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ПОДІЯ

«ЗОЛОТА ДЗИҐА»:
ПОДРОБИЦІ НАЙОЧІКУВАНІШОЇ
КІНОПОДІЇ 2018 РОКУ
20 КВІТНЯ В КИЄВІ ВІДБУДЕТЬСЯ ЦЕРЕМОНІЯ ВРУЧЕННЯ НАГОРОД ДРУГОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
КІНОПРЕМІЇ «ЗОЛОТА ДЗИҐА». ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОЇ КІНОАКАДЕМІЇ ВЖЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ ЗА
КОРОТКИЙ СПИСОК СТРІЧОК. ІЗ 59 ФІЛЬМІВ ДОВГОГО СПИСКУ ВІДБІР ПРОЙШЛИ 38 КІНОКАРТИН,
А САМЕ: 11 ПОВНОМЕТРАЖНИХ ІГРОВИХ, 10 КОРОТКОМЕТРАЖНИХ ІГРОВИХ, 9 ДОКУМЕНТАЛЬНИХ
І 8 АНІМАЦІЙНИХ. З НАГОДИ ОПРИЛЮДНЕННЯ КОРОТКОГО СПИСКУ РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ VGL
CINEMA ПОГОВОРИЛА З ВИКОНАВЧИМ ДИРЕКТОРОМ УКРАЇНСЬКОЇ КІНОАКАДЕМІЇ АННОЮ МАЧУХ ТА
ДІЗНАЛАСЯ ВСІ ПОДРОБИЦІ ПРИЙДЕШНЬОГО КІНОСВЯТА.
АННА МАЧУХ

ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР УКРАЇНСЬКОЇ
КІНОАКАДЕМІЇ
ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ КІНОПРЕМІЇ

— Анно, уже зовсім скоро відбудеться друга церемонія вручення Національної
кінопремії «Золота Дзиґа». Що нового нас чекає цього року?
— Насамперед, цього року на нас чекає нова локація – КВЦ «Парковий». Це гарна для
нас новина, адже на попередній церемонії зала не могла вмістити всіх бажаючих – місць
фізично не вистачало. Цього року ми зможемо прийняти майже 800 осіб, отже, свято
українського кіно стане ще яскравішим.
Церемонія також стане тривалішою та цікавішою – ми розраховуємо на 2,5 години,

ПОДІЯ
тому що кількість номінацій збільшилася на 4 номінації: «Найкращий звукорежисер», «Найкращий художники з гриму», «Найкращий
художники з костюмів» та «Вибір глядача». Переможця в глядацькій
номінації обиратимуть глядачі під час он-лайн голосування
на segodnya.ua. «Золоту Дзиґу» у цій номінації отримуватимуть продюсер або режисер та дистриб’ютор фільму.
— Хто буде ведучими церемонії?
— Цього року як ведучих ми вирішили поєднати Ахтема Сеітаблаєва
– яскравого представника кіноіндустрії, який особисто знайомий з кожним номінантом, з Василісою Фроловою, яка завдяки
професіоналізму та багаторічному досвіду ведучої допоможе зробити церемонію особливою подією.
Головними героями заходу, звичайно, будуть лауреати, вручатимуть
нагороди колеги по цеху, а розважатимуть – українські музиканти.
— Цього року в довгому списку Кінопремії ми побачили не всі
гучні прем’єри року минулого. З чим це пов’язано?
— Запрошення до участі в конкурсі були надіслані всім потенційним
кандидатам, які були нам відомі. Але подавати фільм чи ні – це
рішення насамперед правовласника. Наприклад, ми отримали заявку від «Сторожової застави», але наступного дня продюсери
відкликали її. Ми вважаємо, що ця стрічка посилила б конкуренцію
у відповідних номінаціях, але вирішальне слово за продюсерами.
З іншого боку, за здобуття «Золотої Дзиґи» позмагаються інші
потужні фільми, прем’єра яких відбулася минулого року, і я особисто
дуже цьому рада.
— У яких номінаціях, на Вашу думку, конкуренція буде особливо сильною?
— Я передбачаю, що гостра конкуренція буде в номінації «Вибір глядача». Щодо результатів важко щось прогнозувати, бо до неї увійдуть
топ-10 лідерів прокату за минулий рік, а це – дуже сильні роботи.
Знову ж, ми будемо прохати правовласників про дозвіл на включення
фільму до номінації, бо це передбачено українським законодавством.
«Найкращий фільм» також – цього року в номінації змагаються
повнометражні ігрові та документальні стрічки. Щодо «Найкращого актора» особисто в мене є кілька кандидатів, за яких я вболіваю.
Шкода, що до цього списку не увійде Роман Луцький, але в нього буде
нагода позмагатися за перемогу в 2020 році, після виходу в прокат
стрічки «Секс і нічого особистого». І звичайно, «Найкращий короткометражний фільм», де практично всі потенційні номінанти вже
здобули свої призи на міжнародних кінофестивалях. Рік був дуже потужним для українського кіно, сильних претендентів багато, передбачити результати голосування важко. Кіноакадеміки оцінюють фільми
не так, як глядачі, і не так, як журі фестивалів, тому, на мою думку,
несподіванок буде багато.

Короткий список номінантів на Другу Національну кінопремію:
ПОВНОМЕТРАЖНИЙ ІГРОВИЙ ФІЛЬМ:
Dzidzio Контрабас, режисер Олег Борщевський
IZI, режисер Андреа Маньяні
“Іній”, режисер Шарунас Бартас
“Кіборги”, режисер Ахтем Сеітаблаєв
“Лагідна”, режисер Сергій Лозниця
“Межа”, режисер Петер Беб’як
“Припутні”, режисер Аркадій Непиталюк
“Рівень чорного”, режисер Валентин Васянович
“Стрімголов”, режисер Марина Степанська
“Червоний”, режисер Заза Буадзе
“Чужа молитва”, режисер Ахтем Сеітаблаєв
КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ІГРОВИЙ ФІЛЬМ:
“Бузок”, режисер Катерина Горностай
“Випуск’97”, режисер Павло Остріков
“Віддалік”, режисер Катерина Горностай
“Дім”, режисер Ірина Цілик
“На своїй землі”, режисер Олександр Кирієнко
“Невидима”, режисер Максим Наконечний
“Свині”, режисер Роман Любий
“Солатіум”, режисер Христина Тинькевіч
“Технічна перерва”, режисер Філіп Сотниченко
“У полі”, режисер Олександр Шкрабак
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ПОВНОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ:
“Будинок “Слово”, режисер Тарас Томенко
“Війна химер”, режисери: Анастасія Старожицька, Марія Старожицька
“Дельта”, режисер Олександр Течинський
“Діксі Ленд”, режисер Роман Бондарчук
“Одесити на Донбасі”, режисер Олександр Авшаров
“Контури”, режисери: Валерій Балаян, Олексій Радинський,
Олег Чорний
“Манливий, Солодкий, Без Меж або Пісні і Танці про Смерть”,
режисер Тетяна Ходаківська
“Свій голос”, режисер Сергій Маслобойщиков
“Школа номер 3”, режисери: Єлізавета Сміт, Георг Жено
АНІМАЦІЙНИЙ ФІЛЬМ:
“Елювіум - Регенеративна істота”, режисер Стас Сантімов
“Лабіринт”, режисери: Олександр Колодій, Степан Коваль
“Подорож”, режисер Євгенія Кіракосян
“Причинна”, режисер Андрій Щербак
“Хроніки одного міста”, режисер Євген Сивокінь
“Чудове чудовисько”, режисер Сергій Мельніченко
“Я купив велосипед”, режисер Микита Лиськов
“Я Чайник!”, режисер Оксана Карпус

12

Укра нське к  но на BERLINALE - 2018
КІНОБІЄНАЛЕ

КІНОБІЄНАЛЕ

З 15 ПО 23 ЛЮТОГО ВІДБУВСЯ 68-Й МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ BERLINALE-2018. ЦЬОГО РОКУ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КІНОРИНКУ (EFM) БУЛО ПРЕДСТАВЛЕНО БІЛЬШЕ 250
УКРАЇНСЬКИХ ФІЛЬМІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ВИРОБНИЦТВА. УКРАЇНСЬКИЙ СТЕНД #UKRAINEISYOURDESTINATION ОРГАНІЗОВАНО АСОЦІАЦІЄЮ КІНОІНДУСТРІЇ
УКРАЇНИ (АКУ) ЗА ПІДТРИМКИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО, УКРАЇНСЬКОЇ КІНОАСОЦІАЦІЇ (УКА) ТА ВІТЧИЗНЯНИХ КІНОПРОДЮСЕРІВ.
БІЗНЕС-ЛАНЧ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ І ЗАРУБІЖНИХ ПРОДЮСЕРІВ У РАМКАХ CO-PRODUCTION MARKET, ДЕ ЗІБРАЛОСЯ ПОНАД 250 ПРОФЕСІОНАЛІВ ІЗ 70 КРАЇН СВІТУ, З УСПІХОМ
ОРГАНІЗОВАНО ТА ПРОВЕДЕНО ФОНДОМ ІГОРЯ ЯНКОВСЬКОГО ТА ДЕРЖКІНО. ПРЕЗЕНТАЦІЯ DISCOVER UKRAINE У РАМКАХ COUNTRY SESSION, ЯКУ ПІДГОТУВАЛА УКРАЇНСЬКА
КІНОАСОЦІАЦІЯ НА ЧОЛІ З ВІКТОРІЄЮ ЯРМОЩУК, МАЛА НА МЕТІ ЗАОХОТИТИ ІНОЗЕМНИХ КІНОПРОФЕСІОНАЛІВ ТА ІНВЕСТОРІВ ДО СПІВПРАЦІ З УКРАЇНСЬКИМИ КІНЕМАТОГРАФІСТАМИ.
РЕКОРДНА КІЛЬКІСТЬ ЗУСТРІЧЕЙ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ІНОЗЕМНИХ КІНОПРОФЕСІОНАЛІВ ТА ІНВЕСТОРІВ, УКЛАДЕННЯ УГОД ПРО КОПРОДУКЦІЮ, СОЦІАЛЬНІ ПОДІЇ, МІЖНАРОДНА ПРЕМ’ЄРА
В РАМКАХ ПРОГРАМИ PANORAMA BERLINALE, УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ У ПРОГРАМІ BERLINALE TALENTS – НАМ Є ЧИМ ПИШАТИСЯ ЦЬОГО РОКУ!

Український стенд
UkraineIsYourDestination
на Європейському
кіноринку (EFM) 68-го
Берлінале

Українська вечірка з
нагоди представлення
українського
кіно в рамках
68-го Берлінського
кінофестивалю.
Зліва направо:
програмний директор
ОМКФ Антельм
Відо, генеральний
продюсер ОМКФ Юлія
Сінькевич, програмний
консультант ОМКФ
та арт-директор
Української
кіноакадемії Алік
Шпилюк, відбірник
ОМКФ Лук‘ян Галкін

Зліва направо:
Вікторія Ярмощук
(Ukrainian Motion
Picture Association),
Любов Крохмальна
(Media Resources
Management) та
Алла Преловська
(Media Resources
Management) на
українській вечірці

Справа наліво:
Вікторія Ярмощук
(Ukrainian Motion
Picture Association)
та Алла Преловська
(Media Resources
Management)
на зустрічі із
заступником
директора European
Film Promotion Жо
Мільбергером (Jo
Mühlberger)

CINEMA УКРАЇНА №17.2018

Перший в історії України бізнес-ланч для українських і зарубіжних продюсерів у
рамках Co-Production Market, де зібралося понад 250 професіоналів із 70 країн
світу, щоб познайомитися з українськими колегами. Організатори: Благодійний фонд
«Ініціатива заради майбутнього» та Державне агентство України з питань кіно.
Зліва направо: засновник Благодійного фонду «Ініціатива заради майбутнього» Ігор
Янковський та Світлана Сухіна, голова Держкіно Пилип Іллєнко та віце-прем’єр-міністр
України Павло Розенко під час події

Справа наліво: директор Film Industry Association of
Ukraine Іванна Хіцінська та копродюсер фільму «Коли
падають дерева» Дарко Башескі, Fokus In (Македонія)

Справа наліво:
голова Держкіно
України Пилип
Іллєнко та
виконавчий
директор Ukrainian
Motion Picture
Association
Вікторія Ярмощук
на зустрічі з
Яном Уоллесом
(Ian Wallace),
представником
Департаменту
канадської
спадщини уряду
Канади

Бізнес-ланч для
українських
і зарубіжних
продюсерів у
рамках CoProduction Market
68-го Берлінале.
Зліва направо:
українські
продюсери Артем
Колюбаєв, Сергій
Лавренюк, Андрій
Єрмак

Зліва направо: режисер фільму «Коли падають
дерева» Марися Нікітюк та український продюсер
Анна Паленчук

Українська вечірка в
рамках Берлінале.
Засновник
Благодійного фонду
«Ініціатива заради
майбутнього» Ігор
Янковський та
Світлана Сухіна

Вечірка з нагоди
представлення
українського
кіно в рамках
68-го Берлінале.
Зліва направо:
Станіслав Притула,
Дар’я Бадьор,
Тагір Імангулов,
Інна Косенко,
Андреа Маньяні з
продюсером
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КІНОБІЄНАЛЕ
Зліва направо: учасники
Асоціації кіноіндустрії
України (FIAU) Алла
Бєлая, Iванна Хіцінська,
Олександра Миколишин,
Максим Асадчий,
Анастасія Буковська,
Дмитро Суханов,
Володимир Яценко,
голова Держкіно Пилип
Іллєнко, а також Віталій
Шереметьєв та Данило
Каптюх

Зліва направо: Єгор
Борщевський (CEO
Postmodern Digital
FILM.UA Group), Олена
Мась (VFX Producer
Postmodern Digital
FILM.UA Group), Огюз
Озтюрк (Oguz Öztürk,
Co-Founder BrosFilm,
Туреччина), Джеляль
Озтюрк (Celal Öztürk,
Co-Founder BrosFilm,
Туреччина) на
українській вечірці

Реклама скринінгу
Stolen Princess на
обкладинці The
Hollywood Reporter

ТВАРДОВСЬКА
РОКСАНА

ЛІКАР-КОСМЕТОЛОГ,
ЛІКАР ІН’ЄКЦІЙНИХ МЕТОДИК

Директор FILM.UA
Distribution Ігор
Сторчак (посередині)
і менеджер з
міжнародних продажів
FILM.UA Distribution
Євген Драчов
під час зустрічі
з потенційним
партнером на власному
стенді FILM.UA Group
в MGB

Зліва направо: Алла Преловська (Media Resources Management), Крістіано
Бортоне (Cristiano Bortone, продюсер, засновник Orisa Produzioni, керівник
ініціативи Bridging the Dragon) та Вікторія Ярмощук (Ukrainian Motion Picture
Association) на вечірці, організованій асоціацією Bridging the Dragon
Українська делегація на
Berlinale Co-Production
Market. Зліва направо:
Стас Притула (Family
Production), Володимир
Філіппов («ІнсайтМедіа»),
Анастасія Буковська
(Family Production),
Пилип Іллєнко (голова
Держкіно України), Анна
Паленчук (435 FILMS),
Вікторія Ярмощук
(Ukrainian Motion Picture
Association), Любов
Крохмальна (Media
Resources Management),
Андрій Суярко
(«ІнсайтМедіа»)

Ключові проекти, які дистриб’юція FILM.UA
Group представила на EFM

Актори фільму «Коли падають дерева». Зліва
направо: Петро Пастухов (Вітюля), Максим
Самчик (Шрам), Євгеній Григор’єв (Костік),
Іван Бліндар (Санько)
(фото Trevor Good)

CINEMA УКРАЇНА №17.2018

Андреас Штрук, куратор Panorama Berlinale, та Марися
Нікітюк, режисер фільму «Коли падають дерева» (фото
Trevor Good)

Світова прем’єра
дебютного
повнометражного
художнього фільму
«Коли падають
дерева» Марисі
Нікітюк, який був
відібраний
у програму
Panorama Berlinale

Команда фільму «Коли
падають дерева».
Зліва направо: Міхал Енглерт,
оператор-постановник
(Польща), Ізабела Войцек,
продюсер Apple Film
Production, Марія Трєпікова
(Лєнка), Ігор Савиченко,
продюсер Directory Films, Соня
Халаімова (Вітка), Марися
Нікітюк, режисер, АелітаВікторія Аверман (Настя),
Сергій Лавренюк, продюсер
Solar Media Entertainment,
Євгеній Григор’єв (Костік),
Радослав Шмигульский,
генеральний директор
Польського кіноінституту
(фото Trevor Good)

ЗБІЛЬШЕННЯ ГУБ, ВИЛИЦЬ ЗАПОВНЕННЯ НОСОГУБНИХ СКЛАДОК,
НОСОСЛІЗНОЇ ЗМОРШКИ МЕЗОТЕРАПІЯ БІОРЕВІТАЛІЗАЦІЯ,
БОТУЛІНОТЕРАПІЯ ПЛАЗМОТЕРАПІЯ ЛІКУВАННЯ ГІПЕРГІДРОЗУ

ДНІПРО | КИЇВ | ХАРКІВ | ЛЬВІВ | ОДЕСА

ТЕЛ.: 093 218 89 95
RNACHKEBIYA@GMAIL.COM
ФОТО РОБІТ: KSNACHKEBIYA
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ДОСЯГТИ НЕДОСЯЖНОГО, ПОРИНУТИ В МАГІЧНІ СВІТИ, РОЗКРИТИ ГРУ СВІТЛА Й ТІНІ, ВІДЧУТИ ПОДИХ ДАВНІХ ІСТОРИЧНИХ ЕПОХ – І СТВОРИТИ НЕПОВТОРНІ,
ЧАСОМ СКЛАДНІ І НАВІТЬ КОСМІЧНІ АРОМАТИ! ОТРИМАВШИ НАСНАГУ ВІД МИСТЕЦЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, У КОЖНУ КРАПЛЮ СВОЇХ ШЕДЕВРІВ ВОЛОДАРІ ЗАПАХІВ
ВКЛАДАЮТЬ ЖАГУ ДО ПЕРЕМОГ, ВЕЛИКИХ ВІДКРИТТІВ, ГОСТРИХ ВІДЧУТТІВ. І ТЕПЕР УЖЕ ЧЕРГА УЛЮБЛЕНОГО АРОМАТУ ПІДШТОВХНУТИ СВОГО ВОЛОДАРЯ
РОЗПРАВИТИ КРИЛА, ВІДЧУТИ АЗАРТ І СМАК ЖИТТЯ, НАДИХНУТИ НА НОВІ ЗВЕРШЕННЯ...

АРОМАТ VIKING
ВІД CREED

Viking – полум'яний аромат для сучасного чоловіка, у кожному флаконі якого міститься безстрашний дух нескінченних
досліджень наперекір усім труднощам. Він натхненний неймовірними галерами — центральною частиною епохи вікінгів
і одним з найбільших подвигів у дизайні дев'ятого століття.
Галери – символ подорожей і беззастережної наполегливості, вони були ретельно розроблені для кваліфікованих моряків,
охоплених нестримним бажанням завойовувати, таких як молодий ватажок вікінгів Асберн з фільму «Вікінги», який
разом зі своїми воїнами відправився освоювати нові землі, – наполегливий, безстрашний, справжній переможець.
Viking – перший вагомий чоловічий аромат з часів появи культового Aventus в 2010 році.
Основні ноти: рожевий перець, болгарська троянда, м'ята, ветивер.

У новому ароматі Metal Chypré запах натхненний міддю, яка розділяє етимологію з Кіпром. Кіпр також є джерелом натхнення для родини ароматів
Chypre. Про створення аромату Романо Річчі говорить: «Як хороший алхімік, я прагнув відтворити аромат міді, прохолодний, металевий і абсолютно
сучасний. Результат – сухий, амбровий і шкіряний аромат. Майже такий, неначе мідь розплавлена в шипрових нотах, щоб відкритися абсолютно
новим звучанням. Інтелектуальний аромат для досвідченого знавця». Подібно до героя фільму «Фанфан – аромат кохання» Александра, який
намагається побудувати абсолютно новий тип стосунків, у яких зберігається вічна романтика, необтяжена побутом і рутиною. Відважний ремікс
класичного акорду. Ця композиція – сучасна інтерпретація шипрового аромату (бергамот, амбра, пачулі), яка не послаблює його характеру.
Це поєднання високої і дизайнерської парфумерії, сьогодні й учора, футуристична зовнішність вічного аромату. Металевий шипр або мистецтво
узгодження холоду з бажанням витонченості.
Основні ноти: бергамот, амбра, замша, амброксан, білий мускус.

АРОМАТ OUD EXTRAIT DE PARFUM
ВІД MAISON FRANCIS KURKDJIAN

Ароматний скарб, народжений з піску, вітру й золота, створений із найкращою деревиною уду з Лаосу. У його серці лежать
ефірні олії деревини атласського кедра, шафрану, елемі з Філіппін і пачулі з Індонезії. Присвячення створенню розкішної
французької парфумерії і чаклунству арабських ночей. На Сході деревина уду втілює таємницю і чуттєвість. У Лаосі, країні
його походження, він означає чистоту і вдосконалення. Цей extrait de parfum – інтерпретація уду, про яку можна тільки
мріяти, – неймовірно витончений, дорогоцінний і рідкісний природний компонент. Він огортає мускусом і ванільними
нотами, які дарують гармонію пряних багатих ароматів. Аромат, що втілює танець іранського танцюриста Афшина
Гаффаріана з кінокартини «Танцюючий у пустелі» – нереальний, чуттєвий, тонкий, розкішний, за який варто боротися.
Основні ноти: уд, кедр, шафран.

АРОМАТ OUD SILK MOOD
EAU DE PARFUM
ВІД MAISON FRANCIS KURKDJIAN
Oud silk mood – дорогоцінний, огортаючий аромат. Обрамлений абсолю болгарської троянди, папірусом і синьою
ромашкою, лаоський уд, оточений елегантністю. Захоплююча й повна контрастів, як відріз барвистого дикого
шовку, парфумована вода Oud silk mood розкривається повітряною і чуттєвою хмаринкою. Виткана з лаоського
уду – рідкісного й дорогоцінного природного компонента – абсолю троянди з Болгарії і бергамоту з Калабрії,
її шлейф – це суміш свіжості й чарівності в гармонійному балансі між Сходом і Заходом. Аромат пекучий і
тонкий, звабливий і загадковий, як кохання молодого француза Ерве до красуні японки з пронизливої історичної
мелодрами «Шовк». Аромат, якому, як і героям фільму, невідомі межі, який краще за будь-які слова розповість
про пожежу, що палахкотить у серці.
Основні ноти: бергамот, болгарська троянда, гваякове дерево, уд.

АРОМАТ GOLD KNIGHT
ВІД BY KILIAN
Витончений, відважний, спокусливий, сміливий. Натхненний «Лицарем у золотій броні» Г. Клімта,
Gold Knight контрастує із захоплюючою темною чуттєвістю пачулі і з шипучою яскравістю
бергамоту й анісу. А на додаток – тепле золоте мерехтіння ванілі й меду. Аромат, ноти якого
огортають Ульріха фон Ліхтенштейна з фільму «Історія лицаря», який неодноразово доводив свою
відвагу й рішучість на лицарських турнірах, а тепер на нього чекає випробування пристрасним
коханням. Як сказав парфумер Паскаль Горен: «Золотий Лицар» схожий на рідке золото, що тане
на темній чуттєвій броні».
Основні ноти: аніс, кориця, мед, ваніль, пачулі.

АРОМАТ WOMAN IN GOLD
ВІД BY KILIAN
CINEMA УКРАЇНА №17.2018

АРОМАТ METAL CHYPRE
ВІД JULIETTE HAS A GUN

Парфуми такі ж складні й прекрасні, як жінка, яка їх носить.
Натхненні портретом Адель Блох-Бауер 1907 року, написаним провідним віденським художником
і законодавцем трендів Г. Клімтом. Це єдина жінка, яку митець намалював двічі. Woman in Gold
наповнені тією самою мерехтливою складністю, захоплюючою чарівністю інтриги. Аромат з легкістю
малює образ жінки із складним характером і м'якими рисами, і цей опис стосується не лише пані на
портреті, але і її прямої спадкоємиці Марії Альтман, яка стала головною героїнею фільму з такою
ж назвою – «Жінка в золотому» й багато років уперто домагалася справедливості.
Чаклунські ноти в ароматі, тонке золото, що покриває листям і грає між світлом і тінню,
за що й цінується живопис. Парфумер Каліс Беккер була натхненна захоплюючими контрастами
й складнощами живопису, які вона описує як «текстурні та блискучі, багаті та чуттєві».
Основні ноти: мандарин, герань, троянда, ваніль, пачулі, боби тонка.

AROMATEQUE CONCEPT STORE КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 7А, (044) 374 03 77 | AROMATEQUE CONCEPT STORE ДНІПРО, ТЦ CASCADE PLAZA, (056) 732 13 05 | БУТИК AROMATEQUE ОДЕСА, ГАЛЕРЕЯ «САДИ ПЕРЕМОГИ», ( 067) 562 54 61 | БУТИК AROMATEQUE ЛЬВІВ, ТРЦ VICTORIA GARDENS, (098) 948 38 38 |

АРОМАТ NUIT ET CONFIDENCES
ВІД ANNICK GOUTAL
Nuit et Confidences відтворює атмосферу вечора у пристойному товаристві. Шикарні наряди, сяяння
коштовностей, дзвін келихів – де ще більше може проявитися блиск і витонченість іменитих родин, як
не на весільних урочистостях. Головна героїня фільму «Вище товариство» Трейсі – кокетлива і рішуча,
жіночна і смілива. І її вже друге весілля може зірватися, через чоловіка, але зовсім не її нареченого.
Її характер, як і аромат Nuit et Confidences, – трохи лукавий, він може здаватися чуттєвим спочатку,
але потім стає ще загадковішим. Це як наряд на вашій шкірі. З тонким шлейфом, він неймовірно
делікатний впродовж дня і надзвичайно жіночний увечері.
Основні ноти: бергамот, білі квіти, боби тонка, ваніль.

БУТИК AROMATEQUE ХАРКIВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 118, (067) 560 16 65 | КОРНЕР БРЕНДІВ AROMATEQUE КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 38, ЦУМ | БУТИК KILIAN, БУТИК JO MALONE LONDON КИЇВ, ТРЦ GULLIVER, СПОРТИВНА ПЛОЩА, 1A

CINEMA УКРАЇНА №17.2018
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ЗНІМАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

В УКРАЇНІ ЗАВЕРШУЮТЬСЯ ЗЙОМКИ ГУМАНІСТИЧНОГО
ТРИЛЕРА З ЖАНОМ РЕНО «ОСТАННІЙ КРОК»
В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ ТА В КИЄВІ ТРИВАЮТЬ ЗЙОМКИ ТРИЛЕРА
«ОСТАННІЙ КРОК». СТРІЧКА РОЗПОВІСТЬ ПРО СЕРІЙНОГО ВБИВЦЮ,
ЯКИЙ ВЛАШТУВАВ СОБІ СПОКІЙНУ СТАРІСТЬ У БУДИНОЧКУ НА БЕРЕЗІ
МАЛЬОВНИЧОГО ГІРСЬКОГО ОЗЕРА, ДЕ ВІН ЖИВЕ НА САМОТІ. ТА ОДНОГО
РАЗУ ПОРЯД З ЙОГО ПОМЕШКАННЯМ ТРАПЛЯЄТЬСЯ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК
– ДІВЧИНА РОЗБИВАЄТЬСЯ НА МОТОСАНЯХ. І КІЛЕР, ДЛЯ ЯКОГО ВБИТИ
ЛЮДИНУ БУЛО БУДЕННОЮ СПРАВОЮ, ВПЕРШЕ РЯТУЄ ЧИЄСЬ ЖИТТЯ.
ІНІЦІАТОРОМ ЗЙОМОК СТРІЧКИ В УКРАЇНІ БУВ ПРОДЮСЕР ОЛІАС БАРКО.
ПРЕМ’ЄРА ФІЛЬМУ ЗАПЛАНОВАНА НА НАСТУПНИЙ РІК. ЙОГО ПРОКАТОМ
ПО ВСЬОМУ СВІТУ ЗАЙМАТИМЕТЬСЯ КОМПАНІЯ UNIVERSAL.

ЗНІМАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК
Виконавиця головної жіночої ролі Сара Лінд:

Працювати над фільмом в дуеті з Жаном Рено – справжнє задоволення.
Він дуже інтелігентний, відкритий і душевний як у кадрі, так
і в перервах між зйомками. Справжній джентльмен.
Також великим відкриттям для мене стала сама Україна. Я виросла
в канадських горах. І ваші Карпати дуже нагадують мені батьківщину:
такі ж лісисті й мальовничі. Природа ваших гір дуже надихає.
Перед кожним знімальним днем майже три години я проводжу
з гримерами. Мені накладають штучні подряпини на руки, плечі
й голову. Цього часу більше ніж достатньо для того, аби максимально
сконцентруватися на своїй ролі.

Режисер і сценарист Фредерік Петіжан:

Українські кінопрофесіонали неймовірно енергійні. Вони надзвичайно
прагнуть виконати свою роботу найкращим чином. Я дуже непроста людина
в роботі. Та незважаючи ні на що, уся команда працює дуже злагоджено.
Частину фільму ми знімали на березі карпатського озера Синевир. Пейзажі
в цих місцях ідеально збіглися з тими, що я собі уявляв, працюючи зі
сценарієм. Враження від цих місць не зіпсували навіть тривалі морози.

Жан Рено:

Сюжет фільму зачепив мене атмосферою відчуженості. Озеро, ліс
навкруги – і знову самотність. Мені подобаються персонажі такого
типу. Цей хлопець – найманий вбивця Генрі – такий же одинокий, яким
був і Леон. Тож мене привабила насамперед самотність цього персонажа
перед своєю долею.
Я був неймовірно вражений, побувавши в Карпатах: вони надзвичайно
красиві! Так, під час зйомок було дуже холодно, але кожного ранку
ми спостерігали магічний ліс. Природа Карпат – просто прекрасна!
Усі українці, з ким ми спілкувались під час зйомок, дуже тепло до
нас ставилися, і я справді почувався щасливим. Я сподіваюся, що
ми зможемо знайти тут ще якісь нові проекти, адже країна та люди
надзвичайно відкриті.

Окрім України, зйомки фільму проходитимуть у Канаді та в США. Прем’єра запланована на 2019 рік. Як зазначає продюсер стрічки Олег Герман, це має бути
максимально реалістичне й правдиве кіно з невеликою кількістю комп’ютерної графіки, але в сценах з вовками вона, звичайно, дуже допомогла.
«Останній крок» частково перегукується з «Леоном-кілером». І не тільки тим, що головну роль в обох кінокартинах виконує один і той самий актор.
За словами Олега Германа, сам Жан Рено дуже відкритий, організований і справляє враження справжнього аристократа. Він – гурман у всьому.
Фільм знімається англійською мовою. Це рідна мова для виконавиці головної жіночої ролі Сари Лінд. Жан Рено, що зіграв протагоніста, також
досить часто знімається в англомовних стрічках. А от вітчизняних акторів, що вільно володіють англійською, як розповіла лінійний продюсер
Ганна Конік, довелося добре пошукати. Одним із таких став Ігор Цишкевич, який тривалий час жив у Америці і є носієм мови. Так само і актор
з України Роб Фельдман.
Також у кінокартині грають Джо Андерсон (серіал «Ганнібал»), Девід Гаязі («Інтерстеллар»), а також Франсуа Гетарі («Вбивства
в аббатстві Сент-Уен»).

Протягом своєї 35-річної операторської кар’єри
я працював над фільмами в різних країнах – від
Китаю до США. Наразі це вже другий фільм, який я
знімаю в Україні. Ваші кінопрофесіонали і кіностудії демонструють дуже достойний міжнародний
рівень. Для «Останнього кроку» ми обрали холодну
палітру: зробили сніг білішим, а лісисті гори
– чорнішими. Такі контрасти підкреслюватимуть
психологічну напругу цього трилера.
Як і багато інших своїх робіт, «Останній крок»
я знімаю на цифрову камеру. Я дуже радію, що
світ так активно перейшов на цифрові технології
і полишив плівку в минулому. Звичайно, я без
проблем міг би зняти стрічку й на 35-мм, проте
в такому разі довелося б іти в лабораторію, щоб
побачити результат зйомок. А цифра надає таку
можливість одразу. Ще на початку 90-х років я
не міг дочекатися, коли ж цифрові технології за
своєю якістю зрівняються з плівкою.
Матеріал підготував Антон Філатов
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ОЛІАС БАРКО:
«УКРАЇНА – ЦЕ НОВИЙ ГОЛЛІВУД»
БЕЛЬГІЙСЬКИЙ РЕЖИСЕР ОЛІАС БАРКО ЗАКІНЧУЄ СТВОРЕННЯ ВЖЕ ДРУГОГО ПОВНОМЕТРАЖНОГО ФІЛЬМУ В КОПРОДУКЦІЇ З УКРАЇНОЮ. ПІСЛЯ СТРІМКОГО ФЕНТЕЗІ
«ПОЛІНА» ВІН ЯК ПРОДЮСЕР ВЗЯВСЯ ЗА АТМОСФЕРНИЙ ТРИЛЕР «ОСТАННІЙ КРОК». В ОБОХ СТРІЧКАХ ЗНІМАЄТЬСЯ ЖАН РЕНО, А ОПЕРАТОРОМ Є ВОЛОДАР
ТЕХНІЧНОГО ГРАН-ПРІ КАННСЬКОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ І ТРЬОХ ПРЕМІЙ «СЕЗАР» ТЬЄРРІ АРБОҐАСТ, ЧИЇМИ ОЧИМА МИ ПОБАЧИЛИ «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ», «ЛЮСІ»,
«ВАЛЕРІАН ТА МІСТО ТИСЯЧІ ПЛАНЕТ» І НИЗКУ ІНШИХ СЛАВЕТНИХ КІНОКАРТИН.
Знайомство Оліаса Барко з Україною почалося сім років тому, коли він представив на Одеському кінофестивалі свою чорну комедію «Вбийте мене, будь ласка».
У результаті стрічка отримала приз за режисуру, який доповнив десяток нагород
цього фільму на інших кінофорумах.
У 2015 році в Києві він розпочав фільмування «Поліни». Стрічка розповість про
11-річну дівчинку (її ім’я винесено в назву картини), яка здійснює подорож на інший
бік кіноекрана. Вона живе зі злою тіткою, яка намагається позбавитися дівчинки і в
день її народження загарбати собі казковий спадок Поліни. Щоб втекти від злодіїв,
головна героїня розпочинає феєричну подорож кіностудією…
А цьогоріч в українських Карпатах та в столиці країни проходили зйомки «Останнього кроку», у якому Жан Рено грає літнього кілера. Його герой усамітнився на
березі тихого гірського озера. Та одного дня на порозі його мисливської хатинки з’являється поранена дівчина, що травмувалася під час катань на мотосанях.
Протагоніст увесь свій грішний вік вбивав людей, а тут йому вперше випадає
можливість врятувати життя.
— «Останній крок» - це мейнстримний фільм, що орієнтований на широкий загал, а не на фестивальну аудиторію?
—Авжеж. Та взагалі, досить важко визначити, де проходить ця грань між фестивальним і нефестивальним кіно. Адже багато фільмів потрапляють на фестивалі, де
отримують нагороди, і це лише сприяє тому, щоб після цього вони стали успішними
серед широкого загалу.
Дистриб’юцією «Останнього кроку» буде займатися компанія Universal, яка планує
його покази по всьому світу.
— Зйомки Вашої режисерської роботи «Поліна» стартували в Україні
у 2015 році. Тоді лунали заяви про те, що вихід стрічки планується на

2016 рік. Згодом дату було перенесено на 2017-й, а тепер – на 2018-й. З яких причин прем’єра кінокартини постійно відкладається?
— У стрічці дуже багато спецефектів, одна з ключових сцен навіть повністю
на них побудована. Над створенням таких візуалізацій працює дніпровська
компанія «Gloria FX». У США така робота коштувала б, напевно, мільйон доларів.
А українські спеціалісти з Дніпра зробили все за $180 тисяч. Щоправда, робота
триває дещо довше. Але ми розуміємо, що це дуже кропітка праця, яка потребує
часу. Наприклад, коли Люк Бессон працював над стрічкою «Валеріан та місто тисячі
планет», то на створення спецефектів пішло майже півтора року. Тож унікальність
«Поліни» в тому, що в цій кінокартині надто багато спецефектів, проте вони створюються за абсолютно невеликі, за мірками Європи і США, гроші.
До того ж «Gloria FX» виявилися надзвичайними професіоналами: вони втілюють
у життя мої задуми краще, ніж я сам собі їх уявляю. Через це я постійно додаю їм
роботи, розвиваючи й розвиваючи свої ідеї. Я просто не можу зупинитися! Якби
вони погано працювали, то я б уже давно закінчив цю роботу зі спецефектами.
До речі, сам я ніколи не говорив про те, що «Поліна» вийде на екрани
у 2016-2017 роках. Можливо, комусь дуже кортить переглянути цю стрічку, тож
і були вигадані такі строки.
— Головну роль у цій стрічці зіграла Поліна Артеменко. Її ім’я і назва фільму – це
збіг?
— Після того як познайомився з цією дівчинкою, то назвав картину її ім’ям.
— Чим унікальна Поліна?
— У неї просто надзвичайні очі! Цей неймовірний погляд, що зачаровує своєю
силою та глибиною… У цієї молодої актриси дуже своєрідна манера гри. Вона немов
кружляє в просторі. Поліна живе у своєму особистому світі, який створила сама.

Це робить її унікальною. З першого погляду зрозуміло, що вона відрізняється від
більшості підлітків. Коли ми почали знімати фільм, то їй було майже 12 років, а
наразі їй 14. Вона живе в Києві.

голлівудські продюсери Морган Еммері («Сила волі»), Майкл Натансон («Вовк
з Уолл-стріт»), Роберт Стейн («Виклик») і Жан Чарльз Леві («Сила волі»). Після
візиту в Україну вони запланували втілити свої нові проекти саме тут.

— У фільмі на її героїню чекають неймовірні подорожі…
— Вона буде переноситися з одного фантастичного світу в інший. Її завдання – знайти правду про своїх батьків. І ці пошуки проходитимуть крізь призму кіноекрана.
Іншими словами, ніби вона гуляє кіностудією й потрапляє на знімальні майданчики абсолютно різних фільмів. Для молодої дівчини кожна з цих зйомок була б
повноцінним герметичним світом, реальність якого не викликає жодних сумнівів.
У кожному з цих фільмів-світів вона знаходить частинку пазла, який у результаті
відкриває їй відповідь про своїх батьків.

 Проте в нашої країни наразі імідж, м’яко кажучи, не з кращих. Закони у сфері
—
кіновиробництва – лише на стадії розробки. До того ж триває війна з Росією,
що суттєво ускладнює перемовини з іноземними зірками та значно підвищує,
наприклад, страхові витрати на їх приїзд в Україну.
— Так, це дуже важко. Багато хто вважає, що військові дії тут розгортаються по
всій країні. Проте ми терпляче пояснюємо, що в Києві ніхто не воює і це спокійна
територія. Тобто багато часу витрачається на дипломатію. Але результати є: у
«Поліні», наприклад, знялися француженки Одрі Марне і Вирджіні Ледуайєн, а в
«Останньому кроці» – канадійка Сара Лінд.
Жан Рено приїхав на зйомки в українську столицю з власним охоронцем. Окрім
того, ми забезпечуємо загальну охорону знімального майданчика. Проте в
останній немає нічого особливого. Такі заходи безпеки вживаються в будь-якій
країні. Протягом знімального періоду не було жодних проблем чи складностей, які
б спричинили Жану проблеми.
Наразі ведуться переговори про те, щоб запустити в Києві телесеріал з Жаном
Рено у головній ролі. Це зайвий раз доводить, що він тут себе відчуває комфортно.
І не довіряйте чуткам, що Рено ставить крапку в кар’єрі після зйомок в «Остан-

— Фільми, крізь які вона подорожує, – це її фантазія чи реальні стрічки?
— Абсолютно все це – її фантазія. Вона бере окремих людей зі свого реального життя й подумки робить їх персонажами своєї уяви.
— Так само працює уява будь-якого кінематографіста. Через Поліну Ви
виражаєте свій власний досвід?
— Звичайно, це фільм про любов до кіно. У ньому відбивається не стільки мій
власний досвід, скільки мої фантазії. У сценах, де показуватиметься уява Поліни,

ОЛІАС БАРКО — режисер, сценарист, продюсер, кліпмейкер.
Живе у Брюсселі. Кіно почав знімати на початку 1990-х з короткометражних робіт,
серед яких «Підморгування» (нагороди кінофестивалю у Х’юстоні та кінофоруму
короткометражних стрічок Європи) та «Покидьки» (нагорода Тижня критики Каннського
кінофестивалю).
У 1996 році зняв кліп на пісню Рея Чарльза «Say no more». Створював музичні відео й для
інших виконавців.
У 2003 році дебютував у повнометражному кіно драмою «Сноубордер». У 2010 році
представив чорну комедію про самовбивць «Вбийте мене, будь ласка», яка отримала
порядку десяти нагород на міжнародних фестивалях, головна з яких – Гран-прі на
кінофорумі в Римі.
У 2014-му його короткометражна робота «Розкажіть мені про салати» брала участь у
конкурсі Берлінале.
У 2018 році має вийти третя повнометражна режисерська робота Барко «Поліна». А в 2019му планується прем’єра трилера «Останній крок», над яким він працює як продюсер.
Неодноразово був членом журі міжнародних кінофорумів.

я втілив свої власні ідеї, які раніше мені не випадало реалізувати на екрані. Наприклад, я давно хотів зафільмувати боксерський поєдинок чи війну зі справжньою
військовою технікою. І таку можливість мені подарувала «Поліна».
— І в «Поліні», і в «Останньому кроці» грає Жан Рено. Його участь одразу у двох
фільмах, що створюються в копродукції з Україною, є досить несподіваною.
— Я познайомився з Жаном під час зйомок окремих сцен «Поліни» у Парижі.
Саме тоді я зустрів і Фредеріка Петіжана, режисера «Останнього кроку». На той
момент у нього були складності із запуском цієї стрічки. Спочатку він планував
фільмувати в Канаді, де, власне, і розгортається її сюжет. Проте я розповів йому
про можливість знімати в Україні. І у відповідь мені запропонували стати продюсером цієї кінокартини. Згодом я прочитав сценарій, який мені дуже сподобався.
І після цього ми з продюсером Олегом Германом подали фільм на пітчинг Державного агентства України з питань кіно. У результаті ми перемогли і отримали
21,6 млн грн, що складає майже третину загального бюджету стрічки.
Я розповів своїм французьким колегам про Україну, як про новий Голлівуд. Про високий професіоналізм українських спеціалістів, про високоякісні майданчики, про
гостинність вашої країни і відкритість слов’янських сердець. Саме через це Жан
Рено дуже зацікавився Україною.
А те, що він приїхав в Україну для роботи над фільмом, надалі дасть можливість
запрошувати сюди й інших зірок такого масштабу. Зараз я активно працюю над
тим, щоб залучати в Україну проекти з Європи та США. Я дуже хочу, щоб для
українського ринку відкрилися нові горизонти.
Великий інтерес до можливостей кіновиробництва вашої країни вже проявили

ньому кроці». Насправді в нього вже заплановано кілька нових проектів у інших
країнах.
— Одну з ролей у «Поліні» зіграла переможниця «Євробачення-2016» Джамала. Як працювалося з цією співачкою? Адже це лише друга її робота в кіно
після «Поводиря» (2014) Олеся Саніна. Можна сказати, це її перші спроби в
акторській професії.
— Вона дуже гнучка й чудово налаштовується на зйомки в кіно. Це творча
особистість високого класу. Її таланту достатньо для того, щоб точно налаштуватися на внутрішній спокій і сконцентруватися на стрічці. Великий артист не може
бути вередливим і претензійним. Багато років тому я працював з Реєм Чарльзом. Ця людина вразила мене своєю відданістю справі. Подібне відчувається і в
Джамалі.
 Оператором у «Поліні» й «Останньому кроці» є Тьєррі Арбоґаст. Май—
же в кожному своєму фільмі він обирає кілька основних кольорів, на яких
акцентується під час зйомок. Наприклад, у «Леоні» є акцент на відтінках жовтого, а в «П’ятому елементі» у багатьох сценах спостерігаємо насичені червоні,
сині та коричневі відтінки. А які візуальні рішення застосовує Арбоґаст у ваших спільних стрічках?
— «Поліна» – дуже різнобарвний фільм. Немов феєрверк, у якому знайшлося
місце будь-яким кольорам. А «Останній крок» – більш холодний, з відповідною
кольоровою гамою. Власне, такий колорит створює необхідну темну атмосферу,
гармонійну для трилера.
Матеріал підготував Антон Філатов
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СВЯТИЙ МИКОЛАЙ - СУПЕРГЕРОЙ ПО-УКРАЇНСЬКИ
НАВІТЬ У САМИЙ РОЗПАЛ ВЕСНИ ВСІ ТІЛЬКИ Й ГОВОРЯТЬ ПРО «ГРУДНЕВУ КАЗКУ, АБО ПРИГОДИ СВЯТОГО МИКОЛАЯ» – СІМЕЙНУ КОМЕДІЮ УКРАЇНСЬКОГО РЕЖИСЕРА
СЕМЕНА ГОРОВА, ЩО ОБІЦЯЄ СТАТИ СТРІЧКОЮ НОМЕР ОДИН СЕРЕД НОВОРІЧНИХ КІНОРЕЛІЗІВ ЦЬОГО РОКУ. ЗАРАЗ ПРОЕКТ МАЙЖЕ ЗНЯТИЙ ТА ВЖЕ У ГРУДНІ З’ЯВИТЬСЯ НА
ВЕЛИКИХ ЕКРАНАХ. КОМПАНІЯ BIG HAND FILMS, ЩО ЗАЙМАЄТЬСЯ ВИРОБНИЦТВОМ ФІЛЬМУ, ПОДІЛИЛАСЯ ВРАЖЕННЯМИ ЗІ ЗНІМАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА, А ТВОРЧА ГРУПА
РОЗПОВІЛА ЖУРНАЛУ VGL CINEMA, У ЧОМУ Ж СЕКРЕТ МАГІЇ «ГРУДНЕВОЇ КАЗКИ».

МАРІЯ КАЕЛЬ,
BIG HAND FILMS:

МАША ЄФРОСИНІНА, ВИКОНАВИЦЯ ГОЛОВНОЇ РОЛІ МАМИ СІМ’Ї ВАСИЛЕНКІВ:
«Груднева казка» – саме той фільм, на який я б точно пішла разом
зі своїми дітьми. Ця сучасна й неймовірно красива історія здатна
пробудити найкращі людські почуття та надихнути на добрі й сміливі
вчинки. Універсальна для кожного покоління та актуальна в усі часи, хіба
це не диво?

ПРОДЮСЕР ФІЛЬМУ ТА ЗАСНОВНИЦЯ КІНОКОМПАНІЇ

Магія «Грудневої казки» почалася з ідеї подарувати Україні
власного героя, що стане символом свята, фільм, що об’єднає
родину й, можливо, започаткує нові сімейні традиції для
багатьох українців. Адже коли ми разом сміємося та переживаємо
сильні позитивні емоції, то стаємо значно ближчими та щасливішими.
Над фільмом працювала дійсно суперкоманда, і та щира атмосфера, що
панувала на знімальному майданчику, не могла не вплинути на стрічку. Так
від початку цікавий сценарій довершився особливими чарами та любов’ю
нашої знімальної групи, і це відчувається в кожному кадрі.

ГРИГОРІЙ БОКОВЕНКО, ВИКОНАВЕЦЬ РОЛІ СВЯТОГО МИКОЛАЯ:
Мені здається, що сам Святий Миколай весь час супроводжує
всіх нас. Він присутній на знімальному майданчику і допомагає
нам усім - сценаристові, режисерові, акторам, художникам,
гримерам, реквізиту - усій групі. Тому й відбуваються чудеса.
Бо дуже важливо для нього, щоб наші діти повірили у Святого
Миколая, полюбили й писали йому листи-бажання, які він виконував би під
час новорічних свят, даруючи великим і маленьким радість і щастя - казку,
якої нам так часто бракує в житті. А як хочеться ЧУДА!!! Всім!!!

Про фільм:
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приходить
Хлопчику

доводиться

проявити

здатне

радість,
Артема
злодій

разом

із

справжню

згуртованість, сміливість та винахідливість, аби
врятувати справжнього Святого.

ПШЕМИСЛАВ ЦИПРАНЬСЬКІ, ВИКОНАВЕЦЬ ГОЛОВНОЇ РОЛІ БАТЬКА:
Щиро сподіваюся, що наш фільм полюблять глядачі
в Україні, Польщі та по всьому світу. Дива можуть
трапитися з кожним, а як це відбувається, ми покажемо
у стрічці.

ВАСИЛЬ ВІРАСТЮК, ВИКОНАВЕЦЬ РОЛІ ЗЛОДІЯ КАБАНА:
Опанував кілька трюків, а ось вчитися співати навіть
не довелось. Спочатку режисер хотів прислухатись до
мене. Ми прийшли на репетицію, я прочитав текст тричі,
і вирішили одразу записати. І вже за годину пісня була
готова! Я співаю все життя, ще зі шкільного хору. З братом
(*Роман Вірастюк – майстер спорту України міжнародного класу з
легкої атлетики, спеціалізувався на штовханні ядра. – Прим. ред.)
навіть співали у великій залі концертного палацу «Україна». Тож у кадрі
лунатиме саме мій голос.

СЕМЕН ГОРОВ, РЕЖИСЕР СТРІЧКИ:
Це однозначно найказковіша стрічка з усіх, що мені
доводилося знімати. Ми могли сміятися над кожним
дублем, як уперше, і це чудовий показник того, що
фільм можна буде переглядати безліч разів. І справа не
лише в якісній драматургії, а й у тому, що ти відчуваєш,
що все, що тут відбувається, – справжнє, наскільки б чарівним
і казковим воно не було.

ІНТЕРВ’Ю
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«СТУДЕНТКА, КОМСОМОЛКА,
СПОРТСМЕНКА. ВРЕШТІ-РЕШТ,
ВОНА ПРОСТО КРАСУНЯ!» ЦЯ ЦИТАТА З «КАВКАЗЬКОЇ
ПОЛОНЯНКИ» 100-ВІДСОТКОВО
ПАСУЄ ГЕРОЇНІ НАШОГО ІНТЕРВ’Ю.
У НАЙВПІЗНАВАНІШІЙ УКРАЇНСЬКІЙ
ВЕДУЧІЙ Є ЩОСЬ ВІД ВІЧНОЇ
СТУДЕНТКИ-ВІДМІННИЦІ: КРІМ
ОСНОВНИХ ЗАНЯТЬ, ВОНА
ПОСТІЙНО ЗАВАНТАЖУЄ СЕБЕ
ФАКУЛЬТАТИВАМИ, АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ
НЕ ВТРАЧАЄ НІ ГУМОРУ, НІ ФОРМИ.
МАШІ ЄФРОСИНІНІЙ ЗАМАЛО
СЬОГОДНІ БУТИ ТІЛЬКИ ВЕДУЧОЮ,
АКТРИСОЮ ЧИ ПРОДЮСЕРОМ.
ОСТАННІМ ЧАСОМ ВОНА НЕ ОМИНАЄ
МОЖЛИВОСТІ ЗРОБИТИ ЩОСЬ
СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩЕ Й АКТИВНО
ПРАЦЮЄ НАД БЛАГОДІЙНИМИ
ПРОЕКТАМИ. НА ЗНІМАЛЬНОМУ
МАЙДАНЧИКУ ФІЛЬМУ СЕМЕНА
ГОРОВА «ГРУДНЕВА КАЗКА»,
У ЯКОМУ МАША ГРАЄ ОДНУ
З ГОЛОВНИХ РОЛЕЙ, ЖУРНАЛУ VGL
CINEMA ВДАЛОСЯ ПОГОВОРИТИ З
НЕЮ ПРО АКТОРСТВО, ПРАВА ЖІНОК
ТА ЇЇ ТЕПЕРІШНЮ СПІВПРАЦЮ З ООН.

Маша
фросинiна
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«ЗІГРАТИ В СІМЕЙНІЙ
КОМЕДІЇ БУЛО МОЄЮ МРІЄЮ»
— Машо, Ви дуже багатогранна людина. Ви і ведуча, і продюсер, і актриса. Ви
знялися в серіалі Анатолія Матешка «Потрійний захист», грали в театрі у Віталія
Малахова у виставі «Звідки беруться діти». У якій іпостасі зараз Ви почуваєте себе
зручніше, де Вам цікавіше?
— Ви знаєте, я нещодавно прочитала цитату Фаїни Раневської, яка говорила, що
творчі люди невгамовні через те, що постійно піддають сумніву свій талант. Слово «зручно» мені взагалі не підходить, розумієте? Я роблю все вищеперераховане імовірніше для того, щоб завжди створювати для себе нові умови, у хорошому
розумінні – незручності. Найбільш мінорним у цьому списку я б назвала продюсування. Мені цей досвід був вкрай корисним, тому що тепер я знаю, як треба спілкуватися
з продюсерами, але навряд чи це є моєю пристрастю. Я просто дуже відповідальна
людина. Я не можу терпіти невдач, я сприймаю їх як втрати. Для продюсування це
не дуже потрібні якості, тому що тут протипоказано настільки емоційно переживати
якісь пастки та перешкоди. Загалом продюсування мене дуже емоційно виснажувало. Я не могла пережити, що люди можуть своєчасно не робити свою справу: хтось
не встиг порахувати бюджет, підрядники щось забули, а інший просто підвів. Уся ця
сумнозвісна історія про безвідповідальність просто руйнувала мене, тому я не продюсер для сучасного теле- або кіновиробництва взагалі. Що стосується акторства –
це завжди виклик. Насамперед, це випробування для мене самої, критика – у другу
чергу. У цьому плані великий бонус дав мені Віталій Малахов, коли повірив у мене і
взяв на одну з головних ролей у виставу «Звідки беруться діти», а там вже, як кажуть,
понесло. Передусім мені дуже цікаво розкривати в цьому саму себе.
— Розкажіть більше про Вашу героїню у фільмі «Груднева казка». Як і вона, Ви теж
мама двох дітей. У чому схожості та відмінності між вами?
— Стосовно дітей усе дуже збіглося. Я граю маму сім’ї Василенків, і моя героїня одержима
своїми дітьми. Але лінія не про це. Лінія моєї героїні про стосунки з її чоловіком. Вона

МАША ЄФРОСИНІНА — українська телеведуча, актриса та
продюсер.

Народилась 25 травня 1979 р. в м. Керч. Закінчила Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «перекладач з англійської та іспанської мов».
У 19 років дебютувала як ведуча на Першому національному в програмі «Щасливий
дзвінок». З 1999 р. разом з Юрієм Горбуновим почала вести на «Новому каналі»
ранкове шоу «Підйом», яке стало одним з найуспішніших за всю історію українського
телебачення. У 2005-му стала ведучою 50-го ювілейного «Євробачення», яке проходило
в Україні після перемоги Руслани. Була ведучою програм: «Лінія конфлікту» (2005),
«Один в полі воїн» (2006), «Фабрика зірок - 3» (2009), «Україна сльозам не вірить»
(2010), «Серця трьох» (2014) . У 2007 та 2013 роках грала в Театрі на Подолі у
постановці Віталія Малахова «Звідки беруться діти». Неодноразово знімалася в серіалах
та телефільмах: «Завтра буде завтра» (2003), «П’ять хвилин до метро» (2006), «Кольє
для снігової баби» (2007), «Чудо» (2009), «Потрійний захист» (2016). Була не тільки
ведучою, але й продюсером та керівником власних проектів: «Мрії здійснюються»
(2011), «Прокинутись знаменитим» (2011), «ШоумаSтгоуон» (2012-2013), автором
і продюсером «Відверто з Машею Єфросиніною» (2015-2016). У 2014-му разом з
фондом «Твоя опора» створила благодійний фестиваль «Charity Weekend». Усі виручені
з фестивалю кошти спрямовуються в дитячі будинки та на допомогу хворим дітям.
Заміжня за фінансистом Тимуром Хромаєвим, мають двох дітей – 13-літню Нану та
3-літнього Олександра.

CINEMA УКРАЇНА №17.2018

24

26

27

ІНТЕРВ’Ю
працює редактором модного видання. У її дітей непростий вік: 6-літній хлопчик і 12-літня
дівчинка з переходом у пубертат. І все начебто нічого, якби тато не був айтішником. Він
створює комп’ютерні ігри, тож їхнє благополуччя напряму залежить від його фантазії.
Його нову гру ніхто не купує – провал, і він банкрот. Він пакує родину Василенків
у свій мікроавтобус і повідомляє приблизно таке: «Поки я не придумаю гру й не зароблю
нам грошенят, жити ви будете на Закарпатті, у будинку моєї бабусі, який вона залишила
мені в спадок, тому що платити за квартиру мені зараз нема чим». І тепер до запитання,
чи близький мені цей характер. Уявіть, що на пробах мені дали саме цю сцену, де вони
мусять торохкотіти в цьому автобусі. У мене в руках якийсь фікус-кактус, татусь за кермом, і ми їдемо світ за очі. Я на пробах грала жах, тому що зображала ту реакцію, яка б
була в мене. У моєї героїні є фраза в цій сцені: «Ти псуєш мені життя! Я модний блогер!».
Я відразу уявила собі всіх цих модних блогерів, помади, лаки, а Семен мені каже: «Ти
розумієш, що ти його зараз просто в порошок зітреш?» Я сказала, що на її місці я б його
вбила та задушила, бо як це так? А він відповів, що я все маю робити з любов’ю. Проби
були дуже смішними та динамічними. Шкода, вони проходили без Пшемислава. Вперше
я побачила його тільки на знімальному майданчику. До речі, я дуже рада, що обрали саме
Пшемика. Це той хлопець, у якого можна закохатись і слідом за ним піти жити навіть
у карпатське село. У житті я людина емоційних рішень, дзвінких та гострих, а моя героїня
насамперед – мама. Тобто всі її «модності», хайлайтери та інше – це тільки її робота, а ось
діти та чоловік… Хоча, ви знаєте, я зараз подумала, що також би поїхала, якби таке трапилось. Але в плані емоційних рішень моя героїня, звісно, спокійніша за мене.

CINEMA УКРАЇНА №17.2018

— Відразу погодилися на цю роль?
— Звичайно! Дурною треба бути, щоб відмовитись! (сміється). Значить, сиджу
дома, чимось займаюсь, дзвонить мені Семен, а він ще знав мене молодою та товстою 19-літньою дівчиною в «Підйомі». Дзвонить він мені не часто, як ви розумієте,
практично ніколи. Ми дуже-дуже давно знайомі. Часто-густо перетиналися в різних
компаніях, і я можу нас назвати добрими приятелями. Але щоб Семен Горов сам
мені телефонував – такого раніше не траплялось. Це Семен, його треба особисто
знати, щоб розуміти. Дзвонить і каже: «Привіт, можеш зараз зі мною перейти на
українську?» Почуваю себе, ніби потрапила в розіграш. Що взагалі відбувається?!
Відповідаю: «Звичайно, можу. До речі, зараз я багато займаюсь українською мовою, у
мене навіть викладач є» (Я зараз усім це розповідаю, щоб усі знали, що я розмовляю
українською). Говорить: «Непогано, непогано сказала. Так, добре. Якщо з українською
все нормальок, можеш приїхати завтра на проби». «Як завтра?! А як же планування?
А раптом я не можу? Раптом я взагалі не в Києві?» На що Семен у характерній для
нього манері відповів: «Ну це вже судилося або не судилося…»(сміється). Наступного дня починає валити страшний сніг, у мене не відкопується і не заводиться машина
– усе замерзло. Але я не звикла запізнюватись, ледь пробираюся до студії, де проходять проби. Багато незнайомих людей, практично всі. І Семен говорить: «Уяви, ніби
тебе зараз витягли з твого чудового Києва та відправили жити в карпатське село, у
будинок без води, опалення та електрики». Звісно, я спершу зіграла жахливу істерику
й переграла. Але якщо серйозно, він мені дуже допоміг. Це мій перший повний метр.
Зіграти в сімейній комедії було моєю мрією.
— 20 лютого Ви офіційно стали партнером фонду народонаселення ООН
в Україні. У чому полягатиме Ваша місія як амбасадора ООН в Україні?
— Буду займатися питаннями гендерної рівності та боротьбою з насиллям у сім’ях.
По-перше, це розширення діяльності, якою я і так займаюсь (Маша Єфросиніна
– засновниця благодійного фестивалю «Charity Weekend». – Прим. ред.) Ми просто об’єднали наші ресурси. ООН в Україні досягла в цьому питанні багатьох
результатів. Я спілкуюся з ними з минулого року, відслідковую всі їхні проекти,
а вони діляться зі мною статистикою досліджень. Зараз у плані стосунків у сім’ї та
гендерної нерівності наша країна демонструє цифри рівня епідемії просто! Я почала
брати брошури, де розписані по кроках інструкції для жінок на випадок, якщо їх образили, принизили, вдарили або зґвалтували. Почала приносити їх усюди, де збираю
великі аудиторії – на свої майстер-класи, «Charity Weekend», і ми помітили, що ця
інформація користується великим попитом. Але найгірше, що дефіцит інформації
в цих жінок просто колосальний! У таких випадках вони рідко цікавляться своїми
правами й навіть не здогадуються, що є можливості отримати захист. У грудні минулого року нарешті ухвалили закон, за який билися багато років поспіль. Закон,
який посилив покарання й дозволяє притягнути до відповідальності винуватця, чого
раніше не було – його дуже довго не приймали. (У грудні 2017-го Кримінальний кодекс доповнився статтею 126-1 «Домашнє насилля», а Кримінально-процесуальний
кодекс – статтею 91-1 «Обмежувальні заходи для осіб, які скоїли домашнє насилля».
- Прим. ред.) Це величезна, просто гігантська перемога. Звичайно, цю інформацію
необхідно поширювати, і у нас все відбувається, як і у світовій практиці: публічна
людина завжди найкращий ретранслятор та рупор для донесення інформації до мас.
Власне цю роль і запропонувала мені ООН, і ми підписали меморандум про партнерство. Я і до цього займалась такою діяльністю, вони просто розширили межі
моїх повноважень. Я їжджу Україною постійно, на моїх заходах завжди є стенди та
консультанти, які можуть розповісти жінкам, що робити, якщо їх образили. Дуже

цікава тенденція: рідко жінки підходять відкрито, зазвичай дзвонять потім або просять підійти подругу. Наші жінки соромляться зізнатись, що живуть в агресії. Я ще
раніше почала консультуватися з цього питання, знайшла об’єднання «Ла Страда –
Україна», подружилась з ними. Я не можу бути голослівною, коли стою перед тисячними залами жінок, мені треба знати відповіді на їхні запитання. З ООН ми також
продовжуємо працювати над просвітніми та підтримуючими аудіозаписами, призначеними для гарячих точок. Нещодавно зробили такі записи та соціальну рекламу
для зони АТО, безпосередньо для жінок, що там перебувають, бо їм там зараз зовсім
несолодко.
— Проблема насилля над жінкою у світі зараз звучить особливо гостро на фоні
секс-скандалу довкола кінопродюсера Харві Вайншейна та його послідовників.
Читаючи соціальні мережі, можна побачити таку дивну тенденцію, що жителі
пострадянських країн багато в чому виправдовують і навіть жаліють Вайнштейна. Як гадаєте, звідки бере коріння така психологія ставлення?
— Ви задали запитання з верхівки айсберга, а я людина, яка безпосередньо дивиться
в корінь. Реактивність реакції на харасмент (домагання. – Прим. ред.) у світі ви зараз і самі добре бачите. На сьогодні це тема номер один. Є ціла палітра ставлень до
фігурантів таких справ – і прибічники, і противники, і перебіжчики. Спираючись
лише на те, що я встигла відслідкувати конкретно у справі Вайнштейна, переглядаючи детальні розбори звинувачень, скажу, що там є моменти, які я, як жінка з шоубізнесу, зрозуміти не можу. Що означає «кликав у номер читати сценарій», «зустрічав
у халаті»? Ну, камон! Треба бути глухонімою та сліпою або ніколи в житі не вступати в контакт з чоловіками, щоб не розуміти, що тебе чекає за дверима цього номера. Ось тут у мене виникли питання. Так само очевидно, що це нова зброя третього
тисячоліття під назвою «інформаційне знищення». У руки журналістів, публічних
людей тепер вкладена колосальна енергія, і Америка це популяризувала, як завжди,
однією з перших. Був ти зі своїми усіма заслугами та «Оскарами», золотими ролями, натовпами шанувальників по усьому світу – і немає тебе взагалі. Це надзвичайно
вражає, і я ставлюся до цього як до зброї. Те, що це підхопили всі жінки і почали боротися за свої права, – тут я в групі підтримки. Напевно, щоб прорвалося вікове мовчання, мало відбутися щось таке потужне, сильне, різке та жорстке, щоб всі нарешті
заговорили. Кудись воно тепер нас приведе, найімовірніше таким методом просто
місце жінки вийде на новий рівень.
— Для британської актриси та посла доброї волі ООН-жінки Емми Уотсон
фемінізм, за її словами, став синонімом чоловіконенависництва. Як би Ви означили поняття «фемінізм»?
— Сучасний фемінізм – це вміння, насамперед, відстояти свої права. Це вміння
обґрунтовано захистити те, на що ми можемо розраховувати й заради чого ми живемо. Хоч боротьба за ці права також стає шаблонною, але я можу навести прості
приклади. Встає в залі дівчина, 23 років від народження, красива до неможливості,
і каже: «Хлопець не дозволяє мені по п’ятницях з подругами чаювати». Як таке взагалі
у 2018 році може звучати? А хлопцю, як ви думаєте, скільки? 100? Ні, 25! Або інша
історія: 13 років живуть разом, два шрами на голові, два побиття, переломи черепа
– одного разу розбив вазою, другий – молотком. Запитуєш: «Чому досі разом живете?!» Виявляється, боялася поголосу, а ще матеріальна залежність. То ви що, у 30-40-х
живете?!Можна бути за або проти боротьби за рівність, але що от робити з такими випадками, я не знаю. Цим жінкам необхідно допомогти, але які слова для цього
підібрати? Коли стикаєшся з таким, слова «фемінізм» або «гендерна рівність» виявляються формальними. У мене розривається серце, коли я не знаю, як допомогти таким
жінкам. Витягати їх усіх самотужки не вийде, тому я прийняла для себе рішення, що
принаймні я можу їх інформувати. Мене стільки разів уже запитували, що робити
в таких випадках, що я вже як молитву знаю, куди їм треба подзвонити, бігти, брати
дитину, ключі, скан-копії яких документів необхідні. Усе це відлітає в мене від зубів.
Чим більше я буду говорити про це – тим більше жінок про це почують.
— Цього року в яких теле- або кінопроектах можна буде Вас побачити як ведучу, актрису або продюсера?
— Прем’єра «Грудневої казки» буде в грудні. Що ж стосується телебачення, мені
здається, що я цю свою професійну драму досі ще внутрішньо переживаю: жахливо,
що закрили «Сюрприз! Сюрприз!» Мені цей проект дуже подобався, і я із задоволенням брала участь у його підготовці. Я нарешті відчувала тріумф від того, що робиться щось соціально значуще, але наш глядач поки що не готовий радіти за інших
людей. «Сюрпризу» не буде, його закрили: телебачення диктує свій формат, і не все
відразу приживається. Є перемовини, плани, я думаю, що восени вже побачите мене
в нових проектах. Але конкретно мого продюсерського проекту поки що немає. Як
актриса я також проходжу зараз проби, але поки що не маю права розголошувати.
Також затіваю дуже велику інтернет-історію. За останні декілька років я зібрала непогану інтернет-команду, і ми зараз знімаємо контент, який готуємо до випуску. Про
це також стане відомо в найближчі 2 місяці. Я натхненна тим, що зараз кожен може
говорити те, що він думає, не чекаючи на чиїсь дзвінки, рішення та бюджети.
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THE 2D NATIONAL FILM ACADEMY AWARDS ARE ALMOST UPON US! VGL CINEMA SPOKE WITH THE
EXECUTIVE DIRECTOR OF THE FILM ACADEMY ANNA MACHUKH ABOUT WHAT WE CAN EXPECT TO SEE AT THE
CEREMONY, WHICH WILL TAKE PLACE ON APRIL 20.

— Anna, the second ceremony of the National Film Awards “Golden Dzyga”
is happening very soon. What awaits us this year?
— This year we have a new location — the “Parkovy” Convention and Exhibition
Centre. This is good news for us, because last year’s location was too small for everyone — it physically did not have enough seats. This year, we will be able to host around
800 people, so the celebration of Ukrainian cinema will be even more exciting.
The ceremony will also be longer and more interesting — we expect it to last
for two and a half hours, because there were 4 more nominations added: Best
Sound Engineer, Best Makeup and Costumes, and Audience Choice. The winner in the audience nomination will be chosen by the viewers through online
voting on segodnya.ua. The “Golden Dzyga” in this case will be accepted by the
producer or the director and distributor of the film.
— Who will host the ceremony?
— The hosts of the ceremony are Akhtem Saitablaiev and Vasilisa Frolova. This
year, we decided to combine Akhtem, a prominent representative of the film industry who personally knows each of the nominees, with Vasilisa, who, thanks
to her professionalism and many years of hosting experience, will help make
the ceremony a special event.
The main heroes of the ceremony will, of course, be the nominees; their colleagues will be presenting the awards, and Ukrainian musicians will be entertaining the guests.

Найбільший глядацький кінофестиваль Східної Європи!
·
·
·
·
·

Ексклюзивні прем’єри фільмів зі всіх куточків світу
Майстер-класи від провідних світових кнодіячів
Покази просто неба
Запальні вечірки
Унікальна фестивальна атмосфера

oiff.com.ua

— This year, in the long list of the nominees we did not see all the loud premieres of last year. Why is that?

— The invitation to participate in the competition was sent to all potential
candidates of whom we knew. But the submission of a film to participate in the
competition is primarily the decision of the rights holders. For example, we
received an application from “The Stronghold”, but the next day, the producers
withdrew it. We believe that this film would increase competition in the relevant nominations, but the final decision is in the hands of the producers. But I
am personally very glad that other powerful films, the premieres of which took
place last year, are also competing for the “Golden Dzyga”.
— Which categories, in your opinion, have the most intense competition?
— I predict that the nomination “Audience Choice” will have intense competition — I find it difficult to predict the results, because it will include the TOP10 box office hits of the past year — very strong works. Again, we will ask the
rights holders for permission to include the films in the nomination, abiding
by the Ukrainian legislation. The same can be said for “Best Film” this year —
feature films and documentaries compete in this nomination. “Best Actor” —
I personally have several candidates whom I favor. It is a pity that Roman Lutsky
will not appear on this list, but he will have the opportunity to compete for victory in 2020, after the release of the film “Sex, and Nothing Personal”. And of
course, “Best Short Film”, where almost all potential nominees have already
won their prizes at international film festivals.
This year was very strong for Ukrainian cinema, we have a lot of strong contenders, and it’s hard to predict the results of the vote. The Academy members
rate films neither as spectators, nor as festival jury members, therefore, in my
opinion, there will be a lot of surprises.
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THE PECULIARITIES OF PRODUCT
PLACEMENT IN UKRAINE
WORLD FILM PRODUCTION PRACTICE PROVES: PRODUCT PLACEMENT IS AN EXCELLENT TOOL FOR BOTH MARKETERS AND PRODUCERS. THE UKRAINIAN INDUSTRY IS DEVELOPING
RAPIDLY. A RECORD NUMBER OF UKRAINIAN FEATURE FILMS (37) HAVE BEEN RELEASED IN 2017, AND BOX OFFICE REVENUES WERE CONSIDERABLE, BUT THE TOOL OF PRODUCT
PLACEMENT IS NOT DEVELOPING WELL ON THE LOCAL MARKET. THE FIRST ATTEMPTS HAVE BEEN MADE, BUT IT IS TOO EARLY TO TALK ABOUT RESULTS. THIS TYPE OF
ADVERTISING DEFINITELY NEEDS TO BE DEVELOPED BY CREATING A DIALOGUE BETWEEN BRANDS AND PRODUCTIONS.
The technology of product placement was used in cinema since the beginning of the
20th century. The first film to win an Oscar back in 1927 was “Wings”, which actively
promoted Hershey’s chocolate.
The “Jurassic Park” franchise has been working with Mercedes-Benz for almost 20
years. In 1997, the film “The Lost World: Jurassic Park-2” featured an M-Class car.
Later, “Jurassic World” (2015) featured Mercedes-Benz GLE, Mercedes-Benz G63
AMG, Mercedes-Benz Unimog, a Sprinter minivan.
An unusual product placement of the coffee giant Sturbucks can be seen in the adaptation of the cult novel “Fight Club” by Chuck Palahniuk. The film’s director David
Fincher once brought up the fact that each frame of the film has a carefully hidden
cup of coffee. In order to find them, one Tumblr user created a page called “fightclubstarbucks”, in which they track every hidden Starbucks cup in the movie. At the
climax of the film, when Brad Pitt’s character Tyler Durden tries to blow up a coffee
shop, he means a Starbucks coffee shop.
The king of product placement is “James Bond”. In “Skyfall”, the agent wears a Tom
Ford suit, Crockett & Jones shoes, a Levi’s jacket, and uses the Sony Xperia T phone.
Aston Martin, Martini and Omega brands have long been associated with 007. In two
latest films, “Skyfall” and “Spectrum”, Daniel Craig drinks Heineken. Sources claim
that the brewing brand’s budget for this was 45 million dollars. Bond fans complain
about the fact that the movie is turning into one big commercial. On the 007.com
website, the list of official partners consists of 14 brands, and there is no doubt that
each of them will be written into their own scene in the next part of the Bond saga.
In order to clarify the situation around product placement in Ukraine, VGL Cinema
interviewed representatives of all parties involved in this process — productions, international advertising agencies, and one big Ukrainian brand.
Product placement is the method of placing an implicit (hidden)
advertisement, manifested in characters from artistic works
using props that have a real-life commercial counterpart.

VGL: Has the demand for product placement increased after the successful performance of Ukrainian films in 2017?
Polina Tolmachova: The demand for product placement in film is now at an embryonic stage. It is early to talk about growth, since the real trend does not exist yet —
there are only isolated ways of using this communication channel. But, of course, successful cases of Ukrainian films released last year make brands more loyal and more
open to negotiations for product placement.
Now we are negotiating for “Mavka”, but we cannot reveal our partners yet — NDAs
are a serious matter. You will find out soon!
Serge Lavrenyuk: The movie boom we see is not accompanied by a very large number of commercial cinema aimed at the audience. Accordingly, the advertiser evaluates the potential for promotion of their product, depending on the number of contacts, the number of views, the box-office, its further fate on television, etc. I think
that in 2018, and next years, the number of viewers of commercial films will increase
and, accordingly, the demand for product placement will increase.
Ivan Bukreiev: Of course, there is interest in our new films. We receive calls from
alcohol brands, as well as pharmaceutical companies and various consumer goods,
transport services.
Oksana Stekhina: There is a clear demand, and it increases with each new successful

film, each new Ukrainian premiere. The post-crisis growth of interest in everything
Ukrainian has not passed by cinema, therefore, there is demand and interest. There
are no particular trends genre-wise, but traditionally advertisers are more inclined
towards light-hearted genres, where the brand can be integrated with humour and
positive emotions. As a rule, marketers are afraid to build associations with something bloody, difficult, or too dramatic.
That is why I would like to commend the courage of Kyivstar, which has provided
moral and material support for the film “Cyborgs”*, boldly integrating their brand
into the film.
* The film “Cyborgs” about the defenders of the Donetsk airport
by director Akhtem Seitablayev demonstrated highly results in
domestic box office. For March 11, 2018, the film was seen by
322 513 viewers and its box office gains amount to 23 069 952 UAH.

VGL: What is the issue? What prevents local advertisers from actively investing in cinema? Why should brands allocate budgets for integration into
Ukrainian films?
Polina Tolmachova: Undoubtedly there are risks, but for each of them we have our
own answer. And these answers explain why it is necessary and important to place
your brands in Ukrainian films.
1. A fairly approximate number of contacts, since nobody can predict whether the
film will be successful. But if you approach the release of the film industrially, then
the audience for which it was created is already known, and the producer’s task is not
only to make a decent product, but also to promote it correctly, which means reaching its target audience.
2. Low level of trust in Ukrainian cinema, but this situation is changing with each
successful case. For our part, we don’t expect a “transfer from quantity to quality”, but
we approach each of our releases very seriously. And so far we have managed to not
deceive our audience, but on the contrary, exceed their expectations.
We are also conducting extensive explanatory work with brands: we regularly and
systematically meet with representatives of the largest companies and agencies at our
film studio, where we demonstrate all our capabilities, as well as the possibility of integrating brands into our projects. We have developed the “Matrix of Product Placement, Partnership and Licensing” — a very simple and logical document, which
makes it easy to offer an optimal way of cooperation to a particular brand.
We are organizing public events: yes, in the framework of the OIFF Winter Film Market in December 2017, together with Media Group Ukraine and SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT, we made a presentation called #bablovkino (“money into cinema”),
where, using examples of the most successful cases of the year, we told the brands about
Ukrainian cinema in the field of product placement. It is important to understand that
it is a partnership, so communication should be coming from both sides.
3. How unusual this way of communicating with the audience is for our market — we
find opportunities to talk with advertisers and brands about the essence and benefits
of product placement: high engagement, emotional attachment, longevity of the story, because a film lives much longer than its theatrical run. There are also reputational
motives, and they cannot be discounted: the development of national cinema is a very
important task, and participation in films means to be involved in the creation of new
meanings and new values.
And here, to be honest, genre is not so important. A well-made fun comedy can
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change the country or even the whole world for the better! And another important answer to the “why” question: cinema is not just cinema! Cinema is entire universes, or, speaking professionally, IP (Intellectual property). And this offers
endless possibilities for communication — 360 degrees, indeed.
Serge Lavrenyuk: There are no stumbling blocks - advertisers just do not really believe in product placement as a tool for
the promotion of their products.
This is something that has been done for a long time already in Europe and America. However, our advertisers still prefer
the traditional way of promotion, so product placement in Ukraine is spreading very slowly.
Ivan Bukreyev: There are no stumbling blocks. At least none that would matter. There are two main points:
1. Brands need to believe in Ukrainian cinema (producers, in turn, need to continue learning to make cinema that has
wide appeal).
2. Brands need to reformat themselves and not try replacing direct advertising and media sponsorship on television with
product placement in films. TV advertising is about coverage. Product placement is about brand loyalty.
Oksana Stekhina: The fear that it will not work, that the effect will not be as resonant as was promised, and so on. There
are many restrictions, a lot of fears, especially when the decision has to be made not by the business owner or the ultimate
decision maker, but by a Top-manager who is nevertheless a hired employee of the company.
It has always been this way and probably will stay the same. Leaving the comfort zone makes you fear that you will not get
what you wanted, and bear responsibility for it. Therefore, in the first Ukrainian film premieres, if there were elements of
product placement, then they were extremely cautious, timid, based, as a rule, on the personal friendship of the producer
and a particular marketer, and not on business logic.
An important market shift is the creation by filmmakers in conjunction with ad agencies of events such as #Bablovkino, in
which the Dentsu Aegis Network Ukraine group participated jointly with FILM.UA, SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT
and Media Group Ukraine. Such information platforms bring the attention of advertisers and brands to new opportunities,
indicating how you can try these new ways of asserting your brand in a risk-free, thoughtful way, getting the maximum
effect from such attempts.

POLINA TOLMACHOVA,

MARKETING AND PR DIRECTOR AT FILM.UA GROUP.
FILM.UA Group is the most vertically integrated group of companies in the field of
film and TV production in Eastern Europe. The group deals with the development,
production, adaptation, distribution, and delivery of audiovisual content, and provides
a full range of services. In 2017, the studio has released an adventure fantasy film
“The Stronghold” in Ukrainian cinemas, and is actively working on such animation
projects as “The Stolen Princess: Ruslan and Lyudmila” (released on March 7, 2018)
and “Mavka. The Forest Song” (in production).

IVAN BUKREIEV,

DIRECTOR OF NLO TV, PRODUCER OF A YOUNG ADULT COMEDY
“INFOHOLIC”. “INFOHOLIC 2”, “CLASS REUNION” ARE IN THE WORKS.
NLO TV, is an actively developing television channel for young adults, and is
part of Media Group Ukraine. They are now developing “Infoholic 2”, “Class
Reunion”, “Amber Cops”. In March 2017, “Infoholic” very successfully opened
the year of Ukrainian cinema. In four weeks the film collected 5 046 498,70
UAH. From the start, it became one of the leaders in opening weekend box
office revenues, and for three weeks stayed in the TOP-10 of domestic
releases. By that time, the film was watched by 70 000 viewers.

VGL: What are the difficulties in working with a production?
Yuriy Chornenky: For the most part, filmmakers do not “immerse” themselves into the brand, they do not know the features of the products. They cannot definitively answer which added value the client will receive. Often, difficulties arise in
integrating a brand with the script of the film, because product placement should have an organic look and not cause the
viewer to reject it.
VGL: What is important for a brand when choosing content? What criteria are chosen for this or that content?
Yuriy Chornenky: The top priority is: why does the brand need this? What image indicators, target groups can we enhance/cover? With Kyivstar, we focused on two areas:
1. Trendy, modern cinema about a new Ukraine that is changing for the better. This touches each of us emotionally;
2. Family cinema. Of course, it is also important to take into account who is working on the film, the cast, the audience
coverage, who distributes the film, the film’s promotion, and other opportunities.
VGL: What is you forecast for this year? Will product placement in Ukraine develop?
Oksana Stekhina: Yes, it will definitely develop. The figures of audience sizes and box office revenues speak for themselves,
in every way pushing brands to try themselves in cinema.
We, as the advertising group #1 in Ukraine, put a powerful start on this process in 2017 — we launched an agency The
Story Lab Ukraine, which specializes in content creation for brand integration, and that is just the beginning. This launch
has already led to a huge number of calls from our (and not only) clients who are interested in cinema and television opportunities. Given that for one integration into a film producers are asking for almost 300 000 UAH, I confidently predict
at least 20-30 million UAH will be directed towards film branding in the current year by various advertisers, taking into
account the number of film shoots scheduled for 2018.
Serge Lavrenyuk: Now we are actively working on the film “Morshyn’s 11” and making the maximum number of connections for product placement. It is planned that there will be three major advertisers, but no more than five integrated
brands. In my opinion, a larger number can turn the film into an advert.

SERGE LAVRENYUK,

PRODUCER AT SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT,
CO-OWNER OF THE SONCE TV CHANNEL

SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT — modern Ukrainian full-service production company.
Producer of feature films: successful local comedies (“DZIDZIO CONTRABASS”, dir.
Oleg Borshchevskyi, with box office 22,5 million UAH and 311 000 admissions) as well
as arthouse festival co-productions (“A Gentle Creature”, dir. Sergei Loznitsa, “When the
Trees Fall”, dir. Marysia Nikitiuk, "A Woman at War", dir. Benedikt Erlingsson)    

OKSANA STEKHINA,

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR
OF DENTSU AEGIS NETWORK UKRAINE
Dentsu Aegis Network Ukraine is an international communications group,
a Ukrainian representative of one of the largest holdings in the world in the field of
media, digital, and communication services. According to the All-Ukrainian Advertising
Coalition, the total turnover of all the agencies of the holding is the largest in Ukraine.

Yuriy Chornenky: Ukrainian cinema is developing. The box office gains of recent premieres (“Cyborgs”, “The Stronghold”, “DZIDZIO Contrabass”) suggests that the audience watches national product. Producers will be thinking about
new scripts, and brands will probably invest in product placement, because it is a very good way to establish a long-term
relationship with an audience, which works in favour of the brand’s image.
P.S. Last, but not least — product placement must be smart
VGL Cinema tried to figure out the problems and realities of product placement from the standpoint of different participants of the process — there is demand from advertisers, there are many proposals from film producers. Representatives of both sides have made positive forecasts and plans, so we are waiting for changes and successful cases of product
placement this year.
The article uses materials from rua.ua, trendjackers.com, fishki.net.

YURIY CHORNENKY,

HEAD OF MARKETING COMMUNICATIONS DEPARTMENT OF KYIVSTAR

Kyivstar is the leader on the Ukrainian telecom market, whose services are used by
more than 26 million people.
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OLIAS BARCO: Ukraine is the new Hollywood
Belgian director Olias Barco is completing his second feature film in co-production with Ukraine. After making a fantastic fantasy film “Polina”, he is now producing the atmospheric
thriller “The Last Step”. Both films feature Jean Reno, and the cinematography for them was done by the winner of the technical Grand Prix of the Cannes Film Festival and the three
Cesar Awards Thierry Arbogast, through whose eyes we saw “The Fifth Element”, “Lucy”, "Valerian and the City of a Thousand of Planets”, and many other famous films.
Olias Barco became familiar with Ukraine seven years ago, when he presented his black comedy
“Kill Me Please” at the Odesa Film Festival. As a result, the film received a prize for directing
there, and a dozen awards at other film festivals.
In 2015, he began filming “Polina” in Kyiv. The film will tell the story of an 11-year-old girl (her
name is the title of the film) who travels to the other side of the movie screen. She lives with an evil
aunt who tries to get rid of the girl and seize Polina’s inheritance on her birthday. To escape from
the thieves, the main character begins an exciting journey through a film studio...
Also, this year, the Ukrainian Carpathians and the capital became locations for the production
of “The Last Step”, in which Jean Reno plays an elderly killer. His character has settled down by
the shore of a quiet mountain lake. One day, a girl who was injured while riding a snowmobile
appeared at his doorstep. The protagonist has been killing people all his life, and now, for the first
time, he has a chance to save a life.
— Is “The Last Step” a mainstream movie targeted at the general public, and not the festival audience?
— Of course. But in general, it’s quite difficult to determine the line between festival and nonfestival cinema. After all, many films go to festivals where they receive awards, and that only
contributes to the fact that they then become successful with the general public.
Universal will be in charge of distribution for “The Last Step”, and they plan for the film to screen
around the world.
— The production of your directorial work “Polina” started in Ukraine in 2015. Back then
it was announced that the film’s release is scheduled for 2016. Later, the date was postponed
to 2017, and now — to 2018. Why is the premiere of the film constantly being postponed?
— The film has a lot of special effects, and one of the key scenes completely relies on those visuals.
The Dnipro company “Gloria FX” is in charge of all the visual effects. In the United States, such a
project would probably cost a million dollars. And Ukrainian specialists from Dnipro had done
everything for 180 000$. However, it takes them a little longer to do it. But we understand that this
is very laborious work that takes time. For example, when Luc Besson worked on “Valerian and
the City of a Thousand Planets”, it took almost a year and a half to create the special effects. So, the
uniqueness of “Polina” is that this film also has many special effects, but they are being done for a
very small, in comparison to Europe and the US, budget. “Gloria FX” proved to be extraordinary
professionals: they bring my ideas to life better than I had imagined them myself. Because of this,
I constantly add on more work for them, developing their ideas. I just cannot stop! If they had
worked poorly, then I would have finished this work with special effects a long time ago. By the
way, I myself have never said that “Polina” will come out in 2016-2017. Perhaps somebody is very
excited to watch this film, so they had invented those dates.
— The main role in this film was played by Polina Artemenko. Are her name and the title
of the film a coincidence?
— I gave the film its title after I had met this girl.
— Why is Polina unique?
— She has just extraordinary eyes! Her incredible gaze enchants with its power and depth... This
young actress has a very peculiar way of acting. She seems to be circling in space. Polina lives in
her own personal world, which she had created herself. This makes her unique. At first glance it is
clear that she is different from most teens. When we started filming, she was almost 12 years old,
and now she is 14. She lives in Kyiv.
— She has incredible adventures in the film…
— She will transition from one fantastic world to another. Her mission is to find out the truth
about her parents. And this search will happen through the prism of a cinema screen. In other
words, it’s as if she walks into a film studio and gets into scenes from absolutely different films.
For a young girl, each of these shoots would be a complete hermetic world, the reality of which is
beyond doubt. In each of these cinematic worlds she finds a piece of the puzzle, which ultimately
gives her the answer about her parents.
— The films she is traveling through — are they her fantasy, or are they real?
— Absolutely everything is her fantasy. She takes individual people out of her real life and turns
them into characters in her mind.

— That is how the mind of any filmmaker works. Are you channelling your own experiences
through Polina?
— Of course, this film is about love of cinema. It reflects not so much my own experiences, but
my fantasies. In the scenes where we see Polina’s imagination, I embodied my own ideas that I
had not realized on the screen before. For example, I have long wanted to film a boxing match or
warfare with real military equipment. And “Polina” gave me that opportunity.
— Both “Polina” and “The Last Step” feature Jean Reno. His participation in two films
created in co-production with Ukraine is quite unexpected.
— I met Jean when we were shooting some of scenes for “Polina” in Paris. That’s when I met
Frederic Petitjean, the director of “The Last Step”. At that time, he had some difficulties getting the film started. At first he planned to film in Canada, where, in fact, the story unfolds.
However, I told him about the possibility of filming in Ukraine, and in response I was asked to
become a producer of the film. Subsequently, I had read the script, which I really liked. And
then, with producer Oleg German, we submitted the film for pitching to the State Film Agency
of Ukraine. As a result, we won and received 21.6 million UAH, which is almost a third of the
total budget of the film. I am telling my French colleagues about Ukraine as if it is the new Hollywood. I tell them about the professionalism of the Ukrainian specialists, the high-quality sets,
the hospitality of your country and the openness of you hearts. That’s why Jean Reno was very
interested in Ukraine. And the fact that he came to Ukraine to work on the film will ensure
that we’ll be able to invite other stars of this magnitude to work here. I am currently working on
attracting projects from Europe and the United States to Ukraine. I really want new horizons
to open for the Ukrainian market. Hollywood producers Morgan Emmerry (“Race”), Michael
Nathanson (“The Wolf of Wall Street”), Robert Stein (“The Call”) and Jean-Charles Levy (“Race”)
have shown great interest in the possibilities of film production in your country. After their visit
to Ukraine, they are planning to make their new projects here.
— To be fair, our country’s image is not the best right now, to put it mildly. Laws on film
production are only just being developed. Also, the war with Russia is still going, which
greatly complicates the negotiations with foreign stars and significantly increases, for
example, insurance costs for their arrival to Ukraine.
— Yes, this is very difficult. Many believe that war is happening all over the country. However, we
are patiently explaining that there is no war in Kyiv, and that this is peaceful territory. That is, a lot
of time is spent on diplomacy. But it does bear results: French actresses Audrey Marnay and Virginie Ledoyen agreed to star in “Polina”, as well as Canadian actress Sarah Lind in “The Last Step”.
Jean Reno came to the shoot in the Ukrainian capital with his own bodyguard. We also provided
general security of the set. However, there is nothing special about that. Such security measures
are taken in any country. During production there were no problems or difficulties that would
have caused Jean discomfort. Negotiations are underway to launch a TV series in Kyiv with Jean
Reno in the lead role. This proves once again that he feels comfortable here. And do not trust the
rumour that Reno is ending his career after “The Last Step”. In fact, he already has several new
projects planned in other countries.
— One of the roles in “Polina” was played by the winner of Eurovision-2016 Jamala.
What was it like to work with her? After all, this is only her second acting project after
“Guide” (2014). You might even say that these are her first steps in acting.
— She is very flexible and is able to perfectly get herself into the mind-set for filming. She is a
creative professional of highest calibre. Her talent allows her to precisely reach that inner peace
and concentrate on the film. A great artist cannot be spoiled and pretentious. Many years ago I
worked with Ray Charles. I was so impressed by how devoted was to his craft. I sense that same
attitude in Jamala.
— Thierry Arbogast is the DP for both “Polina” and “The Last Step”. In almost every one
of his films, he chooses a few main colours that are then accentuated during filming. For
example, “Leon” puts emphasis on shades of yellow, and in “The Fifth Element”, in many
scenes we see saturated reds, blues and browns. What visual ideas does Arbogast employ
in the films you have done together?
— “Polina” is a very colourful film. It’s like a firework display, where there is a place for any colour.
“The Last Step” is colder, and has the appropriate colour scheme. In fact, this colour creates the
dark atmosphere that is necessary for a thriller, and it works very well.
Article by Anton Filatov
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ONE CAN’T SPOIL POPCORN WITH A BIT OF OIL?
There are various ways of popcorn production: in a usual stove, in a micro-wave oven,
in a kitchen popper machine. Some even use grill or an open fire to provide needed
temperature.
However, a real movie snack — a crunchy popcorn with an unforgettable flavor that
meets us in a theater’s foyer, can be made only in a professional machine via a wet
mode. And here we want to share one of this process’s secrets. An indispensable element while popcorn manufacture by a wet mode is an oil. Thus, our goal is to choose its
best variety in view of its flavor and quality, along with a nutritional benefit.
List of oils used in food industry is quite extensive. Among them are butter, margarine,
maize, sunflower, olive, cotton-seed, peanut, rape, palm, coconut oils, etc.
However, the manufacturing process of popcorn making is specified by a number of
peculiarities, thus eliminating part of the a.m. oils.
F.e., maize oil can’t endure high temperatures and has short expiry term. When making
popcorn with this oil, one can observe black burns on a kettle’s walls, and the product
itself becomes a.
Soybean oil withstands a high temperature, but possesses unpleasant odor that only
increases when heating, and with short expiry term in addition.
Sunflower oil becomes rancid fast and burns. Popcorn made with the sunflower oil
quickly loses its crunchy quality, and in a while attains an unpleasant odor (especially
in a closed package).
Thus in a process of choosing, the long list substantially reduces, with only a few oils
left. If exclude most expensive, one has merely coconut and palm oils available. Both
oils are widely used in a food industry. What’s the principal difference between them?
Seems like both are similar, both being tropical oils, having the same consistency at
room temperatures, consisting mostly of saturated fats, with a high resistancy to oxidation. But here their similarity ends, which is not surprising in view of the fact that these
oils are produced of different plants.
Coconut oil is made of the soft tissue (copra) of the fruits of the coconut palm —
brown, ripe coconuts that are edible in raw. In the process of ripening of coconuts oil
drops are extracted, which create with a fluid a milk-colored emulsion. Fat content increases continuously, the emulsion coagulates, and eventually when a coconut ripens,
it becomes solid. Thus solidified copra 60-65% consists of the most valuable coconut
oil. Now the fruits are suitable for further processing. Copra is subject to be dried and
pressed. Thus obtained coconut oil is a white substance with a slight crème tint. Coconut palms are grown in Malaysia, India, Thailand and Filippines.
African oil palm is a source of the palm oil. The oil is made of small fruits 3-5 cm,
weight 6-8 g, not edible in raw. Due to various fat fractions comprising these oils,
they’re characterized by different melting points.
Coconut oil consists overwhelmingly of lauric, myristic and palmitic fat acids with a
melting temperature of 24-260C. At this temperature it becomes transparent, liquid, of
the tan-yellowish color. This means that the coconut oil is easily digested by the human
body when consumed. For this reason it should be stored in an air-tight tare. Due to
overwhelming content of lauric acid (approx. 45%) in the fat-acidic composition, coconut oil possesses special features. Coconut oil based diets attribute to improvement at
patients with thyroid gland and cardio-vascular deficiencies, impeding obesity.
Coconut oil is a natural plant-related product. It’s not a modified produce, it possesses
all advantages of plant-derived oils: contains no cholesterol, fatty acids’ transisomers,
with a high content of vitamin E.
Base of the palm oil create palmitic, olein and stearic fractions, due to which melting
temperature may vary from 33 to 390C, this temperature being quite high for a human
body.
Raw palm oil is of reddish or orange tint, with a smell and taste characteristic to those
of the palm. It contains large content of vitamins E and A. Unprocessed it is used
merely as a technical oil. For the food industry it is to be processed and separation
into fractions. Such an oil has a white color, and normally is solid. Usage of palm oil
and its fractions facilitates in increasing produce volume, making it cheaper and more
accessible. Apart from the oil and fat branch, it’s widely use inconfectionary, bakery
and dairy branches, when production of substitutes of cocoa oil, in composition of
margarines and spreads, to prepare glazes, cremes, dough, and also to substitute milk
fats in food products.

On one hand, problem of providing to populace affordable food products is thus solved,
but, on the other hand, an issue of health value of products with it arises.
The technology of corn kernels’ popping in classical popcorn machines — poppers - is
such that the temperature in a kettle may reach as high as 2600C. Most oils at such temperatures burn, smoke, leave soot on kettle’s walls.
Coconut and palm oils differ by not leaving black soot and smudges. They don’t become rancid, unlike others. Meanwhile, due to higher melting point use of palm oil
requires longer melting time before preparation, and may lead to its solidifying in oil
pump’s dispensers. Both coconut and palm oils are tropical ones subject to be processed
on harvest gathering site.
To receive oil of the highest quality and preserve its peculiarities, it needs to be processed in a native land, necessarily packed in a hermetic tin light protective tare, providing protection from ambient conditions. Namely in such a fashion “Tehnika Dnepr”
company delivers to Ukraine quality coconut oil. Duly prepared and packed, it’s shipped
ex-works directly to popcorn making locations. “Tehnika Dnepr” company supports
deliveries of the product with a reliable and credible information, supplied from a manufacturer. Original manufacturer’s packing arranged with an anti-tampering protection
system, data on a shelf life and batch number, applied onto packaging exclusively by
manufacturer, along with a mandatory health certificate issued by a manufacturer’s
country. In case of lack of such accompanying info a customer risks to receive some
item just visually similar to an original product.
When we study tropical oils, one may encounter the case when represented at the
Ukrainian market oils might in reality turn out to be a blend of various oils hardly
identifiable via an organoleptic method. Why this happens?
With aim to further reduce costs, raw non-refined oils are often delivered to Ukraine
in big tanks for further processing, far away from the harvest sites. Meanwhile, the raw
materials are separated into fractions, refined, blended with other types of fats. Oil is
re-packed and then supplied to food facilities. Thus, oil is subject to multiple processing, inclusive reheating, resulting in a situation when it’s hard to verify its quality in a
kitchen.
A real quality coconut oil conduces a kernel highest expansion level. Popcorn made
with its aid won’t burn and will be stored longer. Oil provides to a product a mild buttery by-flavor, and is congenial with all sorts of food additives for popcorn, both sweet
and salty. Besides corn popping advantages, namely coconut oil is an ideal ingredient
for preparation of the caramelized and cheese popcorn.
Palm oil is less liquid than coconut, creates more solid structure and viscose waxy sensation, thus disguising desirable product’s taste. This peculiarity is most widely used
when making of confectionary cremes, rather than for popcorn making.
Cheese blends for popcorn covering made on basis of the palm oil solidify fasted due to
a higher melting point. It takes longer to prepare, as the oil should be used in a warm
liquid form. Therefore, for a homogeneous popcorn glazing coconut oil is mostly suitable, with a more gentle product, containing less fats with lower calories.
That’s why it’s no wonder that, despite wide usage and high consumption of palm oil in
various spheres of food industry, in the popcorn business world coconut oil is number
one! It’s recognized as a necessary companion of the best popcorn kernels. Coconut oil
most fully opens its taste, thus allowing to make not only a classic popcorn, but also its
most intricate gastronomical varieties, popular world over. Such a market tendency is
supported by the “Tehnika Dnepr” company, choosing the best raw materials and best
manufacturers for its clients

Ukraine, Dnipro
+38 056 788 38 81
+38 056 794 31 63
www.pop-corn.com.ua
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Promising Opening for Christmas
Maria Keil – Ukrainian producer and founder of film production company «Big Hand Films». The filmography of Maria
includes five feature movies among which: the first international co-production (Ukraine/Germany/Serbia) “Eastalgia” (2012) and the film “Tevey’s daughters” which opened International Film Festival “Molodist. Prologue 47”. The
premiere of Maria’s new project “Winter Fairy Tale or S.Micola’s adventures” is scheduled for December 2018 and
expected to be the most successful Ukrainian release of the year.
— Maria, what attracts you in this project?
— This movie is the family comedy where we implemented all best qualities of this popular genre. Great casting with experienced and popular Ukrainian actors. The production team are
true professionals and I should mention that we all feel sincere creative drive while working on this project.
We are creating a true Christmas fairy tale with a long lasting annual relevance and different age audience. Our film will be interesting for a whole family at any country of the world.
— At what stage is the project now?
— Now we are starting the post-production stage, and at the same time we are preparing a creative advertising campaign. Promotion on national level will start in September 2018 and will
cover enormously wide audience.
— What are the expectations for movie rental?
— Ukrainian film market in recent years has shown rapid growth, both by financial results and by the quality of Ukrainian films production. Obviously, this positive trend will keep high
dynamics, making investments in film production more and more attractive. We expect to bring new level of successц for Ukrainian movie reflected in Box Office ratings.
— Do you plan to run the movie on the foreign screens?
— Yes, from the very beginning we make this movie to be attractive for a foreign audience. It is very important for us that everyone who sees this film, will understand and enjoy it by hart.
We are sure that this movie will be interesting to dealers-agents from all over the world. The main thing is that we make a high quality, atmospheric fairy tale, which spreads kind, bright
emotions both to children and adults.
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ДИРЕКТОР З МАРКЕТИНГУ
ТА PR FILM.UA GROUP

FILM.UA Group — найбільша у Східній Європі вертикально інтегрована група компаній у сфері кіно- і телепродакшна. Група займається розробкою,
виробництвом, адаптацією, дистриб’юцією та доставкою аудіовізуального
контенту, надаючи повний спектр послуг. 2017-го студія випустила в
український прокат пригодницький фільм-фентезі «Сторожова застава»,
активно працює над анімаційними проектами: «Викрадена принцеса:
Руслан і Людмила» — у прокаті з 7 березня 2018 року, «Мавка. Лісова
пісня» – у виробництві.

Технологія прихованої реклами використовувалася в кіно ще з початку XX століття. Першим фільмом, який отримав премію «Оскар» у 1927 році, були «Крила», де активно рекламувався шоколад Hershey’s.
Франшиза «Парк Юрського періоду» співпрацює з брендом Mercedes–Benz майже 20 років. 1997 року у фільмі
«Загублений світ: Парк Юрського періоду-2» був представлений автомобіль M-класу. Пізніше у «Світі Юрського періоду» 2015 року з’явилися Mercedes–Benz GLE, Mercedes–Benz G63 AMG, Mercedes–Benz Unimog, мінівен
Sprinter.
Нестандартний продакт плейсмент кавового гіганта Sturbucks простежується в адаптації культового роману Чака Поланіка «Бійцівський клуб». Режисер фільму Девід Фінчер одного разу помітив, що в кожному кадрі
стрічки старанно схована чашка кави. Для того щоб її розшукати, один користувач Tumbler створив сторінку
«fightclubstarbucks», на якій автор відстежує кожну приховану фірмову чашку у фільмі. У кульмінації стрічки
герой Бреда Пітта Тайлер Дюрден намагається підірвати кав’ярню, мається на увазі, що це Starbucks.
Королем продакт плейсменту є «Джеймс Бонд». У «Скайфолл» агент одягнений у костюм Tom Ford, туфлі від
Crockett & Jones, куртку Levi’s і користується телефоном Sony Xperia T. Бренди Aston Martin, Martini і Omega
давно асоціюються з 007. У двох останніх фільмах «Скайфолл» і «Спектр» Деніел Крейг віддає перевагу Heineken.
Джерела стверджують, що бюджет пивоварного бренда склав 45 млн дол. Фанати нарікають на те, що фільм перетворюється на рекламний ролик. На сайті 007.com список офіційних партнерів складається з 14 брендів, і немає
сумніву, що під кожного з них буде прописана сцена в наступній частині «бондіани».
Для того щоб з’ясувати ситуацію навколо продакт плейсменту в Україні, редакція VGL Cinema звернулася із
запитаннями до представників усіх сторін, задіяних у цьому процесі, — продакшнів, міжнародного рекламного
агентства й великого українського бренда.
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ІВАН БУКРЕЄВ,
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР НЛО TV,
ПРОДЮСЕР МОЛОДІЖНОЇ КОМЕДІЇ
«ІНФОГОЛІК»
НЛО TV – молодіжний телевізійний канал, що активно розвивається і входить у великий медійний холдинг «Медіа Група Україна». Зараз у роботі
«Інфоголік 2», «Зустріч однокласників», «Бурштинові копи».
«Інфоголік» у березні 2017 року дуже вдало відкрив рік українського
кіно: за чотири тижні зібрав 5 046 498,70 грн. Зі старту фільм став
одним із лідерів першого вік-енду і протримався три тижні в топ-10
вітчизняного прокату. На той період фільм подивилося 70 000 глядачів.

VGL: Чи підвищився попит на продакт плейсмент після успішних показників українського кінематографа 2017 року?

Поліна Толмачова:
— Попит на продакт плейсмент у кіно зараз перебуває на стадії формування. Рано говорити про зростання,
оскільки справжньої тенденції, справжнього тренду ще не існує, є лише одиничні способи використання
цього каналу комунікації. Але, безумовно, успішні кейси українських фільмів у прокаті в минулому році роблять бренди лояльнішими й більш відкритими для переговорів з продакт плейсменту. Зараз ми ведемо переговори щодо «Мавки», але хто стане нашими партнерами ще сказати не можемо, NDA — справа серйозна.
Скоро дізнаєтеся!

СЕРГІЙ ЛАВРЕНЮК,

ПРОДЮСЕР SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT,
СПІВВЛАСНИК ТЕЛЕКАНАЛУ «СОНЦЕ»

SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT – сучасна українська продакшн компанія
повного циклу. Виробник повнометражних художніх фільмів: як локальних
успішних комедій («DZIDZIO Контрабас», реж. Олег Борщевський, збори
склали 22,5 млн грн та 311 тис. глядачів), так і копродукційних артхаусних
фестивальних картин («Лагідна», реж. Сергій Лозниця, «Коли падають
дерева», реж. Марися Нікітюк, «Жінка на війні», реж. Бенедикт Ерлінгсон).

Сергій Лавренюк:
— Кінобум, який ми спостерігаємо, не супроводжується дуже великою кількістю комерційного кіно, спрямованого на глядацьку аудиторію. Відповідно рекламодавець оцінює потенціал промотування свого товару залежно від
кількості контактів, кількості переглядів, бокс-офісу, подальшої долі на телебаченні та ін. Думаю, що у 2018-му
і з кожним наступним роком кількість глядацьких, комерційних фільмів буде збільшуватися і, відповідно, буде
збільшуватися попит на продакт плейсмент.
Іван Букреєв:
— Інтерес до наших нових фільмів, звичайно, є. Надходять запити від алкогольних брендів, а також компаній
з виробництва ліків та різних споживчих товарів, надання транспортних послуг.
Оксана Стехіна:
— Однозначно попит є і він підвищується з кожним новим успішним фільмом, з кожною новою українською
прем’єрою. Посткризове зростання інтересу до всього українського не обійшло увагою, зокрема, і кінематограф,
тому є попит і є інтерес. Щодо жанрів яскраво виражених тенденцій не спостерігається, але традиційно рекламодавці більше схиляються до легких жанрів, де бренд можна інтегрувати з гумором, позитивними емоціями.
Як правило, маркетологи побоюються будувати асоціації з чимось кривавим, важким або занадто драматичним.
У зв’язку з цим хотіла б відмітити сміливість компанії «Київстар», що підтримала і морально, і матеріально виробництво «Кіборгів»*, сміливо інтегрувавши туди свій бренд.

ОКСАНА СТЕХІНА,
ДИРЕКТОР З РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
DENTSU AEGIS NETWORK UKRAINE
Dentsu Aegis Network Ukraine — міжнародна комунікаційна група,
представник в Україні одного з найбільших холдингів світу у сфері медіа,
digital і комунікаційних послуг. За даними Всеукраїнської Рекламної
Коаліції, сумарні обороти всіх агентств холдингу найбільші в Україні.

* Фільм «Кіборги» про захисників донецького аеропорту режисера АхтеПРОДАКТ ПЛЕЙСМЕНТ
— метод розміщення неявної(прихованої) реклами, який полягає в тому,
що реквізит, яким користуються герої в художніх творах, має реальний
комерційний аналог.

ма Сеітаблаєва показав дуже високі результати у вітчизняному прокаті.
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ЮРІЙ ЧОРНЕНЬКИЙ,
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТУ МАРКЕТИНГОВИХ
КОМУНІКАЦІЙ КОМПАНІЇ «КИЇВСТАР»
Оператор «Київстар» — лідер телеком-ринку України, послугами
оператора користуються понад 26 млн абонентів.
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ПОЛІНА ТОЛМАЧОВА,

СВІТОВА ПРАКТИКА КІНОВИРОБНИЦТВА ДОВОДИТЬ: ПРОДАКТ ПЛЕЙСМЕНТ – ВІДМІННИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ
МАРКЕТОЛОГІВ, З ОДНОГО БОКУ, І ДЛЯ ПРОДЮСЕРІВ – З ІНШОГО. УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІЯ РОЗВИВАЄТЬСЯ
СЕМИМИЛЬНИМИ КРОКАМИ. 2017 РІК ПОКАЗАВ РЕКОРДНУ КІЛЬКІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОВНОМЕТРАЖНИХ ФІЛЬМІВ
(37) І КАСОВИХ ЗБОРІВ, АЛЕ НЕ ВСЕ ТАК ДОБРЕ З ІНСТРУМЕНТОМ ПРИХОВАНОЇ РЕКЛАМИ НА ЛОКАЛЬНОМУ РИНКУ.
ПЕРШІ СПРОБИ ЗРОБЛЕНО, ГОВОРИТИ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЩЕ РАНО. ОДНОЗНАЧНО ЦЕЙ ВИД РЕКЛАМИ ПОТРІБНО
РОЗВИВАТИ, ВИБУДОВУВАТИ ДІАЛОГ БРЕНДІВ І ПРОДАКШНІВ.

АКТУАЛЬНА ТЕМА
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АКТУАЛЬНА ТЕМА

VGL: Де камінь спотикання? Що заважає локальним рекламодавцям активно
вкладати гроші в кіно? Чому бренди повинні виділяти бюджети на інтеграцію
в українське кіно?
Поліна Толмачова:
— Підводні камені, безумовно, існують, але на кожен з них ми маємо свою відповідь. А ще ці відповіді — це відповіді на запитання, чому треба і важливо розміщуватися в українських фільмах.
1. Досить приблизна кількість контактів, адже ніхто не може передбачити, чи
буде фільм користуватися успіхом. Але якщо підходити до випуску фільму
індустріально, то аудиторія, на яку він розрахований, зрозуміла спочатку,
і завдання виробника зробити не лише гідний продукт, але й правильне його промо, а значить, досягнення цільової аудиторії.
2. Усе ще низький кредит довіри до українського кіно, але ця ситуація змінюється з кожним вдалим кейсом. Ми зі свого боку не чекаємо «переходу кількості
в якість», а підходимо до кожного свого релізу дуже серйозно. І доки нам добре
вдається не обманювати, а навпаки, перевершувати очікування глядачів.
А ще ми ведемо велику роз’яснювальну роботу з брендами: на кіностудії регулярно й системно проводимо зустрічі з представниками найбільших компаній
і агентств, на яких показуємо всі наші можливості, а також можливості інтеграції
брендів у наші проекти. Нами розроблена «Матриця продакат плейсменту, партнерства і ліцензування» — дуже простий і логічний документ, за допомогою якого
легко запропонувати конкретному бренду оптимальний шлях співпраці.
Організовуємо ми й публічні заходи: так, у рамках Зимового кіноринку ОМКФ
у грудні 2017 року ми спільно з «Медіа Групою Україна» і Solar Media Entertainment
провели презентацію #бабловкино, де на прикладі найуспішніших кейсів року
розповіли брендам про можливості українського кіно в галузі продакт плейсменту. Важливо розуміти, що мова про партнерство, тому комунікація повинна здійснюватися з двох сторін.
3. Незвичність для нашого ринку цього способу комунікації з аудиторією — ми
знаходимо можливості говорити з рекламниками й брендами про суть і переваги
продакт плейсменту: висока залученість, емоційна прив’язка, довгостроковість
цієї історії, адже фільм живе набагато довше, ніж триває кінотеатральний прокат.
Є ще репутаційні мотиви, і їх не можна скидати з рахунків: розвиток національного кінематографа — дуже важливе завдання, і участь у зйомках фільмів означає
бути причетним до створення нових сенсів, нових цінностей.
І тут, чесно кажучи, жанр не так уже важливий. Хороша весела комедія може змінити країну або навіть цілий світ на краще!
І ще важлива відповідь на запитання «чому?». Кіно — це не просто кіно! Кіно — це
цілі всесвіти, або, говорячи професійною мовою, IP(Intellectual property). І це дає
безмежні можливості для комунікацій, воістину 360.
Сергій Лавренюк:
— Ніякого каменю спотикання немає, просто рекламодавці не дуже вірять у цей
інструмент для просування своїх товарів.
Це те, що давним-давно робиться в Європі та в Америці. Проте в нас рекламодавці досі надають перевагу традиційному способу просування товарів, тому продакт плейсмент в Україні рухається дуже повільно.
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Іван Букреєв:
— Каменю спотикання немає жодного. Принаймні дійсно принципового.
Основних моментів два:
1. Брендам необхідно повірити в українське кіно (продюсерам, у свою чергу, продовжувати і вчитися робити масове кіно).
2. Брендам необхідно дещо перебудуватися й не намагатися замінити продакт
плейсментом у кіно пряму рекламу й медійне спонсорство на телебаченні. Реклама на «телеку» — ця побудова охоплень. Спонсорство в прокаті — це виховання
лояльності.
Оксана Стехіна:
— Страх, що не спрацює, що вихлоп не буде настільки резонансним, як обіцяють,
тощо. Обмежень маса, безліч страхів і побоювань, особливо коли рішення доводиться приймати не власникові бізнесу або кінцевій особі, що приймає рішення,
а нехай навіть топ, але все-таки найманому менеджерові компанії.
Так було і, напевно, буде завжди. Вихід за перевірений периметр викликає побоювання не отримати бажаного і страх нести за це відповідальність. Тому в перших
українських кінопрем’єрах, якщо і були елементи продакт плейсменту, то вкрай

обережні, боязкі, такі, що базуються, як правило, на особистій дружбі продюсера
і конкретного маркетолога, а не на бізнес-логіці.
Важливим ринковим зрушенням є проведення кіновиробниками спільно з рекламними групами таких заходів, як #бабловкино, у якому група Dentsu Aegis
Network Ukraine брала участь спільно з FILM.UA, Solar Media Entertainment і «Медіа
Групою Україна». Саме такі інформаційні майданчики звертають увагу рекламодавців і брендів на нові можливості, підказуючи, як можна пробувати ці нові види проявів безризиково, вдумливо, отримуючи максимум ефекту від таких спроб.
VGL: Які труднощі виникають у роботі з продакшном, що випускає фільм?
Юрій Чорненький:
— Здебільшого фільммейкери не «занурюються» у бренд, не знають особливостей продуктів. Не можуть виразно відповісти, яку додаткову цінність отримає
клієнт. Часто виникають складнощі інтеграції бренда зі сценарієм фільму, адже
продакт плейсмент повинен мати органічний вигляд і не викликати відторгнення в глядача.
VGL: Що важливе для бренда під час вибору контенту? За якими критеріями
вибирається той чи інший контент?
Юрій Чорненький:
— Першочергове питання: навіщо це бренду? Які іміджеві показники, цільові групи ми зможемо посилити/охопити? Якщо говорити про «Київстар», то ми зосереджені на двох напрямках:
1) трендовий, сучасний кінематограф про нову Україну, що змінюється на краще.
Те, що емоційно чіпає кожного з нас;
2) сімейне кіно. Безумовно, тут також важливо взяти до уваги, хто працює над
фільмом, акторський склад, глядацьке охоплення, хто займається прокатом, допрем’єрне промо та інші можливості.
VGL: Ваш прогноз на найближчий рік? Чи розвиватиметься продакт плейсмент
в Україні?
Оксана Стехіна:
— Так, абсолютно точно буде розвиватися. Цифри кінопереглядів і касові збори
говорять самі за себе, всіляко агітуючи бренди спробувати себе в кіно.
Ми як рекламна група № 1 в Україні в 2017 році поклали потужний старт цьому
процесу — запустили агентство The Story Lab Ukraine, що спеціалізується на створенні контенту для бренд-інтеграцій, і це тільки початок. Цей запуск уже привів
до величезної кількості звернень наших (і не лише наших) клієнтів, які цікавляться кіно- і телеможливостями. Враховуючи, що за одну інтеграцію в кіно його виробники просять майже 300 тис. грн, я сміливо хочу спрогнозувати, як мінімум,
20-30 млн, які різні рекламодавці спрямують у кінобрендинг у поточному році,
враховуючи кількість знімальних процесів від різних кіновиробників, запланованих на 2018 рік.
Сергій Лавренюк:
— Зараз ми активно працюємо над фільмом «11 дітей з Моршина» та максимально
підключаємо продакт плейсмент. Планується, що буде три основних рекламодавці, але не більше п'яти інтегрованих брендів. На мій погляд, більша кількість може
перетворити фільм на рекламний ролик.
Юрій Чорненький:
— Українське кіно розвивається. Збори недавніх прем’єр («Кіборги», «Сторожова
застава», «DZIDZIO Контрабас») говорять про те, що глядач дивиться національний продукт. Продюсери замислюватимуться про нові сценарії, а бренди, напевно, інвестуватимуть у продакт плейсмент, адже це дуже правильний канал для
тривалої зв’язки з аудиторією, який працює на імідж бренда.
Редакція VGL Cinema спробувала розібратися з проблемами та реаліями продакт плейсменту з позиції різних учасників процесу — є попит у рекламодавця,
є чимало пропозицій у виробників фільмів. Позитивні прогнози та плани озвучили представники обох сторін, тому чекаємо на зміни й успішні кейси продакт
плейсменту вже цього року.
P.S. last, but not least — продакт плейсмент має бути смарт.
У статті використано матеріали з rua.ua, trendjackers.com, fishki.net.
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ОЛЕНА КАРЕТНИК,

CINEMA УКРАЇНА №17.2018

У нашій історії намішано багато різних казок. Є навіть сюжети,
взяті з журналу «Святий Миколай», який видавався аж двісті років тому в Америці. Буду відвертою, я дуже люблю казки. Окрім
того, наш продакшн має назву «Казка Продакшн». Перший сценарій фільму я написала ще 2010 року. З того часу ми його обживали, переробляли безліч разів. Спершу він мав назву «Тільки
диво, або До кого приходить Святий Миколай». Зрештою, її можна вважати повною
назвою фільму, адже Святий Миколай таки присутній у ньому, хоч і не типовий. Він
не приносить солодощі, іграшки, а навідує тих, кому життєво необхідна допомога,

ЯКЩО ЗА КАЛЕНДАРЕМ ЗИМА ОФІЦІЙНО ПОСТУПИЛАСЯ МІСЦЕМ ВЕСНІ
Й НА ЗМІНУ СНІГОВИМ ЗАМЕТАМ ПРИХОДЯТЬ ВІДЛИГА ТА ПЕРШІ
ПРОМЕНІ ВЕСНЯНОГО СОНЦЯ, ТО В ЧАРІВНОМУ МІСТЕЧКУ НІКОЛАС-СІТІ,
ЯКЕ РОЗТАШУВАЛОСЯ ПОСЕРЕД ДРІМУЧИХ КАРПАТ, ПРО ТЕПЛО НАВІТЬ
НЕ МРІЮТЬ. ТАМ ДОСІ ГОСПОДАРЮЄ СПРАВЖНІЙ МОРОЗ У ПАРІ ІЗ
ЗИМОВОЮ ФЕЄРІЄЮ. НІКОЛАС-СІТІ – ЦЕ ТАКЕ КАЗКОВЕ МІСТЕЧКО,
ЯКЕ СПОРУДИЛИ ХУДОЖНИКИ ТА ДЕКОРАТОРИ ФІЛЬМУ «ТІЛЬКИ ДИВО»,
ПОДІЇ ЯКОГО ВІДБУВАЮТЬСЯ В КРАСИВІЙ ГІРСЬКІЙ МІСЦИНІ ЄВРОПИ
ЧАСІВ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. ЗЙОМКИ ЗАРАЗ У САМОМУ РОЗПАЛІ,
І, ЗА СЛОВАМИ ТВОРЦІВ СТРІЧКИ, ЦЕ БУДЕ ВИДОВИЩНЕ ФЕНТЕЗІ
ДЛЯ ВСІЄЇ СІМ’Ї. У ЦЕНТРІ СЮЖЕТУ ІСТОРІЯ ПРО ДВОХ ВІДВАЖНИХ
ПІДЛІТКІВ – БРАТА ТА СЕСТРУ. НА ЇХНІ ДОЛІ ВИПАДАЄ ЧИМАЛО
ВИПРОБУВАНЬ, ПРОТЕ НЕДИТЯЧА СМІЛИВІСТЬ ТА ГОТОВНІСТЬ
РИЗИКНУТИ ЖИТТЯМ ЗАРАДИ БЛИЗЬКОЇ ЛЮДИНИ ЗДАТНІ
ПЕРЕБОРОТИ ВСІ НЕГОДИ. ВОНИ СПРАВЖНІ ГЕРОЇ!
НЕЗВИЧАЙНА ТА НАДИХАЮЧА АТМОСФЕРА СВЯТА,
БУДИНОЧОК БУРГОМІСТРА, СИРОВАРНІ, ВЕЖІ ТА КАЗКОВІ
КРАМНИЧКИ XVII СТ., ВІДВЕРТА РОЗМОВА З ТВОРЦЯМИ
ФІЛЬМУ ТА АКТОРАМИ – VGL CINEMA ГОТОВИЙ ПІДІЙНЯТИ
ЗАВІСУ КАЗКОВОЇ ІСТОРІЇ ПІД НАЗВОЮ «ТІЛЬКИ ДИВО».

ОДИН ДЕНЬ НА ЗЙОМКАХ
І
З
Е
Т
Н
Е
Ф
О
Г
О
Н
Щ
И
В
ВИДО
а тому приходить лише до трьох людей. Звичайно ж, свято у фільмі теж присутнє, з
цукерками, подарунками… Але диво в казці роблять саме діти, рятуючи свого батька.
Сім’я і сімейні цінності для нас понад усе, тож саме такий сенс ми хотіли закласти в
основу стрічки. І саме ідеєю популяризації сімейних цінностей нам вдалося переконати експертну комісію на пітчингу виділити кошти на фільм. Адже на сьогодні добра
казка, з одного боку, і сімейні цінності — з іншого, — це те, чого потребує широка
аудиторія, чим можна її «зачепити». Наш фільм розповідає про складні взаємини з
батьками, про перше кохання, дорослішання, суперництво, тобто в цій історії кожен
зможе знайти щось для себе.
Окремо хотілося б відзначити роботу нашого арт-департаменту. Для зйомок було
споруджене ціле містечко Ніколас-Сіті. Воно надзвичайне, ми його називаємо пряниковим містечком, бо воно неймовірно смачне й казкове на вигляд. Декораціями
займався Влад Каретник, ескізи малював Олександр Заславський. Задіяна величезна
художня команда, адже декорації дуже складні. У їх спорудженні нам навіть допомагали місцеві жителі. Модний будинок Айни Гассе створив для фільму понад 500 костюмів. Робота над ними була тривалою, адже вивіряли кожну деталь. Але результат
приємно вражає: все продумано до дрібниць.

Щодо акторів, то ми й самі не очікували, що в нас складеться така
мультинаціональна команда. Наприклад, виконавець ролі
Льюїса — дивовижний
хлопчина, який приїхав
до нас з Америки. Взагалі,
цю роль я писала зі свого
сина, але за час, поки ми
шукали фінансування, він виріс на дві голови, тому роль йому не дісталася.
Але характер саме його, такий собі Том Сойєр. Ми оголосили кастинг і почали шукати такого хлопчика, і тут я раптом бачу лист з Америки, з якогось
далекого штату на кордоні з Мексикою. Мама надіслала фотографії та проби
свого сина. Ми дали йому роль, і він її вивчив. Акцент не став нам на заваді,
але ми не були впевнені, що вони погодяться приїхати на зйомки в Україну.
Та в підсумку все склалося.
Також у нас знімається турок Альпер Чичеклі, він грає Капітана Грима. Такий
красень, дивишся на нього й бачиш персонажа з «Піратів Карибського моря».
Ми проглянули величезну кількість дітей, перш ніж знайти виконавців головних ролей Аніки
(Маша Тараненко) й Северина
(Георгій Ярмоленко). А Євгена
Нищука в ролі Ніка я побачила
ще на Майдані. Такий замерзлий,
надірваний, з хрипким голосом.
Тоді подумала: «Точно Нік!».
Хоча кастинг, звичайно, був і ми
розглядали й інших претендентів. Але після проб усе ж зупинилися на Євгенові. І отримавши
посаду міністра, від ролі він не
відмовився. До речі, він знімається у фільмі на волонтерських
засадах, тобто без гонорару.
У масовці в нас задіяні місцеві
дітлахи. Вони вже живуть цією
історією, не хочуть звідси йти.
Комп’ютерною графікою для цього проекту займається українська
компанія «Gloria FX». Маємо плани на прокат фільму в США та
Європі, в Україні цим буде займатися Богдан Батрух.
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ДЕНІЕЛ,

АМЕРИКАНСЬКИЙ АКТОР, ВИКОНАВЕЦЬ РОЛІ ЛЬЮЇСА
Я граю Льюїса. Він безтурботний, допитливий хлопчик, який увесь час хоче
бути в центрі уваги. У цей проект мені було потрапити непросто. Я пройшов
кастинг, незважаючи на те що живу в Америці. Режисер шукала хлопчика, який
зіграє роль Льюїса, і мама сказала: «Давай спробуємо!». Мені вдалося. Я знімався в багатьох фільмах, але це моя перша роль зі словами.

ЄВГЕН НИЩУК,

МІНІСТР КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, АКТОР, ВИКОНАВЕЦЬ РОЛІ НІКА
Наскільки я знаю, режисер цієї казки була на виставі, де я
грав з Анжелікою Савченко. Так дуетом ми і потрапили в
цей проект. Мабуть, завдяки гармонійності пари, яка в цій історії є дуже важливою.
Це насправді сімейне фентезі, але в ньому закладені важливі моменти, які експонуються для повсякденного життя кожної людини. Я граю персонажа, який має
непросту долю. У його житті виникають важкі обставини, зумовлені хворобою. Це
велике випробування, коли втрачаються сили й важко зберегти віру. У складній ситуації моєму героєві допомагає вистояти родинна єдність. Це історія про диво віри,
про те, що в будь-який момент треба зберігати силу духу, і разом це допоможе подолати
фізичний недуг. Коли ти віриш, борешся до останнього, тобі починають допомагати
інші сили, послані Богом, землею, небесами. Власне, так і відбулось з моїм героєм, який
отримав ще один шанс на життя. Це велике щастя, надзвичайна емоція, коли людина
повертається до життя, коли до неї повертається пам'ять, усвідомлення того, де вона,
хто вона. З’являються кошти, за які сім'я зможе жити, продовжувати боротися. Тож
попри те що роль епізодична, Нік — дуже життєвий образ. На превеликий жаль, зараз
я не маю можливості приділяти творчості велику увагу. Це лише у вихідний день, як певне дозвілля, як хобі. І для мене це справжня відрада.
Нам часто в житті бракує дива, казки. Будь-якій людині, будь-якого
віку. У цьому проекті знімаються мої добрі друзі та колеги. Та й взагалі, кіноекспедиція — це чудово, а особливо в Карпати. Тут неймовірна
місцевість, колорит, населення. Актори мають змогу познайомитися з
національною карпатською кухнею, місцевими традиціями, збагатитися
душевно. Окрім того, це казкове містечко, яке побудували наші художники, декоратори, просто захоплює! А неймовірні костюми Айни Гассе
і всієї її команди, вони справді дивовижні, надзвичайно красиві! Я боюся наперед говорити про кінцевий результат, та вірю, що все має бути
добре, тому що весь процес сповнений любові, поваги одне до одного
й очікування справжнього дива. Тому будемо сподіватись на диво!

ГЕОРГІЙ ЯРМОЛЕНКО,

АКТОР, ВИКОНАВЕЦЬ ГОЛОВНОЇ РОЛІ СЕВЕРИНА

У Северина непроста доля: у нього вже понад сім років сильно хворіє батько. Щоб
замінити його, хлопцю доводиться дуже багато працювати. Одного разу він рятує дівчину з крижаної води й закохується в неї. Тож в його житті, окрім батька, роботи, сім’ї
та дому, з’являється ще й кохання. Також мій персонаж певною мірою спортсмен,
він готується до змагань з айсвінгу (це дошка і вітрило) — нового виду спорту, який
ми придумали на знімальному майданчику. Я не дуже схожий на нього, для цієї ролі
мені потрібно було подобрішати (сміється). А взагалі, мені дуже пощастило, тому що
це моя перша головна роль, та ще й у повному метрі. Що стосується атмосфери на
зйомках, то вона дуже сімейна, бо тут багато дітей і всі потребують уваги й турботи.

В`ЯЧЕСЛАВ ХОСТІКОЄВ
АКТОР, ВИКОНАВЕЦЬ РОЛІ ПІТЕРА,
АНТАГОНІСТА СЕВЕРИНА

Якщо Северин — це хороший хлопець, то мій герой — поганий хлопець з дуже багатої сім’ї. Власне, мій батько володіє цим містом. У будь-якій
історії має бути добро і зло, щоб врешті перше
перемогло останнє.
Це моя перша спроба в повному метрі, тому я
дуже хвилююся, щоб усе вийшло добре. Хочеться, щоб усі віддавалися на повну силу. Я виріс у
акторській сім’ї, і багатьом речам у професії мене
навчили саме батьки. І зараз вони дуже непокояться, телефонують кожного дня. Це дуже приємно, коли ти відчуваєш, як батько й мама підтримують тебе, дають настанови. Вони теж проходили
такий шлях, проте зараз усе, звісно, по-іншому,
відбувається, бо починають знімати багато нового кіно. Взагалі, я дослухаюся до порад батьків і
намагаюся скористатися ними під час роботи.
Я не можу сказати, що я схожий чи не схожий на
свого персонажа. Я хочу зрозуміти, чому він поганий, бо не можна грати персонажа,
якщо ти не розумієш його мотиви, яким би поганим він не був. Гадаю, ця стрічка має
показати, що добро потрібно цінувати, що важливо проявляти співчуття до ближнього.
І надзвичайно приємно, що ми всі на проекті — як одна велика-превелика сім’я. Намагаємося допомогти один одному. Якщо маленькі замерзають, ми їх беремо під своє
крило, обіймаємо.
Кінокомпанія Kazka Production
Виробництво ігрових фільмів для дитячої та сімейної аудиторії.
+3 8066 313 1544
www.kazkaproduction.wixsite.com
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Комедія розповідає про видатного режисера артхаузного кіно, якого змушують зняти комедію: якщо він не
розсмішить 12 спеціально відібраних експертів, його погрожують вбити. Але як зняти комедію, якщо не вмієш
цього робити і у твоєму розпорядженні лише хвора клоунеса і клоун-невдаха, якого відрахували з училища за
профнепридатність?
Проект «Ржака» є переможцем Сьомого пітчингу Держкіно. Загальний бюджет фільму — 20 млн грн, 50 %
із яких — державне фінансування.

ЛЕГЕНДА
КАРПАТ

ПЕКЕЛЬНА ХОРУГВА,
АБО КОЗАЦЬКЕ РІЗДВО

РЕЖИСЕР: СЕРГІЙ СКОБУН
ВИРОБНИЦТВО: MAGNAT MEDIA
ДИСТРИБ’ЮТОР: UFD
ЖАНР: ДРАМА, ІСТОРІЯ, ПРИГОДНИЦЬКИЙ
У РОЛЯХ: ВАЛЕРІЙ ХАРЧИШИН, МАРІЯ ЯРЕМЧУК ТА ІН.
ДАТА ВИХОДУ В ПРОКАТ: 29.03.2018

ЖАНР: КАЗКА
РЕЖИСЕР: МИХАЙЛО КОСТРОВ
ПРОДЮСЕР: ЄВГЕН Д’ЯЧЕНКО
СЦЕНАРИСТ: САШКО ЛІРНИК (ОЛЕКСАНДР
ВЛАСЮК)

Фільм переносить в українські Карпати XVIII століття. Народ, який усе своє життя провів серед цих величних
гір, серед дрімучих лісів, потерпає від польських панів. Ці жорстокі люди готові за будь-яку неслухняність
карати на смерть, знищуючи цілі сім'ї і села. Не маючи бажання терпіти таке свавілля, захищати безневинних
вже готовий легендарний лідер руху опришків Олекса Довбуш. Він був героєм, якого за будь-яку ціну хотіла
знищити влада. Олекса мав відмінні бойові уміння і дар передбачати майбутнє. Ще коли Довбуш був зовсім
маленьким, його матір жорстоко убили поляки, залишивши хлопця сиротою. Це не зламало Олексу —
він досконально вивчив гори, і тепер готовий до помсти.

5 ТЕРАПІЯ

ЗРАДНИК

РЕЖИСЕР: АЛІСА ПАВЛОВСЬКА
СЦЕНАРИСТ: СТАС ДОМБРОВСЬКИЙ
ПРОДЮСЕР: ВАЛЕРІЙ КАЛМИКОВ
ВИРОБНИЦТВО: ТРУМЕН ПРОДАКШН
ДИСТРИБ’ЮТОР: UFD
ЖАНР: ДРАМА, ТРИЛЕР
У РОЛЯХ: СТАС ДОМБРОВСЬКИЙ, ВІКТОР БРЕВІС,
АЛІНА ПУТІШИНА, СОНЯ КУЛАГІНА
ДАТА ВИХОДУ В ПРОКАТ: 19.04.2018

РЕЖИСЕР: МАРК ХАММОНД
СЦЕНАРИСТ: ЗАЗА БУАДЗЕ
ПРОДЮСЕРИ: ВОЛОДИМИР ФІЛІППОВ, ОЛЕКСАНДР
КОВАЛЕНКО, АНДРІЙ СУЯРКО, АЛЛА ОВСЯННІКОВА
ВИРОБНИЦТВО: «ІНСАЙТМЕДІА», «ОДЕСЬКА
КІНОСТУДІЯ», «ARTBOX» (ЛИТВА)
ДИСТРИБ’ЮТОР: ЖОВТЕНЬ-ПРОКАТ
ЖАНР: ДРАМА
У РОЛЯХ: ОЛЕГ МЕЛЬНИЧУК, ЗОЯ БАРАНОВСЬКА,
АНДРЕЙС ЖАГАРС ТА ІН.
ДАТА ВИХОДУ В ПРОКАТ: 26.04.2018

Автором ідеї фільму й виконавцем головної ролі став Стас Домбровський — одеський поет, журналіст, актор
і громадський діяч. У фільмі він грав сам себе. Стас, будучи з юності наркозалежним, опустився на саме дно:
порушуючи закон, опинився у в'язниці, мав відразу декілька важких захворювань (ВІЛ, гепатит і туберкульоз).
Потрапивши в лікарню, його розподіляють в палату, що називається «п'ята терапія» — там перебували найважчі
пацієнти. Після лікування життя Домбровського набуває нового сенсу: він прагне просто жити й допомагати іншим.
Слоган фільму: "Впасти на саме дно, щоб від нього відштовхнутися…».

ТАТО –
МАМИН БРАТ
РЕЖИСЕР І СЦЕНАРИСТ: ВАДИМ ІЛЬКОВ
ПРОДЮСЕР: ВАЛЕНТИН ВАСЯНОВИЧ
ВИРОБНИЦТВО: КІНОКОМПАНІЯ
«ГАРМАТА ФІЛЬМ»
ЖАНР: ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ
ДАТА ВИХОДУ В ПРОКАТ: КВІТЕНЬ 2018
CINEMA УКРАЇНА №17.2018

ПРОЕКТИ

Маминого брата звати Толік. Сестра не має бажання займатися дочкою,тож Толік виховує племінницю,
а дівчинка називає його "тато мамин брат". Героєм фільму є відомий у своїх колах український
андеграундний художник, співак і режисер Анатолій Бєлов.
Світова прем’єра цієї української стрічки відбудеться в рамках найбільшого у Європі міжнародного
фестивалю документального кіно «Visions du Reel» (Швейцарія), де вона увійшла до основної програми.
Покази фільму пройдуть 17 та 18 квітня.

Події у картині відбуваються у 70-роках ХХ ст. Головний герой — режисер, який зняв фільм про повстанців
Холодного Яру. Його стрічка – про більшовицьку окупацію України, коли якраз самопроголошена
Холодноярська республіка чинила найбільший опір радянській владі. Тож Москва розробляє спеціальний
план, за яким зарубіжні журналісти мають представити світові холодноярських отаманів як бандитів та
погромників. Звичайно, фільм заборонили. Але режисер кидає виклик системі та намагається боротися із
забороною.

БОБОТ
РЕЖИСЕР: МАКСИМ КСЬОНДА
СЦЕНАРИСТ: ІВАН ТІМШИН
ПРОДЮСЕР: ОЛЕКСІЙ МОСКАЛЕНКО
КОМПОЗИТОР: ФАГОТ
ВИРОБНИЦТВО: «М.Д.С. ЛТД»
ДИСТРИБ’ЮТОР: UFD
ЖАНР: ПРИГОДИ, НАУКОВА ФАНТАСТИКА, ЕКШН
У РОЛЯХ: ВІКТОР ГРИГОР'ЄВ, ІВАННА БОРОДАЙ,
ІГОР МІРОШНИЧЕНКО, ВОЛОДИМИР РАЩУК, ТАРАС
ШЕВЧЕНКО, МИКОЛА ЗМІЇВСЬКИЙ ТА ІН.
ДАТА ВИХОДУ В ПРОКАТ: 21.06.2018.

Ідея фільму про «трансформаторну будку, яка вирішила в якийсь момент кинути своє насиджене місце
і почати мандрувати» народилась у 2010 році. Автори стрічки запропонували зробити відеокліп на
пісню «Новина» гурту «Танок на майдані Конґо». Після його випуску творча група отримала величезну
кількість позитивних відгуків і почала працювати над сценарієм повнометражного фільму.
«Бобот» — український сімейний пригодницький сай-фай про підлітка, який волею долі опиняється в центрі
протистояння інопланетної цивілізації, представники якої маскуються під виглядом людей, і таємничої Енергії,
яку люди знають як електричний струм.

Химерна казка за мотивами твору «Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід»
одного з найвідоміших казкарів України Сашка Лірника наповнена українським народним гумором та
козацькою героїкою, фантастичними героями та несподіваними персонажами й закорінена в український
фольклор та народну міфологію й вірування.
Козацький рід існує на світі доти, доки в ньому народжуються козаки-лицарі, які захищають свою землю від
ворогів-нападників. А козакам, які поклали свої голови в бою, прощаються всі гріхи. Розлючений цим Чорт
укладає парі зі Святим Петром, який зможе полонити й утримати до Різдва найкращого й найхоробрішого
козака Семена. Так Чорт отримає можливість знищити весь козацький рід на землі. Але на відважного козака
не діють чари і його неможливо залякати чи купити.
Стрічка призначена для сімейного перегляду. Завершення виробництва заплановане на кінець цього року.

МОРЕНА

ЖАНР: МІСТИЧНА ДРАМА
РЕЖИСЕР: СЕРГІЙ АЛЬОШЕЧКІН
ПРОДЮСЕР: ГЕННАДІЙ БОГУК
СЦЕНАРИСТ: СЕРГІЙ АЛЬОШЕЧКІН
У РОЛЯХ: ТАЇСІЯ ЩУРУК, ІРИНА ГРОМАДСЬКА,
ІЛЛЯ ВАЛЯНСЬКИЙ
МУЗИКА: ГУРТИ «ВІЙ» ТА COSMOPOLIS

Аня з коханим Юрком влітку приїжджають погостювати до батьків дівчини в карпатське селище. На
святкуванні Івана Купала місцева серцеїдка Іванка, яку прозвали Мореною, кладе око на Юрка та причаровує
його.
Дивні та містичні події починають траплятися із закоханими після зустрічі з Мореною. Між дівчатами
спалахує конфлікт — їхні відносини перетворюються на відчайдушну війну, яка залишає по собі слід крові. Ця
ворожнеча назавжди змінить героїв фільму.

ТАЄМНИЙ ЩОДЕННИК
СИМОНА ПЕТЛЮРИ
ЖАНР: ІСТОРИЧНА ДРАМА, БІОГРАФІЧНИЙ,
ФАНТАСТИКА
РЕЖИСЕР: ОЛЕСЬ ЯНЧУК
ПРОДЮСЕР: ОЛЕСЬ ЯНЧУК
СЦЕНАРИСТИ: МИХАЙЛО ШАЄВИЧ, ОЛЕКСАНДР
ШЕВЧЕНКО, ОЛЕСЬ ЯНЧУК
У РОЛЯХ: СЕРГІЙ ФРОЛОВ, БОГДАН БЕНЮК, ЄВГЕН
НИЩУК, ОЛЕГ ТРЕПОВСЬКИЙ.
КІНОКОМПАНІЯ: КІНОСТУДІЯ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА
ДОВЖЕНКА

Сюжет стрічки охоплює період життя Симона Петлюри, головного отамана військ Української Народної
Республіки і лідера Директорії УНР, коли той перебував у еміграції в Парижі, аж до того дня, коли Петлюру
вбив Самуїл Шварцбард. Історія розповідає не лише про план знищення Петлюри, а й про останні дні його
життя.
Драматургічний прийом написання Петлюрою щоденника переносить глядачів із Парижа в Україну, до подій
та дійових осіб того короткого періоду УНР, коли Україна здобула, та не змогла втримати незалежність.
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В’ЯЧЕСЛАВ ДОВЖЕНКО:

CINEMA УКРАЇНА №17.2018

«Я ВПЕВНЕНИЙ, ЩО КОЖЕН ТРЕТІЙ РОСІЯНИН
ЗАРАЗ МРІЄ ПОДИВИТИСЬ «КІБОРГІВ»

ПІСЛЯ ВИХОДУ ФІЛЬМУ «КІБОРГИ» У
СВІДОМОСТІ ГЛЯДАЧА ВИКОНАВЦІ ГОЛОВНИХ
РОЛЕЙ ПРИРІВНЯЛИСЯ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ
ГЕРОЇВ. НЕ СТАВ ВИНЯТКОМ І АКТОР В’ЯЧЕСЛАВ
ДОВЖЕНКО. ЩИРИЙ ДУШЕВНИЙ РОЗМАХ ТА
ЧОЛОВІЧИЙ МАГНЕТИЗМ, З ЯКИМИ АКТОР
ВТІЛИВ ОБРАЗ СЕРПНЯ, МАЛО КОГО ЗАЛИШИЛИ
БАЙДУЖИМ. НАЙВАГОМІШЕ ВИЗНАННЯ НАДІЙШЛО
ВІД САМИХ ЗАХИСНИКІВ КРАЇНИ: БІЙЦІ
З ФРОНТУ ПІДХОДИЛИ ДО АХТЕМА СЕІТАБЛАЄВА
З ЖАРТІВЛИВОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ ВИПЛАЧУВАТИ
АКТОРОВІ ГРОШІ, АБИ ВІН БІЛЬШЕ НЕ ГРАВ ІНШІ
РОЛІ Й НАЗАВЖДИ ЗАЛИШИВСЯ «КІБОРГОМ». ТА
АКТОРСЬКА ЖАГА ДО ПЕРЕВТІЛЕНЬ НЕ ДОЗВОЛЯЄ
СТОЯТИ НА МІСЦІ, І ОСЬ ВІН УЖЕ НЕ РЯТІВНИК
ДОНЕЦЬКОГО АЕРОПОРТУ, А ПУЛЬМОНОЛОГПІДКАБЛУЧНИК У ПРОВОКАЦІЙНИХ «СВІНГЕРАХ».
ЗАСТРИБНУТИ НА ДВОМЕТРОВИЙ ТАНК АБО
ЗІГРАТИ В ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКІЙ СЕКС-КОМЕДІЇ –
НЕ ПИТАННЯ! ДОВЖЕНКО ЛЮБИТЬ ПРАЦЮВАТИ
НА МАКСИМУМІ ФІЗИЧНИХ ТА ЕМОЦІЙНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ І ПРАГНЕ НЕ ТІЛЬКИ ДИВУВАТИ,
АЛЕ Й ДИВУВАТИСЬ. І ХОЧ СЬОГОДНІ 41-ЛІТНІЙ
АКТОР НА ХВИЛІ ЗАСЛУЖЕНОГО УСПІХУ, ВІН
З ВЛАСНОГО ДОСВІДУ ЗНАЄ,
ЧОГО ВАРТА ОМАНЛИВА ПОСМІШКА ВДАЧІ.

В’ЯЧЕСЛАВ ДОВЖЕНКО – український актор театру і кіно.
1995 року закінчив Дніпропетровське театральне училище – одразу
два відділення: «актор театру ляльок» (майстри Михайло Овсянников
та Олександра Самохвалова) та «актор театру драми» (майстер
Неля Пінська); 2009 року – режисерське відділення КНУТКТ ім.
І. Карпенка-Карого (майстерня Костянтина Дубініна). Працював
у Дніпропетровському українському драматичному театрі ім. Т.
Шевченка, з 1998 року – актор Київського вільного театру, грав
також на сцені Київського ТЮГу. За роль у виставі «Діалог самців»
здобув призи міжнародних фестивалів «Добрий театр» (2004),
«Підмосковні вечори» (2006) та фестивалю в місті Враца (Болгарія,
2007). З 2011 року – актор Київського академічного драматичного
театру на Подолі. У творчому доробку актора більше 30 різнопланових
ролей у повнометражних фільмах та серіалах та понад 10 театральних
ролей.

— Знання хитрощів цього ремесла допомагає чи заважає Вам працювати з режисерами? Актор – усе ж залежна професія: завжди мусиш
відштовхуватися від режисерського задуму. Чи не траплялися ситуації,
коли хотілося виправити режисера?
— Боже збав! По-перше, цього не можна робити. В ідеальному варіанті, якщо
ти працюєш з хорошими режисерами, можна запропонувати своє бачення
цієї сцени – за умови, що ти ніч не спав, виношував це рішення і режисер
бачить твої шалені очі. І якщо твоя ідея дійсно вдала і спрацює, то, не дай
Боже, потім друзям розказувати: «Та це я йому зробив цю сцену!». Ні,
це рішення прийняв він. Режисер все одно бачить цілісну концепцію вистави
або фільму й розуміє, підходить рішення окремої сцени до загального задуму чи ні. Ти, безперечно, є автором ролі, і хвала режисерам, які ставляться
до акторів як до співавторів творчого процесу. Але все одно ти маєш чітко
розуміти, що ти засіб для режисера, який він обирає, – кращий або не дуже
хороший.
Я точно не належу до тієї категорії акторів, які приходять
і кажуть: «Що я тут роблю?». Мені не цікаво так працювати. Мені цікаво
перебувати в процесі творення, а не просто відкривати рота й блимати
очима. Я сам нерідко пропоную різні варіанти під час роботи над виставами.
Але останнє слово завжди за режисером.

— Після успіху фільму «Кіборги» глядач сприймає Вас як нове обличчя в
українській кіноіндустрії, але це не зовсім так. 2001 року Ви дуже яскраво
дебютували у фільмі Юрія Іллєнка «Молитва за гетьмана Мазепу», довкола якого тоді точилися численні політичні скандали. Чи правда, що через
роль Петра I існувала заборона Вас знімати?
— Так, це правда, але вона була неофіційною. Тобто не було такого, щоб десь
директива лежала, але фактично мати справу ніхто не хотів. Стрічка була
скандальна: ми тоді перебували в зеніті російського телебачення, і вийшла
заборона фільму на рівні російської влади. Посипалися помідори, яблука і
все, що тільки можна, на адресу всіх причетних до кінокартини. Дивом це
оминуло Богдана Сильвестровича (Богдан Ступка виконав у стрічці роль
Івана Мазепи. – Прим. ред.), він тоді був міністром культури. Решта постраждали всі, зокрема і Юрій Герасимович.

— Ваш образ Серпня в «Кіборгах» вийшов дуже об’ємним та живим. Для
глядачів першою несподіванкою стало те, що Ваш герой – націоналіст,
другою – що він гине. Ви боїтеся смерті?
— Звичайно, боюсь. Коли ми діти, смерть для нас втрата. Коли ми зрілі люди,
то смерть для нас – горе. Коли ми старі люди, смерть для нас – це дзвіночок.
Уже немає в живих моїх батьків, батько помер у мене на руках. Найстрашніше,
що можна побачити в житті, це як життя покидає людину, особливо рідну,
оцей момент усвідомлення, катарсису, коли це відбулося. Звичайно, я боюся
смерті. І як би я до цього всього не ставився, читаючи літературу, віруючи
в Бога, усвідомлюючи, що це певний перехід в інший світ, – все одно це
страшно. У «Кіборгах» була моторошна сцена, коли ми очікуємо «Буратіно» і
розуміємо, що це кінець. «Буратіно» – така зброя, від якої не сховаєшся. Тоді
весь цей життєвий багаж, який я маю, і мої діти (їх у мене двоє), які мене вдома чекали, це вже як зачіпка спрацювало. Я розумів, про що я граю цю сцену,
уявляючи те єдине, що я можу сказати дитині, яка на мене чекає.

— Скільки це тривало й чим Ви в той час займались?
— Десь років на шість я випав з обойми. Періодично були якісь одиничні
зйомки, як-то: друг головного героя або коханець головної героїні 30 років
тому, тобто такі ролі, у яких особливо відкритися не можеш як актор. Але
це не заважало працювати й чесно займатися професією. У той період
у мене була дуже потужна театральна кар’єра в Київському вільному театрі,
де ми зробили низку хороших вистав. З «Діалогом самців», наприклад, ми
об’їздили півсвіту, здобувши дуже багато театральних гран-прі (Гран-прі
Міжнародного театрального фестивалю «Добрий театр» (2004), спеціальний
приз Болгарського національного театрального фестивалю у Враці (2007). –
Прим. ред.). Був ще «Механічний апельсин», де я зіграв роль Алекса. І тоді ж я
вступив на театральну режисуру до інституту Карпенка-Карого. Закінчив навчання, хоча режисером я поки що не став. На сьогодні актор в мені переміг.

— Розділяєте віру та релігію?
— Я православна людина, хрещена. До церкви ходив і ходжу. Періодично.
Не так часто, може, як мені хочеться чи як треба ходити. Але в цьому плані
я сповідую дещо гностичні поняття. Для мене свято, коли молитва йде від
душі, і, напевно, краще, коли це відбувається в кімнаті, щоб це не перетворювалося на театр. Тому що в нашій церкві, на жаль, дуже багато театральних дійств, особливо коли приходиш на якесь велике свято – Великдень
чи Різдво. Це мене дещо бентежить. Але в мене колись була одна сповідь
у житті, на якій я отримав дуже чітку відповідь. Мені було сказано: «Ти не
живи, як попи живуть, а живи, як попи кажуть». Тобто всі мої думки з цього приводу – це мої думки. Як має бути – ніхто не знає. Але я відчуваю, що
треба ось так поводити себе в житті. Віра – це індивідуальна річ для кожної
людини, як і творче життя.

— Ви закінчили режисерський факультет у віці 33 років. Вам подобалося
бути вічним студентом, і чому саме режисура?
— Ну, насамперед, не дивно, що в зрілому віці. Режисер – це професія
зріла. На той час я вже був більш-менш творчо сформованою людиною,
тому й пішов. Коли я вступав на режисерський факультет до Костянтина
Михайловича Дубініна (Викладач КНУТКТ ім. І. Карпенка-Карого, режисер
Театру юного глядача на Липках. – Прим. ред.), блискучого педагога, він
уже знав мене як актора. Він мене запитав: «Нащо тобі, Славо, режисура?
Тільки чесно скажи». Я йому відверто відповів, що, в принципі, режисером
не планую бути, а прийшов, щоб стати кращим актором. Ці чесні слова його
й підкупили, і всі 5 років він переконував мене, що в мене хороші задатки режисера. Це зовсім інша професія. Звичайно, якщо йти в неї, то йти до кінця.
Але поки що я можу більше сказати як актор. У режисурі мені доведеться
входити абсолютно в нову іпостась і з нуля починати набивати руку. Зараз
я до цього не готовий.

— Від святого до грішного. Після ролі в комедії «Свінгери» глядачі
розгледіли у Вас не тільки героя, але й комедійного актора, якому властива самоіронія.
— Я вас виправлю – комедійного героя. Кожна людина по-своєму герой.
Навіть якщо на неї смішно збоку дивитись, повірте, у цей момент вона
розуміє, що робить якісь героїчні вчинки для себе, щось долає. І поняття
жанру або стилю: комедія, трагедія чи драма – це лише підбір засобів. Але
кожна роль – героїчна. І кожен – герой, неважливо комедійний, трагедійний
чи драматичний. Я навіть не люблю, коли запитують: «Яке амплуа Вам близьке як актору?».Жодне, я – актор, я можу все!
— Але все ж таки в індустрії навіть у режисерів існують певні стереотипи.
Ви вродливий актор, якого зручно сприймати як героя та героя-коханця.
Чи траплялося, що Вам відмовляли в ролі через зовнішні дані?
— Дякую, звичайно. Почнемо з того ж Юрія Іллєнка. Коли мене затверджу
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вали на роль Петра Першого, це була ахіллесова п’ята затвердження. Я ходив
до нього разів сім. І останній раз, коли я прийшов на проби, Юрій Герасимович подивився на мене і сказав: «Ну, він красивий, а мені потрібен дебіл.
Розумієте?» Мені було 24 роки, у мені раптом сміливість якась забуяла чи
образа, що я вже сьомий раз приїжджаю. І я наважився: «Юрію Герасимовичу, дебіла ж я можу і зіграти». Він так подивився на мене типу «хто тут сказав?», але після цього повів мене до кабінету, показував фотокартки й сказав:
«Ти мене підкупив своїм темпераментом». І потім на майданчику він підходив
зі словами: «Я не помилився».
— У Вас велика театральна родина. Ваша дружина – актриса Ксенія Баша-Довженко, два сини – Василь і Іван. Я чула, вони вже грають у театрі.
Скільки їм років? Чи хочуть вони бути акторами?
— Ой, грають! Старшому, Івану, 14 років. Він серйозно займається музикою, цього року закінчує музичну школу по класу фортепіано. Пише
пісні. Ми йому подарували на день народження великий електронний
інструмент – дорослу професійну іоніку. Насправді, він ще не є людиною, яка повністю сформувалась і зрозуміла, куди вона буде рухатися.
То він актором хоче бути, то музикантом. Він ще думає. Він дуже цікаво
знімає на телефон і монтує кліпи сам – є в нього така потреба. Я йому
іноді кажу: «Синку, а ти подумай щодо кінорежисури». Тому що я бачу, що
в нього аналітичний склад розуму й він іноді створює картинками цілу
драматургію. Гарно монтує, музичку підкладає, і дійсно круто виходить.
Я обов’язково його за це хвалю. Молодшому, Василю, 8 років. Він займається
танцями, ходить на гурток хореографії. Хлопець блискуче рухається, він
танцює по-акторськи. От якщо Іван більше аналітичний хлопчик, то Василь
темпераментний від кінчиків пальців до волосся. Він усе робить з душею.
Якщо треба підняти ногу, він так піднімає її, що ойкають у залі всі жінки.
За психофізикою він уже артист. Його тільки трішки «причесати», і він уже
може виходити на сцену. Іван до цього грав у «Кайдашевій сім’ї», тепер не
грає: уже вік – 14 років. І ще була в нього казка «Попелюшка», він там грав
Пажа. А Василько в театрі Франка теж грав у «Кайдашевій сім’ї» і відмовився
грати у виставі «Кін IV». Йому запропонували, щоб він вийшов. А він, мабуть, у той момент, як кажуть, включив артиста і сказав: «Напевно, я не впораюсь з роллю, я змушений відмовитись». Чи він злякався, чи йому щось
не підійшло, але він відмовився. Та зазвичай він із задоволенням робить це
і при цьому кайфує.
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 Тобто Ви не проти започаткування акторської династії?
—
— Я не проти, але я їм пояснюю: «Хлопці, вам буде набагато важче, тому
що, чим більше визнання здобуваємо ми з мамою, тим складніше буде вам
про себе заявити як про творчих особистостей». Не дай Бог, щоб казали:
«А! Це ж син В’ячеслава Довженка і Ксенії Баші». Так не можна, треба бути
самостійною особистістю. Це дуже важко, тому я їх до цього готую.
— Ви зараз служите в Театрі на Подолі. Тільки минулого року припинилися
скандали довкола нового фасаду. Чи Вам подобається нове приміщення?
На Вашу думку, як ця історія вплинула на відвідуваність театру?
— Мені дуже подобається, і всім, хто працює в трупі, – також. Навіть дивно, чому такий шквал негативу довкола цього приміщення? Здавалося
б, навпаки, усіх треба привітати: це перший театр за роки Незалежності,
відбудований з нуля. Не баню побудували або черговий торговий центр,
а театр! І всі, хто сьогодні приходить туди, визнають, що це сучасний театр,
обладнаний на європейському рівні. Дай Боже, нам ще підтягнутися в цьому
напрямку з репертуаром, щоб усе мало цілісний вигляд. Коли в мене інтерв’ю
беруть, я намагаюсь робити це в театрі, і завжди проводжу екскурсію.
У цьому скандалі було багато чого надуманого й роздутого, і люди, які приходять, у цьому переконуються. Що стосується тих хлопців, які захищають
зовнішній вигляд Андріївського узвозу, то їм би краще звернути увагу на ті
будівлі, які розвалюються і за якими ніхто не доглядає. Бо з цими будинками
історія буде дуже проста: вони достоять до того періоду, коли їх треба буде
зносити. А що вже буде будуватися на їхньому місці, то велике питання. Якби
вони спрямували всю свою енергію і не дали їм розвалитися: підключали
людей, шукали гроші, реставрували – тоді це одна справа. А коли була побудована культурна будівля, роздувати з цього поняття «вкусовщини» – мені
це здається недоречним.

— Глядачів стало більше?
— Звичайно. Розумієте, це як з «Кіборгами» смішна ситуація була. Уявіть
собі: на одному з центральних каналів Росії 15 хвилин реклами коштує
десятки мільйонів рублів, а вони присвятили 17 хвилин прайм-тайму нашому трейлеру. 17 хвилин вони обсмоктували цей трейлер, з’ясовували,
хто сказав «золотое кольцо» або «с хера ты сюда приперся?». Я впевнений,
що кожний третій росіянин зараз мріє подивитись «Кіборгів» і що ж там
українці поназнімали. Тут та сама ситуація відбулася: вони так роздули цю
тему, що, думаю, тепер кожен третій киянин хоче приїхати до нас, щоб побачити, що ж там таке побудували. Дуже багато людей приходять і визнають: «Ну, гарно…чого ж?». Зараз це місце набуває правильного культурного
масштабу в Києві. Кожен киянин зараз приходить і хоче сфотографуватись
у цьому приміщенні. Це нормально! Хай ходять краще до театру, ніж біля
нього.
— Зараз починають знімати багато українських фільмів. Усі говорять
про ренесанс українського кіно, але впізнаваних зірок досить мало. Ви
погоджуєтесь з цим твердженням?
— Ні, я не вважаю, що в нас немає зірок українського кіно. Але, на мою
думку, нам не варто зараз цим займатись. Не варто займатися «блохами»,
у плані вишукувати зірок. Особливо я проти тих людей, які полюбляють сидіти на дивані та обпльовувати все, що зараз робиться в нашому
ренесансі. Свідомі люди абсолютно чітко бачать, що зараз відбувається
оновлення нації. Купа молодих креативних людей долучилися до цього. Можливо, не все виходить так ідеально, як хотілося, але не можна хаяти це. А розуміючи, у якому ми становищі перебуваємо, навпаки, треба
підтримувати. Не сподобалося тобі кіно – краще промовч. Наступного
разу на цього режисера ти просто не підеш. Але кричати на всю Іванівську:
«Зрада!», «Зняли поганий фільм!», – ми не маємо права. Так і в плані зірок –
почекайте трошки, ми зараз тільки стаємо на ноги. Є у нас зірки, але потрібно
ще трохи часу, щоб вони засяяли.
— У яких кіно- або театральних проектах Вас можна буде побачити цього
року?
— Зараз вийшла вистава «Дівчина з ведмедиком» у Театрі на Подолі. Режисер
Стас Жирков, художній керівник театру «Золоті ворота». Віталій Єфимович
Малахов його запросив до нас. Це найкращий режисер серед молодих та
амбіційних. Великий уклін Віталію Єфимовичу, бо він рухається в правильному напрямку. Адже театр новий, і він має формуватися, напевно, з якимись новими поглядами. Тому ми поставили цю виставу. Автор твору Віктор Петров
(Домонтович), мій земляк, до речі, – дніпровець. Можна по-різному ставитися до його літературної творчості. Але це людина, твори якої до 2000-х років в
Україні не публікувалися. Я знаю, що для студентів, які навчаються на філології,
це культовий роман. Стас Жирков звернув увагу на нього увагу, інсценування
зробив Павло Ар’є. Абсолютно неординарна для Театру на Подолі вистава.
Але глядачі ходять, і переважно ми чуємо хороші відгуки. Сюжетна історія
там досить проста: це кохання вчителя до своєї учениці. І всі, хто чують про
це, відразу розуміють, що це якийсь набоківський момент. Хоча, по-перше,
цей твір був написаний задовго до Набокова, а по-друге – він дещо глибший
у телеграмці до читача. У Набокова розглядається тільки моральний аспект:
можна чи не можна. А тут у центрі уваги людські стосунки. Тут немає моральних табу і все правильно відбувається. Цей вчитель дочекався, поки учениця
подорослішала, але він перебуває в певному виборі між любовною лихоманкою та прагматичними стосунками. Дівчина, яка тільки стає особистістю
і робить якісь невиправні помилки. Це такі поневіряння людей по життю. Це
перша трагедія, поставлена в Театрі на Подолі, і поставлена не в класичному
стилі. Це такий сучасний європейський театр з хорошою еклектикою в жанрі
та стилі. Це і гротеск, і фарс – там намішано багато всього. Але вистава, як
на мене, досить цікава і глибока, зі справжніми людськими переживаннями.
Тобто глядач після вистави порожнім не виходить точно. Люди пишуть, що
вже тиждень минув після вистави, а не відпускає і є бажання ще раз прийти
подивитись. Це, напевно, те, чого ми і прагнули.
Стосовно кіно скажу тільки, що йдуть перемовини. Є певні проекти,
у яких я буду брати участь, але це дуже ретельна та важка робота. Краще
поспілкуємося про це, коли вони будуть завершені. Слава Богу, зараз ні теле-,
ні кіноіндустрія не ображають, тому моє професійне життя точно наповнене.
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Протягом 2017 року в український прокат вийшли 294 кінокартини й 29 тематичних добірок фільмів і анімації. Редакції Content Report вдалося отримати дані про результати касових зборів 180 фільмів. Інформацію про кількість проданих квитків і касові збори (як правило, лише часткову) надали тільки шість прокатників.
Доступні дані за період з 29 грудня 2016 року по 31 грудня 2017 року свідчать про те, що обсяг касових зборів у національній валюті, що склав майже 2 млрд 205 млн грн,
збільшився на 55,59 млн відносно позаминулого року. У доларовому ж еквіваленті загальний бокс-офіс порівняно з 2016 роком збільшився на 27,3 %, досягнувши $81, 24 млн.
Незважаючи на збільшення середньої ціни квитка (у доларах на 19 центів, або на 7,2 %), усього було продано приблизно 28,7 млн квитків, що на 4,5 млн перевищує показник 2016 року.
Отже, усі основні показники в цифрах відображені в таблиці.

Порівняльна характеристика кінопрокату в Україні у 2013-2017 рр.
Звітний період
Показник

Як і у 2016-му, у 2017 році до топ-20 не увійшли ні російські, ні українські фільми. Український партнер чотирьох мейджорів — компанія B&H Film Distribution, стала лідером
серед прокатників за касовими зборами й кількістю проданих квитків. Частка топ-20 у загальному бокс-офісі досягає 45,3 % і 44,7 % від усіх проданих квитків.

Топ-20 найкасовіших фільмів в українському прокаті у 2017 р. (29 грудня 2016 р. – 31 грудня 2017 р.)
№
пор.

Фільм

Прокатник

Дата
прем’єри

Каса прем’єрного вікенду, $

Загальна каса, $

Кількість проданих
квитків

1

Пірати Карибського моря: Помста Салазара (Пираты Карибского моря: Мертвецы не
рассказывают сказки) / Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

B&H

25.05.2017

1 609 637

3 636 834

1 244 236

2

Вартові Галактики 2 / Guardians of the Galaxy Vol. 2

B&H

4.05.2017

1 004 505

2 481 664

810 952

3

Тор: Раґнарок

B&H

2.11.2017

1 206 468

2 453 760

804 649

4

Форсаж 8 / The Fate of the Furious

B&H

13.04.2017

825 967

2 355 620

820 471

5

Нікчемний я 3 (Гадкий я 3) / Despicable Me 3

B&H

29.06.2017

860.686

2.341.121

892.983

6

Співай (Зверопой) / Sing

B&H

29.12.2016

413 208

1 936 991

805 748

7

Вбивство у Східному експресі / Murder on the Orient Express

UFD

9.11.2017

714 187

1 825 338

631 669

8

Бебі Бос (Босс-молокосос) / The Boss Baby

UFD

23.03.2017

600 111

1 761 969

693 891

9

Мумія / The Mummy

B&H

8.06.2017

745 459

1 747 878

573 573

10

Людина-павук: Повернення додому / Spider-Man: Homecoming

B&H

6.07.2017

682 976

1 609 676

539 378

11

П’ятдесят відтінків темряви (На пятьдесят оттенков темнее) / Fifty Shades Darker

B&H

9.02.2017

698 360

1 595 913

598 609

12

Трансформери: Останній лицар / Transformers: The Last Knight

B&H

22.06.2017

758 404

1 595 405

507 711

13

Красуня і чудовисько / Beauty and the Beast

B&H

16.03.2017

730 596

1 567 048

566 446

14

Assassin’s Creed: Кредо вбивці (Кредо убийцы) / Assassin’s Creed

UFD

28.09.2017

633 979

1 459 149

483 774

16

Ліга справедливості / Justice League

Кіноманія

16.11.2017

782 511

1 451 577

466 823

17

Зоряні війни: Останні джедаї / Star Wars: The Last Jedi

B&H

14.12.2017

768 980

1 436 272

405 261

18

Валеріан та місто тисячі планет / Valerian and the City of a Thousand Planets

Вольга
Україна

10.08.2017

523 174

1 409 346

430 651

01.01.2013 –
29.12.2013

01.01.2014 –
28.12.2014

01.01.2015 – 27.12.2015

31.12.2015 – 28.12. 2016

29.12.2016 – 31.12. 2017

Кількість релізів

326*

310*

292*

288*

294*

Кількість релізів, за якими отримано дані

181

187

216

198

180

Кількість релізів українського виробництва

14 (у тому
числі 2 добірки
короткометражок)

15 (у тому числі 2
копродукцїї
з Росією)

29 (у тому числі 3
копродукції з Росією і 7
добірок короткометражок)

25 (у тому числі 2 копродукції
з Росією і 3 добірки
короткометражок)

22 (у тому числі копродукції******
і добірки)

Кількість релізів виробництва Росії

31

35

21

16

7

Бокс-офіс, $

106,40 млн

80,41 млн**

54,58 млн***

63,80 млн****

81,24 млн*****

Бокс-офіс, грн

851,24 млн

914,42 млн**

1 201,77 млн***

1 649,8 млн****

2 205,7 млн*****

Загальна відвідуваність за період

19,83 млн

19,47 млн**

21,19 млн***

24,2 млн****

28,7 млн*****

Кількість фільмів, касові збори яких
превищили $1 млн

40

25

14

20

30

Кількість фільмів, на які продано більше ніж
200 тис. квитків

38

32

36

36

51

19

Логан / Logan

UFD

2.03.2017

631 038

1 368 320

481 588

Середня ціна квитка, $

5,37

4,13

2,58

2,64

2,83

20

Воно / It

Кіноманія

7.09.2017

440 822

1 344 576

510 892

Середня ціна квитка, грн

43

47

57

68

76,9

ВСЬОГО топ-10:

22 150 851

7 817 550

Секрети домашніх тварин / The
Secret Life of Pets,
порядку 1,18 млн

Пірати Карибського моря: Помста Салазара
(Пираты Карибского моря: Мертвецы не
рассказывают сказки) / Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales,
порядку 1,24 млн

ВСЬОГО топ-20:

36 836 878

12 749 969

Загін самогубців / Suicide Squad,
порядку $2,97 млн

Пірати Карибського моря: Помста Салазара
(Пираты Карибского моря: Мертвецы не
рассказывают сказки) / Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales,
порядку $3,63 млн

Лідер за кількістю проданих квитків

Лідер за касовими зборами за період

Сталінград,
порядку 588 тис.

Сталінград,
порядку $3,49 млн

Вій, порядку
850 тис.

Вій, порядку
$4,64 млн

Посіпаки / Minions,
порядку 861 тис.

Посіпаки / Minions,
порядку $2 млн

* Не враховуючи тематичних добірок короткометражних і повнометражних стрічок.

Показники українських кінопрокатників у 2017 році
Прокатник

Кількість релізів
за період

Кількість релізів,
за якими є дані

Загальні касові збори
за період, $

Загальна
відвідуваність за
період

Найкасовіший реліз за період

B&H Film Distribution

41

41

44 395 337

15 565 748

Пірати Карибського моря: Помста Салазара (Пираты Карибского моря: Мертвецы
не рассказывают сказки) / Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, $3 636 834

Ukrainian Film Distribution

46

44

18 337 726

6 787 053

Вбивство у Східному експресі / Murder on the Orient Express, $1 825 338

Кіноманія

27

26

12 400 957

4 231 240

Ліга справедливості / Justice League, $782 511

Вольга Україна

28

28

3 972 984

1 268 965

Валеріан та місто тисячі планет / Valerian and the City of a Thousand Planets,
$1 409 346

Кінокомпанія ММД

36

36

1 405 275

512 151

Інфоголік / Инфоголик, $187 530

Артхаус Трафік

36*

4

202 588

67 164

Сфера / The Circle, $138 473

** Дані не містять результатів передпрем'єрних показів фільмів «Кохання у великому місті 3» і «47 Ронін» за вік-енд 26.12.2013 – 29.12.2013.
*** Дані не містять результатів передпрем'єрних показів фільмів «Добрий динозавр»(The Good Dinosaur), «Ніч перед похміллям»(The Night Before), «Страшилки»(Goosebumps), «На гребені хвилі»(Point Break) за вік-енд
24.12.2015 – 27.12.2015.
**** Дані не містять результатів передпрем'єрних показів фільму «Пробудження»(Passengers), а також результатів прокату фільму «Слуга народу 2» за період 24.12.2016 – 28.12.2016.
***** З урахуванням результатів прокату фільму «Слуга народу 2» за період 24.12.2016 – 28.12.2016.

CINEMA УКРАЇНА №17.2018

****** Копродукції з Італією, Чехією, Словаччиною, Німеччиною, Францією, Польщею, Литвою, Латвією та Естонією.

Російські стрічки в прокаті
Частка фільмів виробництва Росії в загальній кількості релізів (без урахування тематичних добірок) порівняно з попереднім роком скоротилася з 5,6 % до 2,4 %, і зважаючи
на обставини, що склалися, очевидно, знижуватиметься й далі.
У цілому Росія представлена в українському кінопрокаті в 2017 році сімома стрічками: чотири анімації – «Снігова королева 3. Вогонь і лід» прокатника «Кінокомпанія
ММД», «Урфін Джюс і його дерев'яні солдати» від «Вольга Україна», «Пригоди Барбадога»(«Барбадожкины истории») від «Каскад Україна», «Фіксики: Великий секрет»
прокатника UFD, дві драми від Kinove – «Тіснота» і міжнародний копродакшн «Лагідна»(А Gentle Creature), і ще одна драма «Аритмія» прокатника Cinemaker Distribution.

* Без урахування випусків тематичних добірок фільмів.
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ПІДСУМКИ КІНОПРОКАТУ В УКРАЇНІ ЗА 2017 РІК

Лідери прокату
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Частки прокатників у загальній кількості релізів 2017 року

Частки прокатників у загальному обсязі касових зборів 2017 року
0,9

1,73
4,89
13,95

B&H Film Distribution

27,21

B&H Film Distribution

Ukrainian Film Distribution

15,26

Ukrainian Film Distribution

Кіноманія

15,64

Кіноманія

Вольга Україна

12,14

9,18

12,24

Вольга Україна

54,65

Кінокомпанія ММД
Артхаус Трафік

Кінокомпанія ММД
Інші

22,57

Інші

9,52

Національне кіно
Порівняно з 2016 роком у 2017-му кількість стрічок і добірок українського виробництва або копродукції з іншими країнами скоротилася на три. Проте в якісному вираженні
спостерігається помітне поліпшення, навіть незважаючи на неповну інформацію.
Так, у 2016 році редакції надали дані по чотирьох, очевидно найуспішніших, релізах, що зібрали в сумі порядку $1, 52 млн за рахунок продажу 634 тис. квитків. Станом же на
31 грудня 2017 року були відомі дані по 11 стрічках: загальні збори — майже $3, 58 млн, аудиторія – 1,389 млн.

CINEMA УКРАЇНА №17.2018

Українські фільми в національному прокаті 2017 року (29 грудня 2016 р. – 31 грудня 2017 р.)
№
пор.

Дата прем’єри

Фільм

Прокатник

Загальна каса, $

Загальна відвідуваність, осіб

Загальна каса, грн

1

24.12.2016

Слуга народу 2

UFD

876 524

339 555

23 794 513

2

31.08.2017

DZIDZIO Контрабас

UFD

805 207

310 899

22 143 200

3

07.12.2017

Кіборги

UFD

726 745

278 877

20 239 844

4

12.10.2017

Сторожова застава/ The Stronghold

UFD

683 822

274 489

19 044 456

5

02.03.2017

Інфоголік

Кінокомпанія ММД

187 530

70 498

5 082 085

6

24.08.2017

Червоний

B&H

118 123

46 800

3 071 219

7

14.09.2017

IZI / Easy

Кінокомпанія ММД

50 496

19 242

1 343 205

8

16.11.2017

Грань / Межа

UFD

45 224

15 986

1 259 484

9

26.10.2017

Мир Вашому дому!

B&H

32 733

12 784

911 611

10

28.09.2017

Припутні

UFD

28 970

10 664

770 615

11

18.05.2017

Чужа молитва

Вольга Украина

23 684

9 490

629 862

12

26.01.2017

Правило бою

UFD

н/д

н/д

н/д

13

02.02.2017

Рідні

86PROKAT

н/д

н/д

н/д

14

16.03.2017

Українська нова хвиля 2016+

Центр Довженка

н/д

н/д

н/д

15

13.04.2017

Jamala.UA

Центр Довженка

н/д

н/д

н/д

16

01.06.2017

Час хризантем

ЇЖАК фільм

н/д

н/д

н/д

17

31.08.2017

Рівень чорного

Артхаус Трафік

н/д

н/д

н/д

18

05.10.2017

Іній/ Frost

Kinove

н/д

н/д

н/д

19

26.10.2017

Школа №3 / School Number 3

Артхаус Трафік

н/д

н/д

н/д

20

26.10.2017

Smile, Ukrainian! Дубль №3 (добірка короткометражних
фільмів)

Організатор фестивалю Олександр
Онуфрієв

н/д

н/д

н/д

21

09.11.2017

Стрімголов / Fallling

Kinove

н/д

н/д

н/д

22

09.11.2017

Будинок «Слово» / Дом «Слово»

Артхаус Трафік

н/д

н/д

н/д

Найбільшу касу серед українських фільмів традиційно зібрали комедії — «Слуга народу 2» виробництва компанії «Квартал 95» і «DZIDZIO Контрабас» виробництва Solar
Media Entertainment, а також військова драма «Кіборги» виробництва «Ідас Філм». Якщо враховувати першу п'ятірку найкасовіших українських стрічок 2017 року, то в цілому
три з них — комедійного жанру.
Підготував Борис Сидоренко
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ПО ТОЙ БІК ЕКРАНА

ПОПКОРН МАСЛОМ НЕ ЗІПСУЄШ?
Існують різні способи приготування попкорну: на звичайній плиті, у мікрохвильовій
печі чи домашньому попкорн-апараті – повітряному попері. Дехто навіть використовує
гриль або вогнище, щоб забезпечити необхідну для приготування температуру. Але
справжній кіноснек – хрусткий попкорн із незабутнім ароматом, який зустрічає нас
у фойє кінотеатру, – можна приготувати тільки в професійному апараті вологим способом. І ми хочемо поділитися одним з головних секретів цього процесу.
Необхідним інгредієнтом у технології виробництва попкорну вологим способом є олія.
Тому наше завдання – вибрати найкращий її вид з позиції смаку та якості готового продукту і, звичайно, з позиції користі для здоров’я.
Список жирів та олій, які використовують у харчовій промисловості, досить великий. Це
вершкове масло, маргарин, кукурудзяна, соняшникова, оливкова, бавовняна, арахісова,
рапсова, пальмова, кокосова олія та багато інших. Проте технологічний процес приготування попкорну має певні особливості, тому багато олій із цього списку виявляються непридатними для розкриття зерна кукурудзи. Наприклад, кукурудзяна олія не
витримує високих значень температури й має короткий термін зберігання. Приготування попкорну на цій олії залишає чорний нагар на стінках котла, а сам продукт швидко
набуває згірклого смаку. Соєва олія витримує високу температуру, але має неприємний
запах, який посилюється в процесі нагрівання, окрім цього характеризується коротким терміном зберігання. Соняшникова олія також швидко гіркне й горить. Попкорн,
приготований із соняшниковою олією, швидко втрачає хрусткість, а через деякий час
набуває неприємного запаху (особливо в закритій упаковці).
Таким чином, у процесі вибору довгий список помітно рідшає і зводиться лише до
декількох видів олій. Якщо відкинути найдорожчі, у нашому розпорядженні залишаться лише кокосова й пальмова. Обидві широко використовуються в харчовій індустрії.
У чому ж принципова різниця між ними?
Здавалося б, і кокосова, і пальмова є тропічними оліями, за кімнатної температури мають схожу консистенцію, переважно складаються з насичених жирів і мають високу
стійкість до окиснення. Але на цьому їх схожість закінчується. Що й не дивно, враховуючи, що робляться ці олії з абсолютно різних рослин.
Кокосову олію виготовляють з м’якуша (копри) плодів кокосової пальми – коричневих, тобто зрілих, кокосів, які їстівні в сирому вигляді. У процесі визрівання кокосів
виділяються крапельки олії, вони утворюють з рідиною емульсію молочного кольору.
Вміст жиру поступово збільшується, емульсія густіє і, коли горіх остаточно дозріває,
стає твердою. Затверділа копра на 60–65 % складається з цінної кокосової олії. Тепер
плоди придатні для подальшої переробки. Вона полягає в тому, що копру висушують
і обробляють методом пресування. Отримана кокосова олія є речовиною білого кольору з легким кремовим відтінком. Кокосова пальма росте в Малайзії, Індії, Тайланді й на
Філіппінах.
Джерелом пальмової олії є африканська олійна пальма. Олія виробляється з дрібних
плодів розміром 3–5 см і масою 6–8 г, які в сирому вигляді неїстівні.
У результаті того, що до складу цих олій входять різні фракції жирів, вони характеризуються різними температурами плавлення. У складі кокосової олії переважають лауринова, міристинова й пальмітинова жирні кислоти, і її температура плавлення становить
24–26 °C. За цієї температури вона стає прозорою, рідкою, солом’яно-жовтого кольору.
Це означає, що кокосова олія тане відразу, як тільки потрапляє до людського організму,
і легко ним засвоюється. З цієї ж причини її слід зберігати в герметичній тарі.
Завдяки переважанню в жирно-кислотному складі лауринової кислоти (порядку 45 %)
кокосова олія має особливі властивості. Дієти, що базуються на кокосовій олії, сприяють поліпшенню стану людей із захворюваннями щитовидної залози, судин (атеросклероз), покращують роботу серця, перешкоджають ожирінню.
Кокосова олія – це не модифікований, а натуральний продукт рослинного походження.
Тож вона має всі переваги рослинних олій: у ній відсутній холестерин, трансізомери
жирних кислот і вона відрізняється високим вмістом вітаміну Е.
Основу пальмової олії складає пальмітинова, олеїнова й стеаринова фракції, у зв’язку
з чим температура її плавлення може варіюватися від 33 до 39 °C залежно від того, яка
фракція переважає після переробки. Тобто температура плавлення досить висока для
людського організму.
Пальмова олія в неочищеному вигляді має червонястий або помаранчевий колір, запах
і смак, властивий плодам олійної пальми. Вона містить велику кількість вітамінів E і A.
Але в непереробленому вигляді використовується тільки як технічна. Для потреб же
харчової промисловості вона піддається спеціальній промисловій обробці або навіть
розділенню на фракції. Така олія має білий колір і у звичайних умовах перебуває у твердому стані.
Застосування пальмової олії і її фракцій дозволяє збільшити обсяг продукції, що
виробляється, зробити її дешевшою і доступнішою. Окрім масложирової, її широко
використовують у кондитерській, хлібопекарській і молочній промисловості, для виробництва замінників масла какао, у складі маргаринів і спредів, з неї готують глазурі,

креми, тісто, нею замінюють молочні жири в продуктах харчування й використовують
у складі фритюрів. З одного боку, вирішується проблема забезпечення населення доступними продуктами харчування. Але з іншого – виникає питання про користь продуктів,
приготованих із застосуванням пальмової олії.
Технологія смаження зерна в класичних апаратах для попкорну – поперах така, що температура в котлі може досягати 260 градусів за Цельсієм. Більшість олій за такої температури димлять, чадять і залишають нагар на стінках котла. Кокосова й пальмова олія
характеризуються тим, що не утворюють чорного нальоту й розводів. Вони не стають
згірклими, на відміну від інших видів. При цьому внаслідок вищої температури плавлення використання пальмової олії вимагає більше часу для розтоплення перед приготуванням і може призводити до її застигання в дозаторах і насосах для подавання олії.
І кокосова, і пальмова – це тропічні олії, і їх переробка повинна виконуватися в місцях
збору урожаю. Для того щоб отримати олію найвищої якості й зберегти всі її характерні
властивості, вона має бути перероблена на батьківщині, обов’язково упакована в герметичну бляшану світлонепроникну тару, яка дозволить захистити її від дії світла, коливань температури й умов довкілля, що змінюються. Саме з дотриманням усіх цих вимог компанія «Техніка Дніпро» доставляє в Україну якісну кокосову олію. Підготовлена
й упакована відповідним чином, вона в найкоротші терміни надходить прямо із заводу
в місця виробництва попкорну. Кожен етап цього шляху можна відстежити й проконтролювати.
Компанія «Техніка Дніпро» супроводжує постачання цього продукту надійною
й достовірною інформацією, яку надає виробник. Фірмова заводська упаковка, оснащена системою захисту від несанкціонованого розкриття, дані про терміни придатності
й номери партії, які нанесені на упаковку виключно фабричним способом, і, звичайно ж,
сертифікат здоров’я, виданий країною-виробником, у якому обов’язково будуть вказані
дані партії. У разі відсутності такої супровідної інформації споживач ризикує отримати
та використовувати продукт, лише зовні схожий на більш корисну для здоров’я й дорогу
кокосову олію.
Коли йдеться про тропічні олії, ми можемо зіткнутися з тим, що представлена на ринку
України продукція часто може виявитися сумішшю різних видів олій, які складно визначити органолептичними методами. Чому це відбувається? З метою додаткового зниження собівартості сирі неочищені олії часто доставляють в Україну великими цистернами для подальшої обробки далеко від місця збору урожаю. Тут початкову сировину
розділяють на фракції, очищують, змішують з іншими видами жирів. Олію перепаковують і тільки після цього поставляють для використання на харчові виробництва. Таким
чином, олія проходить неодноразову обробку різними способами, у тому числі повторне
розігрівання, піддається дії сонячного світла, і, враховуючи кількість етапів до того, як
вона потрапить на кухню, виявляється, що упевнитися в її якості досить складно.
Справжня якісна кокосова олія забезпечує зерну високий рівень розкриття. Попкорн,
приготований з її використанням, не гіркне й зберігатиметься довше, ніж у разі застосування інших олій. Олія надає продукту ніжний вершковий присмак, але не має яскраво
вираженого смаку й запаху і, з огляду на це, відмінно поєднується з усіма видами смакових добавок для попкорну: солодкими й солоними.
Крім того, саме кокосова олія є ідеальним компонентом для приготування
карамелізованого й сирного попкорну. Пальмова олія менш рідка, ніж кокосова, утворює
щільнішу структуру покриття й створює в’язке воскове відчуття, що маскує бажаний
смак продукту. Ця її властивість більше підходить і повною мірою використовується під
час створення кондитерських кремів, ніж для приготування попкорну. Сирні суміші для
покриття попкорну, приготовані на основі пальмової олії, застигають швидше унаслідок
вищої температури плавлення. Їх приготування займає більше часу, оскільки технологія
вимагає використання олії в теплому й рідкому стані.
Тож для рівномірного покриття попкорну найкраще підходить кокосова олія, суміші
на її основі виходять плинними, внаслідок чого для рівномірного покриття зерен знадобиться менша кількість олії. Отже, ми отримаємо ніжніший продукт з меншою
кількістю жирів і з меншою калорійністю. До того ж суміш на основі кокосової олії краще вбирається зернами розкритого попкорну, утворюючи на поверхні тонку ароматну
сирну плівку.
Враховуючи, що технологія приготування суперсирного попкорну не допускає теплової
обробки, описані властивості жирів повною мірою передаються готовому попкорну. Тому не дивно, що, незважаючи на масове використання й високе споживання
пальмової олії в різних сферах харчової промисловості, у світі попкорн-бізнесу першою
й головною є кокосова олія! Саме вона визнана обов’язковим компаньйоном найкращих
сортів зерна попкорну. Кокосова олія якнайповніше розкриває смак і дозволяє готувати
не лише класичний попкорн, але і його найпрогресивніші й гастрономічно вишуканіші
види, популярні у всьому світі.
Таку тенденцію ринку попкорну підтримує і компанія «Техніка Дніпро», вибираючи
найякіснішу сировину й найкращих світових виробників для своїх клієнтів.
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«ВИКРАДЕНА ПРИНЦЕСА: РУСЛАН І ЛЮДМИЛА»

Засновник
продюсерського
центру MOZGI
Entertainment, до
якого належить
проект “Время и
Стекло”, продюсер
та співак Потап
разом із сином

ДОВГООЧІКУВАНА ПРЕМ’ЄРА

ЦЯ ДИВОВИЖНА ІСТОРІЯ ВІДБУЛАСЬ У ЧАРІВНОМУ МІСТІ КИЄВІ ЗА ЧАСІВ ВІДВАЖНИХ ВОЇНІВ, ПРЕКРАСНИХ ПРИНЦЕС І МОГУТНІХ ЧАКЛУНІВ...
7 БЕРЕЗНЯ НА ЧЕСТЬ ПРЕМ’ЄРИ
АНІМАЦІЙНОГО ФІЛЬМУ «ВИКРАДЕНА ПРИНЦЕСА: РУСЛАН І ЛЮДМИЛА» (ANIMAGRAD, FILM.UA GROUP)
У КИЇВСЬКОМУ КІНОТЕАТРІ «ПЛАНЕТА КІНО» ПРОЙШОВ СПЕЦІАЛЬНИЙ ПОКАЗ ДЛЯ КОМАНДИ МУЛЬТФІЛЬМУ, ДРУЗІВ ТА ПАРТНЕРІВ. ЗАКРИТА ВЕЧІРКА ЗІБРАЛА
ПРЕДСТАВНИКІВ КІНОІНДУСТРІЇ, МЕДІА ТА ШОУ-БІЗНЕСУ, БАГАТО З ЯКИХ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У РОБОТІ НАД МУЛЬТФІЛЬМОМ.
У Каті Осадчої було
багато запитань
до гостей події,
і насамперед до
солістів гурту
«Время и Стекло»
Наді Дорофеєвої
та Олексія
Завгороднього
(Позитива), які
озвучили головних
героїв – принцесу
Мілу та її коханого,
мандрівного актора
Руслана

Зліва направо:
Андрій Шабанов,
Поліна Толмачова, Юрій
Горбунов, Сергій
Созановський

Співачка Jamala, виконавиця пісні «Ти любов
моя», яка звучить
у фінальних титрах.
Гості заходу стали першими глядачами кліпу
на цю пісню, прем’єра
якої відбудеться
найближчим часом

Співорганізатор сімейного фестивалю «Мамаслет» Аревік Арзуманова подарувала свій
голос Сфері – помічниці Чорномора, головного
лиходія анімаційного фільму

Струнний квартет
«Black Tie» виконав
інструментальні
версії треків
з популярних
мультфільмів, а
також центральних
композицій
анімаційного
фільму «Викрадена
принцеса: Руслан
і Людмила» –
пісні «До зірок»
(«Время и Стекло»)
і «Ти любов моя»
(Jamala)

Арт-директор проекту Крістіан Коскінен

Зірковий дубляж мультфільму, зліва направо: Роман Луцький (голос Охоронця), Василь Вірастюк (голос Троєщинського бандита), Олег Волощенко
(голос Охоронця)

Голосом Маші Єфросиніної розмовляє Принцеса
Наїна, яку за сто років до подій стрічки викрав Чорномор

Автор аранжування пісні “До зірок” Мілош Єлич
з родиною

CINEMA УКРАЇНА №17.2018

Один з анімаційних героїв – Хом’як Вінницький став улюбленцем публіки ще на етапі промокампанії мультфільму, тож гості події не могли не піддатись загальнії #хомякоманії!

Ведучий вечірки
Андрій Шабанов
легко знайшов
спільну мову з
маленькими гостями показу

Сергій Притула
озвучив одного
з головних
героїв стрічки,
дуже кумедного
персонажа
Нестора

Зліва направо:
режисер Олег Маламуж, сценарист
Ярослав Войцешек,
продюсер Єгор
Олесов, композитор
Даріо Веро

Харизматичний Юрій Горбунов
подарував свій голос аристократичному Коту Вченому
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