдається до неймовірних вчинків, 
аби здобути омріяну свободу. У 1999-му Озон знову брав участь у «Молодості» —  у конкурсній програмі «Другі фільми» зі стрічкою 
«Кримінальні коханці». Пізніше режисер стане одним з найвідоміших митців Франції та світу. У його фільмах зніматимуться такі зірки, 
як Катрін Денев та Ізабель Юппер. А цього року остання робота Озона «Подвійний коханець» претендувала на «Золоту пальмову гілку» 

70-го Каннського кінофестивалю. 

Дебютна повнометражна стрічка режисера «Життя інших» була представлена в конкурсній програмі 36-ї «Молодості» у 2006 році. 
Фільм, що висвітлює будні мешканців Східного Берліна 1984 року, здобув нагороди від Європейської кінопремії в номінаціях «Найкра-
щий фільм», «Найкращий сценарій» та «Найкращий актор». А у 2007 році Флорієн отримав за цю роботу «Оскара» за «найкращий фільм 
іноземною мовою». 

У 1998 році на 28-й «Молодості» режисер представив свій дебютний фільм «Один проти всіх» і був номінований на головний приз 
фестивалю. Того самого року історія м’ясника здобула спеціальний приз від кінокритиків на Каннському кінофестивалі. А у 2002-му 
аргентинець шокував Канни своїм фільмом «Незворотність». Більшість глядачів полишили залу, не витримавши сцен насильства та 
зґвалтування головної героїні, яку зіграла Моніка Белуччі. Гаспар Ное має нагороди на кінофестивалях у Каннах, Сараєво, Стокгольмі 

та Бостоні. 

Перша повнометражна стрічка режисера «Фатальна Марія» (1993) брала участь у конкурсній програмі 24-ї «Молодості». До цього 
фільму Тиквер також написав сценарій та музику. Драматична історія кохання жінки, яка піклується про хворого батька та має чоло-
віка-педанта, не здобула призів у Києві, втім отримала безліч нагород у Німеччині. А у 1998 році Тиквер прокинеться всесвітньо відо-
мим після прем’єри своєї стрічки «Біжи, Лоло, біжи». Потім, у 2006-му, зніме фільм «Парфумер: історія одного вбивці» за Зюскіндом 
із фантастичним для європейських стрічок бюджетом у розмірі 65 мільйонів доларів.

Брюно Дюмон побував у Києві в 1997 році з дебютною стрічкою «Життя Ісуса». Фільм розповідає про безробітного та малоосвіченого 
чоловіка на ім’я Фредді, який під маскою байдужості ховає справжні розпач та ненависть. Ця робота здобуде безліч призів на різних 
кінофестивалях у всьому світі та спеціальне згадування журі Каннського кінофестивалю.
Уже за два роки режисер таки підкорить Канни зі своєю другою режисерською роботою «Людство» та отримає Велику премію журі. 
А в 2006-му здобуде цю нагороду ще раз за фільм «Фландрія».

У 1993 році Денні Бойл знімає свій дебютний повний метр «Неглибока могила» та представляє його на київській «Молодості». 
За кілька років він знімає фільм «На голці» та отримує статус культового режисера десятиріччя. У 2008-му здобуває «Оскара», премію 
Британської кіноакадемії та «Золотий глобус» за фільм «Мільйонер з нетрів». А у 2012-му стає режисером церемонії відкриття Олім-
піади в Лондоні.

ВІДОМІ РЕЖИСЕРИ, ЯКІ ДЕБЮТУВАЛИ НА «МОЛОДОСТІ»
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— Яким чином перенос фестивалю відіб’ється на його програмі?
— По-перше, це літній період. Минулого року ми дуже хотіли зробити щось на плене-
рі на Софіївському майданчику, але так змінилася погода, що нічого неможливо було 
зробити. Зараз така можливість є. У мене давно була така мрія, бо я виріс у Києві, де 
було дуже багато літніх майданчиків: це був Зелений театр на Парковій алеї, кіноте-
атр на Володимирській гірці, і люди заповнювали їх вщент, квитки треба було брати 
заздалегідь. Сьогодні є технічні умови, не обов’язково стаціонарно будувати такі кі-
нотеатри, слід просто організувати показ. І така можливість у нас буде на тому ж таки 
Софіївському майдані. Наступний рік буде особливим, бо напередодні буде прохо-
дити Книжковий арсенал і фінал Ліги Чемпіонів, фан-зона якраз буде обладнана на 
Софіївському майдані. У нас ще багато роботи попереду, проте з місцевою владою ми 
вже говорили про те, що це місце можна буде відразу переформувати під нас і робити 
там безкоштовні покази. 

— Чи немає у Вас остраху з приводу того, що «Молодість» втратить Каннську про-
граму, з огляду на часову накладку?
— Безумовно, сумніви були. Коли ви переїжджаєте в нову квартиру чи робите 
ремонт — це завжди проблема, на це потрібно зважитись. Тому ми багато думали, чи 
доцільно це робити. Мені здається, що на сьогодні фестиваль потребує свіжого ковтка 
повітря, саме тому ми на це зважились. З іншого боку, ми приблизно за місяць знає-
мо програму Каннського кінофестивалю, нам таємно пишуть дистриб’ютори про те, 
що їхній фільм там буде, і ми вже починаємо працювати. Тому я сподіваюся, що сві-
жість Каннської програми прийде і на «Молодість». Крім того, ми привеземо новинки 
з Берлінського та інших фестивалів. Більше того, нам здається, що ця часова лакуна — 
кінець травня-початок червня — трохи кращий час у міжнародному фестивальному 
календарі. Восени в нас часто виникали накладки з іншими фестивалями, там і Лон-
донський фестиваль, і «Вієнале», і Римський фестиваль, які трохи плавали в часі й були 
дуже близько до нас. Нам навіть важко було з пересилкою фільмів.  

— Ви очолюєте «Молодість» більше 25 років. У перші роки Вашого керівництва на 
«Молодості» дебютували такі відомі режисери, як  Франсуа Озон, Том Тиквер та 
інші. Чи пам’ятаєте Ви їхні перші стрічки? Чи легко розгледіти талант у тому чи 
іншому початківці й спрогнозувати його майбутній успіх?
— У той час було досить багато фестивалів, які декларували дебютні фільми, але по-
тім вони змінювали свою концепцію і вважали дебютним і перший, і другий фільм 
режисера. Ми все ж таки залишилися на своїх позиціях, що дебют — це перший пов-
нометражний ігровий фільм. Вгадати талант і легко, і важко. Буває, що люди повні-
стю виразили себе в першому фільмі, а далі — провал або людина стає посереднім 

режисером. Ну, наприклад, такий режисер, як Ферзан Озпетек, який дебютував у нас 
фільмом «Хамам». Його картина тоді стала ковтком свіжого повітря, це, безумовно, 
була дуже талановита людина. Зараз він майже кожного року знімає по фільму, але 
того рівня, досягнутого в дебюті, йому, на жаль, не вдається повторити. Хоч у мене 
досі є бажання зробити його ретроспективу, бо все ж таки це дуже цікавий режисер. 
Франсуа Озон, до речі, дебютував у нас студентською стрічкою. Його повнометраж-
ний фільм «Щурятник», який ми дуже чекали, який непоганий, ми не взяли до кон-
курсу, бо знайшли кращі французькі фільми. Поза конкурсом ми завжди показували 
його фільми, але все ж таки, відверто скажу вам, Озон не став Вісконті чи Фелліні. Том 
Тиквер, коли я побачив його дебют, його «Марію», мені здавалося, що це буде дуже 
великий режисер. Він став великим режисером, але далі він пішов у комерційному 
напрямку. Більш цікаве ім’я для мене — Брюно Дюмон, який залишається самим со-
бою. Його перший фільм «Життя Ісуса», з яким він приїжджав до Києва, був дуже 
цікавим, і він продовжує розвиватися в тому самому напрямку. Ще одне велике ім’я, 
яке відбулося і яке ми вгадали, це Гаспар Ное. Його дебютна картина мені страшенно 
не подобалась, але колеги переконали мене, що треба включити її в конкурс. Сьогодні 
він один із найталановитіших і найпровокаційніших режисерів сучасності. Це тільки 
частка імен. Хочу зазначити, що той смак, який був притаманний «Молодості» колись, 
він залишається і до сьогодні. Також дуже великий список імен тих, хто приїжджав до 
нас не як дебютант, а як почесний гість: Роман Полянський, Етторе Скола, Маріо Мо-
нічеллі, Джафар Панахі, Кім Кі Дук, Софі Лорен, Катрін Денев, Фані Ардан, Крістофер 
Ламберт і так далі. Цей список можна продовжувати довго. 

— «Молодість. Пролог» відвідає хтось із почесних гостей?
— Так, ми очікуємо на Ванессу Редгрейв. Це велика актриса, єдина лауреатка трьох 
головних кінонагород у світі: «Оскара», «Золотого глобуса» і «Тоні». Крім того, вона 
двічі лауреат «Золотої пальмової гілки» у Каннах. Це велика постать. Вона зроби-
ла дебютний документальний фільм «Морський смуток», присвячений біженцям. 
Ми плануємо його показати. Вона приїде представляти фільм разом зі своїм сином 
Карло Неро, який став продюсером цього фільму. Крім того, оскільки ми спочатку 
планували 9-денний фестиваль, у нас залишається ще подія, яку ми організовуємо 
спільно й завдяки допомозі наших французьких друзів — Французького інституту 
в Україні. Це виставка дуже відомого фотографа Кейт Баррі, яка, на жаль, дуже рано 
пішла з життя, покінчивши його самогубством. Це донька видатного композитора 
Джона Баррі й актриси Джейн Біркін. Джейн Біркін приїде на відкриття цієї вистав-
ки, але ця подія відбудеться аж 27 жовтня у Національному музеї Тараса Шевченка. 
Зараз ми продумуємо церемонію, під час якої вручимо Джейн Біркін почесну наго-
роду. Безумовно, у присутності преси. 



— Recently Molodist made an unexpected statement about postponing of the dates 
of the festival from autumn 2017 for spring 2018. What is this decision caused by? 
How long the festival was pursuing this change?
— We wanted to make this announcement for quite a while. We were waiting for 
confirmation of opportunity to postpone the festival to different dates, at the end of 
spring, from FIAPF which accredits a number of festivals. The procedure of FIAPF 
accredited festivals to shift their dates or change regulations takes long time. All 
the association member festivals have to approve this decision. We were waiting for 
approval for over a year. The first festivals to approve such opportunity for us were 
Cannes and Berlin, the festivals which are held closer to the date we wished for have 
been clarifying the details longer. The Moscow festival has been confirming such 
opportunity for quite some time, as well as the festival in Transylvania. We received 
the final approval in late July and now we officially move to another date.

— Why have you made such decision? 
— As you know, Molodist has a great history, the next festival is already 47th. Its 
international history is a little bit shorter, it started from the late 80s. Nevertheless, 
Molodist is also one of the oldest international film festivals. They say about theatre 
that it lives for 10 years and then it needs changes. We live longer but eventually times 
change and we change, and we need these changes for the festival. Besides, for many 
years we had complicated relations with the local government. But we always insisted 
that Kyiv International Film Festival, same as Cannes, Venice and Berlin festivals, is a 
megaphone for touristic and cultural advertisement of their cities. We think that our 
festival is an important part of cultural life of Kyiv, and we are very happy that today we 
have very good relations with local government. We understand what the city needs. 
We discussed this issue with local government. During this time period the city is 
visited by more tourists, Kyiv is full of blossoming chestnuts and the spirit of spring. 
All of this coincides with a concept of our festival. The next festival will coincide with 
the Day of Kyiv and will open on 27th of May. Another issue was: What should we do 

this year? All year long we have been preparing the festival in October of 2017. We 
could have made it, but afterwards we realized that in this case the first festival which 
would happen in Spring could hardly operate in full capacity. First of all, it is very 
hard to actually come up with a full festival program which is quite comprehensive, 
for less than 6 month. Besides, making two festivals in such a short period is not easy 
financially. That is why we decided that there’s no need to disperse our strength, and 
we should make the next festival in spring, but in autumn we would present the next 
festival and hold the national competition of short films. 

— We speak about “Molodist. Prologue” which will be held on October 21-22 2017 
instead the full festival?
— Yes, exactly. First of all, why don’t we shift the national competition as we shifted 
international ones? Because the national competition is very important for our youth. 
We decided that we should hold national competition during “Molodist. Prologue” 
and to make another national competition next year. Young directors shoot more and 
more, and we have the opportunity to show all these films. We had a great selection, 
there are many films. Our goal is to fulfill the program. Wieland Speck, curator of the 
Panorama section at the Berlin International Film Festival, will become head of the 
national competition jury. He is a very famous personality in the world. Obviously, he 
will be watching this competition, potentially choosing films for the official program of 
the Berlin festival. Also now we are confirming two other members of jury: producer 
from Switzerland which is very interested in Ukrainian cinema, and one of the central 
persons in Ukrainian cinema industry which has the opportunity to involve young 
directors in full-length films production.  Moreover we plan to hold Boat Meeting. 
The deadline hasn’t yet ended, but we have already received 19 projects from different 
countries around the world. Also, we are preparing two days of eventful program, we 
will show several interesting films. We plan to present programs of next festival such 
as Festival of Festivals and Sunny Bunny. We should show some films right now until 
they haven’t been released in cinemas. 

“WE HAVE BEEN WAITING FOR CONFIRMATION OF 
OPPORTUNITY FOR POSTPONING THE FESTIVAL 

FOR ALMOST A YEAR”
AT THE END OF AUGUST UKRAINIAN FILM COMMUNITY WAS IMPRESSED WITH NEWS CONCERNING 
THE FACT THAT THE 47TH MOLODIST KYIV IFF, WHICH TRADITIONALLY WAS BEING HELD DURING THE 
LAST WEEK OF OCTOBER, HAS BEEN OFFICIALLY POSTPONED FOR MAY 2018, AFTER THE PERMISSION 
BY FIAPF WAS GIVEN. THIS INFORMATION CAUSED PLENTY OF QUESTIONS AND EXCITED REMARKS 
IN UKRAINIAN MEDIA. VGL CINEMA SPOKE TO THE GENERAL DIRECTOR OF THE FESTIVAL ANDRII 
HALPAHCHI AND RECEIVED THE ANSWER FOR THE BURNING QUESTION: WHY MOLODIST HAD CHANGED 
THE DATES; MR. KHALPAKHCHI ALSO SPOKE ABOUT “MOLODIST. PROLOGUE” AND WHETHER THIS 
EVENT WOULD SATISFY THE AUDIENCE’S HUNGER FOR FESTIVAL FILMS. 

ANDRII KHALPAKHCHI:
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— How can postponing of the festival influence its program?
— First of all, its summer period. Last year we wanted to hold an open air event on 
Sofiyska Square but the weather changed, so there was impossible to prepare anything. 
Now we have such an opportunity. I dreamed about it for years as I have grown up 
in Kyiv with numerous summer open airs. There were always lots of people, it was 
important to take tickets in advance. Among them were Zelenyi Theatre in the Park 
Alley, the cinema on Volodymyrska Hill. Today we have necessary technical resources, 
it is not necessary to build such cinemas, we can arrange them just in the middle of the 
city. And we’ll have such opportunity on Sofiyska Square. The next year will be special, 
because the dates of the Book Arsenal and UEFA Champions League are very close to 
ours. The official Fan zone will be located on Sofiyska Square. We have a lot of work 
ahead, but we have already spoken with the local government that this place could be 
rearranged for us after the football event to make free cinema screenings. 

— Don’t you afraid of losing the program of Cannes Film Festival because its dates 
are so close to Molodist?
— Of course, there were doubts. When you move to new flat or do repairs — this is 
always a problem, you should make up your mind for this. That is why we have been 
considering for long time whether we should do it. I think the festival needed some 
fresh air, so we dared. On the other hand, we know about the program of Cannes Film 
Festival a month in advance, we receive reports from distributors secretly that their 
film will be presented there, and we start working. That is why I think the best films 
of Cannes program will come to Molodist as well. Besides, we’ll bring top films from 
Berlin and other festivals. Moreover, we guess that this time — late May and early 
June — is a better choice according to international festival calendar. In autumn we 
have London festival, Vienalle, Rome festival which were very close to us. We even had 
difficulties with shipping of film copies.
 
— You’ve been a head of Molodist for more than 25 years. During first years of 
your guidance such famous directors as François Ozon, Tom Tykwer and others 
debuted on Molodist. Do you remember their first films? Is it easy to find a talent 
and forecast the future success of the beginner?
— At that time there were plenty of festivals for debut films. But then they changed 
their concept and considered to be debut both the first and the second film of a 
director. We stayed true to our definition that debut is the first full-length fiction 
film. To guess the talent both easy and hard. It happens that people have expressed 
themselves in their first film and after that a person becomes a mediocre director. For 

example, such director as Ferzan Özpetek who debuted with a film Hammam at our 
festival. His film seemed like a breath of fresh air to me, he was a very talented person 
indeed. Now he releases one film in a year but he can’t reach that high quality as he 
revealed in his debut. Though I still want to show his retrospective because this is a 
very interesting director in any case. François Ozon in fact debuted in Kyiv with a 
student film. His full-length film Sitcom for which we have been waiting for long time 
and which is not bad, we hadn’t select for the festival program because we found better 
French films. But we always showed his films during our festivals but I will tell you 
honestly — Ozon hasn’t become Visconti or Fellini.  When I saw Tom Tykwer’s debut, 
his Maria, I thought he would be a great director. He has become a great director, 
but afterwards he moved on to commercial filmmaking. More interesting name for 
me is Bruno Dumont who manages to stay true to himself. He came to Kyiv with his 
first film Life of Jesus which was very interesting and he continues to develop in the 
same direction. I can give you many names. One more great name which we guessed 
is Gaspar Noé. I terribly disliked his debut film but my colleagues convinced me that 
it should be included to the competition. Today he is one of the most talented and 
provocative directors of modern times. This is only some of the names. I want to add 
that the good taste which was distinctive to Molodist remains the same. Also there’s a 
very big list of names of those who used to come to us not as debutants but as honored 
guests: Roman Polanski, Ettore Scola, Mario Monicelli, Jafar Panahi, Kim Ki Duk, 
Sofie Laurent, Katrin Deneuve, Fani Ardant, Christopher Lambert and so on. This list 
is truly extensive.

— Do you expect any star guests to attend “Molodist. Prologue”?
— Yes, we expect Vanessa Redgrave to come. She’s a great actress, the only laureate 
of 3 main cinema awards in the world: Oscar, Golden Globe and Tony. Besides, 
she was awarded with Palme d’Or in Cannes twice. It is a great honor. She created 
her debut documentary film Sea Sorrow devoted to refugees. We are planning to 
show it. She will come to present the film together with her son Carlo Nero, he 
is a producer of this film. Also as we planned daily festival we have one event left 
which we are organizing together with and thanks to our French friends — French 
Institute in Ukraine. This exhibition of a very famous  photographer Kate Barry who 
has unfortunately died because of suicide. She was a daughter of an outstanding 
composer John Barry and an actress Jane Birkin. Jane Birkin should visit the opening 
of this exhibition but this event will take place on October 27 in National museum of 
Taras Shevchenko. Now we plan to present our award to Jane Birkin and we certainly 
invite the press to this event.
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POPCORN WITH 
THE PREFIX “SUPER”
Even the name is interesting: when first movie theaters had started to offer this recipe to their customers, there wasn’t a widely 
accepted name for the new popcorn in the Ukraine. Some called it “Double Cheese”, some “Layered Cheese”. However, customers, 
having once tried the new brand, came to theaters, requesting “Super cheese” popcorn. Bartenders, being confused, requested our 
company on the issue of the “Super cheese”, why its “super”? What’s the difference to a usual one? Thus, due to the grapevine and 
original recipe this particular piquant popcorn sort acquired the “super” prefix.

— What are the peculiarities of production and sale of this popcorn?
— Despite the “Super cheese” having already scored high ranking, with numerous vendors successfully catering it to their custom-
ers, there are, however, some aspects that might be helpful to consider when introducing the item to a bar’s menu.
The first aspect — equipment and production technology. The “Super cheese” is made via placement of the previously popped ker-
nels of the “Mushroom” or “Caramel” variety in a special machine — coater. It’s designed so that kernels are homogeneously mixed 
and covered with a special cheese mixture. And the major aspect is, of course, the raw materials. The “Super cheese”’s secret is not 
only in a tender core of the Vogel Caramel kernels, that we offer to our customers, the main point is a special glazing prepared on 
basis of the coconut oil with beta-carotene and a Spanish cheese blend.

— Why namely coconut oil?
— Namely it has a melting temperature sufficient for appropriate kernels’ coating with the blend, simultaneously providing a pos-
sibility for glazing to harden on kernels without smudges. Glazing for the super cheese popcorn isn’t subject to thermal treatment, 
therefore preparation process envisages use of a safe and beneficial oil basis, like the coconut.
Various fatty blends used in confectionary and snack industry, often include oil additives and their fractions (soybean, rape, sun-
flower, palm olein) with a low melting point, which might render glazing undesirable viscosity in a ready produce. On the other 
hand, coconut oil use, with a high ≈33°С melting temperature, besides already known harm to a human body, causes glazing, even 
at a room temperature might harden earlier than corn balls are covered.

— Americans are well-known to be the best manufacturers of the raw materials for the popcorn, meanwhile you’ve mentioned 
the Spanish cheese blend. Why Spain?
— Really, the major ‘Super cheese”’s ingredient is a special cheese blend of Spanish manufacture. Cheese is one of the staples of the 
Spanish cuisine, along with ham, wine and olive oil, and its taste is equal to the Dutch and French cheeses. Several hundred varieties 
are made in Spain, 18 of these are covered by a quality and origin certificates DOP or DO (Denominación de Origen). Almost each 
Spanish region has own cheese manufacture recipes, one can enjoy a wide variety of cheeses: hard, mild, young, molded, steeped in 
a wine, oil, with truffles and spices. Еach manufacturer closely guards his recipe and technique. Our supplier, too devised a cheese 
blend recipe exclusively for Tehnika Dnepr company.
We possess exclusive right for the Ukraine on the original cheese blend of the tender-orange color with a piquant taste of a ripe 
Cheddar. Spaniards call it Viejo — aged. Due to it cheese popcorn has received such a favorable welcome among moviegoers, hav-
ing received the name “Super cheese”.

— Do you teach how to prepare the super cheese popcorn? What can you offer to those who want more than the “Super cheese”?
— Offering to our customers a complete range of high quality raw materials and special equipment, we submit a classic recipe 
of the product. For those who wish to proceed further, we offer some experimental options: try to add to the blend a bit of the 
halapenio pepper, thus obtaining a hot Mexican dish. Tabasco will render to the dish an American originality, some oregano or 
Provance-style spices will make you have the “Super cheese à la france”. If combined with the sweet caramelized popcorn, one will 
have a well-known Chicago Mix popcorn, impossible without a super cheese popcorn. Combined caramel and cheese flavors do 
not antagonize, but rather complement each other, becoming partners, facilitating to reveal qualities and render a new meaning to 
the unique mix.

— But these days there are a lot of cheese snacks around. Will the “Super cheese” be more successful than any other similar 
produce?
— Yet another decisive aspect in a theater’s bar that the “Super cheese” offers to a customer is a singularity. Tehnika Dnepr doesn’t 
sell this additive for manufacture of any other snacks, apart from the popcorn. Therefore one will fail to meet this flavor in any 
chips, crackers, balls, sticks, etc. Thus, having in a bar’s assortment such item as the “Super cheese”, you offer not just a popcorn, 
but rather a gastronomical novelty which would propitiously underscore the concession- tenor from other types of snack items.

The Tehnika Dnepr company 
always keeps its customers 
posted on the new items and 
trends of the popcorn and snacks’ 
market for the current funfood 
industry. Previously we informed 
about the market’s favorite – 
caramelized popcorn, presented 
the revolutionary “Chicago Mix”, 
got into details of the 
popcorn’s math and geometry. 
Today about not very 
new, however speed-
rocketing “player” of the 
market,“Supercheese”, 
informs Deputy Director 
Mrs. Alina Goncharova.

Ukraine,  Dnipro
+38 056 788 38 81
+38 056 794 31 63

www.pop-corn.com.ua

Deputy Director of the Tehnika Dnepr company
Mrs. Alina Goncharova
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1TH ODESSA JEWISH FILM FESTIVAL
 OCTOBER 14-18

THE JEWS (2016)
Director: Yvan Attal

Country: France, Belgium
Comedy

A French-Jewish actor seeks counseling and discusses a number of stereotypes concerning Jewish 
people. Told in the form of short stories that accompany each stereotype.

THE BLOOM OF YESTERDAY (2016)
Director: Chris Kraus

Country: Austria, Germany, France
Comedy, Drama, Romance

In the middle of the deepest life crisis, the Holocaust researcher Toto is assigned an assistant for the 
congress preparation—Zazie, of Jewish origin and with pronounced Teuto-phobia. The star guest 

of the congress, a famous actress, suddenly withdraws the promise and between Totos and Zazie’s 
biographies bizarre connections emerge.

A TALE OF LOVE AND DARKNESS (2015)
Director: Natalie Portman

Country: Israel, USA
Biography, Drama

The story of Amos Oz’s youth, set against the backdrop of the end of the British Mandate for 
Palestine and the early years of the State of Israel. The film details the young man’s relationship with 

his mother and his beginnings as a writer, while looking at what happens when the stories we tell 
become the stories we live.

STEFAN ZWEIG: FAREWELL TO EUROPE (2016)
Director: Maria Schrader

Country: Austria, Germany, France
Biography, Drama

“Farewell to Europe” charts the years of exile in the life of famous Jewish Austrian writer Stefan 
Zweig, his inner struggle for the “right attitude” toward the events in war torn Europe, and his search 

for a new home.

THE DREAMED ONES (2016)
Director: Ruth Beckermann

Country: Austria
Biography, Drama

The dramatic, ecstatic, but also infinitely sad love story between Bachmann and Celan begins in 
1948 when she is 22 and he is 27. For Bachmann, he is the love of her life, however she never 

stops seeing him as a stranger and even harbours slight fears towards him. He was a Jew from 
Czernowitz, whose parents perished in the Holocaust while she came from a milieu

of National Socialism. 
Two young actors meet in a recording studio to read the letters. The tumultuous emotions of 

proximity and distance, fascination and fear captivate them. However they also enjoy each other’s 
company, arguing, smoking, discussing their tattoos and favourite music. Yesterday’s love, today’s 

love and tomorrow’s: where the lines are blurred lies the heart of the film.

FRIENDS FROM FRANCE (2013)
Directors: Philippe Kotlarski, Anne Weil

Country: France, Russia
Adventure, Drama, History

1979. Carole and Jerome are 20 and go on tour in Odessa, behind the Iron Curtain. They are 
cousins and pretend engaged. The day as tourists, they visit monuments and museums. In the 

evening, they part company and the group meet clandestinely refuseniks, Jews harassed by the 
Soviet regime for trying to leave the country. They discover an unknown world, brutal and absurd. 
If Carole is driven by the commitment and willingness to take risks, to Jerome, the real motivation 

of this trip is Carole.

DOUGH (2015)
Director: John Goldschmidt

Country: UK, Hungary
Comedy, Drama

An old Jewish baker struggles to keep his business afloat until his young Muslim apprentice drops 
cannabis in the dough and sends sales sky high.

FEVER AT DAWN (2015)
Director: Péter Gárdos

Country: Hungary
Drama

In 1945, after having been freed from a concentration camp, the 25-year-old Hungarian man 
Miklós is being treated at a Swedish hospital. The doctors diagnose him with a severe lung 

disease and tell him that he has no more than six months to live. But he refuses to give up, wants 
to find a wife with whom he can start a new life, and sends letters to 117 Hungarian girls. One of 

the girls is 19-year-old Lili, who likes Miklós’s letter, and they start corresponding.

ACROSS THE WATERS (2016)
Director: Nicolo Donato

Country: Denmark
Drama

“Across the Waters” is the gripping tale of the Danish Jews’ escape to Sweden in October 1943.

MORITZ DANIEL OPPENHEIM (2016)
Director: Isabel Gathof

Country: Germany
Documentary

For the first time ever a documentary feature film is dedicated to Moritz Daniel Oppenheim, who was 
credited as the first Jewish painter establishing a Jewish self-awareness in art history.

MR. GAGA (2015)
Director: Tomer Heymann

Country: Israel
Documentary

Mr. Gaga tells the story of Ohad Naharin, renowned choreographer and artistic director of the 
Batsheva Dance Company, an artistic genius who redefined the language of modern dance.

BECAUSE I WAS A PAINTER (2013)
Director: Christophe Cognet
Country: France | Germany

Documentary
The film conducts an unprecedented investigation of secretely created artworks in Nazi 

concentration and death camps. It converses with the rare handful of living artists who survived 
the camps and with those who curate their art: about the emotions the works conjure, their 

marginalization, their signatures or anonymity, their style, as well as the representation of horror 
and extermination.

*All films are shown in original languages with Ukrainian subtitles.
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ЛИЯ МЕДЖИДОВНА АХЕДЖАКОВА

советская и российская актриса театра и кино. Народная артист-
ка России с 1994 года. Родилась 9 июля 1938 года в Днепропе-
тровске. Выросла в театральной семье режиссера Меджида Сала-
ховича Ахеджакова и актрисы Юлии Александровны Ахеджаковой. 
В 1962 году закончила ГИТИС им. А.  В. Луначарского. С 1961 года
начала играть в Московском ТЮЗе в амплуа травести. С 1977 года –
актриса театра «Современник». Одна из первых больших работ – спек-
такль «Квартира Коломбины» в постановке Романа Виктюка, где режис-
сер поручил актрисе сразу четыре главные роли. С 1973 года снимается 
в кино. Дебютная роль в фильме «Ищу человека» была
отмечена призами международных кинофестивалей в Варне и
Локарно. Признание к Лие Меджидовне пришло после съемок 
в фильмах Э. А. Рязанова, раскрывшего дарование актрисы. Профес-
сиональная деятельность актрисы насчитываете более 60 ролей в кино и более
50 ролей в театре.

«СЕЙЧАС ТАКОЕ ВРЕМЯ, КОГДА КАЖДОМУ ИЗ НАС НЕОБХОДИМО 
НЕМНОЖЕЧКО ВОЗВЫСИТЬСЯ НАД БАНАЛЬНЫМ ЖЕЛАНИЕМ

КОВАТЬ СОБСТВЕННЫЙ УСПЕХ»

— На презентации «Кроткой» в рамках ОМКФ Вы рассказали, что долго не согла-
шались на роль, предложенную Вам Сергеем Лозницей, ввиду того, что Вам нечего 
было сказать. Все-таки, какой посыл должен услышать от Вас зритель во время 
просмотра фильма?
 — В первую очередь, это режиссерский посыл, отнюдь не мой. В фильме есть одна 
реплика моей героини, которая меня очень царапала. Но задумка режиссера была та-
кова — в сцене, о которой я говорю, люди должны были вывернуться какой-то другой 
стороной своей личности, а мне это было неприятно. Но Лозница — настолько умный 
и зрелый режиссер, что я не посмела отстаивать свою точку зрения. У моей героини 
нет возможности по-настоящему сделать что-то, так как ее контролируют, ею руко-
водят. Она — не самостоятельная фигура. А ведь мне хочется о наших правозащит-
никах говорить только «объясняясь им в любви», потому что их труд очень важен. 
Я многих из них знаю, со многими дружу. Я, как могу, участвую в их деятельности, и 
следует сказать, что они очень нежно ко мне относятся. Тем не менее есть же общая 
художественная идея фильма, есть общие смыслы, и мой персонаж находится внутри 
этих смыслов, поэтому я должна была подчиниться творческому замыслу режиссера. 
Я не могу с таким режиссером выходить на бой. Хотя у меня бывали такие случаи, 
я даже с Эльдаром Александровичем сцеплялась, но он, естественно, всегда побеж-
дал. А тут мне не хотелось спорить. 

— То есть Вы не подстраивали своего персонажа под себя? 
— Нет. Мой персонаж таков, каким его видел режиссер, поскольку это крошечная роль. 
Хотя мне эта тема интересна, я про это очень много знаю: и про тюрьмы, и про правоза-
щитников. Может, поэтому меня пригласили. Малюсенькая роль, но я не хотела менять 
то, что нужно режиссеру. Он слишком мощный, слишком профессиональный, и у него 
была какая-то более крупная задач, чем моя. Поэтому я пошла против своей шерсти. 

— В Вашей героине угадывается абсолютно конкретный человек — правозащит-
ница Зоя Светова. Вдохновлялись ли Вы ею во время работы над ролью?
— Для меня Зоя — это абсолютный идеал женщины и человека, но, создавая образ, 
я о ней не думала. Я вообще ни о ком не думала. Мой персонаж изначально, как мне 
кажется, где-то и есть проекция меня, при условии, если бы я попала в этот кошмар. 
Я знаю, что в провинциях есть правозащитницы, которые живут вот такой жизнью. 
Знаю это по той причине, что я к ним обращалась, были поводы.

— Вам понадобилось мужество, чтобы согласиться на эту роль?
— Нет. У меня его и нет.

— Вы довольны результатом своей работы?
— Слово «довольна» не соответствует параметрам оценки роли. Никогда не бываешь до-
волен собой, потому что каждый раз, когда ты еще не приступил к работе, ставишь перед 
собой более крупные задачи и чего-то ждешь, если уж взялся за роль. И результат всегда 

разочаровывает. Я имею в виду собственную работу: то не так, это не так, тут не дожала, 
тут обрезали. Я вам больше скажу: на самом деле, самодовольных актеров очень мало. 

— Фильм «Кроткая» снят по мотивам одноименного рассказа Федора Достоевского. 
Как Вам такая интерпретация классики, какой она получилась у Лозницы?
— Вы знаете, это абсолютно самостоятельное произведение искусства, со специально 
написанным сценарием. В этом контексте могу привести в пример спектакль «Губерна-
тор», который меня сильно зацепил. Там тоже взята матрица из классики, которая легла 
в основу постановки. Посыл спектакля был таков — попробовать поискать ответы на 
актуальные насущные проблемы с помощью классики. В результате получился лучший 
спектакль, который я когда-либо видела в жизни. Такое часто бывает: берется матрица, и 
из нее вырастают сегодняшние смыслы. В данном случае — слишком хорошая матрица. 

— Кроме Достоевского в «Кроткой» есть очень много литературных отсылок. 
К примеру, сложно было не заметить Некрасова. А какие литературные отсылки 
Вам понравились в фильме?
— Вы знаете, есть киноведы, которые принимали участие в создании этого фильма, 
это их нужно спрашивать. Это не моя тема. Трудно мне вот так вот с ходу по литера-
туре пойти. Не знаю, еще раз повторюсь, это абсолютно самостоятельное произведе-
ние искусства, там же диалоги какие замечательные! И они взяты не из классики, их 
написал Сергей Лозница. Тексты потрясающие. Это вот то, что все время у меня 

В РАМКАХ СЕКЦИИ «ГАЛА-ПРЕМЬЕРЫ» 
НА 8-М ОМКФ СОСТОЯЛАСЬ 
ВСЕУКРАИНСКАЯ ПРЕМЬЕРА НОВОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА СЕРГЕЯ 
ЛОЗНИЦЫ «КРОТКАЯ», КОТОРЫЙ 
К ТОМУ ЖЕ ЯВЛЯЛСЯ НОМИНАНТОМ 
НА ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ПОСЛЕДНЕГО 
КАННСКОГО ФЕСТИВАЛЯ. ПРЕЗЕНТОВАТЬ 
ФИЛЬМ РЕЖИССЕР ПРИЕХАЛ НЕ САМ, 
А В КОМПАНИИ ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
И РОССИЙСКОГО КИНО ЛИИ АХЕДЖАКОВОЙ, 
КОТОРАЯ СЫГРАЛА В КАРТИНЕ 
НЕБОЛЬШУЮ РОЛЬ ПРАВОЗАЩИТНИЦЫ. 
РЕДАКЦИИ VGL CINEMA УДАЛОСЬ 
ПООБЩАТЬСЯ С ЛИЕЙ МЕДЖИДОВНОЙ 
И РАССПРОСИТЬ, КАК ЕЙ РАБОТАЛОСЬ 
С СЕРГЕЕМ ЛОЗНИЦЕЙ НА СЪЕМОЧНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ, УЗНАТЬ ЕЕ МНЕНИЕ 
О СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ КИНО, 
А ТАКЖЕ ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ, ГДЕ АКТРИСА 
ЧЕРПАЕТ СИЛЫ И ЭНЕРГИЮ ДЛЯ РАБОТЫ. 
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в ушах звенит, все время. Я как телевизор не включу, куда не приеду, везде об амери-
канцах, радиоактивном пепле и тому подобном говорят. Это и есть разговор страны, 
и у вас то же самое. Это неслышный закадровый текст, разговор, который висит 
в воздухе. Это очень важная вещь. Написано грандиозно!

— В одном из интервью Вы сказали, что соглашаетесь на маленькие роли в том 
случае, если они Вас волнуют и в них отзывается Ваша жизнь. Чем Вас зацепила 
«Кроткая»?
— Зайду издалека. Когда-то, лет 20 назад, ко мне пришел мальчик брать интервью 
и сказал, что я актриса яркого эпизода. Это меня задело. Что это такое? Какого яркого 
эпизода? После этого случая я многие годы не снималась ни в каких эпизодах. Прям 
у меня была какая-то болячка на этом месте. Я даже в театре себе карьеру подпортила, 
отказываясь от маленьких ярких ролей. Таким образом я вышла из эпизодов. Потом 
со временем у меня появились друзья-режиссеры, которые видели меня совершенно 
в другом масштабе. Мои возможности им показались куда более мощными, чем роли 
в ярком эпизоде, с чего, кстати сказать, я начала и чем заканчиваю. Но когда режиссер 
такого масштаба, как Лозница, предлагает тему с глубокими, интересными смысла-
ми, я соглашаюсь. Клоунство в профессии мне уже не интересно. Мне не интересно 
быть везде разной. Когда-то у Анатолия Васильевича Эфроса я что-то спросила про 
Олю Яковлеву, актрису. А он говорит: «Олечка мне годится, но знаете, что мне в ней 
нравится? Она пользуется ролью, чтобы исповедаться». Мне эти слова Анатолия Ва-
сильевича настолько запали в душу. Эта фраза прям в голове моей железом выкована. 
И вот это «исповедаться» уже в моем состоянии профессиональных и человеческих 
возможностей. Заканчивая свою карьеру, мне уже ничего не интересно, кроме во-
зможности высказаться, а лучше исповедаться. 

— Как Вам работалось с Сергеем Лозницей на съемочной площадке? 
— Во время работы на съемочной площадке у меня было очень много претензий к 
себе, потому что роль маленькая. Я сейчас не буду рассказывать о том, что именно 
я не вместила в этот образ, но могу сказать одно: Лозница, как режиссер, который 
работает с актером, с задачей справился прекрасно. Кстати, у него же там и натур-
щики были. Один из них тридцать лет отсидел за убийство, и он все эти годы, я даже 
не знаю, как это возможно, писал дневник. Потом он этот дневник подарил Сереже 
от восторга, что снялся в кино. А вот тот город, где мы снимали, там действительно 
оседают люди, которые прошли тюрьму. Там очень много этого контингента.

— «Кроткая» — это копродакшн нескольких стран, среди которых и Украина. Как 
Вы думаете, у нашей страны есть шанс на то, что когда-нибудь тут появится по-
больше режиссеров такого уровня, как Лозница?
— Я не знаю. Такие режиссеры у вас были, но ушли из жизни. Тот самый Параджанов. 
О современных режиссерах не могу сказать ничего, потому что я не знаю украинское 
кино. Лозница – это киевский человек, который так же, как многие российские деяте-
ли культуры, задыхался в своей стране и уехал. Но все равно он всегда про Украину 
и Россию снимает. А учился он у нас во ВГИКе у очень хороших педагогов. Если бы 
у вас была такая школа, как наш ВГИК, а ведь это вуз очень высокого класса, там 
в свое время Ромм, Козинцев, Баталов преподавали. Если бы у вас был такой ВГИК, 
то постепенно кино поменяло бы свое лицо. 

— За последние несколько лет в Украине случился некий «культурный бум». Счи-
таете ли Вы, что на это повлияла ситуация на Востоке?
— Вот смотрите, какая странная вещь получается. Когда в России происходил 

кровавый террор, вот это страшное время после революции было, где-то в 1918- 
1920 годы, как тогда рванула литература, в театре какие потрясающие вещи происхо-
дили! Вспомнить хотя бы того же Мейерхольда, потом его расстреляли. И дальше 
начинаются 1937-1938 годы, сами знаете, о чем я. Опять-таки, казалось бы, все долж-
но умереть, а оно возрождалось еще сильней. Какие поэты, какие композиторы. Вот 
Отечественная война, а тут Шостакович. То есть сложные времена наоборот всегда 
еще сильнее стимулируют развитие искусства. 

— В советское время было снято множество прекрасных фильмов. Считаете ли 
Вы, что современный кинематограф уступает тому, что было снято раньше? И 
нужно ли современному зрителю доброе кино?
— Потребность в этом «добром кино» висит в воздухе. Но в первую очередь смыслы 
нужны, их формулировать надо. Сейчас такое время, когда каждому из нас необхо-
димо немножечко возвыситься над банальным желанием ковать собственный успех. 
Нужно чуть-чуть переступить через собственное привычное тщеславие и жажду по-
ставить собственный успех превыше всего.

— В России, скорее всего, фильм «Кроткая» вызовет бурю обсуждений. Насколько, 
по-Вашему, велики шансы того, что фильм получит прокатное удостоверение в РФ?
— Если у нас фильмы Сокурова не показывают ни с того, ни с сего. «Франкофонию», на-
пример. Хорошо, что фильм есть в Интернете и его можно посмотреть. А ведь это великий 
фильм, но в России он не шел ни на одном экране. Не знаю почему, может, думают, что мы 
такие тупые и нам этого не понять. Действительно, это интеллектуальное и очень мощное 
кино, но не показать «Франкофонию» — это уму не постижимо. Поэтому я даже не знаю.

— С кем из современных молодых режиссеров Вы бы не отказались поработать?
— Важно не то, с кем бы не отказалась поработать, важно то, что они есть. Несмотря 
на то что каждый раз у них получается снимать совершенно разное кино: одна кар-
тина более удачная, другая менее удачная, третья вообще гениальная. Вот я считаю 
«Левиафан» Звягинцева абсолютным шедевром, и первая его картина «Возращение» для 
меня такая же. «Елена» мне тоже нравится, хотя я не могу сказать, что это моя тема.

— В молодости Вам часто отказывали в ролях, как Вы с этим справлялись? Можете 
дать совет, как пережить профессиональный отказ?
— Главный совет — не давайте никому совета. Мы все индивидуальности и прожива-
ем собственную жизнь, проходим свой путь. Мы должны решать неудачи самостоя-
тельно, не пользуясь чужими советами.

— Что является источником Вашей силы и вдохновения? Откуда черпаете жиз-
ненную энергию?
— У меня нет ответа. Я такая, а Вы такая. Мы все разные, разные индивидуальности. 
У нас разные родители, разная генетика. Как говорится, если сороконожка начнет 
думать, какой ногой ей сделать первый шаг, то она вообще никуда не пойдет. Так и у 
меня получается, я просто делаю свою работу.

— Можете назвать 2-3 важные вещи, которым Вы научились в жизни?
— Во-первых, мне свойственна агрессия, как и всем людям. Я вспыхиваю в одну ми-
нуту, и я научилась контролировать себя. Я постоянно борюсь с этим, я не разрешаю 
себе агрессировать. Второе, я никогда не спорю, потому что в споре побеждает де-
магог. Бесполезно. Я становлюсь недоказательной, агрессивной, начинаю нападать и 
проигрываю любой спор. Вот хотя бы это могу сказать. 

36

Р У Б Р И К А

CI
N

EM
A

  У
КР

А
ЇН

А
  №

15
.2

01
7



у принципі, діє саме так, тому що в неї немає інших варіантів, аби себе врятувати. 
Тому вона вимушена трохи збити хлопців з курсу. І, звичайно, вона використовує 
для цього свої зовнішні дані, аби зачарувати їх і змусити робити те, що їй потріб-
но. Але я її виправдовую, тому що на її місці, мабуть, кожна дівчина робила б те 
саме. 

Американське кіно багате на подібні образи. Можливо, Ви надихалися яки-
мись конкретними персонажами під час роботи над роллю?
Звісно, коли я розмірковувала над цим персонажем, у мене виникало багато різ-
номанітних асоціацій. У якийсь момент я навіть згадала героїню Марго Робі з 
фільму «Загін самогубців». Та, зрештою, я дійшла розуміння, що мій персонаж 
має бути більш місцевим. Проте повноцінний образ почав народжуватися безпо-
середньо на знімальному майданчику, коли ми з Мішею почали репетирувати. У 
процесі роботи ми йшли від того, куди нас вело. 

Ваша героїня, судячи з трейлера, не лише ефектна, але й дуже рішуча і впевне-
на в собі жінка, здатна в будь-якій ситуації постояти за себе. Чи багато спіль-
ного у Вас з екранною Альоною?
Я ще раз повторюсь, якісь такі маніпулятивні штуки, мабуть, властиві кожній 
жінці. Це наше природне нутро. І знову ж таки, вона діє так передусім заради 
власного порятунку. Проте, якщо говорити в загальному, моя героїня не схожа 
на мене. 

Як Вам працювалося в тандемі з Михайлом Хомою?
Весело і ще раз весело. Можливо, через те, що я актриса, яка на знімальному май-
данчику звикла працювати з написаними текстами. У процесі роботи ти очікуєш 
від свого партнера почути вже заздалегідь прописані репліки, які ти теж знаєш. 
Тут все було по-іншому, на знімальному майданчику мені потрібно було частень-
ко викручуватися, бо Міша постійно імпровізував. Проте це завжди було смішно. 
Інколи ми робили багато дублів через те, що проколювалися від сміху. Як прави-
ло, комедії смішні творцям фільму, а глядачам буває не так смішно. Тому я дуже 
сподіваюсь, що по той бік екрана фільм теж сприймається зі сміхом. 

Враховуючи те що за жанром «DZIDZIO Контрабас» – комедія, розкажіть, 
які курйозні, смішні моменти трапилися з Вами на знімальному майданчику? 
Як таких курйозних моментів у нас не було. Окрім того, що мені довелося водити 
машину на механічній коробці передач. У мене немає відповідних навиків, тому 
коробку передач я повністю спалила. Коли я їхала, вся знімальна група розбіга-
лася хто куди міг, а актори, які сиділи поруч зі мною в машині, були максимально 
сконцентровані: один тримав руки на коробці передач, другий тримався за кермо 
і всі дивилися на мене  величезними очима. Ну, і плюс те, що через погодні умо-
ви зйомки були перенесені на травень, бо спершу ми планували знімати взимку. 
Проте в травні з погодою нам теж не пощастило. Як тільки почався знімальний 
процес, температура різко понизилась і випав сніг. Наш знімальний день почи-
нався о 4-й ранку, тому, як ви розумієте, нам було дуже холодно. Але все це якісь 
такі робочі моменти.

Стати актрисою Ви вирішили не відразу. Після закінчення школи Ви спершу 
вступили на економічний факультет, проте згодом кардинально змінили про-
фесію. З чим було пов’язане рішення піти в акторство?
Я з дитинства хотіла стати актрисою, як багато дівчаток, але мої батьки не ста-
вилися до цього серйозно. Коли після закінчення школи постало питання, куди 
мені вступати, у мене не було інших варіантів, я хотіла тільки до театрально-
го вишу. Я навіть приїхала з батьками до Києва, щоб подавати документи, але 
вони мене переконали в тому, що потрібно все ж таки обрати більш серйозну 
професію. Батьки запропонували повчитися один рік на економічному. Якщо б 
я зрозуміла, що це не моє, то в мене була б змога обрати іншу професію. Так ста-
лося, що я провчилася 4 роки, перш ніж остаточно для себе вирішила, що я не на 
своєму місці. Я дуже тягнулася до сцени, тому що змалку професійно танцювала 
й відвідувала різні театральні гуртки. Я знала, що є вікове обмеження для вступу 
на акторський, тому я не закінчувала останній курс на економічному факультеті, 
а забрала документи й спробувала свої сили у театральному виші. Дякувати моє-
му викладачеві, мене прийняли. 

У Вас є досвід роботи в театрі й у кіно. Що Вам більше до вподоби: знімальний 
майданчик чи сцена?
Театр – це те місце, де актор професійно розвивається. Тільки в театрі ти можеш 
спробувати щось нове, багато експериментувати, маєш право на помилки. Бо 
коли ти вже в кадрі, ти маєш дуже швидко реагувати на все й попадати чітко в ті 
завдання, які в цей момент перед тобою ставить режисер. У театрі ти можеш за 
одну виставу прожити все життя героїні, у кіно це теж можливо, але здебільшого 
за рахунок монтажу. Але загалом, я однаково люблю театр і кіно, ці види мис-

тецтва дуже доповнюють один одного. Це так, як для піаніста розучувати гаму: 
чим краще в нього будуть розім’яті пальці, тим краще він гратиме. Так само і 
в акторській професії – тіло актора – як пластилін, воно або затвердне, або ти 
його розімнеш. Актору потрібна постійна практика, а отримати її він може лише 
в театрі. Театр – це тренінг для актора. Можу сказати, що мені дуже пощастило 
працювати з найкращими театральними режисерами України Дмитром Богома-
зовим та Катериною Степанковою. Це ті режисери, у виставах яких я зараз граю. 

Які ролі цікаві для Вас? Які образи мрієте втілити на екрані?
Я ще стільки всього не спробувала, тому готова на будь-які експерименти. Мені 
байдуже кого грати: чи фатальну дівчину, чи виховательку дитсадка. Головне, 
щоб роль була добре прописаною. Проте в мене є одна мрія – зіграти Оксану з 
«Вечорів на хуторі біля Диканьки». Чомусь ніхто з режисерів незалежної Украї-
ни ще досі не екранізував цей твір Миколи Гоголя. Відзнято лише телевізійний 
мюзикл. Якщо хтось з вітчизняних режисерів все-таки захоче зняти цю екрані-
зацію, я готова прийти на кастинг першою. І навіть, якщо мене не затвердять, ще 
раз добиватися цієї ролі, тому що це мрія мого дитинства. 

Ким Ви надихаєтесь у професії? Хто для Вас є творчим орієнтиром?
Я думаю, що ними захоплюються всі – це Ада Роговцева та Меріл Стріп. Мені 
також дуже подобаються Наталі Портман, Шарліз Терон, Маріон Котіяр. 
На жаль, багато хто знає американських і європейських актрис, але при цьому 
не помічає наших, українських, які нічім не поступаються зарубіжним. Для мене 
Наталя Сумська, Олена Хохлаткіна – це актриси найвищого рівня. Я також за-
хоплююся Ларисою Руснак. Нещодавно бачила її в українському фільмі й була в 
захваті. Саме вони є моїм прикладом для наслідування.  

Яке кіно Вам подобається?
Я люблю різне кіно. Головний критерій оцінки для мене це те, наскільки карти-
на є талановитою. Я можу дивитись артхаус, можу дивитись блокбастери. Я не 
дуже полюбляю фентезі, але якщо це талановите фентезі, то я його буду диви-
тись. Окрім того, за останні роки з’явилося стільки крутих серіалів, які за якістю 
сюжету та зображення нічим не поступаються прокатному кіно, а часом навіть 
йдуть на крок попереду! На сьогодні не можна заперечувати той факт, що культу-
ра кіно перейшла на телебачення. Тому я рівною мірою дивлюсь і кіно, і серіали. 

Як Ви бачите свою акторську кар’єру в майбутньому? Наскільки Ви професій-
но амбітна людина?
Насправді, я не знаю, як людина, яка займається творчою діяльністю, може бути 
неамбітною. Якщо така людина говорить, що вона неамбітна, значить, вона об-
манює себе і оточуючих. Усі люди, які йдуть у професію актора, ведучого чи в 
інші творчі професії, мають бути амбітними людьми, бо інакше немає сенсу туди 
йти. Є така хороша приказка: «Скромність – шлях до забуття». Ці слова цілком 
відповідають суті акторської професії. Я якраз належу до того типу людей, які не 
люблять себе піарити та розхвалювати. Мабуть, мені потрібно бути менш скром-
ною, аніж я є.

Що для Вас у акторстві є показником професіоналізму?
Це коли людина, незважаючи на свій зірковий статус, нехалтурно ставиться до 
своєї роботи. Немає різниці, у якому ти статусі, на знімальному майданчику ти 
маєш відпрацьовувати все на совість.

Поділіться своїми планами на майбутнє? Можливо, Ви зараз задіяні в якихось 
проектах?
Задіяна в проекті «Егрегор». Там у мене не головна, але важлива роль. Окрім 
того, працюю в театрі, тому запрошую всіх на вистави «Ідеальна сімейка» та «Со-
ломон у спідниці». 

І Н Т Е Р В ' Ю

ОЛЕНА  ЛАВРЕНЮК – українська актриса театру та кіно. Народилася 18 грудня 
1982 року у Львові. Закінчила Київський  національний університет театру, кіно і 
телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, курс  О. П. Кочнєва.
В її акторському доробку ролі в спектаклях «Ідеальна сімейка» (реж. Дмитро
Богомазов),  «Гостя» та «Соломон у спідниці»( реж. Катерина Степанкова), а також 
у таких повнометражних фільмах:
«Синєвир» (реж.  Олександр та В'ячеслав Альошечкіни), 2012 р.;
«Безславні придурки» (реж. Олександр Якимчук), 2015 р.; 
«#SELFIEPARTY» (реж. Любомир Левицький), 2016 р.; 
«DZIDZIO Контрабас» (реж. Олег Борщевський ), 2017 р. 

Олена Лавренюк:

Олено, у комедії «DZIDZIO Контрабас», яка нещодавно вийшла в прокат, Ви 
зіграли головну жіночу роль і втілили образ «la femme fatale» (фатальної дів-
чини). Як Ви працювали над створенням цього образу? Які завдання ставив 
перед Вами режисер? Чи легко було справлятися з ними?
Оскільки я була затверджена на роль ще на етапі написання сценарію, дуже бага-
то моментів проговорювалося ще під час його створення. А вже безпосередньо на 
знімальному майданчику було багато імпровізацій з мого боку і з боку Міші. Ми 
взагалі намагалися все наблизити до життєвих ситуацій, щоб мова в кадрі звуча-
ла життєво. Власне, тому дуже багато імпровізували: часто відходили від пропи-
саних діалогів, самі придумували репліки. Є ще один важливий нюанс: у фільмі я 
розмовляю російською мовою, але, як ви бачите, я вільно спілкуюсь українською. 
Я родом зі Львова, тому українська – моя рідна мова. Проте у фільмі потріб-
но було використати іншу мову, щоб підкреслити колорит Мішиної мови. Саме 
для створення цього різкого дисонансу була введена російська мова. І я, скажімо, 

дуже дратую Мішу у фільмі, і російська мова є одним із таких дражливих еле-
ментів. Через це в нас виникає конфліктна ситуація. 

Тобто на знімальному майданчику у Вас було багато творчої свободи?
Так, і за це я вдячна режисерові фільму Олегу Борщевському. Але насправді з 
Мішею і не могло бути по-іншому, тому що він – великий імпровізатор. Якщо 
його поставити в певні рамки, то це вже буде не DZIDZIO, а якийсь інший пер-
сонаж. А, власне, у фільмі Міша грає себе, але за певних обставин. Тому режисер, 
насамперед, йшов від нас. За що йому дуже дякуємо. 

Образ «фатальної дівчини» – один із найбільш поширених класичних жіночих 
образів у історії кіно. Можливість втілити його на екрані є козирною картою 
для кар’єри кожної актриси. Чи розглядали Ви цю роль саме під таким кутом?
«Фатальна дівчина» звучить дуже голосно. Мій персонаж – це така дівчина, яка, 

«Я ГОТОВА НА БУДЬ-ЯКІ ЕКСПЕРИМЕНТИ»
НАПРИКІНЦІ ЛІТА У ВІТЧИЗНЯНИЙ ПРОКАТ ВИЙШЛА КОМЕДІЙНА СТРІЧКА «DZIDZIO КОНТРАБАС». НЕПЕРЕСІЧНА ІСТОРІЯ ПРО ТРЬОХ ВІДЧАЙДУШНИХ 
ХЛОПЦІВ,  ЯКІ  ВИРІШИЛИ ПІДЗАРОБИТИ ГРОШЕЙ ШЛЯХОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ КОНТРАБАНДИ ЧЕРЕЗ УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКИЙ КОРДОН. ГОЛОВНІ РОЛІ У ФІЛЬМІ 
ВИКОНАЛИ ПОПУЛЯРНИЙ СПІВАК DZIDZIO ТА АКТОРКА ОЛЕНА ЛАВРЕНЮК. З НАГОДИ ВИХОДУ ФІЛЬМУ НА ШИРОКІ ЕКРАНИ РЕДАКЦІЯ VGL CINEMA 
ПОСПІЛКУВАЛАСЯ З ВИКОНАВИЦЕЮ ГОЛОВНОЇ РОЛІ Й РОЗПИТАЛА Ї Ї  ПРО АТМОСФЕРУ, ЯКА ПАНУВАЛА НА ЗНІМАЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ, ТА ПРО 
СПІВПРАЦЮ З DZIDZIO.  А ТАКОЖ ДЕТАЛЬНО ПОГОВОРИЛИ ПРО ТЕАТРАЛЬНУ КАР’ЄРУ АКТОРКИ ТА Ї Ї  ПРОФЕСІЙНІ АМБІЦІЇ . . 
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— Фільм «Межа» здобув нагороду за кращу режисуру на фестивалі в Карлових 
Варах, з чим ми Вас вітаємо. Наскільки ця нагорода була прогнозованою для Вас? 
Хто були прямими конкурентами Петра Беб'яка в номінації «Кращий режисер»? 
— Дякую. Для нас ця перемога була приємною несподіванкою , адже був дуже силь-
ний конкурс, багато цікавих і достойних фільмів взяли в ньому участь. З багатьох 
тисяч картин відібрали 12, які й змагалися за нагороду. Те, що словацько-український 
фільм вперше за багато років потрапив до основного конкурсу фестивалю категорії 
А, і який є одним з  найвпливовіших кінофестивалів світу,  я вважаю, уже велика 
подія. Ми отримали другий за значущістю приз на фестивалі. Конкурентами Петра 
Беб'яка були 11 інших режисерів, які представляли свої картини. Звісно, ми дуже раді, 
що журі відзначило саме нас. Напевно, на це рішення вплинула думка критиків, пре-
си, тому що, чесно кажучи, увага до фільму дуже велика. Без перебільшення можу 
сказати, що «Межа» стала хедлайнером цьогорічного фестивалю в Карлових Варах. 

— Що означає ця відзнака для української кіноіндустрії?
— Це колосальний прорив, величезне визнання та розвиток загалом, який сьогод-
ні має українське кіно. У рамках кожного фестивалю проходять різноманітні секції, 
програми, презентації, але значення основної конкурсної програми завжди є пере-
важним. Приз за кращу режисуру вважається другою за значущістю нагородою після 
«Кращого фільму». І ми його отримали! Це великий успіх усієї української індустрії та 
всіх, хто в ній працює. Також це успіх всієї нашої країни, яка, незважаючи на досить 
складну ситуацію, війну, змогла створити умови для того, щоб з’явився цей фільм. 
На жаль, поки що наш менталітет не дозволяє радіти чужим успіхам і цінувати своє. 
Проте, я сподіваюсь, з часом ми цього навчимося. Найголовніше те, що Україна була до-
стойно представлена в Карлових Варах. Позитивні рецензії на «Межу» вже з’явились 
у таких виданнях, як Hollywood Reporter, Variety, Cineuropa, і це найцінніше.

ЦЬОГО ЛІТА УКРАЇНСЬКУ КІНОІНДУСТРІЮ СКОЛИХНУЛА РАДІСНА НОВИНА – СЛОВАЦЬКО-УКРАЇНСЬКА КОПРОДУКЦІЙНА СТРІЧКА «МЕЖА» СТАЛА 
ЛАУРЕАТОМ 52-ГО МІЖНАРОДНОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ В КАРЛОВИХ ВАРАХ, ВИБОРОВШИ НАГОРОДУ В НОМІНАЦІЇ «КРАЩИЙ РЕЖИСЕР». ФІЛЬМ УЖЕ 
ВСТИГ ВИЙТИ В СЛОВАЦЬКИЙ ПРОКАТ І ЗІБРАТИ ТАМ ПРИГОЛОМШЛИВИЙ БОКС-ОФІС. З НАГОДИ ФЕСТИВАЛЬНОГО УСПІХУ КАРТИНИ Й НАПЕРЕДОДНІ ЇЇ 
МАЙБУТНЬОГО ВИХОДУ В УКРАЇНСЬКИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ПРОКАТ VGL CINEMA ПОСПІЛКУВАЛИСЯ З ПРОДЮСЕРОМ ФІЛЬМУ АНДРІЄМ ЄРМАКОМ.

«ФІЛЬМ «МЕЖА» СТАВ ХЕДЛАЙНЕРОМ 
НА ЦЬОГОРІЧНОМУ КІНОФЕСТИВАЛІ 
В КАРЛОВИХ ВАРАХ»

— Копродукція для українського кіно – це чудовий спосіб інтегруватися в між-
народні контексти, набути нових професійних навиків, заявити про себе світу. З 
якими труднощами доводиться стикатися українським кінематографістам у про-
цесі копродукційних практик, виходячи з Вашого досвіду?
— Так, безумовно, сьогодні без міжнародної копродукції, без створення контенту, 
який цікавий не лише локально, немає кінобізнесу. Почнемо з найпростішого: сьо-
годні в українському прокаті практично не окупається жоден фільм. Окупити його 
можна тільки в тому випадку, якщо цей фільм має міжнародний потенціал та може 
продатися на декілька територій, а краще, якщо він вийде в широкий міжнародний 
кінотеатральний прокат, як це відбувається з «Межею». Другий момент — світ ве-
ликий, є різноманітні тенденції, і ось це поєднання різних культур, професіоналів з 
різних країн світу дає можливість з’явитися цікавим, самобутнім, колоритним стріч-
кам. Труднощі? Та, мабуть, просто відсутність досвіду. Цьому потрібно вчитися, по-
глинати все нове, не боятися вчитися в будь-якому віці й статусі, намагатися самому 
бути цікавим і цікавитися процесами, які відбуваються у світі, — і то, я не вважаю 
це труднощами. Нічого неможливого та недосяжного не існує. Наша «Межа» довела: 
якщо є бажання створити якісний продукт і ви формуєте команду професіоналів, то 
у вас обов’язково все вийде. 

— Відомо, що в Словаччині фільм є лідером прокату п’ятий вік-енд поспіль. Без-
умовно, це величезний успіх. Чи можна говорити про те, що за цей час «Межа» 
встигла «відбити» кошти, витрачені на її виробництво? Чи продиктований про-
фіт картини в словацькому прокаті високим попитом на національне кіно?
— По-перше, від загальної цифри бокс-офісу, яку ви бачите, відразу віднімайте 50 % 
– ці кошти забирають кінотеатри, а в деяких країнах мова йде й про 60 %. Плюс 10–
15 %, а інколи й до 20 % забирають дистриб’ютори. Тому в чистому вигляді, не вра-
ховуючи промо, рекламу, яка теж дорого коштує, у Словаччині це 30 % чистого при-
бутку. Безумовно, фільм ще не окупився, але це все одно великий успіх, адже сьогодні 
його подивилися більше 2 %  населення країни. Це дуже високий показник. Я б навіть 
сказав, що це неймовірний успіх у Словаччині. Окупитися фільм може після прокату 
в декількох країнах, якщо там він пройде з таким самим успіхом. Тому про окупність, 
а бюджет нашого фільму 1 млн 300 тис. євро, поки говорити не доводиться. 
Що стосується попиту, знову ж таки виходячи зі спілкування з різними людьми у різ-
них країнах, а останнім часом доводиться багато подорожувати світом, можу сказати, 
якщо кіно якісне, то в людей немає упередження з приводу того, національне воно 
чи іноземне. Я б передусім говорив про те, що це успіх якісного кіно. Ми зробили зі 
словаками хороший фільм  і отримали відповідний результат. На сьогодні ми чека-
ємо рішення словацького Оскарівського комітету. Конкурс цього року дуже непро-
стий, тому що, як мінімум, є 2–3 потужних картини, які заслуговують на висунення 
від Словаччини на «Оскар», та ми тримаємо кулаки і сподіваємось, що це буде саме 
«Межа». 

— В Україні фільм вийде в прокат 16 листопада. На який бокс-офіс розраховуєте 
в межах вітчизняного прокату? Є шанси побити словацькі показники?
— Знаєте, у світі здебільшого прогнозують бокс-офіси, але я не беруся цього роби-
ти. Ми робимо все для того, щоб це були хороші цифри. Я впевнений, що кожній 
людині, яка прийде до кінотеатру, наш фільм сподобається. Підтвердженням цього є 
відгуки людей, які мали можливість побачити фестивальну версію фільму на ОМКФ. 
Це люди, яких я дуже поважаю, – наш славетний режисер В’ячеслав Криштофович, 
талановитий режисер, автор багатьох кіно- і телевізійних хітів Андрій Кавун, який 
допомагає мені в роботі з відеоматеріалами для промо, і один з найвидатніших укра-
їнських драматургів Анатолій Крим, – кожен з них подивився фільм і дав позитивний 
відгук про нього. Перед цим вони мене попередили: «Андрію, при тому, що ми з то-
бою співпрацюємо і з повагою до тебе ставимося, якщо нам фільм не сподобається, 
ми вже в тому віці й у тому статусі, що скажемо тобі про нього тільки правду». Звісно, 
з їхнього боку були якість зауваження, але кожному з них картина дуже сподобалась. 
Я дуже ціную і поважаю їхню думку, тому для мене це багато означає. Хотілося б, щоб 
і глядач оцінив нашу працю і, незважаючи на складні часи, прийшов на показ, а ми 
обіцяємо, що фільм буде «тримати» його впродовж усіх двох годин. Стрічка дуже ди-
намічна та інтригуюча, тому, я сподіваюся, що глядач на неї піде не тільки через те, що 
вона українська, хоча, безперечно, це теж дуже важливо, а через те, що вона справді 
дуже високого рівня.
Що стосується можливості побити словацькі показники, на сьогодні фільм уже зібрав 
майже 1 млн 600 тис. євро. Звісно, це величезна сума. Думаю, навряд чи нам вдасться 
у вітчизняному прокаті перевершити ці цифри. Знаєте, я буду щасливий, якщо ми 
хоча б наблизимся до цього показника, бо навіть рекордсмени й лідери українського 
прокату поки що таких сум не збирають. 

— Перш ніж «Межа» вийде в прокат, її офіційна прем’єра відбудеться в рамках 
заходу «Молодість. Пролог». Це буде друга перевірка для фільму українською 
фестивальною публікою. Які відгуки отримали на допрем’єрному показі на ОМКФ? 
І яку глядацьку реакцію очікуєте цього разу?
— У рамках «Молодості. Пролог» відбудеться всеукраїнська прем’єра фільму, але ми 
також плануємо провести ще кілька прем’єрних показів у інших містах України. В 
Одесі відбувся спеціальний закритий показ фільму для  невеликої кількості людей,  
який ми організували на честь члена журі й нашої прекрасної актриси Римми Зюбі-
ної. Це був ні допрем’єрний показ, ні прем’єрний показ. Другий показ стрічки відбув-
ся в Ужгороді, у місті, де ми її знімали. Ми приїхали туди, щоб почути думки людей, 
життя яких було частково показано у фільмі. В Ужгороді був безпрецедентний успіх: 
повний зал, люди довго аплодували, дякували. В Одесі, до речі, також усі були в захваті.

— Саундтрек до фільму переспівав Олег Скрипка і вже навіть встиг зняти на ньо-
го кліп. Це була його власна ініціатива?
— Не зовсім так. Пісня «Гей, соколи» — це відома словацько-україно-польська народ-
на пісня. Кожен з народів говорить, що це його пісня. Напевно, вона народилася десь 
поміж нашими країнами. Нещодавно її переспівала суперпопулярна словацька група 
I.M.T.Smile. Композиція стала хітом цього літа в Словаччині, Чехії і загалом у Східній 
Європі. У нас народилась ідея зробити її українську версію. Я зустрівся з Олегом, 
розповів йому про фільм. Він сказав: «Так, мені потрібно подивитись». Олег — тонка 
людина, яка розуміє і любить кіно. Взяв паузу, зателефонував мені наступного дня і 
повідомив, що фільм йому дуже сподобався і він готовий взяти в цьому участь. За це 
я йому дуже вдячний. Це професіонал найвищого рівня. Пісня звучить абсолютно 
по-українськи, дуже красиво. Я дуже сподіваюсь, що у нас вона теж стане хітом. 

— І наостанок, які подальші плани на прокат фільму? Чи є вже конкретні домов-
леності з іноземними дистриб’юторами? 
— У нас є професійний іноземний агент — британська компанія Film 
Republiс, один з лідерів у своєму сегменті. Вона займається міжнародною ди-
стриб’юцією фільму. Можу з упевненістю сказати про те, що на сьогод-
ні вже стовідсотково погоджено, — це Чехія, Туреччина і велика кількість 
міжнародних фестивалів і кіноринків (близько 100), куди нас запрошують, це фес-
тивалі в Америці, Азії, у тому числі Індії, і Європі. На фільм чекає велика світова 
фестивальна подорож тривалістю близько року. Хочу закінчити цю розмову тим, 
що українська кіноіндустрія дуже потребує не просто слів, а конкретних перемог 
і призів. Сподіваюся, що наш цьогорічний почин у Карлових Варах стане потужним 
поштовхом і кожного року українські фільми й продукція, виготовлена за участі 
українських продакшенів, продюсерів, акторів, номінуватимуться й отримуватимуть 
нагороди на найпрестижніших кінофорумах і кінопреміях. 

С В О Є  К І Н О С В О Є  К І Н О
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Протягом тривалого часу режисери намагаються зобразити мальовничий пейзаж 
українського села та його містичний часопростір. Попри невичерпність та багатство 
теми, витончені радянські роботи «Вій» та «Вечори на хуторі біля Диканьки» посту-
пово змінилися сучасними суто травестійними інтерпретаціями гоголівських творів, 
де на меті представлення, радше, медійних облич, а не сповненого таємницями фоль-
клору. Історія все ж показала, що в пам’яті залишаються лише справді вишукані кіне-
матографічні твори, у яких суттєвим є не поверхневе використання в кадрі майстерно 
намальованих чортів, відьом та літаючих вареників, а внутрішнє наповнення, поз-
бавлена нарочитості українська естетика та правдиве відчуття народних міфологем.
З такими щирими прагненнями підійшла до створення фільму «Казка про гроші» мо-
лодий режисер Олеся Моргунець, яка знімала стрічку на Національній кіностудії імені 
Олександра Довженка. Сценарій готувався за мотивами повісті «Йом-Кіппур, або Суд-
ний День» авторства Володимира Короленка. У центрі цієї історії українського села сере-
дини ХІХ століття — митарства мірошника Левка. Він саме успадкував млин і кошти від 
свого дядька, який п’яний утопився в озері, намагаючись брилем упіймати місяць. Коли 
Левко зазирає в скриню і лічить свої «грошеняточки», ми помічаємо в його очах хижий 
благоговійний вогник. Уже на цьому етапі з героєм починають відбуватися страхітливі 
перетворення — його думки дурманить нестримна жага до збагачення. Як на те, ще й 
місцевого шинкаря Янкеля за надмірну скнарість та розведену водою горілку забрав 
у свої лабети особливий єврейський чорт на прізвисько Хапун. І тут пожадливість 
остаточно заволодіває Левком: моторний парубок миттю домовляється з місцевим 
панством і привласнює собі шинок, господаря якого ухопив нечистий. Великий потік 
легких грошей паморочить розум нашого героя, гнітить у ньому будь-які прояви людя-
ності, притлумлює співчуття та найголовніше — потьмарює кохання із місцевою красу-
нею Катрею. І Левко всіма силами намагається втриматися в цьому буревії внутрішніх 
протиборств прекрасного та приземленого, любові та меркантильності. Питання лише, 
чи вдасться йому випірнути з цього сну розуму та вислизнути з лап чудовиськ.
За останні десятиліття масовий образ народної культури, на жаль, скотився до рівня піст-
рявих вишиванок, гопака «козаків» та іншого шароварного кітчу. Подібна карикатурність 
роками викривляла уявлення про сам концепт українськості й викликала острах у митців 
перед зображенням автентики. У картині «Казка про гроші» чи не вперше за останній час 
акценти нарешті зрушено, а етноспецифіка використана атрибутивно й без зайвого пафосу. 
Це увиразнено в майстерній грі акторів, чутно в стилістично вивірених сценаристами та 
редакторами репліках, видно в стриманій кольористиці костюмів та у вправній візуальній 

АНДРІЙ ІСАЄНКО,  який зіграв роль Левка:

ОЛЕСЯ МОРГУНЕЦЬ, режисер фільму:

АНАСТАСІЯ КАРПЕНКО, яка зіграла роль Катерини:

ФІЛЬМ, У ЯКОМУ УКРАЇНСЬКУ НАРОДНУ МІСТИКУ ТА МІФОЛОГІЮ НАРЕШТІ ПОКАЗАЛИ СУЧАСНО

«Найбільша складність у роботі над роллю  полягала в тому, 
що з усього сценарію мій персонаж  найменш характерний 
і водночас найбільш жадібний. Потрібно було зуміти поєдна-
ти та відтворити цю своєрідність і при цьому надміру не пе-
ревантажити. Левко дуже наївний, він простодушно сприй-

має все, що до нього приходить, і так само безпосередньо все 
під себе підлаштовує. У фільмі, мені здається, акцент робиться 

на його боягузтві, підлості, жадібності, на найгірших сторонах 
його єства, які раптом вийшли на поверхню. У цьому криється натяк на певні риси 
характеру, які притаманні й деяким сучасним українцям. Загалом, як на мене, подача 
української образності виконана дуже акуратно й не нав’язливо, все пропрацьовано 
гарно і зі смаком».

«Ми взяли класичний народний контекст і спробували розпо-
вісти його сучасною мовою. Репліки персонажів стилізовані 
під мову центральної України, яка зрозуміла всім, костюми 
не прив’язані до певного періоду чи регіону — я хотіла, щоб 
дія відбувалася у своєрідному місті N і щоб актори не відтво-

рювали конкретні ролі, а грали самих себе в тих обставинах, 
у яких вони опинилися.

Якщо умовно розкласти наш фільм як великий пазл, то він, ма-
буть, мав би вигляд, подібний до картин Босха чи Брейгеля: тут одні 

люди плачуть, тут другі радіють життю, тут треті чубляться, четверті щось крадуть — 
і все це на дуже широкому полотні. Саме тому у фільмі я намагалася часто використо-
вувати загальні плани, на яких було б видно безліч деталей, щоб у кадрі було не лише 
портретне життя однієї людини, а ціле село. 
У Короленка герої мають дуже чіткі стереотипні риси — єврей гіперболізовано ску-
пий, українець вкрай жадібний. Але ми робили казку і хотілося, щоб персонажі ви-
кликали іронічно посмішку та симпатію, а не відразу. Мені здається, люди вже ску-
чили за чимось українським і чесним, і ми спробували зробити чесний фільм. Мені 
радісно, що окрім того, що люди побачать такий сюжет казки, вони ще й побачать 
багато популярних акторів, яких вони знають за зовсім іншими ролями».

«В Україні настільки багата та цікава культура, що її про-
сто необхідно якомога більше показувати, вона буде ці-
кава усім. Це велике щастя, що в нас  був такий класний 
оператор Євген Кирей і режисер Олеся Моргунець, які від- 
чувають країну зсередини, готові поділитися її красою 

і правильно представити її. Леся підібрала, на мою дум-
ку, найкращих акторів України, які працювали з любов’ю 

          і зробили свої образи незабутніми».

роботі: чорти, лихварі, попи, пияки, роботяги та безліч інших типажів села кількасотлітньої 
давності змальовані у фільмі вмілими художніми мазками. 
Разом із персонажами зі сцени в сцену переливаються й інструментальні музичні 
теми: від нахрапистого гулу духових і дисонансів фортепіано, які супроводжують 
страхітливого диявола Хапуна, до жартівливих дзвоників, які акомпанують непевній 
ході п’яного підсипки з млина. Автор та виконавиця пісень Ірина Скрипникова з гур-
ту Mavka написала для фільму композицію, яка звучить наче автентична старовинна 
єврейська музика. Загалом аудіовізуальний аспект картини пропрацьовано надзви-
чайно скрупульозно і грамотно: як пісні, так і відеоряд м’яко та природно поєднано 
в етнічному контексті.
Зображення такої, здавалося б, прописної істини «гроші псують людину» навряд уже 
може подивувати чи вразити новизною. Однак режисер виводить проблематику філь-
му на ширший, глобальніший рівень — у картині розв’язується ризикована на перший 
погляд проблема національних стереотипій. Через персонажів розкривається важли-
ва для сучасного усвідомлення тема: не має значення, чи ти єврей, українець, швед чи 
«лях» — пороки та чесноти втілюються тобою особисто, а не визначаються національ-
ною чи етнічною приналежністю. Скупий єврей нічим не гірший за скупого українця, 
як і брехливий «москаль» не кращий за маніпулятивного бусурмана. Аналогічно у філь-
мі актуалізовано й умовність атрибутів локального соціального поділу — ряса, борода 
і великий хрест ще не роблять з людини священика, статус голови села ще не робить 
з людини мудрого правителя, володіти млином ще не означає бути хліборобом. 
Звичайно, окреслені теми в кінострічці «Казка про гроші» розгорнуто комічно та лег-
ко, у них немає нав’язливої дидактики чи повчання. Тут кожен зможе упізнати себе, 
свого сусіда, місцевого підприємця та чиновника, священика та пияка. І вимогли-
вий глядач, і любитель популярного кіно — кожному хотітиметься щиро посміятися 
з героїв картини, у яких неодмінно впізнає і свої вади, і риси своїх знайомих. І діти, 
і дорослі віднайдуть у цій казці причини для рефлексій: у когось виникнуть думки 
про історію країни, у когось — про український чи єврейський фольклор, у когось — 
про сучасних політиків, у когось — про справжні людські цінності, а в когось, варто 
сподіватись, може, і відпаде нестримна охота до грошей.
Про універсальність розгорнутих у фільмі «Казка про гроші» тем свідчить ще й те, що 
стрічку відібрано для участі в конкурсній програмі фестивалю ICFF, який відбудеться 
на початку вересня в Індії. На широких екранах України прем’єра картини Олесі Мор-
гунець очікується вже в листопаді цього року.

МИХАЙЛО КУКУЮК,
який зіграв роль єврейського шинкаря Янкеля:

«Головне у моїй ролі те, що в ній не відтворюються банальні 
та звичні для персонажа-єврея стереотипи. Він не нахаба, не 
брехун і не хитрий лис. Він — сміливий чоловік, який з ве-

ликою любов’ю дбає про свою родину. Навіть стоячи перед 
дияволом, він не знічується і не опускає голови, а продовжує 

тримати свою лінію. І це не зухвалість, а, скоріше, внутрішня 
сила та хоробрість. Я виріс у Житомирі, в інтернаціональному 

місті, яке допомогло мені дуже чітко зрозуміти: кожна нація, кожна етнічна група 
щось привносить в іншу, кожен народ чимось доповнює інший. У такому мульти-
національному середовищі відбуваються чудові, навіть парадоксальні речі: євреї, які 
їдять сало, українці, які вміють рахувати гроші, росіяни, які співають українські пісні. 
Наше місто, як і наша «Казка про гроші», було багатонаціональне, кожен міг спокій-
но пожартувати з іншого: євреї підколювали нас, ми підколювали поляків, поляки 
підколювали євреїв і навпаки. І все це було дуже весело, невимушено і гарно, усе, 
як у оповідках Ісака Бабеля чи Шолом-Алейхема. А якщо кожен українець добре за-
мислиться, то знайде в собі щось і від єврея, і від вірмена, і від грека, і від кримського 
татарина чи поляка».

С В О Є  К І Н О

Марко Скрипник
Фото: Олеся Моргунець, Ірма Царьова



ВОЛОДИМИР ЛЕРТ, 
РЕЖИСЕР ФІЛЬМУ

«МИР ВАШОМУ ДОМУ!» 

ЮЛІЯ ГЕРШАНІК,
ВИКОНАВИЦЯ РОЛІ ЦЕЙТЛ,

СТАРШОЇ ДОНЬКИ ТЕВ’Є

ОЛЕКСАНДР ЧЕКМАРЬОВ, 
ВИКОНАВЕЦЬ РОЛІ МОТЛА, ХЛОПЦЯ, 

ЗАКОХАНОГО В ЦЕЙТЛ

ВОЛОДИМИР ЛЕРТ
Чому Ви вирішили знімати картину за п’єсою Горіна? 
Це доволі довга історія із цікавим збігом подій, які накочувались, наче снігова грудка. Коли я жив у США, до Лос-Анджелеса приї-
хав Богдан Ступка із презентацією фільму «Свої».  Я був вражений його харизмою і талантом, захотів зняти у перспективі у своєму 
фільмі. І зняв! Це був фільм «Відторгнення» 2009-го, така собі фантасмагорія за повістю Андрія Саломатова «Ґ». Трохи згодом 
Богдан Сильвестрович запросив мене на виставу в театрі Франка «Тев’є-Тевель» − знову ж таки він знав, що я у захваті від Горіна. 
На цю виставу викупали квитки за кілька місяців, завжди був аншлаг. Після спектаклю я надихнувся грою метра й зініціював 
зафільмувати «Тев’є». Ступка цю ідею не схвалив, запропонувавши зняти краще фільм. 

Робота над фільмом тривала майже 7 років у зв’язку з браком фінансування. Чи багато разів за цей час Ви змінювали або ж 
допрацьовували сценарій? Чи змінювалося режисерське бачення проекту?
Гарне кіно зробити дуже важко, враховуючи, що ми знімали під великий екран, роблячи акцент на деталізації: костюми, декорації. 
«Мир Вашому дому!» насичений подіями, бо ми знімали і взимку, і влітку, і восени, і весною. Коли не було фінансування весною, 
а з’являлося влітку, ми знімали літо, а весну вже наступного року. Щодо сценарію: насправді в ньому потрібно, щоб не було чого 
відняти, а не було щось, що можна додати. Певні корективи вносилися вже до відзнятого матеріалу після перегляду моїми бе-
та-глядачами, людьми, яким я можу довіряти, – друзі, близькі. Наприклад, видалили шестихвилинну сцену, яка не працювала у 
фільмі належним чином. 

Розкажіть про роботу над саундтреком.
На роботу над ним пішло близько 4 років. Композитор Юрій Гром написав більше 120 композицій, я послухав, але ця музика не 
зовсім пасувала до нашої стрічки. Після цього я морочив Юрі голову, що потрібно створити щось інше, більш живе, і після довгих 
умовлянь він погодився. Та потім з Юрою сталася прикра історія: на нього напали вночі, він потрапив до лікарні, та коли одужав, 
написав саме таку музику, яка відповідає історії «Мир Вашому дому!». 

Як Ви опишете цільову аудиторію фільму «Мир Вашому дому!»? 
Ця картина не орієнтована на певну країну, я б не обмежував її національними чи географічними рамками. «Мир Вашому дому!» 
− це фільм про людські взаємини, та ми не маємо на меті повчати, ми розповідаємо історію, а кожен зробить свої висновки. Я взяв 
за основу п'єсу Горіна, а він у свою чергу в основу своєї п'єси поклав розповіді Шолом-Алейхема. А разом зі сценаристом Олексан-
дром Кузнєцовим залишили приблизно сорокавідсотковий концентрат від п'єси. 
Насправді «Мир Вашому дому!» − це перша українська екранізація «Тев’є-Тевеля». Звучить доволі абсурдно, але чомусь в Україні 
досі не було фільму, події якого відбуваються під Києвом. 1971 року американці зняли мюзикл «Скрипаль на даху», але це зовсім 
не відповідає українській стилістиці. Це якби «Шерлока Холмса» зняли в Румунії, Америці, Австралії, але не екранізували б у Ве-
ликобританії – батьківщині цього персонажа. 

МАРІЯ КАЕЛЬ
Зважаючи на те що «Мир Вашому дому!» перебував у виробництві декілька років, чи були Ви причетні до створення фільму 
із самого початку? Як Вам вдавалося зберегти професійний тонус і не втратити ентузіазм у роботі?
Спочатку над стрічкою працювала одна кінокомпанія, але після Революції Гідності вона не змогла виконати всі домовленості, тому 
проект призупинили. Тоді Володимир Лерт почав шукати вихід. Я з ним співпрацюю більше десяти років: все почалося з його де-
бютного фільму «Відторгнення», який став і моїм першим фільмом. Вова підійшов до мене і попросив допомогти, запропонував: 
«Давай разом закінчимо це кіно, оскільки це легендарна історія». Приблизно в той самий час він познайомився з Юрою Карновсь-
ким, коли шукав фінансування. Юра відреагував, і ми втрьох почали розробляти й допрацьовувати проект. Ми перереєстрували 
все на нову компанію, відмовилися від державних грошей і повністю за власні кошти закрили виробництво.

Що було найважчим у процесі продюсування фільму?
Стільки часу утримувати всю команду, вселяти їм позитив, довіру до проекту, переконувати, що все добре, що ми обов'язково 
знайдемо додаткове фінансування. За цей проміжок часу люди змінювалися, народжували дітей, сивіли. Проте я вважаю, що все 
якраз побудовано на людях, які часто навіть відмовлялися від інших проектів заради того, щоб зняти це кіно. Насправді треба 
сказати велике спасибі Вові, тому що все це трималося на ньому. Якби в нього опустилися руки, цього проекту взагалі б не було. 
Саме його ентузіазм («давайте, давайте щось робити!») допоміг врешті-решт реалізувати проект.
Окрім того, ми ще мали прецедент з документацією. Ніколи раніше в наших реаліях не було такого, щоб проект був зареєстрова-
ний на одну компанію, а потім все перейшло в руки іншої. Держкіно теж з таким не стикалося. Та завдяки Пилипу Іллєнку і його 
готовності піти нам на зустріч ми владнали цю ситуацію.

Раніше Ви повідомляли про те, що ведете перемовини з іноземними дистриб’юторами про прокат стрічки за кордоном. З ким 
вдалося домовитись?
Із січня наш фільм можна буде подивитися на Netflix. Також стрічкою зацікавилась одна ізраїльська компанія, але договір з ними 
ми ще не підписали. Ведемо переговори з країнами СНД, щоб навесні наступного року вийти там в обмежений прокат.

Які відгуки на фільм отримуєте від іноземних колег?
По-перше, це легендарна історія. Старше покоління чудово знає її не тільки в Україні, але й за її межами. Ми показали фільм у 
Польщі, там він надзвичайно сподобався. Поляки сміялися, незважаючи на те що англійські субтитри не передають усієї гостро-
ти гумору. Наш фільм розрахований на інтелектуальну публіку, а не попкорн і колу. Ми зібрали думки експертів, усі в захваті 

дому!
26 ЖОВТНЯ У ВІТЧИЗНЯНИЙ ПРОКАТ ВИХОДИТЬ ФІЛЬМ РЕЖИСЕРА ВОЛОДИМИРА ЛЕРТА  «МИР ВАШОМУ ДОМУ!» – ТРАГІКОМЕДІЯ, ЗНЯТА ЗА П’ЄСОЮ РОСІЙСЬКОГО 
ДРАМАТУРГА ГРИГОРІЯ ГОРІНА «ПОМИНАЛЬНА МОЛИТВА» ТА ЗБІРКОЮ ОПОВІДАНЬ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА «ТЕВ’Є-МОЛОЧАР». ФІЛЬМ, ЩО ПЕРЕБУВАВ У ВИРОБНИЦТВІ 
МАЙЖЕ 7 РОКІВ, БЛИЗЬКИЙ ДО СТАРТУ ПРОКАТНОЇ ПРЯМОЇ І ОБІЦЯЄ УКРАЇНСЬКОМУ ГЛЯДАЧЕВІ ХОРОШУ СІМЕЙНУ ІСТОРІЮ, ЯКІСНУ ДРАМАТУРГІЮ Й ВЕЛИКУ ПОР-
ЦІЮ ВІДБІРНИХ ЖАРТІВ. МИ ПОСПІЛКУВАЛИСЯ З ТВОРЧОЮ ГРУПОЮ ПРОЕКТУ Й З’ЯСУВАЛИ, ЧОМУ СТРІЧКА ТАК ДОВГО НЕ МОГЛА ДІСТАТИСЯ ШИРОКИХ ЕКРАНІВ, ЯК 
ПРОСУВАВСЯ ЗНІМАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І ЯКІ СПОДІВАННЯ ТВОРЦІ ПОКЛАДАЮТЬ НА ПРОКАТ ФІЛЬМУ.

Мир,, МАРІЯ КАЕЛЬ,
ПРОДЮСЕР ФІЛЬМУ 

«МИР ВАШОМУ  ДОМУ!»,,Вашому 

44 45

С В О Є  К І Н О



від фільму. Мова йде і про українських, і про зарубіжних кінематографістів. Зараз 
Володимир Лерт веде переговори зі Стівом Капланом. Це відомий американський 
сценарист, у нього Спілберг навчався сценарної майстерності. Він переглянув фільм і 
сказав, що обов'язково зробить своє рев'ю. Тобто ми пішли на Захід, до Америки, щоб 
з’ясувати у мегапрофесіоналів, який потенціал має наш фільм. 

ЮЛІЯ ГЕРШАНІК
Розкажіть детальніше про свою героїню. Що це за персонаж? Як Ви можете оха-
рактеризувати її?
Моя героїня – це старша дочка головного героя Тев’є, опора батьків, помічниця для 
сестер. Проте, насамперед, це любляча жінка, яка в процесі розвитку сюжету стає мо-
лодою матір’ю, проходить через випробування коханням, коли батько хоче віддати 
її заміж за м’ясника Лейзера, до якого вона не має жодних почуттів. Цейтл закохана 
в простого хлопця на ім’я Мотло, тому вона досить гостро сприймає батькову волю 
і не бачить іншого виходу, як пожертвувати собою. Заради того щоб захистити свою 
родину: чотирьох сестер, батька, дівчина наважується на самогубство, та Мотло зу-
пиняє її. Після цього піку закохані отримують у батька благословення на щасливе 
подружнє життя і врешті одружуються, виборовши право на власне щастя. 
Це моя перша велика роль у справжньому кіно. Не в серіалах, не в скетчі, а в серйозній 
картині з потужною драматургією. Кожне слово, кожен звук у цьому фільмі написа-
ний не просто так: це витончений гумор, глибока проблематика. Це життєва історія 
про найголовніші цінності, у якій кожен впізнає себе, про те, що може змінюватися 
час, може пройти 100, 200, 300 років, але родина завжди буде найголовнішою, скільки 
б часу не минало. Можна сказати, що цей фільм про любов у різних її проявах. 

Яким цього персонажа бачив режисер? Які завдання він ставив перед Вами на зні-
мальному майданчику? 
Основне завдання режисера було нічого не грати. Для нього було важливим, щоб ми 
існували максимально природно в кадрі. Тому, по суті, це існування в запропонова-
них обставинах. Для Володимира Лерта було головне, щоб в кадрі було життя й щоб 
це життя було справжнім.   

Чи легко Вам було вжитися в запропонований образ, зважаючи на те, що із сучас-
ністю події фільму розділяють 100 років історії?
По-перше, я не можу сказати, що сильно змінилася дійсність. По-друге, нам було важ-
ко працювати, тому що ми довго знімали (майже 4 роки) й нерівномірно: декілька 
знімальних днів, потім півроку перерви, потім ще декілька знімальних днів. Це важ-
кувато, коли йде настільки рваний робочий процес. Адже за ці чотири роки ти як 
людина ростеш, розвиваєшся. І звичайно, повертаючись, ти кожного разу дивишся на 
матеріал по-іншому. Тому я не знаю, наскільки персонажі вийшли рівними, бо всі в 
процесі змінювалися. Коли ми тільки починали знімати, дружина мого партнера була 
вагітна, а зараз його дитині майже 4 роки. Я взагалі на той момент ще не думала про 
материнство, а по факту у фіналі є одна сцена, яку ми дознімали, коли я вже й справді 
була при надії. Тобто ми всі вже встигли стати батьками. А наш продюсер Марія двічі 
стала мамою за цей період. Тобто в нас у всіх життя за цей проміжок часу значно змі-
нилося. Звісно, було важко, але виключно через довгі перерви. 

Зважаючи на те що режисер Вам казав нічого не грати, чи можна говорити, що на 
знімальному майданчику у Вас було достатньо творчої свободи?
Можна і так це трактувати. Є певні рамки на знімальному майданчику: це час, який 
швидко летить, більше того, він досить дорогий, тому немає можливості засиджу-
ватися на одній сцені чи глибоко копати. Це все якось робилося в перерві між зні-
мальним процесом. Основні ж питання, звичайно, вирішувалися з режисером під час 
роботи. Так, Володимир дав свободу, але це була регламентована свобода. 

Яка атмосфера панувала на знімальному майданчику? 
Пречудова, особливо коли працюєш із цікавим матеріалом, на який можна чекати все 
життя і не дочекатися. Зараз у кіноіндустрії вдосталь сучасних сценаріїв, які одночас-
но і пишуть, і знімають, або ж ще не написано, а вже знімають. А тут є літературна 
основа, хороша драматургія. Це, звичайно, мрія кожного актора. 

Як Ви оцінюєте співпрацю з партнерами на знімальному майданчику?
Як на мене, це свято мати таких партнерів. Абсолютно серйозно кажу. Весь колектив 
робив одну справу. Було важко, було по-різному, але всі працювали на результат, усі 
були зацікавлені в тому, щоб вийшла гарна картина. Режисер навіть казав, що він 
ставив собі за приклад радянську класику. Тобто найголовнішим для нього було якіс-
не внутрішнє життя на екрані. Що стосується партнерів, то, повторюся, це просто 
подарунок долі. Євген Володимирович Князєв - актор, який зіграв батька, надзвичай-
но чуйна людина. Він постійно допомагав мені, щось підказував. Так само, як Софія 
Миколаївна Письман. Я взагалі шанувальниця цієї актриси, вона неймовірна, на мій 
погляд. Велике щастя працювати поруч з нею. З актрисами, які зіграли ролі сестер, за 
весь цей час у нас склалися по-справжньому сестринські відносини. Ми проводили 
наші дні жартома. Було легко. Дійсно, це величезне везіння працювати з такими пар-
тнерами. 

ОЛЕКСАНДР ЧЕКМАРЬОВ 
Розкажіть детальніше про свого героя. Що це за персонаж? Як Ви можете охарак-
теризувати його?
Це людина зі складною долею, враховуючи те, що він народився у бідній сім’ї. У ньо-
го немає грошей, але він має величезне бажання видряпатися з таких життєвих об-
ставин. Він закоханий в одну з дочок головного героя. Це почуття мотивує його до 
серйозних чоловічих вчинків, на які б він, можливо, не наважився в іншій ситуації, 
бо за своєю суттю він людина з не надто сильним характером. У процесі розгортання 
сюжету, власне, відбувається його становлення як особистості, він, можна сказати, 
стає на ноги. Хоча не всі проблеми у фільмі вирішуються, але принаймні Мотлу все 
вдається. Він одружується, створює сім’ю. Переборовши свої внутрішні комплекси й 
страхи, він досягає поставленої мети. 

Відомо, що зйомки фільму затягнулися на декілька років. Наскільки це відобрази-
лося на роботі над роллю?
Найсмішніша історія полягає в тому, що коли мене затвердили на цю роль, моя дру-
жина була вагітна, а зараз моїй доньці 4 роки. А що стосується робочого процесу, 
то можу сказати одне – тяжко було чекати, все носити в собі. У якийсь момент була 
велика ймовірність того, що ми не зможемо закінчити зйомки. Найбільша складність 
полягала не в роботі над персонажем, а в очікуванні. Було багато переживань з при-
воду того, як все складеться. Та все позаду, ми це зробили. 

Які завдання ставив перед Вами Володимир Лерт на знімальному майданчику? 
Ми з ним відразу знайшли спільну мову, тому працювати на знімальному майданчику 
мені було комфортно. Навіть більше скажу, мені сподобалося працювати з Володими-
ром Лертом. Ми спільно проробляли персонажа, щось він пропонував, щось я. Десь 
він на чомусь наполягав. Проте він - відкрита до діалогу людина, тому ніяких кон-
фліктних ситуацій чи ексцесів у нас не виникало.

Яка атмосфера панувала на знімальному майданчику?
Прекрасна атмосфера. Було весело і комфортно, але водночас продуктивно. Незруч-
ними були довгі перерви. 

Цієї осені фільм нарешті виходить у прокат. Чи можете сказати, що задоволені 
своєю роботою?
Я дивився фільм на закритому показі й можу сказати, що він справив на мене хороше 
враження. Стосовно власної роботи нічого не скажу, тому що ти завжди дивишся на 
себе інакше, ніж на тебе дивляться інші. Ти придираєшся до себе і завжди чимось 
невдоволений. Мені про свою роботу складно говорити щось, бо я не бачу себе зі 
сторони. А загалом, фільм мені сподобався. 

Як Ви гадаєте, наскільки історія, відображена у фільмі, є актуальною для сього-
дення?
Вона є актуальною, тому що фільм знятий за класичним твором. Сценарій написаний 
на основі п’єси Горіна, а вона, у свою чергу, створена на основі оповідань Шолом-
Алейхема  – світовій класиці. Класика, як відомо, завжди актуальна. І проблеми, які 
там порушуються, будуть близькі багатьом. 
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*Назва, під якою фільм виходить у прокат у Росії.

Розшифровка назв компаній-дистриб’юторів:
B&H – B&H Film Distribution Company, KNM – «Кіноманія», UFD – Ukrainian Film Distribution.

У топ-20 за звітний період усі фільми виробництва світових мейджорів (5 – Universal, 4 – Disney, 4 – Fox, 4 – Paramount, 2 – Warner, 1 – Sony). Закономірно, що український партнер чотирьох мейджорів 
– компанія B&H Film Distribution – стала лідером серед прокатників за касовими зборами й кількістю проданих квитків.

ТОП-20 НАЙБІЛЬШ КАСОВИХ ФІЛЬМІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРОКАТІ В ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2017 РОКУ
(29 ГРУДНЯ 2016 Р. – 25 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

№ пор. Фільм Прокатник Дата прем’єри
Каса прем’єрного 

вік-енду, $
Загальна каса, 

$
Кількість проданих 

квитків

1 Пірати Карибського моря: Помста Салазара (Пираты Карибского моря: Мертве-
цы не рассказывают сказки*) / Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales B&H 25.05.2017 1 609 637 3 573 840 1 220 730

2 Вартові Галактики 2 / Guardians of the Galaxy Vol. 2 B&H 04.05.2017 1 004 505 2 481 664 810 952

3 Форсаж 8 / The Fate of the Furious B&H 13.04.2017 825 967 2 355 620 820 471

4 Співай (Зверопой*) / Sing B&H 29.12.2016 413 208 1 936 991 805 748

5 Бебі Бос (Босс-молокосос*) / The Boss Baby UFD 23.03.2017 600 111 1 761 969 693 891

6 Мумія / The Mummy B&H 08.06.2017 745 459 1 691 397 554 229

7 Пятдесят відтінків темряви (На пятьдесят оттенков темнее*) / Fifty Shades Darker B&H 09.02.2017 698 360 1 595 913 598 609

8 Красуня і Чудовисько / Beauty and the Beast B&H 16.03.2017 730 596 1 565 628 565 906

9 Кредо вбивці (Кредо убийцы*) / Assassin's Creed UFD 05.01.2017 633 979 1 459 149 483 774

10 Логан / Logan UFD 02.03.2017 631 038 1 368 320 481 588

11 Трансформери: Останній лицар / Transformers: The Last Knight B&H 22.06.2017 758 404 1 297 511 402 147

12 Конг: Острів черепа / Kong: Skull Island KNM 09.03.2017 608 453 1 289 257 411 286

13 Король Артур: Легенда меча 3D (Меч короля Артура*) / King Arthur: Legend of 
the Sword KNM 11.05.2017 525 409 1 264 740 418 252

14 Велика стіна / The Great Wall B&H 02.02.2017 556 738 1 214 524 403 903

15 Три ікси: Реактивізація (Три икса: Мировое господство*) / xXx: The Return of 
Xander Cage B&H 19.01.2017 570 214 1 179 249 405 085

16 Пробудження (Пассажиры*) / Passengers B&H 29.12.2016 472 035 1 143 725 407 098

17 Тачки 3 / Cars 3 UFD 15.06.2017 604 044 1 086 447 426 234

18 Привид у броні (Призрак в доспехах*) / Ghost in the Shell B&H 30.03.2017 449 424 949 840 295 828

19 Рятівники Малібу / Baywatch B&H 01.06.2017 338 774 943 814 349 905

20 Чому він? / Why Him? UFD 12.01.2017 271 195 920 171 348 458

УСЬОГО ТОП-10: 19 790 491 7 035 898

УСЬОГО ТОП-20: 31 079 769 10 904 094

ПІДСУМКИ КІНОПРОКАТУ В УКРАЇНІ 
ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ 

За шість місяців 2017 року в український прокат вийшли 141 картина і 18 тематичних добірок фільмів. Редакції Content Report вдалося отримати дані про результати касових зборів 90 фільмів. Інфор-
мацію про кількість проданих квитків і касові збори, щоправда не завжди повну, надали тільки шість прокатників. Доступні дані за період з 29 грудня 2016 року по 25 червня 2017 року свідчать про 
те, що обсяг касових зборів у доларовому еквіваленті порівняно з першим півріччям попереднього року збільшився на 44 %, досягнувши $43,75 млн. При цьому середня ціна квитка виросла на 13 %,
а відвідуваність перевищує показники першого півріччя 2016 року на 27 %. Усього в касах було продано приблизно 15,6 млн квитків.

* Без урахування показів тематичних добірок фільмів.

Росія представлена в українському кінопрокаті в 2017 році трьома анімаційними стрічками. Третій фільм франшизи від Wizart Animation «Снігова королева 3. Вогонь і лід» зібрав, за інформацією 
прокатника «Кінокомпанії ММД», $80 тис. «Вольга Україна» випустила проект студії «Мельница» «Урфін Джюс і його дерев'яні солдати», що зібрав $42 тис. У кінотеатрах України вищезгадані фільми 
подивилося всього 53,2 тис. глядачів. «Каскад Україна» даних про результати прокату анімації «Пригоди Барбадога» («Барбадожчині історії») не надає. Для порівняння: у першому півріччі 2016 року збори 
10 фільмів виробництва Росії / спільні з Росією становили $1,97 млн за рахунок продажу 831,6 тис. квитків.
Частка двадцяти найбільш касових релізів у загальному бокс-офісі досягає 71 %. Глядачі топ-двадцятки українського прокату придбали загалом 70% усіх проданих кіноквитків за вказаний період. 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРШОГО ПІВРІЧЧЯ В КІНОПРОКАТІ УКРАЇНИ 

Показник
Звітний період

01.01.2013 – 30.06.2013 01.01.2014 – 29.06.2014 01.01.2015 – 28.06.2015 31.12.2015 – 26.06.2016 29.12.2016 – 25.06.2017

Кількість релізів 155* 164* 154* 152* 141*

Кількість релізів, за яки-
ми надані дані

79 95 103 107 90

Кількість релізів виробни-
цтва Росії

10 25 11 10 3

Бокс-офіс, $ 50,15 млн 46,35 млн 27,30 млн 31,38 млн 43,75 млн

Бокс-офіс, грн 401,14 млн 451,25 млн 569,12 млн 814,48 млн 1175,86 млн

Загальна відвідуваність 
за період

9,4 млн 9,8 млн 10,7 млн 12,26 млн 15,6 млн

Кількість фільмів, касові 
збори яких перевищили 

$1 млн
21 16 7 11 17

Кількість фільмів, на які 
продано більше 200 тис. 

квитків
18 17 20 22 27

Середня ціна квитка, $ 5,34 4,73 2,55 2,56 2,8

Середня ціна квитка, грн 42,7 46,1 53,19 66,5 75,36

Лідер за кількістю
проданих квитків

Залізна людина 3 (Iron Man 3)
521 тис. Вій 850 тис. Форсаж 7 (Furious 7)

849 тис
Дедпул (Deadpool)

760 тис.
Пірати Карибського моря:

Помста Салазара
(Pirates of the Caribbean:

Dead Men Tell No Tales) 1,22 млн

Лідер за касовими
зборами за період

Залізна людина 3
(Iron Man 3)
$3,33 млн

Вій $4,64 млн
Форсаж 7
(Furious 7)
$1,97 млн

Дедпул
(Deadpool)
$1,97 млн

Пірати Карибського моря:
Помста Салазара

(Pirates of the Caribbean:
Dead Men Tell No Tales)

порядку $3,57 млн
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РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КІНОПРОКАТНИКІВ У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2017 РОКУ
(29 ГРУДНЯ 2016 Р. – 25 ЧЕРВНЯ 2017 Р.) 

ЧАСТКИ ПРОКАТНИКІВ
У ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ КАСОВИХ ЗБОРІВ

ЧАСТКИ ПРОКАТНИКІВ
У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ РЕЛІЗІВ

Результати кінопрокату першого півріччя 2017 року значно поліпшилися порівняно з аналогічним періодом 2016-го за багатьма показниками, за винятком прокату вітчизняного кіно. Тоді як за перші 
шість місяців минулого року в прокат вийшло вісім повнометражних художніх стрічок, дві документалки й дві збірки короткометражок, то в 2017 році відбулися релізи всього восьми проектів. Щоправда, 
ситуація з доступністю даних про прокат залишається стабільною – і роком раніше, і цього разу редакції надали інформацію по трьох релізах.
Вітчизняна комедія «Слуга народу 2» виробництва компанії «Квартал 95», прокатом якої займалася компанія UFD, впритул наблизилася до топ-20, зібравши $876, 5 тис. і аудиторію приблизно
340 тис. чоловік. Прокат ще однієї української комедії «Інфоголік» виробництва студії «Мамахохотала» і компанії Idea Production спільно з телеканалом «НЛО TV» був організований  «Кінокомпанією ММД». 
Фільм подивилися 70,5 тис. глядачів, а збори склали порядку $188 тис. «Вольга Україна» випустила в прокат драму «Чужа молитва» виробництва Idas Film за підтримки Держкіно. Бокс-офіс фільму –
$24 тис., аудиторія – 9,5 тис. Результати щодо ще п'яти проектів виробництва України, що вийшли в прокат в 2017 році, поки невідомі. Даних щодо спортивної драми «Правило бою», яка демонструвалася 
в кінотеатрах в січні–лютому, не надали ні прокатник UFD, ні продюсери. Компанія 86PROKAT займалася прокатом документального фільму «Рідні» спільного виробництва України, Німеччини, Латвії і 
Естонії, а Національний центр Олександра Довженка – добірки короткометражок «Українська нова хвиля 2016» і документалки «Jamala.UA». У свою чергу, компанія «ЇЖАК фільм» спробувала випустити 
у прокат драму власного виробництва «Час хризантем» самостійно. Про збори й продажі квитків вищеназвані компанії скромно промовчують.
Очікується, що до кінця 2017 року в прокат вийдуть ще не менше 13 українських фільмів. Редакція Content Report розраховує на те, що прокатники й продюсери стануть прозоріші у своїй діяльності і, 
підбиваючи підсумки року, ми будемо мати набагато більше інформації про збори.

Підготував Олександр Захлюпаний

B&H                                    UFD                                          Кіноманія

Вольга Україна                  Кінокомпанія ММД                Інші

B&H                                    UFD                                          Кіноманія

Вольга Україна                  Кінокомпанія ММД                Інші

Прокатник
Кількість релізів

за період
Кількість релізів,за 

якими отримано дані 
Загальні касові збори

за період
Загальна відвідуваність 

за період
Найкасовіший реліз за період

B&H Film Distribution 23 23 $25,82 млн 9,1 млн
Пірати Карибського моря: Помста Салазара 
/ Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No 

Tales
$3,57 млн

Ukrainian Film Distribution 23 22 $10,77 млн 3,98 млн Бебі Бос / The Boss Baby
$1,76 млн

Кіноманія 10 9 $4,8 млн 1,62 млн Конг: Острів черепа / Kong: Skull Island
$1,29 млн

Вольга Україна 18 18 $1,53 млн 606 тис. Балерина / Ballerina
$555 тис.

Кінокомпанія ММД 14 14 $619 тис. 235 тис.  Інфоголік 
$188 тис.

Артхаус Трафік 19* 4 $203 тис. 67 тис. Сфера / The Circle
$138 тис.

* Без урахування випусків тематичних добірок фільмів.
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Попкорн з префіксом «супер»
КОМПАНІЯ «ТЕХНІКА ДНІПРО» ЗАВЖДИ ПІДТРИМУЄ ОБІЗНАНІСТЬ СВОЇХ КЛІЄНТІВ ЩОДО НОВИНОК І ТРЕНДІВ РИНКУ ПОПКОРНА Й 

СНЕКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, АКТУАЛЬНОЇ У ФАНФУД-ІНДУСТРІЇ. У МИНУЛИХ ВИПУСКАХ МИ РАЗОМ З НЕЮ РОЗПОВІДАЛИ ПРО ФАВОРИТА 

РИНКУ – КАРАМЕЛІЗОВАНИЙ ПОПКОРН, ПРЕДСТАВЛЯЛИ РЕВОЛЮЦІЙНИЙ «ЧИКАГО МІКС», ОСВОЮВАЛИ АРИФМЕТИКУ Й ГЕОМЕТРІЮ 

ПОПКОРНА. СЬОГОДНІ ПРО ВЖЕ НЕ НОВОГО, АЛЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО «ГРАВЦЯ» РИНКУ, ЯКИЙ СТРІМКО НАБИРАЄ ОБЕРТИ, – ПОПКОРН 

«СУПЕРСИР» РОЗПОВІДАЄ ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА АЛІНА ГОНЧАРОВА.  

П О  Т О Й  Б І К  Е К Р А Н А

Цікава навіть історія його назви: коли перші кінотеатри почали пропонувати цей рецепт своїм клієнтам, не було єдиної назви для нового попкорна в Україні. Хтось називав 
його «Дабл Чіз», хтось «Подвійний сир». Але відвідувачі кінотеатрів, одного разу спробувавши новацію, приходили до інших кінотеатрів і запитували: «А у вас є суперсир-
ний попкорн?». Бармени кінотеатрів, ще не знаючи, що відповісти прогресивному клієнтові, зверталися в нашу компанію із запитаннями: «Що це – «Суперсир»?», «Чому він 
«супер»?», «Чим відрізняється від звичайного?». Так завдяки народному розголосу й оригінальному рецепту цей вид пікантного попкорна отримав свій префікс до назви – 
«супер».

- Які особливості приготування й продажу цього попкорна?
- Попри те що «Суперсир» вже набрав популярності й багато продавців попкорна успішно пригощають ним своїх клієнтів, є деякі аспекти, які будуть корисні як тим, хто вже 
працює з цим продуктом, так і тим, хто тільки планує ввести його в меню кінобару.
Перший аспект – устаткування й технологія виробництва. «Суперсир» готується шляхом поміщення заздалегідь розкритого зерна сорту Mushroom або Caramel в спеціальний 
апарат – коутер. Він має спеціальні лопаті й влаштований так, що попкорн рівномірно перемішується, красиво й однорідно покривається спеціальною сирною сумішшю.
Надзвичайно важливою є, звичайно ж, сировина. Секрет «Суперсиру» не лише в ніжній основі зерна Vogel Caramel, яке ми пропонуємо своїм клієнтам для покриття. Головною 
родзинкою є спеціальна глазур, яка готується на основі кокосової олії з бета-каротином й іспанської сирної суміші.

- Чому саме кокосова олія?
- Саме вона має температуру плавлення, яка достатня для правильного покриття зерен сумішшю і одночасно дозволяє глазурі на зернах застигнути, не розтікаючись. Глазур 
для суперсирного попкорна не проходить термічну обробку, тому технологія приготування передбачає використання безпечної і навіть корисної масляної основи, такої як 
кокос. Різні жирові суміші, які використовуються в кондитерській і снековій промисловості, часто містять добавки олій і їх фракцій (соєва, рапсова, соняшникова, пальмовий 
олеїн) з низькою температурою плавлення, що може надати глазурі непотрібної плинності в уже готовому продукті. Використання ж пальмової олії, яка, навпаки, характе-
ризується високою температурою плавлення (≈33 °С), окрім уже відомої шкоди для людського організму, призводить до того, що глазур навіть за кімнатної температури може 
застигнути раніше, ніж рівномірно вкриє кульки попкорна.

- Ми знаємо, що найкращими виробниками сировини для попкорна є американці, а Ви згадали іспанську сирну суміш. Чому саме Іспанія? 
- Дійсно, основний інгредієнт «Суперсиру» – спеціальна сирна суміш іспанського виробництва. Разом з хамоном, вином і оливковою олією сир в іспанській кухні має не остан-
нє значення, а його смакові якості не поступаються знаменитим голландським і французьким сирам. У Іспанії налічується декілька сотень сортів сиру, 18 з яких охороняються 
сертифікатом якості і достовірності походження DOP або DO (Denominación de Origen). Майже в кожному регіоні Іспанії існують свої рецепти сироваріння, завдяки яким 
ми можемо насолодитися величезною різноманітністю сортів: твердих, м'яких, молодих, з пліснявою, витриманих у вині, олії або з додаванням трюфелів і ароматних спецій.
Кожен виробник сиру в Іспанії ретельно охороняє рецепт і оригінальність свого виробництва. Так і наш постачальник розробив рецепт сирної суміші спеціально для компанії 
«Техніка Дніпро».
Нам належать ексклюзивні права в Україні на оригінальну сирну добавку ніжно-помаранчевого кольору з пікантним смаком зрілого Чеддера. Іспанці б назвали цей сир Viejo 
– витриманий! Саме завдяки їй сирний попкорн в оригінальній глазурі отримав таку любов серед кіноманів і влучну назву «Суперсир».

- Чи навчаєте Ви приготуванню суперсирного попкорна? Що Ви можете запропонувати тим, хто хоче більше, ніж «Суперсир»?
- Пропонуючи своїм клієнтам повний асортимент високоякісної сировини й спеціального устаткування, ми надаємо класичний рецепт цього продукту. Для тих, хто хоче піти 
далі, ми показуємо можливості для експерименту: спробуйте додати щіпку перцю халапеньо в суміш, і гаряча мексиканська страва для любителів гостренького забезпечена! 
Табаско надасть американської оригінальності готовій страві, трохи орегано або суміші спецій у стилі «Прованс» подарує вам «Суперсир à la france».
Якщо ж з'єднати його із солодким карамелізованим попкорном, то отримаєте трендові американські ласощі – всесвітньо відомий і улюблений дуже багатьма попкорн Chicago 
Mix, який неможливий без суперсирного попкорна. Смаки карамелі й сиру, з'єднуючись в ньому, не лише не є антагоністами, але стають «партнерами», доповнюють, допома-
гають розкрити якості один одного й створюють нове звучання в цьому унікальному міксі.

- Але ж сирних снеків зараз дуже багато. Чи буде «Суперсир» успішнішим за інший аналогічний продукт?
- Ще один важливий аспект у роботі кінобару, де пропонують відвідувачам «Суперсир», – це унікальність. «Техніка Дніпро» не продає цю добавку для виробництва інших 
снеків, окрім попкорна. Саме тому неможливо зустріти цей смак у чіпсах, сухариках, кульках, паличках тощо. Таким чином, маючи в асортименті кінобару такий продукт, як 
«Суперсир», Ви пропонуєте не просто попкорн, а гастрономічну дивину, яка вигідно відрізняє concession-напрям від інших видів снекової продукції.

54
CI

N
EM

A
  У

КР
А

ЇН
А

  №
15

.2
01

7



Які відчуття викликав у Вас фільм «Той, хто біжить по лезу», у якому Ви зіграли головну 
роль?
Ця стрічка вражає своєю новизною та прямотою. Це дуже значущий фільм. Водночас я не 
знав, як публіка сприйме його. Я ходив на декілька пробних показів і дивився стрічку разом з 
першими глядачами.

Як Ви вважаєте, чим фільм так притягує глядачів і як йому вдається знаходити нових фанатів?
Я думаю, він продемонстрував такий рівень технології, про який ми навіть не здогадувалися. 
Принаймні, не думали, що щось подібне з’явиться вже зараз. Це, безумовно, антиутопічний 
погляд на наше майбутнє. І тепер ми бачимо, що це справджується. Тож виявляється, фільм 
багато в чому був провісником. Я думаю, з розвитком технологій люди побачили, що деякі 
речі, про які розповідає стрічка, відбуваються в реальному житті й з’явилося ще більше підстав 
звернути увагу на теми, порушені у фільмі.

Чи змінилася з часом Ваша думка про цей фільм?
Я вважаю цю картину вагомою роботою в кінематографії. На мою думку, Рідлі Скотт має 
надзвичайний талант. Я завжди був у цьому впевнений. Як відомо, я боровся за декілька 
поворотів історії. І я радий, що дійшов висновку залишити питання походження Декарда чи 
якоїсь попередньої історії без відповіді. Так цікавіше!
Хоча мені здається,, що Рідлі твердо дотримувався думки, що Декард – реплікант з  фігурками 
орігамі. Я ж вважав, що це менш цікаво для мого героя. Був упевнений, що глядачам потрібен 
«людський» герой, на якого вони можуть покластися в емоційному плані. І я весь час наполягав 
на цьому. Але визнаю і розумію, що це було моє упередження.

Чи є у Вас  приємні враження від зйомок фільму?
Жодного. Ні, ні, ні. Було складно. Так не чесно! Запитайте мене знову.

Добре. Розкажіть про Ваші найяскравіші згадки від створення фільму «Той, хто біжить по 
лезу».
Повернення додому вранці, коли зійшло сонце. 50 ночей дощу на відкритому знімальному 
майданчику студії Warner Bros. Було важко, це була складна зйомка. Час тягнувся довго. Знаєте, 
освітлення було непростим, нам доводилося довго чекати. У фільмі було багато складних 
фізичних завдань. Ми працювали і вдень, і вночі.

Чи є у Вас певні побоювання з приводу повторення цієї ролі?
Ні, не немає. Тобто, звичайно, у мене завжди є побоювання з приводу кожного фільму, у якому 
я граю. Кожна стрічка різна, і кожна по-своєму складна. І ти завжди сподіваєшся на краще: що 
відносини складуться, що люди, з якими ти працюєш, розгледять цінність того, що ти робиш, і 
що ти зможеш допомогти їм задовольнити їхні амбіції.

Коли Ви вперше прочитали сценарій нового фільму, якими були Ваші думки? На що одразу 
звернули увагу? 
Я подумав, що в ньому є дуже хороша роль для Раяна Ґослінґа. Я з ентузіазмом запропонував 
продюсерам і режисеру, щоб роль зіграв Раян Ґослінґ. Вони сказали: «Так, звичайно! Ми також 
про це думали». Тож я був дуже задоволений. 
Мені дуже сподобалося працювати з Раяном. Він дивовижний актор, надзвичайно вдумливий, 
приносить справжню користь нашим спільним амбіціям.

Який вигляд має світ «Того, хто біжить по лезу 2049»? Який він зараз?
Трохи менший, трохи гірший, ніж 50 днів на відкритому знімальному майданчику Warner Bros.
(сміється). Стан справ  стосовно екології на планеті Земля не дуже покращився. І життя тут 
триває й продовжує залишатися складним через екологічні проблеми, з якими стикається 
планета. Та ще й соціальні проблеми. Так що це похмура, але дуже цікава картина можливого 
майбутнього.

Як би Ви кількома словами описали цю історію?
Це про мене, це все про мене (сміється). Мова йде…Ну, як описати кількома словами?! Я не 
прихильник узагальнень. Я б хотів, щоб люди самі дійшли до цього, подивилися фільм без 
зайвої інформації, без попереднього окреслення того, що вони збираються дивитися. Я хочу, 
щоб глядачі могли відчути фільм. І відчути свій шлях через нього. Я вважаю, що емоційно 
найкращий стан свідомості для перегляду кінострічки - це відсутність інформації про неї.

Що робив Ваш герой усі ці 30 років, з моменту виходу попереднього фільму? І як ми вперше 
зустрічаємося з ним у фільмі «Той, хто біжить по лезу 2049»?
У мене є безліч думок про те, де він був і чим займався. Я не вважаю їх дуже корисними, за 
винятком того, що я не хотів би, щоб виникали перепони для логічного припущення про те, 
що він робив. Іншими словами, я не хотів припускати те, що він міг робити, але я й не хотів, 
щоб у фільмі виникала якась суперечність з тим, що могло б бути можливим для нього. Декард 
переховувався й пережив трагічні події з часу попереднього фільму. І після цього він став ще 
ціннішим.
Також його звинуватили в приховуванні таємниць, які в нього були. Він відчував моральний 
обов’язок захищати ці таємниці. І тому зник. Він пішов в таке місце, де ніхто б і не здогадався 
його шукати. Небезпечне місце. І, я думаю, він жив дуже самотньо й відособлено.
А вистежив і знайшов його герой, якого грає Раян. Він один з головних ключів загадки, яку 
доручили розгадати герою Раяна.

Розкажіть, як Ви вперше зустрілися з Дені Вільньовим і про Ваші перші обговорення. Чи 
хотів він додати до характеру чогось такого, чого Ви ще не знали?
Знаєте, це були дуже цікаві зустрічі. Я бачив його фільми й захоплююся ними. Я не знав, на що 
він замахнувся в стрічці «Той, хто біжить по лезу 2049». І пройшло багато часу, поки я почав 
розуміти всю глибину його замислу в цьому фільмі.
Він дуже тихий, вдумливий і надзвичайно розумний хлопець, який вміє почекати потрібний час, 
щоб знайти відповіді для себе. І я вважаю його відмінним, інтелектуальним партнером, з яким 
можна пройти складні завдання фільму.
 
Розкажіть про повернення у світ «Того, хто біжить по лезу». Вони переробили зброю, яку Ви 
використовували в попередньому фільмі. Як Ви сприйняли такі зміни?
Цікаво було зіграти персонажа через 30 років, тож я взагалі не бачив великої проблеми в цьому. 

Нещодавно, наприклад, я знову був Ганом Соло після 30-річної перерви. У певному розумінні 
я звик до старого одягу. На щастя, він досі шитий як на мене, тож не було, не було тяжко. Було 
весело.

Як Кей вперше зустрічається з Декардом? Як він на нього реагує? Що він думає про Вашого 
персонажа?
Я думаю, вони в складному становищі. Жоден з них не знає всю правду про іншого. Вони обидва 
були обережними стосовно один одного. Спочатку виникає непорозуміння, а потім відбувається 
подія, яка перериває їхні відносини. І це чудова сюжетна лінія, дуже цікаво, що ж буде між цими 
двома персонажами. І тут  прослідковується те, що я ціную найбільше, - емоційний контекст. 
Особливо у світі футуризму, техніки й припущень. Спостереження за справжніми людськими 
емоціями, я думаю, це відіграє важливу роль у питаннях залучення в процес глядача.

Розкажіть, будь ласка, про досвід Роджера Дікінса, і що він вносить у такого роду шоу.
Неймовірно великий досвід, відмінний смак, точне технічне розуміння можливості й радість від 
процесу виробництва після всіх цих фільмів і протягом усіх цих років. Мені було надзвичайно 
приємно з ним працювати. Я був зачарований дизайном освітлення, який він постійно 
придумував. Це справді вражало, він створив дивовижне візуальне середовище.

А чи допомагали декорації? І наскільки фізично реальною була гра в цій ролі?
Я думаю, що навколишня обстановка дуже допомагає. Люди ведуть себе реалістичніше в 
реальному середовищі. Тоді, коли вони дійсно можуть відчути, наприклад, звук кроків, і тоді 
все стає реальним.
Водночас багато декорацій доповнюються комп’ютерною графікою в постпродакшен, і це 
нормально. Але те, що мені справді подобається, так це збереження людського масштабу. Тобто 
ми, як глядачі, помічаємо певну  фізичну реальність в місці, де відбувається дія.
Я фанат роботи в реальному світі. Мені здається, що все спрацювало «на ура» в цьому випадку.

Що було найважче в цьому фільмі?
Труднощів не було взагалі. Мені було дуже комфортно працювати над фільмом. Він був добре 
спланований, добре виконаний, і мені було приємно спілкуватися з усіма, з ким я працював.

Як було зійтися з Рідлі знову? Адже він відвідував зйомки декілька разів.
Було весело. У нього блискучий розум. Він дуже швидкий. З ним дуже цікаво обговорювати 
проекти в інтелектуальному плані. Він був досить щедрим, передавши своє дитя іншим. 
Було приємно побачитися з ним знову. З ним дуже весело вечеряти. Взагалі, він чудовий 
співрозмовник.

Чи є якась технологія з фільму, яку б Ви хотіли мати сьогодні? Щось, що покращило б Ваше 
життя?
Навіть не знаю. Якщо Ви хочете запитати про щось на кшталт літаючих машин, то в мене немає 
відповіді.

Можливо, якісь біотехнології або імпланти, які використовують для того, щоб зробити 
Вашого героя здоровішим?
У мене досі у фізичному плані в основному все своє. Мені не довелося користуватися перевагами 
наукових винаходів нових видів частин тіла. Я впевнений, мій час настане й мені потрібне буде 
коліно, або стегно чи щось інше. Але поки що мені достатньо всього свого.

У просторі фільму багато візуальної інформації. Чи не схоже це на візуальне засмічення?
Так, це свого роду візуальне засмічення. І тиск на особисте життя й особисту думку. Під час 
першої зустрічі Кея і Декарда, останній дивовижно цитує книгу, яку Кей визначає неправильно. 
Але з розвитком персонажа Кея, ми бачимо, що він дійсно читає. Для того часу, у якому ми 
перебуваємо у фільмі, це надзвичайно рідкісна звичка.

Якою Ви бачите наступну частину фільму? Ваші очікування стосовно картини, яка незабаром 
виходить на екрани.
Я щиро сподіваюся, що Раян Ґослінґ продовжить привертати до нас глядачів. Що він не 
потрапить до в’язниці або в якусь халепу і що ми зможемо скористатися його колосальним 
успіхом (сміється).

А як щодо можливості попрацювати знову з Рідлі над цим фільмом?
Я завжди захоплювався фільмами Рідлі, і я бачив, мені здається, майже всі його режисерські 
напрацювання. Я впевнений, що Рідлі – один з наших найбільш креативних і, безумовно, 
найбільш трудолюбивих кінорежисерів. І мені було б дуже приємно повернутися до роботи з 
ним.

НЕ БУДЕ ПЕРЕБІЛЬШЕННЯМ СКАЗАТИ, ЩО ГАРРІСОН ФОРД - НЕ ПРОСТО ЛЕГЕНДАРНИЙ АКТОР, А ЦІЛА ЕПОХА В ІСТОРІЇ АМЕРИКАНСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНОГО 
КІНО. ГАН СОЛО, ІНДІАНА ДЖОНС, РІК ДЕКАРД - КУЛЬТОВІ ПЕРСОНАЖІ, НА ЯКИХ ВИРОСЛИ МІЛЬЙОНИ ГЛЯДАЧІВ ПО ВСЬОМУ СВІТУ. САМЕ НАПЕРЕДОДНІ 
МАЙБУТНЬОЇ ПРЕМ’ЄРИ ФІЛЬМУ РЕЖИСЕРА ДЕНІ ВІЛЬНЬОВА «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ ПО ЛЕЗУ 2049», ДЕ ГАРРІСОН ФОРД ЗНОВУ З’ЯВИТЬСЯ В РОЛІ РІКА 
ДЕКАРДА, АКТОР У ЕКСКЛЮЗИВНОМУ ІНЕРВ'Ю VGL CINEMA ДІЛИТЬСЯ СВОЇМИ СПОГАДАМИ ПРО НЕПРОСТІ ЗЙОМКИ КАРТИНИ «ТОЙ, ХТО БІЖИТЬ ПО 
ЛЕЗУ», РОЗКАЗУЄ ПРО СПІЛЬНУ РОБОТУ З РАЯНОМ ҐОСЛІНҐОМ У СИКВЕЛІ СТРІЧКИ, А ТАКОЖ РОЗМІРКОВУЄ ПРО ТЕ, НАСКІЛЬКИ ЛЮДСТВО БЛИЗЬКЕ 
ДО АНТИУТОПІЧНОГО МАЙБУТНЬОГО, СКОНСТРУЙОВАНОГО РІДЛІ СКОТТОМ У ДАЛЕКОМУ 1982 РОЦІ В ОДНОМУ ЗІ СВОЇХ НАЙКРАЩИХ ФІЛЬМІВ.

ГАРРІСОН ФОРД  – американський актор. Народився 13 липня 1942 року в Чика-
го, штат Іллінойс. Після закінчення школи в 1960 році вступив до коледжу міста 
Ріпон, який так і не закінчив. Перші спроби працювати в Голлівуді були невда-
лими, тож певний час Форд досить успішно працював теслею. Та все змінила 
зустріч з режисером Джорджем Лукасом, який запросив Форда зіграти головну 
роль гонщика-аматора у стрічці «Американські графіті». Вона й стала стартом 
для подальшої кінокар’єри. Форд зіграв головні ролі в багатьох голлівудських 
фільмах, які дали рекордні касові збори: «Літак президента», «Втікач», «Ігри па-
тріотів», «Презумпція невинності» та в римейку фільму «Сабріна». Та знаковими 
для нього і глядачів є, звичайно ж, «Зоряні війни» та «Індіана Джонс». На сьогодні 
фільмографія актора налічує більше 60 стрічок. Він номінант на премію «Оскар», 
номінант на премію BAFTA та чотирикратний номінант на премію «Золотий
глобус». 

ГАРРІСОН ФОРД :   
                       «НАЙКРАЩИЙ СТАН СВІДОМОСТІ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ КІНОСТРІЧКИ - 
                                                                          ЦЕ ВІДСУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НЕЇ»

Дякуємо за допомогу в підготовці інтерв’ю засновнику DKKI-EDUKATION Андрію Баліцькому, Габріелі Бейді за переклад матеріалу, а також компанії B&H FILM DISTRIBUTION
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