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АКТУАЛЬНА ТЕМА
ЦЬОГОРІЧ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСНИХ
ПРОГРАМАХ ОДЕСЬКОГО
МІЖНАРОДНОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ
БУЛО ПОДАНО 1011 ФІЛЬМІВ.
З НИХ СЕЛЕКЦІЙНА КОМІСІЯ
ВІДІБРАЛА ЛИШЕ 12 КІНОКАРТИН,
ЩО ЗМАГАТИМУТЬСЯ ЗА ГОЛОВНІ
НАГОРОДИ КІНОФОРУМУ, А ТАКОЖ
П’ЯТІРКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРЕМ’ЄР,
ЩО СПРОБУЮТЬ ВИБОРОТИ ПРИЗИ
НАЦІОНАЛЬНОГО КОНКУРСУ.

ВУЛКАН
Volcano

РЕЖИСЕР: Роман Бондарчук

Україна, Німеччина, Монако / 2018 / 106’
Лукас переживає кризу середнього віку. Він працює перекладачем у київському офісі ОБСЄ
й вирушає на кордон з Кримом у складі моніторингової місії. Після декількох дивних збігів
обставин Лукас залишається сам у маленькому містечку й опиняється в хаті місцевого
дивака Вови. Наслідуючи його, Лукас повільно занурюється у світ, який виходить за межі
уяви, де речі повністю відірвані від будь-якої логіки чи структури. У цих дивних місцях, де
кожен день може стати останнім, Лукас отримує шанс почати життя спочатку.

ПРОГРАМА ОМКФ–2018

ТРИ З ПОЛОВИНОЮ
Three and a Half
РЕЖИСЕР: Дар Гай
Індія, Україна / 2018 / 119’

Історія одного будинку в три різні періоди. 50 років тому його поділили на школу
і крихітне помешкання, де в одній кімнаті жили юнак і його паралізований дідусь. Та сама
будівля за 20 років стала борделем, де повія-початківка приймала першого клієнта. Нині,
30 років по тому, це бездоганний дім 75-літнього подружжя, чиї душі злилися воєдино.
Вони нашіптують таємниці давно минулих років і справляють враження людей, які
здолали одвічну потребу любові та розлуки, що в’їдалася в життя попередніх мешканців.

ЖАЛЬ
Pity

МІЖНАРОДНА КОНКУРСНА ПРОГРАМА

РЕЖИСЕР: Бабіс Макрідіс

Греція, Польща / 2018 / 99’

Одному з фільмів основного конкурсу буде присуджено Ґранпрі «Золотий Дюк» і 10 тис. євро за результатами глядацького
голосування. У свою чергу журі кінофоруму вручатиме нагороди в
категоріях «Найкращий фільм», «Найкраща режисерська робота» і
«Найкраща акторська робота».
Більше половини стрічок у цьому конкурсі знято виключно
європейськими країнами. А над рештою картин майорять прапорці
американських (Колумбія, США) та азійський держав (Індія, Катар,
ОАЕ і Палестина).

ВЕЖА. ЯСНИЙ ДЕНЬ
Tower. A Bright Day

РЕЖИСЕР: Яґода Шельц

Польща / 2017 / 106’

Чоловік, якому за 40, живе із сином у
заможному домі. Його дружина впала
в кому після аварії і вже давно перебуває
в приватній лікарні. Родині всі співчувають.
Одного дня дружина виходить з коми –
і на місце суму приходить радість, але
чоловіка охоплює прагнення повернутися
до попереднього стану скорботи. Він
починає вигадувати способи привернення
жалю, який так його тішив. Намагаючись
руйнувати будь-які приємні звістки, він
повністю втрачає контроль над собою.

Мула живе з родиною в селі. Якраз перед Першим причастям її доньки до них
приїздить сестра Кая, яка безслідно зникла 6 років тому. Це біологічна мама
дівчинки. Родина сподівається на примирення, але Мула переконана в тому, що Кая
приїхала забрати дитину із собою. У цей час трапляється низка надприродних подій,
і присутність Каї певним чином впливає на людей. Мулин страх зростає, і вона хоче
позбавитися сестри. Але в Каї є свої мотиви для приїзду.

Styx

РЕЖИСЕР: Вольфґанґ Фішер

Німеччина, Австрія / 2018 / 94’
Ріке втілює типову західну модель щастя і успіху. Вона освічена, впевнена в собі та
віддана справі. Ми бачимо повсякдення лікарки швидкої допомоги, доки Ріке не вирішує
здійснити давню мрію – вийти у відкритий океан на вітрильнику. Її мета – острів Вознесіння
в Атлантичному океані. Відпустка мрії відходить разом з припливом, коли після шторму вона
опиняється біля пошкодженого рибацького човна. Майже сотня людей можуть потонути. Ріке
дотримується морського права й надсилає сигнали лиха. Повідомлення йдуть у нікуди, тому
вона змушена прийняти фатальне рішення.

КРИШТАЛЬ

Crystal Swan
РЕЖИСЕР: Дар’я Жук
Білорусь, Німеччина, США, Росія / 2018 / 93’
У пострадянській Білорусі безробітна рейверка Веля мріє про еміграцію до США. Після
підробки документа про працевлаштування для отримання візи її мрія наближається
на відстань руки… Проте американське консульство збирається зателефонувати за
фальшивим номером і перевірити місце її роботи. Єдиний вихід для Велі – оселитися на
тиждень у невеликому заводському містечку, щоб підтвердити легенду. Вона переїздить
до тісного радянського помешкання родини, яка готується до весілля сина. Присутність
Велі швидко перевертає сімейний побут і життя в місті в цілому догори дригом,
перетворюючись на загрозу всім і кожному.

CINEMA УКРАЇНА №19.2018
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ПАРИЗЬКА ОСВІТА

ПОРОРОКА

A Paris Education
РЕЖИСЕР: Жан Поль Сівейрак
Франція / 2017 / 136’

Pororoca
РЕЖИСЕР: Константін Попеску
Румунія, Франція / 2017 / 150’

Етьєн їде до Парижа вивчати режисуру в Сорбонні.
Він зустрічає Матіаса і Жана-Ноеля, які поділяють
його пристрасть до кіно. На першому році навчання
їм доводиться зіткнутися з викликами дружби й
кохання, а також із вибором мистецьких баталій.

Крістіна і Боґдан – щасливе подружжя з двома дітьми, Марією та Іліе (5 та 7 з половиною
років). Їм за тридцять, вони живуть у гарній квартирі в румунському місті. Вона працює
бухгалтеркою в банку. Їхнє життя – типове для подружжя з дітьми. Одного недільного ранку,
коли Боґдан грається з дітьми в парку біля будинку, а Крістіна прибирає в квартирі, Марія
зникає. Ця подія одразу змінює життя сім’ї.

ПЕРЕЛІТНІ ПТАХИ

Birds of Passage

РЕЖИСЕРИ: Сіро Ґерра, Крістіна Ґальєґо

Німеччина, Австрія / 2018 / 94’

ДІВЧИНА
Girl

РЕЖИСЕР: Лукас Донт

Бельгія / 2018 / 105’

Рішуча 15-річна Лара присвятила себе кар’єрі
професійної балерини. З батьковою підтримкою
вона з головою поринає в пошуки абсолюту в новій
школі. Підліткові розчарування й дражливість Лари
посилюються, коли вона розуміє, що її тіло не так
уже й легко опанувати, адже вона народилася
хлопчиком.

Фільм розповідає про витоки торгівлі наркотиками в Колумбії на
прикладі історії родини аборигенів народу ґуахіро, які були залучені
до бурхливого бізнесу з продажу марихуани американській молоді
у 70-х роках ХХ століття. Коли стикаються жадібність, пристрасть і
честь, починається братовбивча війна, у якій на кону опиняються
життя, культура і традиції предків.

НАЦІОНАЛЬНА КОНКУРСНА ПРОГРАМА
Три з п’яти стрічок, що боротимуться за звання найкращої в Національній конкурсній програмі, зняті жінками. Серед них: емоційний
реквієм за мрією у виконанні Марисі Нікітюк «Коли падають дерева», трагікомічні блукання звичайного парубка в пошуках щастя у
великому місті – «Герой мого часу» Тоні Ноябрьової і документальна картина Аліси Павловської «Гоголь Док», насичена строкатою
атмосферою креативу.
Дві інші стрічки конкурсу, створені чоловіками, згущають фарби нашої реальності: неігрова стрічка «Дельта» Олександра Течинського
показує сіро-білу реальність глухої провінції, а меланхолійна «Тера» Нікона Романченка стала свинцевим відлунням АТО.
Статуетки «Золотий Дюк» у цій секції вручатимуться в категоріях «Найкращий повнометражний фільм», «Найкраща режисерська
робота» і «Найкраща акторська робота». Окрім того, диплом за найкращу вітчизняну стрічку визначать кінокритики з FIPRESCI.

ДОРОГА ГРОМУ

ГЕРОЙ МОГО ЧАСУ

Поліцейський Джим Арну готується виступити
на похороні своєї матері, але промова йде не за
планом. Емоційно вразливий після церемонії,
він мусить дати раду низці проблем у реальному
житті, серед яких незадовільна поведінка доньки
у школі, загроза розлучення й суперечок з
приводу опіки, доля танцювальної студії покійної
матері та вірусні відео, що завжди з’являються
в найменш підходящі для цього моменти.
Борючись із цими викликами, Джим робить усе
можливе, щоб сподіватися на краще.

Жорик – молодий хлопець, який нещодавно переїхав до
столиці та сподівається її підкорити. Розкішне міське життя та
новопроголошені європейські цінності країни видаються йому
дуже привабливими та доступними. Він намагається боротися
з успадкованою від радянських часів бюрократією комічними
спробами, долаючи рутину безглуздої й некваліфікованої праці.
Жорик бажає сягнути «вищого класу», віддаляючись від простих
людей. Невдовзі він розуміє, що під лежачий камінь вода не тече –
і не без посмішки переконує нас у цьому.

Hero of My Time
РЕЖИСЕР: Тоня Ноябрьова
Україна / 2018 / 80’

CINEMA УКРАЇНА №19.2018

Thunder Road
РЕЖИСЕР: Джим Каммінґс
США / 2018 / 92’
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КОЛИ ПАДАЮТЬ ДЕРЕВА

АКТУАЛЬНА ТЕМА

When the Trees Fall

РЕЖИСЕР: Марися Нікітюк

Україна, Польща, Македонія / 2018 / 88’
У глухій українській провінції розгортається історія 5-річної
бунтівної Вітки, її двоюрідної сестри-підлітка Лариси та її
коханого – молодого бандита Шрама. Після смерті батька
перед Ларисою гостро постає питання майбутнього. Вона
хоче власноруч творити свою долю, але за любов до бандита
Шрама її засуджує все селище. Бабуся, яка свого часу
пожертвувала коханням на користь традиційних цінностей,
переживає лише за те, що скажуть люди. Мати Лариси надто
слабка психологічно, щоб підтримати доньку. Лариса та Шрам
планують разом утекти подалі від бандитів, розрухи та родичів.
Чи будуть вони готові заплатити повну ціну за свободу?

ДЕЛЬТА
Delta

РЕЖИСЕР: Вольфґанґ Фішер

Україна, Німеччина / 2017 / 84’
Вхурделила білогрива зимонька. На святих тепер всі сподівання,
на молитви наші. Майбутнє відплило, а ми залишились. Заблукали,
не потрапили на чарівний корабель. Завдання тепер просте:
не загинути в тумані, не здохнути від холоду, не піти під лід. Не
втрапити б у власні капкани. Чи ми тут усі в одній великій пастці?
Бігаємо-метушимося у вузькому колі, перераховуючи зниклих…

ТЕРА
Tera

РЕЖИСЕР: Нікон Романченко

Україна / 2018 / 70’

Люба працює на кондитерській фабриці. Її син перебуває в зоні
бойових дій та не виходить на зв’язок. Мати їде шукати свого
сина на незнайому їй територію.

CINEMA УКРАЇНА №19.2018

ГОГОЛЬ ДОК

Gogol Doc
РЕЖИСЕР: Аліса Павловська
Україна / 2018 / 70’
Україна ще слабо присутня на міжнародній карті, але саме вона є однією з небагатьох
країн, які з оптимізмом дивляться в майбутнє. У світі не існує фестивалю, що був
би схожим на ГОГОЛЬФЕСТ, який з 2007 року щорічно проводять в Україні. Ідеолог
фестивалю – український режисер, сценарист, актор, засновник і керівник театру «Дах»
Влад Троїцький. ГОГОЛЬФЕСТ ламає старий тип мислення та розбиває завісу привидів
минулого. Його завдання – відновити традицію авангарду.
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УКРАЇНСЬКА АНІМАЦІЯ ВРАЖАЄ
З 11 ПО 16 ЧЕРВНЯ У ФРАНЦУЗЬКОМУ МІСТІ АННЕСІ ВІДБУВСЯ ЩОРІЧНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ. ТРАДИЦІЙНО ФЕСТИВАЛЬ У АННЕСІ –
ЦЕ СПІЛКУВАННЯ З НАЙВІДОМІШИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ ІНДУСТРІЇ, ПЕРЕГЛЯД НОВИХ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ, ВІДВІДУВАННЯ ТЕМАТИЧНИХ ВИСТАВОК, НОВІ ЗНАЙОМСТВА
ТА ПРОФЕСІЙНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ.
ЦЬОГО РОКУ УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТЕНД НА MIFA ЗНАЧНО ЗМІЦНИВ СВОЇ ПОЗИЦІЇ, А ДЕЛЕГАЦІЯ ВІД НАШОЇ КРАЇНИ НАЛІЧУВАЛА БІЛЬШЕ НІЖ 40 ОСІБ. ВДАЛИМ СТАРТОМ
ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ АКТИВНОЇ РОБОТИ СТАЛА ЗУСТРІЧ З ПОЛЬСЬКОЮ ДЕЛЕГАЦІЄЮ, ЩО ВІДБУЛАСЯ В ПЕРШИЙ ДЕНЬ РОБОТИ РИНКУ. БУЛО ПРОВЕДЕНО ПЕРЕГОВОРИ ЩОДО ПІДПИСАННЯ
УГОДИ МІЖ АСОЦІАЦІЯМИ (ПОЛЬСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ).

ОЛЕНА ГОЛУБЄВА,
ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР UANIMA

«Цей рік був насичений переговорами на тему обміну
освітніми програмами, методів копродукції, інвес
тиційної спроможності. Глядацька аудиторія очікує
від України нові різноматні та професійні анімаційні
проекти».

Цього року 95 Animation Studio («Квартал 95») вперше представила в Аннесі в рамках українського
національного стенда два проекти – повнометражний анімаційний фільм «Повернення Гуллівера» для
сімейної аудиторії та освітньо-розважальний мультиплікаційний серіал для дітей дошкільного віку «ЧоМуха». Анімація – один із пріоритетних напрямків розвитку групи компаній «Квартал 95». Вона вже має
певний досвід у виробництві анімації різних жанрів – політична сатира для ТБ, ремейки мультфільмів
та дитячі мультсеріали для онлайн-платформ. На етапі розробки – повнометражний анімаційний фільм
«Повернення Гуллівера», над яким уже працює міжнародна команда: американський сценарист, володар
«Еммі» Майкл Райан та відомий режисер Ілля Максимов, автор таких фільмів, як «Карлик Ніс», «Альоша Попович і Тугарін Змій», «Добриня Микитич та Змій Горинич». Компанія зацікавлена у виході із цим
проектом на міжнародний ринок для копродукції та дистриб’юції в різних країнах. Команда анімаційної
студії провела низку зустрічей з представниками міжнародної анімаційної спільноти і презентувала не
тільки готовий продукт, але й проекти, які перебувають на стадії продакшену. Іноземні колеги високо
оцінили рівень українських аніматорів та зацікавилися всіма проектами студії.
ОЛЕКСІЙ ТОЛУБКО,

ІРИНА КОСТЮК,

ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ANIMAGRAD

ПРОДЮСЕР ПРОЕКТУ «МАВКА. ЛІСОВА ПІСНЯ»

«Успіх повнометражних анімаційних
фільмів «Викрадена принцеса: Руслан і
Людмила» та «Мавка. Лісова пісня» по
казав, що студія Animagrad готова до
нових проектів. Гості ринку були вражені
якістю українського продукту! Ми спо
діваємося, що найближчим часом інтерес до наших анімаційних серіалів «TIKI»
та «Клуб Всезнайків» буде переходити в
реальні міжнародні партнерства».

«Рік тому в Аннесі ми презентували тизер «Мавка. Лісова пісня», який зі
брав майже 4 мільйони переглядів. Протягом року активного розвитку цей
проект перетворився з концепції фільму в багатогранний мультиплатформ
ний бренд Mavka’s Universe, що постійно розвивається та зміцнюється. Роз
робляються VR та AR-додатки, книги, 3D-шоу, лінійки одягу та автентич
них прикрас. Частину колабораційних проектів уже презентовано й вони
мають великий успіх. Стартувало виробництво фільму, і ми вже показали
нашим іноземним колегам і партнерам готову сцену. Паралельно із вироб
ництвом повнометражного фільму ми приступаємо до створення серіалу
«Мавка. Лісова пісня». Цьогорічний ринок MIFA випустив новий постер
«Мавка. Лісова пісня», який здійняв нову хвилю активності».

ОЛЬГА ЧЕРЕПАНОВА,

ОКСАНА МАЖАРА,

КРЕАТИВНИЙ ПРОДЮСЕР GLOWBERRY

ПРОДЮСЕР АНІМАЦІЙНОЇ СТУДІЇ LASTOON

«Анімаційний фестиваль в Аннесі – це масштабна і значуща подія для світу анімації, а для
учасників - прекрасна можливість побачити нові тренди та знайти міжнародних партнерів.
Креативна продакшн-студія Glowberry цього року представила свій новий анімаційний про
ект для наймолодших «Хоробрі зайці». Ми дуже задоволені реакцією професіоналів на візуальний стиль анімації і загальну ідею проекту. Попри високу конкуренцію, «Хоробрим
зайцям» вдалося виділитися та отримати не тільки хороші оцінки, але й пропозицію до
співпраці. Зазначу, що багатьом учасникам фестивалю вже був добре знайомий наш перший
серіал «Мама поспішає додому», адже минулого року він увійшов до шорт-листа конкурс
ної пітчинг-програми. Серед 8 фіналістів цей проект був презентований широкому загалу та
отримав хороші відгуки в іноземній пресі. Безумовно, це допомогло і проекту, і компанії в
цілому стати частиною міжнародної анімаційної спільноти.
Цього року в шорт-лист пітчингової програми в категорії «Серіали» увійшли проекти для
старшої вікової групи (діти 6-12 років), що охоплювали найрізноманітніші теми. А Гранпрі фестивалю отримав англійський пригодницько-фантастичний проект, у якому людство
повернулося до племінного способу життя, але зберегло здатність до створення роботів.
Отже, з Аннесі ми привезли не тільки корисні бізнес-контакти, але й творчий імпульс для
подальшого розвитку».

«Ми їхали на фестиваль, щоб отримати якомога біль
ше зворотного зв’язку стосовно нашого нового проекту. Оскільки створення одного сезону анімаційного се
ріалу – це витратний та тривалий процес, який може
затягнутися навіть не на один рік, краще врахувати всі
моменти та побажання дистриб’юторів та бродкастерів
на етапі препродакшену. Адже анімаційна студія може
мати один, два чи навіть десять проектів, а бродкастери
працюють із сотнями та тисячами проектів і як ніхто ро
зуміються на тенденціях та законах ринку. Також MIFA –
це місце, де професіонали у сфері анімації шукають один
одного. Комусь потрібен сценарист чи режисер, комусь
не вистачає художників та аніматорів, хтось прагне зна
йти інвесторів тощо. Ми не виняток із правил, і також
зацікавилися копродукцією. Під час фестивалю ми про
вели багато зустрічей і налагодили багато перспективних
знайомств».

Smart Babies animation вперше були представлені в Аннесі минулого року.
Підготувати дітей до дорослого життя – наше першочергове завдання,
майбутнє вже тут! Діти живуть у майбутньому й пізнають світ за допомогою Міс Дорі, надзвичайно цікавого робота-вчителя. Ось у чому полягає
концепція серіалу Smart Babies. Згодом до його створення долучилися Корея та США, тож цьогоріч на Аннесі 2018 уже було представлено завершений крос-платформовий проект SmartBabies.AI.
На ринку MIFA 2018 команда SmartBabies.AI презентувала пілотний епізод анімаційної серії, доповненої освітньою та розважальною платформами
для дошкільнят на основі штучного інтелекту, та першу концепцію розумної
іграшки – Міс Дорі. Таким чином було об’єднано навчання та розваги й штучний інтелект отримав уособлення в м’якій іграшці для дитини. Проведено багато зустрічей з давніми та новими друзями, презентація на стенді UANIMA,
сотні пітчингів та десятки перспективних контактів.
MIFA 2018 закінчився. Настав час діяти. Давайте як слід підготуємося до
майбутнього!
Команда Yarki Studio повернулася додому з найбільшого щорічного фестивалю анімаційних фільмів і MIFA-пітчингу в місті Аннесі з багажем великих
можливостей та сповнена натхнення! Під час фестивальних днів команда
представила власні проекти студії – анімаційний телесеріал для дошкільнят
South Farm та короткометражний анімаційний фільм для підлітків та сімейного перегляду The Trap, презентуючи їх потенційним партнерам та телеканалам. Як результат: понад 40 зустрічей з представниками компаній з більш
ніж 10 різних країн, обговорено можливості спільного виробництва з компаніями Канади, Фінляндії, Колумбії, Словакії та Польщі. Представники телеканалів з Великої Британії, Франції та Фінляндії були дуже зацікавлені короткою презентаційною промовою та висловили своє бажання спілкуватися
детальніше з приводу проектів. Обидва продукти компанії були високо оцінені аудиторією – як щодо графічного виконання, так і стосовно історії. Відвідувачі фестивалю проявили високу зацікавленість і надали велику кількість
позитивних відгуків. Окрім всього, команда Yarki Studio із задоволенням ділилася досвідом з іншими виробниками й поглибила власні знання про індустрію завдяки різноманітним майстер-класам, воркшопам та презентаціям,
які проводили всесвітньовідомі анімаційні студії.
Студія Parables of the Nations цьогоріч на MIFA market була представлена
вперше. Основною метою було отримання нових контактів, тестування свого
проекту, консультації з байерами, пошук консультантів (pitch bible), пошук зарубіжних партнерів з копродукції та аутсорсу. Як результат, практично всі пункти

КАТЕРИНА КУЗНЄЦОВА,
ГОЛОВА ВІДДІЛУ З РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ СТУДІЇ WOW-HOW

«Для студії Wow-How участь у міжнародному фестивалі такого масштабу не є першим досві
дом, але на виставці MIFA та в Аннесі ми були вперше. Для нас велика честь стати частиною
української делегації та представляти Україну на такій великій події разом із найкращими ані
маційними студіями.
Ми представляли короткий анімаційний фільм, створений разом із австралійською творчою
студією. Відмітною рисою його виробництва є особлива техніка, зокрема поєднання тради
ційної та 3D-анімації.
Аннесі створює особливу атмосферу, яка ідеально сприяє новим знайомствам з професіона
лами ринку. Ми провели зустрічі з потенційними партнерами, мали можливість обговорити
цікаві проекти, а також підписали кілька угод.
На фестивалі ми отримали багато позитивних відгуків від провідних фахівців та лідерів цієї
галузі. Тож зараз триває етап переговорів стосовно потенційних проектів та планування спів
робітництва за результатами зустрічей та знайомств на MIFA.
Ми дуже раді бути частиною такого великого й важливого руху сучасного мистецтва, як ані
мація. Недарма останні кілька років анімаційні фільми отримують світові нагороди на кіно
фестивалях та займають провідні позиції у світі прокату».

було виконано: нові контакти, контакти з консультантами, які готові супроводжувати нас на етапі розробки проекту (самопрезентація, концепція, аудиторія,
арт-дирекшн тощо), контакти з консультантами із підготовки pitch bible. Окрім
цього, відбулося ознайомлення із можливостями копродукції ринку країн
Балтії, з технічними новинками, пізнання сучасної анімаційної індустрії.
MIFA market – це прекрасний майданчик для нових знайомств і професійного спілкування, для пошуку консультантів і партнерів, а також для тестування свого проекту на етапі розробки. Це чудова можливість пізнати світовий
анімаційний ринок та підґрунтя для розвитку анімаційної індустрії в Україні.
Цього року в Аннесі українську делегацію представляла й компанія МІЙ ДРАКОН
(You create we translate), яка увійшла до складу Української анімаційної асоціації (UANIMA). MIFA market став для її співробітників потужним джерелом
натхнення та можливостей. Як відзначає директор компанії Ольга Король:
«Цього року на ринку MIFA ми познайомилися з новими друзями та отримали
нові проекти. Ми раді бути у складі такої потужної команди, яка робить значні
кроки вперед та в чомусь уже навіть випереджає європейські проекти. Ще трохи – і українська анімація знову зазвучить на увесь світ».
Студії «КАПІ» навесні виповнилося три роки, але вже вдруге вона бере участь
у найбільшому у світі фестивалі анімаційних фільмів у Аннесі. Цього року студія привезла спільний проект студій «КАПІ» та «Борисфен» «Мишко та Місячна Дзвінка». Матеріали серіалу були представлені телевізійним каналам 14
країн світу, а також дистриб’юторам дитячого телевізійного контенту.
Проект 3D-повнометражного анімаційного фільму Наталі Гузєєвої «23
образи Петрика П’яточкіна» завдяки новій для всесвітнього кіно темі став
на фестивалі візитною карткою студії. Представники програмних комісій
Netflix, Amazon, BBC, Nickelodeon та інших на зустрічі відзначили новітність
сюжету та дизайн проекту. Студія має домовленості щодо поглиблення контактів і подальших кроків. Румунські, чеські та грузинські колеги запропонували свій досвід і готовність допомогти в розробках 3D-моделей головних
персонажів та їх анімації на стадії підготовки першої хвилини анімації.
Для студії «Червоний собака» участь у Аннесі також набула нового рівня:
переговори з дистриб’юторами для повнометражного фільму «Віктор_робот», копродукції для серіалу «Стрічка», фестивальне життя для короткометражних авторських фільмів. Така участь – безцінний досвід для розуміння тенденцій кожного з напрямків, збагачення та відкриття нових шляхів
для розвитку. Велике значення також мають консультації. Зокрема, дуже
значущою була консультація Шпели Чадеж (режисер анімаційних фільмів та серіалів, Словенія) – представниці фільмкомісії від Netflix TV Series
Animation. Також зацікавили різні принципи розробки маркетингової стратегії, які детально представив Марк Шапіро (керівник відділу маркетингу
студії Laika, що випускала «Кубо і легенда самурая»). Дуже актуальними
були поради щодо маркетингу від незалежної студії з мистецьким напрямом
після презентації трейлеру «Віктор_робот».
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47-Й КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
КІНОФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДІСТЬ»
У РАМКАХ ОНОВЛЕННЯ ФОРМАТУ КІНОФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДІСТЬ» – ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ КІНОФОРУМІВ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ЗА ВЕРСІЄЮ МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
АСОЦІАЦІЙ КІНОПРОДЮСЕРІВ (FIAPF) – ЦЬОГОРІЧ ВІДБУВСЯ НАВЕСНІ, А НЕ ТРАДИЦІЙНО – ВОСЕНИ. ЗА СЛОВАМИ ОРГАНІЗАТОРІВ, УЖЕ НАСТАВ МОМЕНТ, КОЛИ
КІЛЬКІСТЬ КОНКУРСНИХ СТРІЧОК ПЕРЕХОДИТЬ У ЯКІСТЬ.
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ТА ОФІЦІЙНА ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ 47-ГО КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ «МОЛОДІСТЬ» ВІДБУЛАСЯ НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ.
ЗУСТРІЧАВ ГОСТЕЙ ЗА ТРАДИЦІЄЮ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР КМКФ «МОЛОДІСТЬ» АНДРІЙ ХАЛПАХЧІ. У СВОЇЙ ВІТАЛЬНІЙ ПРОМОВІ ВІН ОГОЛОСИВ ПРО ОНОВЛЕННЯ
КОНЦЕПЦІЇ ФЕСТИВАЛЮ ТА ПОБАЖАВ УЧАСНИКАМ КОРИСНИХ ЗУСТРІЧЕЙ: «Я СПОДІВАЮСЯ, ЩО АКТОРИ ЗНАЙДУТЬ СВОЇХ РЕЖИСЕРІВ, А РЕЖИСЕРИ – СВОЇХ АКТОРІВ».
ЗАГАЛОМ, НА 47-Й «МОЛОДОСТІ» БУЛО ПРЕДСТАВЛЕНО 176 КІНОСТРІЧОК. УЧАСНИКАМИ ФЕСТИВАЛЮ СТАЛИ ПРЕДСТАВНИКИ З 54 КРАЇН СВІТУ.
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9. Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко
виголосив промову на підтримку українських
політв`язнів під час урочистої церемонії відкриття
47-ї «Молодості»
10. Акція на підтримку Олега Сенцова під час
урочистої церемонії відкриття 47-го КМКФ
«Молодість». Дебют режисера відбувся саме на
цьому фестивалі
11. Голова Держкіно України Пилип Іллєнко
12. Член Міжнародного журі «Молодості» Адріан
Цвіккер та ведуча церемонії нагородження Лілія
Яценко
13. Генеральна продюсерка КМКФ «Молодість»
Іванна Дядюра та Ігор Кондратюк
14. Член Міжнародного журі Сергій Лавренюк та
актриса Олена Лавренюк
15. Члени журі конкурсу ЛГБТК-кіно «Сонячний
Зайчик» Крістіан Янковські (ліворуч) та Шарлі
Будро (праворуч) та меценатка Людмила Русаліна
16. Марсело Мартінессі (ліворуч) отримав
нагороду за найкращий ЛГБТК-фільм
(«Спадкоємиці»)
17. Індійський режисер Самід Каккад отримав
приз за найкращий фільм конкурсу Molodist Teen
Screen («Дитячий квиток»)
18. Приз за найкращий фільм Національного
конкурсу, грошовий приз на суму 50 000 гривень
від Будинку освіти та культури «Майстер клас»
здобула стрічка «Штангіст» Дмитра СухолиткогоСобчука (Україна/Польща, 2018) – за віртуозну
режисуру і вражаючу образність
19. Маркетинг-директор компанії «М.С.Л.» Павло
Вайсеро із переможницею конкурсу Shoot&Play
Анастасією Хоменко. Переможниця отримала
приз від оператора державних лотерей «М.С.Л.» у
розмірі 1 000 доларів США.
20. Приз за найкращий повнометражний фільм та
2 000 доларів США від меценатки фестивалю
Людмили Русаліної здобула стрічка «Зимові
брати» Глинура Палмасона (Данія/Ісландія,
2017). Нагороду отримав продюсер Пер Дамгард
Хансен
21. Найкращий фільм Студентського конкурсу
– «Тісні зв’язки» режисерки Зофії Ковалевської
(Польща, 2016)
22. Гран-прі 47-го кінофестивалю «Молодість»
за найкращий дебютний фільм, статуетку
«Скіфський олень» та 10 000 доларів США від
лотереї «Лото-Забава» отримав фільм «Святий»
Андріуса Блажевічюса (Литва/Польща, 2016)
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1. Генеральний директор КМКФ
«Молодість» Андрій Халпахчі.
Урочиста церемонія відкриття 47-го
кінофестивалю.
2. Євген Нищук. Урочиста церемонія
відкриття 47-го кінофестивалю
«Молодість»
3. Зліва направо: програмний директор
ОМКФ Антельм Відо, генеральна
продюсерка ОМКФ Юлія Сінькевич та
Генеральний директор «Молодості» Андрій
Халпахчі
4. Зліва направо: засновниці журналу
VGL Cinema Галина Шкуренко й Вікторія
Хотянова та PR та маркетинг-директор
«Молодості» Ольга Боровських
5. Зліва направо: радник заступника
голови КМДА Андрій Мирошніченко,
Київський міський голова Віталій Кличко
та Голова наглядової ради 47-го КМКФ
«Молодість» Владислав Лясовський
6. Катерина Осадча та Юрій Горбунов на
червоній доріжці 47-го КМКФ «Молодість»
7. Генеральний директор КМКФ
«Молодість» Андрій Халпахчі та акторка
Лариса Кадочнікова
8. Акторка Римма Зюбіна
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ОБРАЗИ

ТЕПЛІ Й ЛАСКАВІ СОНЯЧНІ ПРОМЕНІ СПОНУКАЮТЬ ЗМІНИТИ ВБРАННЯ НА ЛЕГКЕ ТА ЯСКРАВЕ. АРОМАТНІ ВАНІЛЬ, САНДАЛ, ПАЧУЛІ, РОМАНТИЧНІ НОТИ
ЦИТРУСОВИХ ТА СВІЖІСТЬ БЕРГАМОТУ, М’ЯКІСТЬ АМБРЕТИ Й ІМБИРУ…А ЩО ОБЕРЕТЕ ВИ ЦЬОГО ЛІТА? ЗАЗИРНІТЬ У ВИШУКАНЕ АТЕЛЬЄ ПАРФУМІВ
ТА ДОДАЙТЕ У СВІЙ ОБРАЗ НЕПОВТОРНОГО АРОМАТУ ЛІТА.

АРОМАТ BERGAMO TTO DI POSITANO
ВІД FLORIS LONDON

Основні ноти: бергамот, морські ноти, імбир, амбра, спеції, деревина
Парфумована вода унісекс із цитрусовими й морськими нотами навіває спогади про теплий середземноморський
бриз, промені сонця й чисту прозору воду. Бергамот переплітається з мандарином теплими морськими нотами
й несе миттєву свіжість. Серце аромату — це свіжа комбінація оранж блосом з акордом ванілі, яка додає первинній
іскристості м'якості та кремовості. Базові ноти дерева, амбри, цитрусових вносять в аромат м'яку теплоту.
Запеклий шахрай, король злодіїв Валентин з фільму «А зараз, пані та панове», що не втратив шарму
й елегантності, приймає рішення відправитися в подорож, звичайно ж, на шикарній яхті. Його чекає зустріч
з Джейн — неймовірно красивою виконавицею блюзів. Якщо кохання повинне статися, то воно обов'язково
станеться. Незважаючи ні на що.

АРОМАТ FLASHBACK IN NEW
YORK ВІД OLFACTIVE STUDIO

АРОМАТ MOONLIGHT IN HEAVEN
CROISIERE LIMITED EDITION

Основні ноти: шафран, фіалка, береза, папірус, кумин.
Нью-Йорк – місто, яке ніколи не спить, якою б не була погода, навіть у заметіль. У слідах снігового проспекту,
залитого теплим нічним світлом, де вдалині видніється освітлена будівля Chrysler Building, оживає Flash Back in
New York. Його композиція – данина поваги цьому місту, яке не можуть зупинити навіть найсильніші заметілі.
Нью-Йорк схожий на вогонь під льодом і аромат йому потрібний, співзвучний його дивовижному потенціалу.
Місто — це його мешканці, випадкові й невипадкові зустрічі й, звичайно ж, любов. Причому любов в найрізноманітніших аспектах: любов батьків і дітей, любов платонічна і чуттєва, любов нещасна і щаслива, продемонстрована в стрічці «Нью-Йорк, я кохаю тебе»

Основні ноти: бергамот, абсолю жасмину, манго, боби тонка.
Романтичний відпочинок, який відкривається цитрусовим дуетом з лимона і грейпфрута, перед
тим розкриваючи гру відтінків солодкого кокоса й молочного рису. Соковиті акценти манго
надають композиції свіжості, тоді як боби тонка посилюють ніжність і м'якість ветивера.
Що може бути романтичнішим, ніж відпочинок на Балі. Воістину, райське місце, краса якого
повинна, ні, просто зобов'язана повернути Тіну, героїню стрічки «Краса земна», до реальності.
До того ж,, якщо поруч Франк, здатний м'яко і невимушено розвеселити й надати підтримку.

АРОМАТ BOUQUET DE LA REINE
ВІД FLORIS LONDON ХУАН ФЛОРІС
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АРОМАТ A BOOULDOG IN THE ATELIER
ВІД TЕRESА HELBIG
Основні ноти: коріандр, ветивер, мускатний горіх, ваніль, сандал, пачулі.
Місце, де вишукані тканини й деталізовані ескізи змішуються з гардеробом поза часом. Місце, де мрії і роздуми під пильним
оком бульдога Терези стають свідками життя ательє.
Аромат відкриває завісу глянцевого світу моди, запрошує разом з головними героями фільму «Записки про одяг і міста»
приєднатися до творчого процесу створення прекрасного одягу знаменитим художником, всесвітньо відомим японським
модельєром Йоджи Ямамото. За розмовами про життя Ямамото і його помічники створюють з кількох відрізків тканини
шедеври, які потім стануть вбранням найвідоміших і найбагатших людей світу, адже вартість його часом захмарна.
Мова не лише і не стільки про моду, скільки про пошук натхнення, про чисту творчість — будь це створення одягу, фільму,
картини чи аромату.

Основні ноти: бергамот, жасмин, троянда, бруньки чорної смородини.
Цей аромат створений як весільний подарунок для королеви Вікторії в 1840 році. У 1860 році він був
перевипущений у сучасному звучанні на золотий ювілей Її Величності Королеви і увійшов до класичної
колекції. Тендітна дівчина із сильним характером, яку у фільмі «Молода Вікторія» зіграла чудова Емілі
Блант. Завдяки своїй моральній чистоті й непохитній волі вона зуміла завоювати відданість народу
й протриматися на британському троні цілих 63 роки.
Прохолодні верхні ноти зеленого листя фіалок і бруньок чорної смородини переходять у спокусливе
з м'якою фруктовістю серце зі свіжого персика у поєднанні з жасмином, трояндою, екзотичною
туберозою та іланг-ілангом. Сяюче квіткове серце розкривається і переходить до сандала, ванілі
й дубового моху. Вона правила мільйонами, але її серце належало одному-єдиному чоловікові.

БУТИК AROMATEQUE ОДЕСА, ГАЛЕРЕЯ «САДИ ПЕРЕМОГИ», ( 067) 562 54 61 | AROMATEQUE CONCEPT STORE КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 7А, (044) 374 03 77
AROMATEQUE CONCEPT STORE ДНІПРО, CASCADE PLAZA, (056) 732 13 05 | БУТИК AROMATEQUE ЛЬВІВ, ВУЛ. КУЛЬПАРКІВСЬКА, 226А, VICTORIA GARDENS
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
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ЗНІМАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

ПОДВІЙНЕ ВЕСІЛЛЯ, ЛЯПАСИ ЗЕЛЕНСЬКОМУ Й КОШОВОМУ І ТВАРИНИ НА
ЗНІМАЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ - СТУДІЯ «КВАРТАЛ 95» ЗНЯЛА ТИЗЕР СВОГО
НОВОГО ПРОЕКТУ – РОМАНТИЧНОЇ КОМЕДІЇ «Я, ТИ, ВІН, ВОНА». ГОЛОВНІ РОЛІ
У ФІЛЬМІ ЗІГРАЮТЬ ЗІРКИ «КВАРТАЛУ» ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ЄВГЕН
КОШОВИЙ, ПОПУЛЯРНА СПІВАЧКА І ДЕБЮТАНТКА В ПОВНОМЕТРАЖНОМУ КІНО
НАДЯ ДОРОФЄЄВА ТА ЛИТОВСЬКА АКТОРКА АГНЕ ГРУДІТЕ (СЕРІАЛ «НЮХАЧ»).
ВИРОБНИК: СТУДІЯ «КВАРТАЛ 95» ЗА ПІДТРИМКИ
ДЕРЖКІНО УКРАЇНИ
ЖАНР: СІМЕЙНА РОМАНТИЧНА КОМЕДІЯ
У ГОЛОВНИХ РОЛЯХ: ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ,
ЄВГЕН КОШОВИЙ, НАДЯ ДОРОФЄЄВА, АГНЕ ГРУДІТЕ
РЕЖИСЕРИ: ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ДЕВІД ДОДСОН
АВТОРИ СЦЕНАРІЮ: ОЛЕКСАНДР ЩУР, СТАНІСЛАВ
ЗУБРИЦЬКИЙ, ЄВГЕН БУРГЕЛА, АНДРІЙ ЯКОВЛЕВ,
ОЛЕКСІЙ ЖИЛІНКОВ, АНДРІЙ ІЛЬКОВ, ЮРІЙ МИКУЛЕНКО,
ДМИТРО ГРИГОРЕНКО, ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ,
ДЕВІД ДОДСОН
ПРОДЮСЕРИ: ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, АНДРІЙ
ЯКОВЛЕВ, СЕРГІЙ ШЕФІР, БОРИС ШЕФІР

Володимир
Зеленський
не
лише
виконує одну з головних ролей у
фільмі, але й дебютує на
проекті
як
режисер-постановник.
Таким
чином
Володимир
вперше
поєднав
на майданчику одразу три амплуа –
актора, режисера та продюсера. Для
нього ця зйомка виявилася особливо
непростою - протягом дня Зеленський
отримав по 14 ляпасів від Наді
Дорофєєвої та Агне Грудіте. Трохи
менше фізичних пошкоджень зазнав
Кошовий, але й він дістав на горіхи
від дівчат. Колоритним акторським
ансамблем вправно керувала народна
артистка України Тамара Яценко.

Проект «Кварталу 95» став одним з переможців Десятого
конкурсного відбору Держкіно та реалізовується за державної
підтримки.
Зйомки тизера відбувалися біля Національного музею народної
архітектури і побуту в Пирогові. Серед поля було збудовано
декорацію — урочисту арку з натуральних квітів для проведення
виїзної весільної церемонії. Пасторальний пейзаж доповнювали
дві дресировані корови, які паслися поруч із знімальним
майданчиком. Одна з них, до речі, навіть потрапила у кадр і
зіграла епізодичну, але важливу комедійну роль.

CINEMA УКРАЇНА №19.2018
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У центрі сюжету — подружжя Максима і Яни, яке переживає
затяжну кризу в стосунках та має наміри розлучитися. Протягом
випробувального терміну, наданого суддею, з парою починають
відбуватися шалені несподіванки, які змінять їхнє життя
назавжди.
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ЗАВЕРШИЛИСЯ ЗЙОМКИ ПОВНОМЕТРАЖНОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ КОМЕДІЇ «СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ», ЯКА ВИЙДЕ У ПРОКАТ З 4 ЖОВТНЯ. ОДНИМ ІЗ ПРОДЮСЕРІВ СТРІЧКИ Є ЮРІЙ ГОРБУНОВ,
ЯКИЙ ТАКОЖ ЗІГРАВ У НІЙ ОДНУ З РОЛЕЙ. СПІВПРОДЮСЕРОМ ФІЛЬМУ СТАЛИ MOZGI ENTERTAINMENT – ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР ПОТАПА ТА ІРИНИ ГОРОВОЇ. А ГОЛОВНІ
РОЛІ МОЛОДЯТ ВИКОНАЛИ УКРАЇНСЬКА АКТОРКА ПОЛІНА ВАСИЛИНА ТА ФРАНЦУЗЬКИЙ АКТОР ДЖИММІ ВОХА-ВОХА. У РОЛІ НЕПРИМИРЕННОГО БАТЬКА НАРЕЧЕНОЇ ВАСИЛЯ
СЕРЕДЮКА – НАЗАР ЗАДНІПРОВСЬКИЙ. ДО ПРОЕКТУ ТАКОЖ ПРИЄДНАЛИСЯ ЗІРКИ ШОУ-БІЗНЕСУ: ПОТАП ТА MONATIK, ЯКІ ГРАЮТЬ РОЛІ СВЯЩЕНИКА ЄВЛАМПІЯ ТА
ДИЯКОНА ПИЛИПОНА. ОКРІМ ТОГО, НА ВЕЛИКОМУ ЕКРАНІ ГЛЯДАЧІ ПОБАЧАТЬ ОЛЕГА ВИННИКА. ХІТОВІ САУНДТРЕКИ ЕКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ ПРОЕКТУ СТВОРЮЄ МУЗИЧНИЙ
ПРОДЮСЕР ФІЛЬМУ ОЛЕКСІЙ ПОТАПЕНКО (ПОТАП). ЗЙОМКИ ВІДБУВАЛИСЯ В КИЄВІ ТА ОБЛАСТІ.
ФІЛЬМ Є ПЕРШОЮ ЧАСТИНОЮ МАЙБУТНЬОЇ КОМЕДІЙНОЇ КІНОФРАНШИЗИ ПРО ВАСИЛЯ СЕРЕДЮКА ТА ЙОГО СІМ’Ю. СТРІЧКА ЗАНУРИТЬ ГЛЯДАЧА У ПІДГОТОВКУ
ДО ВЕСІЛЛЯ І САМЕ СВЯТКУВАННЯ – НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО ГУМОРУ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО КОЛОРИТУ.

Я к з а з н а ч и л а продюсер фільму Ірина Костюк : « М и х о ч е м о , щ о б « С к а ж е н е в е с і л л я » с т а л о у л ю б л е н и м к і н о , я к е
глядачі будуть переглядати знову й знову й чекатимуть продовження історії Василя та його дітей щороку!
Сміятися над собою та своїми недоліками — це невимушений спосіб говорити про серйозні речі».
«Це мій перший продюсерський проект, і скільки попереду роботи — можу тільки уявити. Я дуже вірю, що фільм
вийде веселим та успішним і сподобається глядачам. Дякую Потапу та його команді за чудові саундтреки
та співпродюсування, а також Держкіно – за те, що повірило в нас. У партнерстві з FILM.UA Group я зможу
з р о б и т и « С к а ж е н е в е с і л л я » н а н а й в и щ о м у р і в н і » , — р о з п о в і д а є Юрій Горбунов, продюсер фільму .

Директор районного краєзнавчого музею Василь Середюк, відправляючи доньку Катю до Франції на навчання,
не очікував такого повороту подій — місяць тому вона повідомила, що виходить заміж за французького
лікаря-кардіохірурга Франсуа.
«Середюки — європейська родина!» — це гасло особисто від Василя почув у районі кожен. Яке ж було його
здивування, коли він побачив, що омріяний європейський зять — афрофранцуз.
Організувати весілля так, щоб воно не відбулося, здається прекрасною ідеєю. Але коли на заваді стоїть
справжнє кохання — невідомо, чи вдасться такий план реалізувати.

CINEMA УКРАЇНА №19.2018

ВИРОБНИЦТВО: ПРОТОТИП ПРОДАКШН, FILM.UA GROUP ЗА ПІДТРИМКИ
ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
ФОРМАТ: ПОВНОМЕТРАЖНИЙ ХУДОЖНІЙ ФІЛЬМ
ЖАНР: СКАЖЕНА КОМЕДІЯ
РЕЖИСЕР: ВЛАД ДИКИЙ
ПРОДЮСЕРИ: ЮРІЙ ГОРБУНОВ, ІРИНА КОСТЮК, НАДІЯ КОРОТУШКА
АВТОРИ СЦЕНАРІЮ: МИКОЛА КУЦИК, ОЛЕКСІЙ ПРИХОДЬКО
СПІВПРОДЮСЕР: MOZGI ENTERTAINMENT (ІРИНА ГОРОВА, ОЛЕКСІЙ ПОТАПЕНКО)
МУЗИЧНИЙ ПРОДЮСЕР: ОЛЕКСІЙ ПОТАПЕНКО (ПОТАП)
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ПОТАП, MONATIK І ЮРІЙ ГОРБУНОВ
ПРО «СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ» ТА ЗЙОМКИ КОЛОРИТНОЇ КОМЕДІЇ

ОДНІЄЮ З НАЙЯСКРАВІШИХ УКРАЇНСЬКИХ ПРЕМ’ЄР ОСЕНІ ОБІЦЯЄ СТАТИ КОМЕДІЯ ВЛАДА ДИКОГО «СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ», ЯКА З ГУМОРОМ ПОКАЖЕ «ЗАНАДТО ЩИРИЙ»
ПАТРІОТИЗМ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОВІНЦІАЛІВ, ЩО ВІДВАЖИЛИСЯ НА МУЛЬТИКУЛЬТУРНИЙ ШЛЮБ.
КІНОКАРТИНА Є ПРОДЮСЕРСЬКИМ ДЕБЮТОМ ДЛЯ ВІДОМОГО ШОУМЕНА ЮРІЯ ГОРБУНОВА, У ПЛАНАХ ЯКОГО ЗНЯТИ ЦІЛУ ФРАНШИЗУ ПРО КУМЕДНІ ПРИГОДИ ВАСИЛЯ СЕРЕДЮКА.
ТАКОЖ У ФІЛЬМІ З’ЯВЛЯТЬСЯ АРТИСТИ ПОТАП І MONATIK, ЩО ВИКОНАЮТЬ ТУТ ЗОВСІМ НЕСПОДІВАНІ ДЛЯ СЕБЕ РОЛІ СВЯЩЕНИКА ЄВЛАМПІЯ ТА ДИЯКОНА ПИЛИПОНА. НЕЗВАЖАЮЧИ
НА ШАЛЕНІ ГРАФІКИ КОЖНОГО З ТВОРЦІВ СТРІЧКИ, ВОНИ ЗНАЙШЛИ ЧАС, ЩОБ ПОДІЛИТИСЯ З VGL CINEMA ВРАЖЕННЯМИ ВІД РОБОТИ НАД ЦІЄЮ КОЛОРИТНОЮ КОМЕДІЄЮ.
ЮРІЙ ГОРБУНОВ

– Коли Ви працювали над сценарієм до цієї стрічки, то намагалися створити героїв,
у яких багато хто з українців міг би впізнати себе?
– Так, звичайно. Дійсно, у кожному персонажі стрічки можна впізнати когось із сусідів,
родичів або знайомих. Сюжети з реального життя трохи адаптовані до екранної ре
альності, завдяки чому певні персонажі й колізії стали більш випуклими та смішними.
– Довге волосся, вуса й розшитий у стилі провінційного лубка піджак Вашого героя
в картині нагадують образ Павла Зіброва. Ви дійсно хотіли добитися схожості з цим
артистом?
– Та Боже збав… Ні! У комедії я постаю в образі провінційного тамади, ведучого й музи
канта. Тобто такого сільського артиста, який на святах займається абсолютно всім. При
цьому послуги його коштують зовсім недорого, але ж із собою дадуть щось поїсти. Такі
люди намагаються мати модний, стильний вигляд і відповідати столичному рівню. Для
цього вони й вигадують собі якісь дивні образи, не усвідомлюючи наївність цього всього.
– Родина, що у Вашому фільмі потрапляє в кумедну історію, має прізвище Середюки. Чи не родичі вони Вєрки Сердючки?
– Ні. Це просто середньостатистичне українське прізвище, як, скажімо, Петренко.
Можливо, саме тому свого часу і Вєрка Сердючка взяла собі таке прізвище. У своїй
стрічці ми спробували створити узагальнений портрет вітчизняної родини, у якому б
проглядалися загальні риси народу.
– Раніше Ви знімалися й брали участь в озвученні двох десятків найрізноманітніших фільмів. А «Скажене весілля» стане Вашим дебютом як продюсера повнометражного кіно. Як Ви почуваєтеся в такій ролі?
– Я давно планував зняти власний фільм. Проте саме зараз настав найбільш вдалий час
для цього. Звичайно, самому братися за такий проект було страшнувато – дуже важли
во, щоб був надійний тил. Тож я дуже радий, що до створення картини підключилася
компанія Film.UA, у керівників якої вражаючий технічний ресурс та великий досвід у
створенні подібних проектів.
– У цій стрічці знімається ціла низка співаків, що наразі займають перші позиції у
вітчизняних хіт-парадах. У фільмі вони виконають свої хіти?
– Окремі з них будуть виконувати пісні. Однак це будуть композиції, написані ексклю
зивно для стрічки. Одна з них під назвою «Промінь» вже збирає мільйони переглядів у
мережі, а також активно з’являється на радіо. А інші музиканти просто будуть перевті
люватися в інших персонажів. Не можу відкривати секрети сюжету, проте навіть пере
втілення MONATIKА і Потапа у ролі священиків у цьому фільмі абсолютно виправдані.
Інших виконавців цих ролей просто не існує в природі. І коли ви побачите стрічку, то
зрозумієте чому.
МУЗИЧНИЙ ПРОДЮСЕР

ОЛЕКСІЙ ПОТАПЕНКО

– Ви найуспішніший український продюсер, хітмейкер, учасник брутальної групи
MOZGI. За вами вже закріпився образ зухвалого шоумена. І попри все це Ви зіграли
в кіно святого отця Євлампія…
– Хто не без гріха! (посміхається. – Ред.). Я в такому ампула не вперше: в образі свяще
ника виходив на сцену «Ліги Сміху» з піснею «Мир більше подобається мені в храмі».
Тому із задоволенням граю Євлампія – прототипа батька Федора з відомих «12 стіль
ців» Ільфа і Петрова. У фільмі ми не висміюємо церкву, а показуємо неприємну сторону
аферистів, які використовують людей і їх страхи у своїх інтересах.
– Композиція «Промінь» у виконанні всіх зірок MOZGI Ent. стала першим саундтреком кінокартини. Від Вас давно чекали україномовних пісень, як працювати з
мелодикою української мови?
– Для мене це не новинка – я завжди писав багато україномовного матеріалу. Бу
дучи в складі групи «Вхід у змінному взутті», створив цілий альбом українською...

Нею легко і приємно пишеться, адже вона рідна! Тому і «Промінь» набрав таких
обертів – у lyric-відео на YouTube вже більше 4 млн переглядів, а пісня звучить на
всіх радіостанціях країни.
– Ви є музичним продюсером комедії. Які ще пісні прозвучать у цьому фільмі?
– Музична атмосфера фільму буде сучасною й трохи божевільною, як саме українське
весілля. Наразі ведеться плідна робота над саундтреками, у написання яких ми вклада
ємо багато любові. Я ніби беру участь у тендері із самим собою (сміється. – Ред.). Уже
написали три пісні, є в задумі несподівані дуети... Розкривати всіх таємниць поки не
буду, чекайте на сюрпризи! Уся знімальна команда живе цим проектом, і ми просто за
хоплені створенням його музичної частини.
– А чи з’являться до цих пісень-саундтреків кліпи, змонтовані з кадрів зі «Скаженого весілля»?
– Один головний точно в планах, із залученням усіх суперзірок, які знімаються у
фільмі. Коли за справу беруться співпродюсери Потап та Ірина Горова, все буде на
найвищому рівні! Нас давно цікавив кінобізнес, і ми з радістю взялися за цей проект.
Також для нас велика честь долучитися до створення української комедії, над якою
працює настільки сильна команда професіоналів.
МУЗИКАНТ

MONATIK

– Ви один з найуспішніших українських співаків, автор пісень, композитор, наставник одного з найпопулярніших українських вокальних талант-шоу «Голос. Діти»,
член журі проекту «Танці з зірками», а зараз – українське кіно. Що привернуло Вас у
цій комедії, що Ви погодилися виконати в ній одну з ролей?
– Я завжди вкрай вимогливий до себе, своєї команди й робочого процесу. Тому коли
до мене зателефонував Юрій Горбунов, я спочатку взяв паузу, адже думав, як пра
вильно відмовитися. Адже якщо братися, то потрібно повністю віддаватися, а часу
зовсім немає. Та й взагалі, ну який я актор?! Але Юра дуже переконливо пояснив
мені, що ця роль епізодична, а команда настільки професійна, що все буде дуже
швидко, чітко і якісно. Та й сама роль – повна моя протилежність. У цьому образі
я себе навіть уявити не зможу. До того ж це комедійний жанр і в кадрі доведеться
співпрацювати з Потапом. Ну, як кажуть, усе збіглося! І найголовніше – своїх під
тримувати потрібно. Так я і дав згоду на участь.
–Що для Вас цікавіше – зйомки в кліпі чи в повнометражному кіно?
– Я, у принципі, з великим інтересом ставлюся до життя і до всіх цікавих пропозицій,
які воно мені підносить! Робота в кіно і зйомки кліпу, як на мене, дуже схожі: є команда
людей, які прагнуть створити щось значуще, якісне, те, чим будеш пишатися. Відео, яке
викличе ті чи інші емоції в людей, яке захочуть переглядати знову й знову, асоціюючи
з тим чи іншим етапом життя або ж просто для підняття настрою, для роздумів, для
естетичного задоволення. От тільки кліп триває в середньому чотири хвилини, а фільм
– більше години.
– У якому епізоді фільму з’являється Ваш персонаж?
– Ми з батюшкою Євлампієм (персонаж Потапа) з’являємося в лікарні. А ось що ми там
будемо робити – дізнаєтеся вже в жовтні (посміхається. – Ред.)
– У тизері до фільму Ваш герой виконує жвавий танець. А в комедії глядачі також
побачать фірмові танці MONATIKА?
– Танців у стрічці точно не буде і те, що глядач побачить у фільмі, буде повною проти
лежністю мене самого. Це роль у кіно, а у творчості й житті MONATIK зовсім інший.
– Чи необхідна була Вам спеціальна підготовка до цієї ролі?
– Роль у мене невелика. І завдяки талановитому режисеру й професійній команді тонко
щі акторської майстерності ми освоїли вже на знімальному майданчику.
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‘KYIV MEDIA WEEK 2018 –
it’s just the beginning!’
This year KYIV MEDIA WEEK will be held in a new format, allowing to expand the events range and give participants maximum access to all activities of the forum. KMW 2018
program covers all spheres of modern media business: films, formats, series and animation, digital technologies, kids content, radio, press, telecom, legislation, unique opportunities of Ukrainian media industry and much more – each day of the forum is filled with events of different directions. In addition to the business events that provide professional
insights, participants are invited to attend inspiration talks from the world's leading media professionals, special presentations and cocktails from the partners of the forum.
— Victoria, you’ve said that KMW will change dramatically this year. Tell us how exactly.
— The forum will dramatically change its format and will transform from a set of confer
ences and the market into a ‘festival’. This year, the format of the media forum will allow
us (the organizers) to expand the themes of the events, and the participants will indepen
dently form their own individual programs of seminars, presentations, discussions, pitch
ings, workshops and round tables. The traditional Format Show, Film Business, Pay TV in
Ukraine and other conferences have been transformed into a number of narrow-focused
thematic events. Registration for the conferences is replaced by a single participant’s badge
for each day, buying which the attendees will receive unlimited access to all events of the
day and the International Content Market, which will be held in the course of KMW on
September 17-18.
— What caused such drastic changes?
— We realized that we have overgrown traditional conferences. Today there are so many
burning issues that are important and need to be discussed, that we decided to change the
format in order to expand the program. At KMW 2018 we'll talk about films, formats, series
and animation, digital technologies, kids content, radio, press, telecom, legislation, unique
opportunities of Ukrainian media industry and much more. As you can see, the topics are
very different both in content and in range — we will discuss both general industry issues
and specific cases or technologies that in our opinion can change this business in the future.
Moreover, we want to inspire our participants. Therefore, in addition to business events
that give practical insights and expertise, guests are invited to attend inspiration talks by
renowned TV and film industry execs (not only local, of course).
— Do you plan to attract more participants from abroad with this format?
— We really hope so. Registration has just opened, so it's too early to say. Nevertheless, we
already have preliminary agreements on the participation of official delegations from Korea,
China and Moldova.
— Ok, the format is clear, what about the content?
— Our main task is to stay on the edge of trends, so we gather the most relevant and innova
tive cases. We are very proud that from year to year the leading global companies help us
form the program of the forum. UK-based international media consultancy, K7 Media, is
KYIV MEDIA WEEK’s Knowledge Partner for the fourth year running. K7 will be holding
two exclusive presentations for KMW attendees. One of the topics will focus on ‘FAANGS
trends’, discussing the latest innovations in the field of content production and distribution
by Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google and Snapchat.
Another partner of KMW, Vancouver Film School, will bring exclusive guests to the
forum — Maria and Andre Jacquemetton, showrunners of MAD MEN. They will talk about
the creation of the series, showrunning on American channels, as well as reveal the secrets
of their sensational project.
In fact, we are very proud that we manage to bring such speakers to Ukraine. This is not just
cool for the market, it shows trust to us and to our country, both from our partners and from
the speakers as well. These are the positive changes in the industry that we are working on
day and night.
I also would like to mention Anders Tangen, CEO of Viafilm (LA / Oslo). Anders will make
a presentation ‘Step out of Nordic noir. One Night case study’. For more than 20 years An
ders has been producing series, feature films and documentaries, including LILYHAMMER,
DAG, NORSEMEN (VIKINGANE) and others. The peculiarity of the project ONE NIGHT,
where Tangen was the executive producer , is the creation of two language versions of the
series (Norwegian and English) by replacing one key actor. The speaker will talk about pro
ducer’s decisions at the project and the new direction for the development of Scandinavian
content, which replaces the Nordic noir.
The highlight of the traditional events line-up dedicated to series production, organized by
KMW in partnership with Ukraine TV channel, this year will be the presentation by Karni
Ziv, head of drama and comedy production at Keshet (Israel). One of the most successful

and sought-after women in the television industry, working on the projects like HOME
LAND, THE BRAVE, FAUDA, DIG,

etc., will deliver a report entitled ‘Series production.
Local goes global. Story of Keshet’. Keshet became one of the leaders in series production and
distribution in Europe, and more recently Keshet International co-produced a new HBO
series about the conflict in Gaza (Karni Ziv is the executive producer of the project).
With the support of Ukrainian State Film Agency, KMW will traditionally host a series of
events dedicated to film business. For example, Lawrence David Foldes, a member of the
Academy of Motion Picture Arts and Sciences of the United States and a member of the
Executive Committee of the Student Academy Award, is expected to deliver a keynote at
KMW. The speaker will tell exactly how the jury of the Academy evaluates the ‘Oscar’ films
and by which criteria they choose the film in the category ‘Best Foreign Language Film’ and
will report on the work of the Executive Committee of the Student Academy Award and on
the opportunities that the prize provides to young filmmakers.
— Will there be any pitchings and competitions this time?
— Sure, because KMW is an opportunities fair! The final round of SMALL WORLD. BIG
IDEAS formats competition will be held in the course of the media forum in partnership
with the international distributor Small World IFT (USA) and the largest international con
tent market MIPCOM (France). The winner of the contest will get unique opportunities for
professional development internationally, their format will travel the world and get a chance
to conquer the audience of all continents. This year SMALL WORLD. BIG IDEAS contest
is held for the fourth time, but for the first time — in the course of KYIV MEDIA WEEK.
There will also be a pitching of documentary projects. The documentary films theme, widely
covered at KYIV MEDIA WEEK 2017, will be expanded further this year thanks to the
round table ‘More docs on TV! Yes, it works’ that will be co-organized with another tradi
tional partner of the forum — the international platform Baltic to Black Sea Documentary
Network (B2B Doc). Documentarians from Sweden and other countries together with the
representatives of European and Ukrainian TV channels will discuss the issues of popular
ization of the genre among the wide audience and will consider all possibilities and prospects
for producing documentary content. Besides, like in the past year, KMW together with the
B2B Doc platform will host pitchings of documentary projects.
— And which players of the local market became partners of the forum?
— Also for the second year in a row ‘Clear Sky’ Initiative will organize the conference 'Fight
ing piracy in Ukraine: What’s done — What to do. 2018' in the course of KMW. Like in 2017,
the event will bring together rights holders, content producers and lawyers from Ukrainian
and international companies to have a constructive dialogue for joint decision-making on
future actions to protect copyright.
‘Television as Business’ Conference, organized by the traditional partner of the media
forum — Television Industry Committee (TIC) — will be held on the fourth day of KMW.
For the ninth year running, the participants of the conference — Ukrainian media leaders
and professionals of the television sphere — will talk about the current content, finance,
management and the latest media technologies.
— All is left is to wish good luck to the organizers…
— Thank you. In fact, I am personally very proud of this project and what it turned into
today. If 4 years ago the headliner of the forum was the market, now it is something much
more. The fact that a large number of partners are joining the initiative, which are investing
in the shaping of the program, means that we are uniting the market. The fact that the geog
raphy of the participants is expanding indicates that Ukraine attracts a lot of attention from
the entire world and they are ready to cooperate with us. And the fact that we are changing
the format and expanding the range of topics, means that the market is really developing and
there are more and more burning issues. And we are happy to be involved. As for me, I want
to thank in advance to my team of dedicated universal soldiers and wish them strength and
inspiration. Because the greatest work and accomplishments for us, as well as for the entire
market (and even the country) are yet to come.

RELEASE OF TOP MATERIALS

SERGE LAVRENYUK:

‘Potentially, Ukrainian film can gather
one million viewers in Ukrainian cinemas.’
This year, Ukrainian cinemas will release three films produced by Serge Lavrenyuk. On August 16, ‘Woman at War’ drama will be premiered. The film tells about a courageous resident of Iceland
province desperately fighting for a clean environment with an aluminum plant and adopting a child from Ukraine. The film received four awards at Cannes International Film Festival, was released in
France and Iceland (countries producing the film) and opened the 9th Odesa International Film Festival. On September 20, ‘When The Trees Fall’ drama will be released; the movie is dedicated to young
people trying to stand up for their freedom in the cruel conditions of Ukrainian province. And for December 27, the premiere of a comedy ‘Morshyn’s 11’ is planned; it is centered around teenagers
planning a fraud of the century. Serge Lavrenyuk tells about the long and winding road of these movies to the screens and why this coming autumn may become a turning point for Ukrainian film industry.
— ‘Woman at War’ is an Icelandic film made in co-production with Ukraine. How did such
unexpected cooperation with a Scandinavian country emerge?
— Despite the significant geographic distance between Iceland and Ukraine, we are very close
in our cultural roots and ethnic features. Producer Marianne Slot was the first one to tell me
about the film; with her, we used to work together on ‘A Gentle Creature’ by Sergiy Loznytsya.
At first, the plan was to make the film in co-production with Bulgaria because the Europeans
knew it was convenient to organize the production process there. And I persuaded them that
in our country it is also possible to organize shooting up to the highest standards.
The Ukrainian part of filming took place in Kyiv region (Ukrainka, Brovary district, Parkova
alley in Kyiv, etc.). And the scenes at the plant were filmed at Dniprovsky metallurgy factory. It
was tough to obtain permission to film there. However, as a result, our international counter
parts have noted that in Europe they would never have received an opportunity to film at such
factory. They were just delighted with it. The girl adopted by the protagonist is from Druzh
kivka (Donetsk region) according to the plot; this is the town now under control of Ukrainian
authorities. The war has taken all of her family.
— The protagonist of the film is a conductor. She conveys all her emotions using the language of music. On screen, it is portrayed by imaginary musicians continually accompanying the woman.
— Music is the film’s protagonist of sorts. When the main character receives a notification that
she has obtained a right to adopt a girl from Ukraine, she immediately imagines three singers
from our country performing folk songs about motherhood.
— The director of ‘Morshyn’s 11’ is Arkadiy Nepytalyuk who showcased Surzhyk (a Ukrainian-Russian pidgin language) in a very colorful way in his two previous films, ‘Pryputni’
and ‘Blood Sausage’. Which language will the characters of your new film use?
— Here it is going to be Ukrainian, local dialects and also some Russian and Surzhyk. However,
the last one won’t be carrying any cultural context. I am against Surzhyk positioned as a reflec
tion of Ukrainian culture.
— The lead roles in your new film ‘Morshyn’s 11’ you’ve given not only to well-known actors
(Ada Rogovtseva, Volodymyr Goryansky, Lyudmyla Smorodina, and others) but also to an eccentric Kyiv businessman Garik Korogodsky, TV hosts Anatoliy Anatolich and Oleksandr Skichko,
musician Sergiy Babkin and his wife. How did you manage to gather such a diverse cast?
— When I look at this cast, I start trembling with the thought how they will all be combined
in our project. However, everything goes on as planned. The film budget is not big, so the fees
are rather modest. We are filming quickly, and ideally, the celebrity coming to the set should
be interested in mutual promotion. We have selected authors sharing the idea of our film and
agreeing to participate not only for the money. Besides, we conducted a wide-scale casting of
children in Kyiv and Lviv. Out of several thousand applications submitted, we haven’t managed
to select only 11 children; we got more as a result. As for Morshyn, in the movie, we’ll show it
a bit more beautiful than it actually is. Now we have a significant lack of simple, kind and cozy
stories on big screens. This film will be oriented both at children and adults as this is the prerequisite of its commercial success.
— Starting from autumn, a whole range of Ukrainian premieres will appear in the cinemas
with the film plots revolving around children: ‘Morshyn’s 11’ by Nepytalyuk, ‘When the
Trees Fall’ by Nikityuk, ‘Bobot’ by Ksyonda, ‘Foxter and Max’ by Mateshko, ‘Polina’ by
Barco… Why has this wave formed?
— This is one of the producer’s tricks helping to raise box offices. When a child appears in
the film, this prompts the viewer to watch and creates a positive attitude from the start. Be
sides, children are much more grateful viewers than adults; they can forgive more than the
grown-ups. Starting from autumn, there’s going to be intense competition among Ukrainian
premieres for a young audience.

— Many people associate Morshyn with a well-known manufacture of potable water. Have
they been involved in creating the film?
— We tried to reach this company. However, the level of trust in Ukrainian cinema is very low
for now, so they did not agree to cooperate. Advertising in Ukrainian films is not systemic. And
in our film, it is going to be very sparse and delicate.
— On the one hand, your filmography features festival dramas like ‘A Gentle Creature’ and
‘Woman at War’, and on the other hand, you have entertaining mainstream movies like
‘Morshyn’s 11’ and ‘DZIDZIO Contrabass’. That’s a wide range of genres.
— I like both arthouse and popular cinema. My goal is to bring these two vectors of creative
work into one. For example, like the authors of ‘Sicario’ by Denis Villeneuve managed to do.
This is a detective action story full of suspense where each episode has been made up to the
highest artistic standards.
— You usually include your wife Olena in the cast as a negative character. Why so?
— I am almost convinced that negative characters are remembered better than positive ones. For
example, in ‘Batman’ films, I am the most impressed with Joker. The bad guys are against the whole
world; they are much more complicated and lonely. And you want to sympathize with them.
— Two years ago you were saying that the upper limit of Ukrainian film budget which
could bring ROI using the resources of Ukrainian market only amounted up to 200 thousand USD.
— Until now, this sum almost hasn’t changed. For this money, you can make a comedy or a
horror movie, which is produced quickly, without complicated cinematic methods and acro
batic tricks. And to expand the genre range and to enhance the film’s quality the budget needs
to reach 500 thousand to one million US dollars. However, presently Ukrainian cinema does
not collect more than 1 million USD (or 350 thousand viewers) on our market. But potentially
Ukraine has a much bigger audience. During this autumn when a whole range of Ukrainian
premieres is released, we will see how many viewers our films can gather in the cinemas. I be
lieve that their amount might reach one million. If my expectations come true, we’ll be able to
say that a film with the budget of 1 million USD can break even.
— And the additional box office from legal Internet streaming doesn’t work.
— Of course, it doesn’t. We published ‘DZIDZIO Contrabass’ on YouTube immediately after
TV release. Even though a day before it the film was already leaked to the Internet. In this way,
we tried to show people that the Internet has legal products available free of charge. We plan to
publish our next film on the Internet under the condition of paying a small amount for view
ing. Our film industry has a vast potential to become a full-fledged business. Many people at
tempt to get to the European market first and then to achieve success in Ukraine. This strategy
is absolutely wrong. Ukrainian films won’t have a good conversion in America or Europe. Our
primary goal should be our market. Many people complain that Ukrainian viewers are passive
and aren’t much of cinema-goers. However, if there were more films telling us stories close to
home, people would start going to the cinemas more often.

BIO: SERGE LAVRENYUK
In 2016, he produced a debut feature, #SelfieParty. Before coming to the film industry, he had been in business for
25 years. A restaurant owner. He is also a co-owner of Sonce TV channel. Executive producer in a film company Solar
Media Entertainment. From 2017 Serge Lavrenyuk is the Member of Board at Ukrainian Film Academy. For two years
in a row, his films participate in Cannes IFF competition (last year it was 'A Gentle Creature' by Sergiy Loznytsya).
In 2017, his comedy 'DZIDZIO Contrabass' became one of the few Ukrainian films with full ROI in theatrical release.
According to several sources, #SelfieParty also enjoyed commercial success.
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Ukrainian Animation Amazes

ANNECY 2018

OLGA CHEREPANOVA, Creative Director at Glowberry:

OKSANA MAZHARA, the producer of Lastoon Animation Studio:

‘Annecy International Film Festival is the major international significant
event for the world of animation, as well as an amazing possibility to spot
new trends and to attract new international partners, — for the participants.
This year Glowberry, a creative production studio, presented its new
animation project for the Little Ones — Brave Bunnies. We are pretty
satisfied with the professional’s feedback concerning visual style and project’s
main idea. Despite the huge competition, Brave Bunnies did not only stand
out and get high rates, but also attracted an offer to cooperate.
Also, I would like to mention that the festival’s participants already knew
the first series of Mom Hurries Home, as it was on the short-list of the
competition pitching-program. Mom Hurries Home was one of the eight
finalists. It was presented to a wide audience along with positive feedback of
the foreign media. For sure, it helped both the project and the company to
become a part of the international animation community.
This year, ‘Series’ category of the pitching program’s short-list included the
projects for 6-12 years children that embrace diverse topics. An English
adventure-fantastic project won the Grand Prix, where humanity returned
to the tribe lifestyle, still maintaining the ability to create incredible robots.
Thus, helps to Annecy we have obtained not only useful business contacts but
also a creative momentum for the further development’.

‘We attended the Festival to get instances of feedback
on our new project,’ Oksana Mazhara shares her
impression, the producer of Lastoon Animation
Studio. “It costs a pretty penny to create one anime
series and it is a time slapping process too that may
last more than 1 year, so it is better to take into account
all the distributors’ and broadcasters’ demands and
requests on the Pre-Production phase. An animation
studio can manage one, two or even ten projects,
while the broadcasters and distributors deal with
hundreds and thousands of projects experiencing
spotting trends and rules of the market. MIFA is a
place, where professionals working in the animated
film industry can look for each other. One comes to
look for the script writer or director, someone needs
artists and animators, somebody comes to hunt for
investors etc.We are not an exception, we also got
interested in coproduction. During the festival we
arranged many meetings and we made a number of
potential acquaintances.’

By doing so, we have combined learning and entertainment and personified artificial intel
ligence as a soft friend for a child. Lots of meetings with old and new friends, a presentation
at the UANIMA stand, hundreds of pitching and dozens of productive contacts. MIFA 2018
is over. Now time has come for follow-up and actions.
Let's get ready for the future!

OLENA GOLUBIEVA, executive director of UANIMA:
‘This year was rich for the negotiations concerning
exchange educational programs, coproduction methods,
investors attraction etc. Market audience was already
anticipating the diversity and the professional level of the
Ukrainian Animation Projects.’.

This year, Parables of the Nations Studio was presented at the MIFA market for the first time.
Our expectations: new contacts, our project’s testing, buyers consulting, new consultants’ search (pitch bible
preparation), attraction of co-production and outsource foreign partners.
We got: new contacts, contacts of professionals that are ready to consult us on the project’s issues on the devel
opment stage (self-presentation, concept, audience, art-direction, etc.), contacts of pitch bible consultants. We
discovered the possibilities of Baltic States co-production, learned about the new technological updates and the
lates trends of the animation industry.
Conclusions: It is important to visit MIFA market. It is the best opportunity to get new contacts on the profes
sional level, your opportunity to find consultants and partners, and to test your project on the development stage.
It is a great opportunity that can help one to open the animation market for oneself, and a great boost for the
Ukrainian animation industry.
SmartBabies.AI The future is approaching fast that is why it is extremely important to get ready. And most im
portantly, to help our children to be ready for the real life, the future is now!
That is what the Smart Babies animation series is about! Last year Smart Babies animation came to Annecy for
the first time. It used to be a concept — children live in the near future and explore the world with the help of
Miss Dori, a super interesting robot teacher.
Within a year we have grown into a joint international project including Ukraine, Korea and the United States.
To Annecy 2018 we have already brought a complete cross-platform project SmartBabies.AI.
On the MIFA 2018 market the SmartBabies.AI team presented a pilot episode of the animated series comple
mented by an educational and entertaining platform for preschoolers based on artificial intelligence and the first
concept of a smart toy — Miss Dori.

ALEXEI TOLUBKO, the executive director
of Animagrad studio:
‘Thanks to full-length animated
films such as ‘The Stolen Princess:
Ruslan and Lyudmila’ and ‘Mavka’,
the Animagrad studio can be easely
involved into new projects. The
market guests were impressed by the
quality of the Ukrainian product!
We hope that the interest to our
animation series ‘TIKI’ and ‘Club
Vseznayka’ will soon grow into real
international partnerships’.

IRINA KOSTYUK, producer of the project:
‘A year ago in Annecy, we presented ‘Mavka’ teaser that now is
approaching 4 million views. During the year of active development,
the project has evolved from the concept of the film into a multifaced, Multiplatform Mavka's Universe that constantly evolves and
strengthens. VR and AR-applications, books, 3D shows, line of
clothing and authentic decoration have been developed. Part of the
collaborative projects have already been presented and they are very
successful. The production of the film started, and we showed our
foreign colleagues and partners a ready-made scene. In parallel with
the production of the full-length film, we began to create series of
‘Mavka. The Forest Song’.
This year’s MIFA market has released a new poster of Mavka, which
captured new waves of interest to the film.’

Wow-How Studio’s participation in the international festival of such a big stage is far not a
first experience for our Company, but at MIFA exhibition and Annecy we were for the first
time. It was a great honor for us to become a part of Ukrainian delegation and to represent
Ukraine on such a big event along with the best animation studios.
We represented a short animation film, made together with an Australian creative studio.
A distinguishing feature of its production is a special technique, namely — the combination
of traditional and 3D animation.
The atmosphere that Annecy brings is perfect foring meet up new market professionals. We
held meetings with potential partners, had an opportunity to discuss interesting projects
and we closed several deals.
At the festival, we have received a lot of nice reviews on our work from the world's leading
professionals and industry leaders. Therefore, we are now at the negotiation stage of potential
projects and planning of cooperation on the results of meetings and acquaintances on MIFA.
Studio Chervoniy Sobaka also achieved a new level at Annecy: negotiations with distribu
tors for full feature film ‘Viktor Robot’ and co-production of ‘Strichka’, festival life for au
thors’ short films. Such participation is a priceless experience to understand trends in each
direction, enrich and discover new ways of development. Annecy is also good in getting
advice — Spela Cadez (director of animated films and TV series, Slovenia), a representa
tive of the film commission from Netflix TV series animation, was very important for us.
Also interesting were the various principles of marketing strategy development, presented
in details by Marc Shapiro (head of marketing of the Laika studio that produced Cubo and
the Samurai Legend). Trailer ‘Victor_robot’ received relevant marketing tips from an inde
pendent studio with an art direction.
KAPI Studio celebrated its third anniversary in spring, yet it was its sec
ond time participating in the largest animation festival in the world in
Annecy. This year the studio presented the mutual project of KAPI and
Bоrysfen studios Myshko and Dzvinka. The materials of the series was
presented to the TV channels in 14 countries and to the distributors of
kids television content at the scheduled meetings and within the profes
sional contacts established at the festival.
Thanks to the new topic in the world’s cinematography, the 3-D featurelength animation project of Natalia Huzyeyeva’s talr 23 Characters of
Petryk Pyatochkin was studio’s calling card at the festival. There was an

KATE KUZNIETSOVA, Head of Business Development:
‘We are very happy to be a part of such a great and important
movement of contemporary art as animation. No wonder in
the last few years animated films receive world film festivals
awards and occupy top positions in the world of rental.’

opportunity to meet with the representatives of program commissions of Netflix, Amazon,
BBC, Nickelodeon and others, who noted the innovation of the plot and project design. We
discussed the establishment of tighter contacts and our next steps. The Romanian, Czech
and Georgian colleagues shared their experience and expressed readiness to assist the de
velopment of 3D patterns of the main characters and their animation on the stage of the
preparation of the animation’s first minute.
95 Animation Studio (Kvartal 95) within the Ukrainian national stand presented its two
projects for the first time in Annecy this year — Gulliver Returns, an animated feature film
for the family audience, and WhyFly, educational and entertaining cartoon series for pre
schools. Animation is one of the priority strategic directions in the development of Kvartal
95 group. We already have experience in the production of animation genres — political
parodies TV series, cartoon remakes and animation for kids for online platforms. The fea
ture-animated film Gulliver Returns is on the development stage with a large internation
al production team working on it: US scriptwriter, Emmy Awards winner, Michael Ryan,
a famous film director Ilya Maksimov, author of Dwarf Nose, Alyosha Popovich and Tuharin
Serpent, Dobrynya Mikitich and the Serpent Gorinich. The company is interested in enter
ing the international market with this project for co-production and distribution in different
countries. The animation studio team held a number of meetings with representatives of the
international animation community and showed them both finished products and projects
that are on the production stage. Foreign colleagues highly evaluated the professional level
of Ukrainian animators and were interested in all the projects of the studio.
MY DRAGON. You create we translate
This year at MIFA market we met new friends and obtained new projects.
MIFA MARKET became a powerful spring of creativity and possibility for us.
MY DRAGON has recently become a member of Ukrainian Animation Association (UA
NIMA), members of which put in the long hours their work, what each does, because all of
the UANIMA members have the passion, the heart, the desire, the intensity and onions to
get the job done!
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KYIV MEDIA WEEK 2018
— Вікторіє, яким чином цього року зміниться формат проведення KMW?
— Форум кардинально змінить форму та з набору конференцій і ринку перетво
риться на фестиваль. Цьогоріч формат медіафоруму дозволить нам (організаторам)
розширити тематику заходів, а учасникам — самостійно сформувати індивідуальну
програму семінарів, презентацій, дискусій, пітчингів, воркшопів і круглих столів.
Так, традиційні конференції Format Show, «Кінобізнес», Pay TV in Ukraine тощо пе
реформатовані на низку профільних тематичних івентів. Реєстрацію на конферен
ції замінено на єдиний бейдж учасника, до того ж на кожен день заходу. Придбавши
бейдж, учасники отримують необмежений доступ до всіх заходів дня й Міжнарод
ного ринку контенту, який відбудеться в рамках форуму 17–18 вересня.

— Чим саме викликані такі кардинальні зміни?
— Ми зрештою усвідомили, що нам тісно в рамках традиційних конференцій. На сьо
годні в телепросторі порушено чимало актуальних тем, які важливо й потрібно обго
ворювати, а тому ми зважилися на зміну формату на користь розширення програми.
На KMW 2018 ми поговоримо про кіно, формати, серіали, анімацію, digital-технології,
дитячий контент, радіо, пресу, телеком, законодавство, визначимо, чим саме унікаль
на Україна, і це ще не все. Як бачите, теми дуже різняться як за наповненням, так і за
розмахом — ми обговорюватимемо як загальноіндустріальні питання, так і конкрет
ні кейси або технології, які, на наш погляд, можуть змінити цей бізнес у майбутньому.
До того ж ми хочемо спонукати наших учасників до високих ідей. Тому на додаток
до бізнес-івентів, що надають прикладну професійну інформацію, на гостей чекають
inspiration talks від лідерів індустрії (до речі, не лише місцевої).
— Маєте наміри залучити таким форматом більше учасників з-за кордону?
— Дуже на це сподіваємося. Реєстрація щойно відкрилася, тому щось аналізувати
з цього приводу поки зарано. Проте в нас уже є попередні домовленості про приїзд
офіційних делегацій з Кореї, Китаю та Молдови.
— З форматом зрозуміло, розкажіть докладніше про наповнення.
— Наше головне завдання — триматися на вістрі трендів, тому ми збираємо все
найактуальніше й новаторське.
Ми дуже пишаємося тим, що кожного року формувати програму форуму нам до
помагають провідні світові компанії. Так, британська медіаконсалтингова компанія
K7 Media четвертий рік поспіль є інтелектуальним партнером KYIV MEDIA WEEK і
готує для учасників заходу дві ексклюзивні секції. Одна з них — «Тренди FAANGS»,
під час якої наша аудиторія ознайомиться з останніми новинками у сфері виробни
цтва й дистрибуції контенту від Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google і Snapchat.
Ще один партнер KMW — міжнародна кіношкола Vancouver Film School — деле
гує на форум ексклюзивних гостей Марію і Андре Жакметтон (Maria and Andre
Jacquemetton) — шоуранерів серіалу «Божевільні» (Mad Men). Вони поінформують
про створення серіалів, шоуранинг на американських каналах, а також поділяться
секретами власного успішного проекту.
Насправді ми дуже пишаємося тим, що нам вдається долучати таких спікерів до за
ходів, які влаштовуються в Україні. Це не просто круто для ринку, це свідчить про
довіру до нас і нашої країни з боку як наших партнерів, так і власне спікерів. Це саме
ті позитивні зміни в індустрії, над якими ми працюємо щоденно.
Ще хотілося б відзначити Андерса Тангена, виконавчого директора компанії Viafilm
(Лос-Анджелес/Осло). Андерс виступить з презентацією «За рамками сканди
навського нуару. Серіал One Night». Понад 20 років він створює серіали, художні
й документальні фільми, поміж яких «Ліллехамер» (Lilyhammer), «Даг» (Dag),
«Мешканці Півночі» (Vikingane) та ін. Особливість проекту «Одна ніч», виконав
чим продюсером якого був Танген, полягає у створенні двох версій серіалу різними
мовами (норвезькою й англійською) за допомогою заміни одного ключового актора.
Андерс розповість про продюсерські рішення проекту та новий вектор розвитку
контенту, який приходить на зміну скандинавському нуару.
Родзинкою традиційної лінійки івентів про серіальне виробництво, організованої
KMW спільно з телеканалом «Україна», цього року стане виступ Карні Зів, керів
ника напряму виробництва драми та комедії в Keshet Broadcasting (Ізраїль). Одна

з найбільш успішних і затребуваних жінок телевізійної індустрії, яка працювала
над проектами «Батьківщина» (Homeland), «Відважні» (The Brave), «Фауда» (Fauda),
«Розкопки» (Dig) та іншими, виступить з доповіддю «Серіальне виробництво: від
локального до глобального. Історія Keshet». Компанія Keshet є одним із лідерів ви
робництва серіалів і дистрибуції серіальних форматів у Європі, а нещодавно Keshet
International стала копродюсером нового серіалу HBO про конфлікт у Газі (Карні
Зів — виконавчий продюсер проекту).
За підтримки Держкіно України в рамках KMW традиційно відбудеться лінійка захо
дів, присвячених кінобізнесу. Наприклад, очікується виступ Лоуренса Девіда Фольде
са (Lawrence David Foldes), члена Академії кінематографічних мистецтв і наук США та
члена виконавчого комітету премії «Студентський Оскар» (Student Academy Award).
Спікер розповість, як саме журі Академії оцінює «оскарівські» фільми й за якими
критеріями відбирають фільм у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою», а та
кож виступить з доповіддю про роботу виконавчого комітету «Студентського Оска
ра» і можливості, які премія надає молодим кінематографістам.

— Цьогоріч влаштовуватимуться пітчинги та конкурси?
— Обов’язково, адже KMW — це ярмарок можливостей! Так, у партнерстві з міжна
родним дистрибутором Small World IFT (США) і найбільшим міжнародним ринком
аудіовізуального контенту MIPCOM (Франція) у рамках форуму буде проведено
фінал міжнародного конкурсу ідей SMALL WORLD. BIG IDEAS. Переможець кон
курсу отримає унікальні можливості для розвитку на міжнародному рівні, а його
формат — путівку у світ і шанс підкорити глядачів усіх континентів. Цього року
SMALL WORLD. BIG IDEAS проводиться вчетверте, але вперше — у рамках KMW.
Також відбудеться пітчинг документальних проектів. Тема документального кіно,
широко представлена на торішньому KMW, цього разу отримає розвиток завдяки
круглому столу «Більше документалістики на ТБ! Так, це працює», партнером якого
стала міжнародна платформа Baltic to Black Sea Documentary Network (B2B Doc).
Документалісти з різних країн обговорять з представниками європейських і укра
їнських телеканалів питання популяризації документального кіно серед масового
глядача й розглянуть можливості та перспективи виробництва документального
контенту. Як і минулого року, у рамках партнерства з платформою на KMW про
ходитимуть пітчинги документальних проектів.
— А хто ще з гравців місцевого ринку є партнерами форуму?
— У партнерстві з давніми друзями медіафоруму — ініціативою «Чисте небо» —
на KMW відбудеться конференція для правовласників «Боротьба з піратством
в Україні. Що зроблено. Що робити. 2018». Як і минулого року, до заходу долучені
правовласники, виробники контенту та юристи українських і міжнародних компа
ній з метою побудови конструктивного діалогу для спільного ухвалення рішень про
майбутні дії щодо захисту авторських прав.
У четвертий день KMW відбудеться конференція «Телебачення як Бізнес», організо
вана традиційним партнером медіафоруму — Індустріальним Телевізійним Коміте
том (ІTK). Дев'ятий рік поспіль учасники конференції — українські топ-менеджери
і професіонали телевізійної сфери — обговорюватимуть питання актуального кон
тенту, фінансів, менеджменту й новітніх медіатехнологій.
— Залишається побажати удачі й сил організаторам...
— Дякую. Насправді я особисто дуже пишаюся цим проектом і тим, який він став
сьогодні. Коли озирнутися в минуле, то 4 роки тому кістяком форуму був ринок,
а зараз це вже щось набагато більше. Як відомо, до ініціативи приєднується вели
чезна кількість партнерів, які вкладаються у формування програми, а це свідчить
про те, що ми об’єднуємо ринок. Розширення географії учасників є підтвердженням
того, що ми як країна цікаві світу й він готовий з нами співпрацювати.
А щодо запровадження змін формату та розширення тематики, можна певно ствер
джувати, що ринок дійсно розвивається й актуальних тем стає дедалі більше. І ми
щасливі бути причетними до цього. Хочу заздалегідь подякувати моїй команді само
відданих універсальних солдатів і побажати їм сил і натхнення, бо попереду на нас
чекають грандіозна робота і звершення — як ринку зокрема, та й країни загалом.
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ЦЬОГО РОКУ МЕДІАФОРУМ
KYIV MEDIA WEEK ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ
В НОВОМУ ФОРМАТІ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ
РОЗШИРИТИ ТЕМАТИКУ ЗАХОДІВ ТА
НАДАТИ УЧАСНИКАМ МАКСИМАЛЬНИЙ
ДОСТУП ДО ВСІХ АКТИВНОСТЕЙ ФОРУМУ.
ПРОГРАМА KMW 2018 ОХОПЛЮЄ ВСІ
СФЕРИ СУЧАСНОГО МЕДІАБІЗНЕСУ:
КІНО, ФОРМАТИ, СЕРІАЛИ, АНІМАЦІЮ,
DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЇ, ДИТЯЧИЙ КОНТЕНТ,
РАДІО, ПРЕСУ, ТЕЛЕКОМ, ЗАКОНОДАВСТВО.
ТОЖ КОЖЕН ДЕНЬ ФОРУМУ БУДЕ
НАСИЧЕНИЙ ІВЕНТАМИ РІЗНИХ НАПРЯМІВ.
ДОДАТКОВО ДО БІЗНЕС-ІВЕНТІВ,
ДЕ КОНСТРУКТИВНО ПОДАЄТЬСЯ
ПРИКЛАДНА ПРОФЕСІЙНА ІНФОРМАЦІЯ,
НА ГОСТЕЙ ЧЕКАТИМУТЬ INSPIRATION TALK
ВІД ПРОВІДНИХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ МЕДІА,
СПЕЦІАЛЬНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА КОКТЕЙЛІ
ВІД ПАРТНЕРІВ ФОРУМУ.
БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ПРО KMW 2018
РОЗПОВІЛА VGL CINEMA
ДИРЕКТОР КОМПАНІЇ MRM
І ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР
УКРАЇНСЬКОЇ КІНОАСОЦІАЦІЇ
ВІКТОРІЯ ЯРМОЩУК.
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ADAMI МЕДІА ПРИЗ –

УЖЕ ТРЕТІЙ РІК ПОСПІЛЬ УКРАЇНСЬКІ МЕДІАПРОФЕСІОНАЛИ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПРЕМІЇ «ADAMI МЕДІА ПРИЗ», ОБМІНЮЮЧИСЬ ДОСВІДОМ
З КОЛЕГАМИ З КРАЇН СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА (ГРУЗІЯ, ВІРМЕНІЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МОЛДОВА ТА БІЛОРУСЬ).
ЦЬОГО РОКУ ЗНАЧУЩУ РОЛЬ У ПОШИРЕННІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ADAMI МЕДІА ПРИЗ ВІДІГРАВ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КОМІТЕТ.
ADAMI МЕДІА ПРИЗ ПРОВЕЛИ ЗУСТРІЧ З ДИРЕКТОРОМ ІТК ІГОРЕМ КОВАЛЕМ ТА ЗАКЛАЛИ ПІДҐРУНТЯ ЯКІСНИХ ДІЛОВИХ СТОСУНКІВ.
ПОБОРИТИСЯ ЗА НАГОДУ СТАЖУВАННЯ В ТОПОВИХ ЗМІ ЄВРОПИ ТА ГРОШОВІ СТЕПЕНДІЇ МАЮТЬ ЗМОГУ АВТОРИ ФІЛЬМІВ, ТЕЛЕ- ТА ОНЛАЙН-ПРОГРАМ,
ЯКІ ПОПУЛЯРИЗУЮТЬ ІДЕЇ МИРНОГО СПІВІСНУВАННЯ ЛЮДЕЙ РІЗНИХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ, ЕТНОСІВ, РЕЛІГІЙ ТА КУЛЬТУР. 6 КОНКУРСНИХ КАТЕГОРІЙ
ДАЮТЬ УЧАСНИКАМ МАКСИМАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ПРОЯВИТИ СЕБЕ. І ЦІ МОЖЛИВОСТІ РІВНІ ЯК ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ («МОЛОДИЙ ADAMІ»), ТАК І ДЛЯ
ПРОФЕСІОНАЛІВ, ЯКІ ПРАГНУТЬ ЗДІЙСНИТИ НОВИЙ ВИТОК У ВЛАСНІЙ КАР’ЄРІ. ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ПРЕМІЮ, УМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ VGL CINEMA
ПОСПІЛКУВАЛИСЯ З КООРДИНАТОРКОЮ ПРОЕКТУ ГРУЗИНСЬКОЮ ЖУРНАЛІСТКОЮ ТА ПРОДЮСЕРОМ НЕЛЛІ МЖВАНАДЗЕ.

– Телевізійні та інтернет-проекти охоплюють величезну аудиторію й мають на неї значний вплив, тож сьогодні відповідальність творців такого
контенту зростає. Ваша організація працює саме з авторами, розкажіть,
які сенси й принципи лежать в основі ADAMI Медіа Приз?
– Головна мета ADAMI полягає в тому, щоб привернути увагу журналістів і режисерів до питань культурної, релігійної та етнічної різноманітності,
спонукати їх зацікавитися вказаними темами. Оскільки боротьба проти нетерпіння й мови ненависті є однією із засадничих європейських цінностей,
ADAMI створив платформу для заохочення представників засобів масової
інформації в країнах Східного партнерства з ЄС (Вірменія, Азербайджан,
Білорусь, Грузія, Молдова та Україна) поширювати ці принципи.
Премія відкрита для всіх мовників і виробників аудіовізуальних матеріалів,
зокрема й авторів онлайн-відео, яких щороку стає все більше. Окрім вручення призу, ADAMI організовує низку заходів і сприяє обміну інформацією й досвідом між учасниками конкурсу й медіапрофесіоналами з країн ЄС
і Східного партнерства.
– Теми, порушені ADAMI Медіа Приз, дуже гострі й актуальні, особливо
для української аудиторії. Чого представники українських медіа можуть
навчити й навчитися в колег по індустрії з регіонів, представлених у рамках лінійки проектів ADAMI?
– Щороку учасниками від України є багато представників різних медіаорганізацій, продюсерських компаній, є також індивідуальні учасники. Теми й
матеріали, надані українськими авторами, дуже різноманітні й вирізняються цікавим кутом бачення питання.

Слід зауважити, що ADAMI Медіа Приз – це не лише конкурс, це міжнародна платформа для прямого спілкування, обміну досвідом, налагодження
контактів як між учасниками конкурсу, так і з європейськими професіоналами в галузі ЗМІ. Впродовж усього року ADAMI організовує різні заходи, сприяючи зближенню учасників та професіоналів як у регіоні, так і в
Західній Європі. Представники ADAMI регулярно беруть участь у пресконференціях, телевізійних ток-шоу і радіопрограмах, читають лекції в університетах і кіношколах. Наприклад, перед кожним нагородженням у місті,
де відбувається церемонія, проводиться ADAMI Talk – дискусія у форматі
співпраці з університетами, щоб підтримати діалог між медіапрофесіоналами та їхньою аудиторією.
– Неллі, розкажіть про свою кар’єру в індустрії і Вашу роль у проекті
ADAMI Медіа Приз?
– Понад 20 років я працюю для грузинських і зарубіжних ЗМІ. Свою журналістську кар’єру розпочала в непрості 90-ті. Тоді все було новим і особливо цікавим. Вільна журналістика тільки зароджувалася. Ми вчилися на
практиці, у процесі зйомок, на власних помилках.
Останніми роками я вже займаюся продюсерством. Зараз я координатор
проекту ADAMI Медіа Приз. Разом з командою ми підтримуємо постійний
контакт з представниками країн-учасників. Це щоденна комунікація, вибудовування відносин, організація заходів.
Директором нашої організації є кінорежисер Штефан Толц. Створення
ADAMI – саме його ініціатива, яка була підтримана Міністерством закордонних справ Німеччини та ПроКредит Холдингом.

– А як виникла ідея створення конкурсу ADAMI Медіа Приз. Чим він відрізняється від інших і які перспективи відкриває перед переможцями?
– У Західній Європі майже 30 років існує премія CIVIS Media Prize – дуже
престижна премія серед професіоналів ЗМІ. Штефан Толц тривалий час
працює з цією організацією. Представники наших шести країн не мають
можливості брати участь у цьому конкурсі, тому в пана Штефана виникла
ідея створити такий приз для країн Східного партнерства ЄС.
ADAMI Медіа Приз – єдиний такий міжнародний телевізійний приз у регіоні. Він є своєрідним містком між медіапрофесіоналами Західної і Східної
Європи та країн Східного договору.
– Назвіть, на Вашу думку, найбільш яскраві й цікаві проекти за три роки
існування конкурсу?
– Мені не хотілося б відзначати якийсь конкретний проект, хоча, звичайно, завжди є роботи, які запам’ятовуються надовго. Розумієте, конкуренція
дуже висока, багато хороших робіт, а призів всього шість. Іноді так прикро
за учасника, за хороший матеріал, але тут вже нічого не вдієш. ADAMI – це
насамперед конкурс.
Але слід також пам’ятати, що конкурсом ми не обмежуємося. Роботи (учасники), заявлені на наш конкурс, потрапляють до бази даних, нашого «живого» архіву. Це означає, що завдяки ADAMI їх можуть побачити європейські
телекомпанії, які активно контактують і співпрацюють з проектом, тобто через нас вони можуть вийти на правовласника матеріалу, який їх зацікавив.
Також ми постійно інформуємо всіх наших учасників про майбутні цікаві
фестивалі чи форуми у Європі. І не лише інформуємо...
Наприклад, у 2018 році ADAMI повністю профінансував поїздку й участь
у кінофестивалі у Вісбадені GOEAST чотирьох учасників ADAMI Медіа
Призу. І такі приклади не виняток. Також дуже цікаві наші форуми, де учасники спілкуються із зірками журналістики й документального кіно. Спільно обговорюють найгостріші проблеми толерантності та їх висвітлення, які,
як і раніше, існують у наших країнах.
Гала-церемонія, як центральний захід, відрізняється пишною святковістю.
У 2018 році наш конкурс особисто протегує генеральний секретар Ради Європи пан Торберн Ягланд. Церемонія нагородження завжди транслюється в
прямому ефірі громадських каналів декількох держав.

– Цього року серед конкурсантів або експертів є українці? У яких номінаціях наші співвітчизники представлені найяскравіше?
– Україна завжди активно бере участь у нашому конкурсі, і це чудово! Більша кількість заявок з України, напевно, у сфері телебачення; в онлайні й у
Молодому ADAMI менше. Але цього року ми чекаємо багато хороших робіт
у всіх сферах, що свідчить про підвищений інтерес і активність до конкурсу.
До речі, усі роботи, які були учасниками нашого конкурсу, можна переглянути в архіві на нашому сайті: archive.adamimediaprize.eu. Там є багато робіт
з України – як серед учасників, так і серед переможців.
– Проанонсуйте, будь ласка, цьогорічний конкурс.
– Із задоволенням! Раді повідомити, що розпочато прийом заявок на третій конкурс «ADAMI Медіа Приз за культурну різноманітність у Східній Європі 2018»
Для участі в конкурсі запрошуються телекомпанії, продюсерські компанії,
незалежні журналісти, режисери, продюсери та інші професіонали у сфері
медіа із шести країн Східного партнерства ЄС – Вірменії, Азербайджану,
Білорусі, Грузії, Молдови і України. Премія ADAMI присуджується за найкращі телепередачі й фільми, а також онлайн-проекти, які стосуються тем
міграції, інтеграції і етнічної, релігійної та культурної різноманітності.
Премія ADAMI Медіа Приз присуджується в шести категоріях: це три призи у сфері телебачення, два призи в онлайн сфері й один приз для молоді –
Молодий ADAMI (для студентів і професіоналів до 28 років).
Сесія міжнародного журі для визначення номінантів і переможців конкурсу відбудеться в жовтні 2018 року в Одесі (Україна). Переможці будуть оголошені на
гала-церемонії нагородження в Кишиневі (Молдова) в листопаді 2018-го.
Переможці в кожній із шести категорій нагороджуються грошовими призами у
розмірі 2000 євро. Окрім основних призів, кожному учасникові конкурсу ADAMI
Медіа Приз 2018, який має журналістський досвід і володіє на робочому рівні російською, німецькою або французькою мовами, надається можливість подати заявку на стипендію ADAMI для стажування на каналах Deutsche Welle (Берлін,
Німеччина), MDR (Лейпциг, Німеччина) або Arte (Страсбург, Франція).
Запрошуємо українських учасників не пропустити наш перший термін подання заявок – до 1 липня і підготуватися до другого терміну –1 жовтня.
Усі подробиці можна дізнатися на нашому сайті adamimediaprize.eu. Усі наші
інтернет-ресурси двома мовами – англійською й російською.
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ЄВРОПЕЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА
КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ ДЛЯ
УКРАЇНСЬКИХ МЕДІАПРОФЕСІОНАЛІВ

38

НОВИНИ

ДО СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ФІЛЬМУ «ЗАХАР БЕРКУТ» ДОЛУЧИЛИСЯ ГОЛЛІВУДСЬКІ ПРОФІ.

ДО ЗНІМАЛЬНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ЕКШЕНУ «ЗАХАР БЕРКУТ» ПРИЄДНАЛИСЯ
ГОЛЛІВУДСЬКІ КОЛЕГИ. РАЗОМ З АХТЕМОМ СЕІТАБЛАЄВИМ СПІВРЕЖИСЕРОМ СТРІЧКИ СТАНЕ ДЖОН

ТВАРДОВСЬКА РОКСАНА
ЛІКАР-КОСМЕТОЛОГ, ЛІКАР ІН’ЄКЦІЙНИХ МЕТОДИК

В І Н Н , Я К И Й РА Н І Ш Е С П І В П РА ЦЮВ А В З ГІ ЛЬ Є Р М О ДЕЛЬ Т О Р О І КО М П А Н І Є Ю M A R V EL , ПОВІДОМЛЯЄ ПРЕС- СЛУЖБА
К І Н О С Т УД І Ї F I L M .U A . П Р О Д ЮС ЕРА М И КІ Н О КА Р Т И Н И З А М ЕР И КА Н С Ь КО ГО Б О КУ БУДУТЬ ДЖЕФФ РАЙС, ЮРІЙ
К А Р Н О В С Ь К И Й І РА Д Ж А К О Л Л І Н З . « С П І В П РА Ц Я З А М Е Р И К А Н С Ь К И М И П А Р Т Н Е РА М И – Н А С А М П Е Р Е Д Н А Ш Ш А Н С
Р О З П О В І С Т И В С Ь О М У С В І Т У Ц Ю Н Е Й М О В І Р Н У Г Е Р О Ї Ч Н У І С Т О Р І Ю І В А Н А Ф РА Н К А , П О К А З АТ И Д А Л Е К О З А М Е Ж А М И
КРАЇНИ КРАСУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ, ДАТИ МОЖЛИВІСТЬ БІЛЬШЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО НАШУ ІСТОРІЮ, ДАВНІ
Т Р А Д И Ц І Ї , П О З Н А Й О М И Т И С Я З К У Л ЬТ У Р О Ю , П О Б У Т О М , П О Ч У Т И С П Р А В Ж Н Ю У К Р А Ї Н С Ь К У М У З И К У , « І Н Ф І К У В А Т И »
НЕ ЛИШЕ УКРАЇНСЬКОГО, АЛЕ Й ЗАХІДНОГО ГЛЯДАЧА НАШОЮ КРАЇНОЮ», – ПРОКОМЕНТУВАВ АХТЕМ СЕІТАБЛАЄВ.

У МЕРЕЖІ ВІДКРИЛИ ЗБІР КОШТІВ НА ОСТАННІЙ ФІЛЬМ ЛЕОНІДА КАНТЕРА
В основі фільму лежить неймовірна історія пригод мандрівника, режисера та продюсера Леоніда Кантера. І нині саме час розповісти її світові. Леонід
з командою однодумців провів 4 масштабні творчі експедиції до Атлантичного, Індійського, Льодовитого й Тихого океанів, знімаючи документальні
фільми, шукаючи та проживаючи щастя й надихаючи інших мріяти та здійснювати свої мрії. Леонід Кантер починав роботу над цим фільмом разом із
командою. Він мріяв реалізувати це кіно більше, ніж будь-яке інше. Є безліч його напрацювань та бачень, які увійдуть до фільму. Завершувати стрічку
доведеться вже без нього. 4 червня Леонід Кантер пішов із життя, але залишив нам віру в здійснення мрій. «Людина з табуретом» – це унікальний
приклад життя, просякнутого сенсом. Життя, повного довіри до себе та світу, сповненого безумовної любові. Любити кожну мить, жити так, наче
вона остання, – хіба це не ЩАСТЯ?

Тіна Кароль здивувала зміною іміджу заради ролі в кіно . Популярна українська співачка Тіна Кароль знову здивувала
свої прихильників: зірка показала фото, на якому позує в неочікуваному образі – з короткою стрижкою та чорним волоссям.
33-річна Тіна зробила таке кардинальне перевтілення заради головної ролі в короткометражному фільмі «Колишні». Співачка
грає роль дівчини, яка намагається вибудувати стосунки з коханим, але її ніяк не відпускають фантоми її колишніх хлопців.
А от головну чоловічу роль виконав Михайло Пшеничний. В епізодичних ролях також з’являться Володимир Горянський,
К и р и л о Д и ц е в і ч , Ол е к с а н д р П о п о , Д м и т р о Го л ь д м а н т а і н ш і . П р е м ’ є р а ф і л ь м у з а п л а н о в а н а н а 2 0 1 9 - й р і к .

«СВІНГЕРИ-2» – У РОБОТІ

УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ F FILMS У КОПРОДАКШЕНІ З ЛАТВІЙСЬКОЮ PLATFORMA FILMS ПОЧАЛА РОБОТУ
над продовженням фільму «Свінгери». У сиквелі герої комедії готуються до Нового року й у святкову ніч прагнуть здійснити свої
сексуальні бажання. «Свінгери-2» вийдуть на кіноекрани з 5 грудня, дистриб’ютором кінокартини стала компанія «Вольга Україна».
Акторський склад поповниться новими іменами, проте головних героїв, як і в першій частині, зіграють Михайло Кукуюк, Оля Полякова,
Вячеслав Довженко, Анна Саліванчук, Олексій Вертинський та Даша Астаф’єва. Цього разу автори обіцяють пікантну сцену між героїнями
Олі Полякової та Даші Астаф’євої, а от за яких обставин дві зірки опиняться в одному ліжку, можна буде дізнатися вже в грудні.

Р А Д А Д И Р Е К Т О Р І В F OX Р О З Г Л Я Н Е Н О В У П Р О П О З И Ц І Ю C O M C A S T
РАДА 21ST CENTURY FOX РОЗГЛЯНЕ ЗАЯВКУ COMCAST НА СУМУ 65 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ
СТОСОВНО КУПІВЛІ БІЛЬШОЇ ЧАСТИНИ ЇЇ ФІЛЬМІВ І ТЕЛЕВІЗІЙНИХ АКТИВІВ, – ПІДТВЕРДИЛО VARIETY.

КОМПАНІЯ COMCAST ВТРУТИЛАСЯ В ПЛАНИ WALT DISNEY COMPANY ПРО КУПІВЛЮ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ ФОКС В УГОДІ
Н А С У М У 5 2 ,4 М І Л Ь Я РД А ДОЛА Р І В . РА Н І Ш Е C O M C A S T В Ж Е Н А М А ГА ЛА С Я КУ П И Т И КІНО- І ТЕЛЕВІЗІЙНІ АКТИВИ
F OX , К ОЛ Е К Ц І Ю БРЕ НД І В І Л ЕЙ БЛІВ , Д О Я КО Ї У В ІЙ Ш ЛИ 2 0 T H C E N T U R Y F O X , F O X B R O A D CA S T I NG І FX , П Р О Т Е В І ДІ З В А ЛА
ПРОПОЗИЦІЮ ЧЕРЕЗ ПОБОЮВАННЯ, ЩО РЕГ УЛЯТОРИ НЕ ПОГОДЯТЬ УГОДУ. ЗАРАЗ ЖЕ ЦЕ БУДЕ ТЕМА НОМЕР ОДИН НА ЗБОРАХ.
П О Ш Т О В Х О М Д О ТА К О Г О К Р О К У С ТА Л О Н Е Д А В Н Є Р І Ш Е Н Н Я С УД У , Щ О В І Д Х И Л Я Є А Н Т И Т Р Е С Т О В І П Р Е Т Е Н З І Ї І П Р О К Л А Д А Є Ш Л Я Х
ДЛЯ AT & T, ЩОБ КУПИТИ TIME WARNER. ПРИНАЙМНІ МЕДІАКОМПАНІЯ СПОДІВАЄТЬСЯ ПІДНЯТИ ЦІНУ І ЗМУСИТИ ГОЛОВНОГО КОНКУРЕНТА –
W A L T

D I S N E Y

C O M P A N Y

–

З А П Л А Т И Т И

ОГОЛОШЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ

Б І Л Ь Ш Е

З А

А К Т И В И

2 1 S T

C E N T U R Y

F O X .

ФЕСТИВАЛЮ В ANNECY-2018

Напівавтобіографічна історія Дениса До «Фунан», спрямована проти жорстокого царювання
терору
«червоних кхмерів», зайняла верхню позицію Cristal для художніх фільмів на кінофестивалі в Annecy.
НОРА ТУМІ з «The Breadwinner» здобула аж три нагороди, включаючи приз Annecy Audience, премію журі
фестивалю і премію глядачів. НІЄНКЕ ДЮТЦ, представник школи анімації Фландрії, з кінокартиною «Bloeistraat 11»
отримав найвищу нагороду Cristal за короткий фільм.

ЗБІЛЬШЕННЯ ГУБ, ВИЛИЦЬ ЗАПОВНЕННЯ НОСОГУБНИХ СКЛАДОК
ЗАПОВНЕННЯ НОСОСЛІЗНОЇ ЗМОРШКИ
МЕЗОТЕРАПІЯ БІОРЕВІТАЛІЗАЦІЯ
БОТУЛІНОТЕРАПІЯ ПЛАЗМОТЕРАПІЯ ЛІКУВАННЯ ГІПЕРГІДРОЗУ
ДНІПРО | КИЇВ | ХАРКІВ | ЛЬВІВ | ОДЕСА

тел.: 093 218 89 95
rnachkebiya@gmail.com
фото робіт: dr_roxi_

40

ПРОЕКТИ

ПЕРЕДЧУТТЯ

ГАРЕТ ДЖОНС

РЕЖИСЕР: В' ячеслав К риштофович
АВТОР СЦЕНАРІЮ: А натолій К рим
ПРОДЮСЕР: А ндрій Є рмак
У РОЛЯХ: С таніслав Б оклан , Л ариса Р уснак , К сенія Н іколаєва , О лександр Т окарчук ,
І рина Б енюк , С ергій П ащенко та Є вгенія М уц

ЖАНР: історичний трилер
РЕЖИСЕР: А ґнєшка Г олланд
АВТОР СЦЕНАРІЮ: А ндреа Х алупа
ПРОДЮСЕРИ: К лаудія С мея , С таніслав Д зідзіч , Є гор О лесов , А нгус Л амонт , А ндреа Х алупа
ОПЕРАТОР: Т омаш Н аумюк
У РОЛЯХ: Д жеймс Н ортон , В анесса К ірбі , П ітер С арсгаард , Д жозеф М оул , К еннет К ренем , Я ків Т каченко ,
О лег Д рач , В олодимир Ф едорук , А нна Ш айдюк , А настасія Ч ала , А ліна К овальська та інші
ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМАХ: О лександра С тазько
ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВНИК: Г жегож П іонтковський
КОМПОЗИТОР: А нтоні К омаса -Л азаркевич
ПРЕМ’ЄРА В УКРАЇНІ: 2019
ВИРОБНИЦТВО: F ilm P rodukcja , K inorob , C rab A pple F ilm , FILM.UA G roup

Зовнішні події фільму розгортаються в містечку N, але набагато
важливішими є процеси, що вирують у душах головних героїв – чоловіка, що
пішов з життя, двох його жінок, сина та близького друга померлого, його
доньки, судді та його дружини. Кожен з них шукає відповіді на власні
головні питання, проте шукає їх зовні, у соціумі, в інших. А тому – не
знаходить.
Ще один міській дивак – Годинникар. Це прізвисько він отримав від
місцевих за чудернацький вигляд та поведінку, адже його пристрасть –
годинники та експерименти з часом. Відчуття тривоги та неспокою розлите
просто неба. Щось має статися... І, врешті-решт, стається. На горизонті
з’являються військові кораблі. Одного ранку вони повертають дула своїх
гармат у бік міста. Передчуття тривоги набуває реальних обрисів загрози.

«ПТАХ ДУШІ»

(РОБОЧА НАЗВА)

ЖАНР: біографічна драма , трилер
РЕЖИСЕР: Р оман Б ровко
АВТОРИ СЦЕНАРІЮ: С ергій Д зюба і А ртемій К ірсанов
ПРОДЮСЕР: А ртем Д енисов
ОПЕРАТОР: К остянтин П ономарьов
У РОЛЯХ: Д митро Я рошенко ( у ролі В асиля С туса ), О лег М асленніков , В італій С алій , Є вгенія Г ладій ,
К арина Ш ереверова , К атерина В ишнева , Д іана Р озовлян та інші

CINEMA УКРАЇНА №19.2018

У 1933 році валлійський репортер Гарет Джонс шукає свою наступну велику
історію. Останні новини приводять його до Москви, де він знайомиться з
журналісткою Адою Брукс. Ада відкриває йому очі на «радянську утопію»,
яка не має нічого спільного з реальністю. І Гарет, попри смертельні
погрози, розпочинає своє розслідування. Переховуючись від спецслужб СРСР,
крок за кроком він розкриває правду про трагедію українського народу:
голодомор, жорстку цензуру, змову та масові репресії. Саме його викриття
згодом стануть підґрунтям для роману «Колгосп тварин» Джорджа Орвелла.

«Птах душі» – це метафорична історія про трагічну й загадкову смерть
найпотужнішого поета-шістдесятника, правозахисника, Героя України Василя
Стуса та його боротьбу з радянською системою. Події фільму розгортаються
під час останньої спроби КДБ спокусити поета химерною «свободою».
Василь Семенович Стус – український поет, перекладач, прозаїк,
літературознавець, правозахисник. Один з найактивніших представників
українського культурного руху шістдесятників. Лауреат Державної премії
ім. Т. Шевченка (1991), Герой України (2005, посмертно).
За власні переконання щодо необхідності збереження й розвитку української
культури зазнав репресій з боку радянської влади, його творчість була
заборонена, а він сам був двічі засуджений до тривалого перебування в
місцях позбавлення волі, де й загинув 1985 року.

МОЇ ДУМКИ ТИХІ
ЖАНР: іронічна трагікомедія
РЕЖИСЕР ТА АВТОР СЦЕНАРІЮ: А нтоніо Л укіч
ПРОДЮСЕРИ: А лла Б єлая та Д митро С уханов
У РОЛЯХ: І рма В ітовська , А ндрій Л ідаговський
Завдання головного героя стрічки – записати голос дуже рідкісного птаха
в закарпатських горах. І оскільки інформації в Інтернеті мало, то пошуки
він починає саме із зоологічного музею. Тут герой сподівається знайти
відповідь, куди йому їхати й де шукати.
Це фільм про взаємини матері й сина, про батьків і дітей, де порушуються
теми, у яких немає конкретного розв’язання.
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СЕРГІЙ ЛАВРЕНЮК:

«ПОТЕНЦІЙНО ВІТЧИЗНЯНИЙ ФІЛЬМ МОЖЕ ЗІБРАТИ
МІЛЬЙОН ГЛЯДАЧІВ В УКРАЇНСЬКИХ КІНОТЕАТРАХ»
ЦЬОГОРІЧ У ВІТЧИЗНЯНИХ КІНОТЕАТРАХ ВИЙДЕ ТРИ
ФІЛЬМИ, ПРОДЮСЕРОМ ЯКИХ Є СЕРГІЙ ЛАВРЕНЮК.
16 СЕРПНЯ СТАРТУЄ ПРОКАТ ДРАМИ «ЖІНКА НА
ВІЙНІ». СТРІЧКА РОЗПОВІДАЄ ПРО МУЖНЮ МЕШКАНКУ
ІСЛАНДСЬКОЇ ПРОВІНЦІЇ, ЯКА ВІДЧАЙДУШНО БОРЕТЬСЯ
З АЛЮМІНІЄВИМ ЗАВОДОМ ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ
Й ВСИНОВЛЮЄ ДИТИНУ З УКРАЇНИ. КІНОКАРТИНА
ЗДОБУЛА ЧОТИРИ НАГОРОДИ НА КАННСЬКОМУ
КІНОФЕСТИВАЛІ, У ПРОГРАМІ «ТИЖДЕНЬ КРИТИКИ»,
ВИЙШЛА В ПРОКАТ У ФРАНЦІЇ ТА ІСЛАНДІЇ (КРАЇНИКОПРОДЮСЕРИ СТРІЧКИ) І ВІДКРИЛА 9-Й ОДЕСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ. 20 ВЕРЕСНЯ
РОЗПОЧНУТЬСЯ ПОКАЗИ ДРАМИ «КОЛИ ПАДАЮТЬ
ДЕРЕВА», ЩО ПРИСВЯЧЕНА МОЛОДИМ ЛЮДЯМ, ЯКІ
НАМАГАЮТЬСЯ ВІДСТОЯТИ ВЛАСНУ СВОБОДУ
В ЖОРСТКИХ УМОВАХ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОВІНЦІЇ. А НА
27 ГРУДНЯ ЗАПЛАНОВАНА КОМЕДІЯ «11 ДІТЕЙ З МОРШИНА»,
У ЦЕНТРІ ЯКОЇ – ПІДЛІТКИ, ЩО РОЗРОБЛЯЮТЬ АФЕРУ
СТОРІЧЧЯ. ПРО ТЕ, НАСКІЛЬКИ НЕПРОСТИМ БУВ ШЛЯХ
ЦИХ ФІЛЬМІВ НА ШИРОКІ ЕКРАНИ ТА ЧОМУ ПРИЙДЕШНЯ
ОСІНЬ МОЖЕ СТАТИ ПОВОРОТНОЮ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ
КІНОІНДУСТРІЇ, VGL CINEMA РОЗПОВІВ СЕРГІЙ ЛАВРЕНЮК.
СЕРГІЙ ЛАВРЕНЮК
У 2016 році дебютував з повнометражною стрічкою «#SelfieРarty».
До приходу в кіноіндустрію протягом 25 років займався бізнесом.
Ресторатор. Співвласник телеканалу «Сонце», генеральний продюсер
кінокомпанії Solar Media Entertainment. З 2017 року Сергій Лавренюк —
член Правління Української кіноакадемії. Два роки поспіль його фільми
беруть участь у конкурсі Каннського кінофесту (минулоріч — «Лагідна»
Сергія Лозниці). У 2017 році його комедія «DZIDZIO Контрабас»
стала одним з небагатьох вітчизняних фільмів, що повністю окупився
у кінотеатральному прокаті. За інформацією кількох джерел, комерційно
успішним став і «#SelfieРarty».

КРУПНИЙ ПЛАН

— «Жінка на війні» — це ісландський фільм, що знімався в копродукції з Україною. Як виникла така досить несподівана співпраця зі скандинавською країною?
— Незважаючи на значну територіальну віддаленість Ісландії та України, ми дуже
близькі своїм культурним корінням та етносом. Про проект «Жінка на війні» мені впер
ше розповіла продюсер Маріанн Слот, з якою ми раніше співпрацювали над кінокар
тиною «Лагідна» Сергія Лозниці. Спочатку цей фільм планували знімати в копродукції
з Болгарією, адже європейці знали, що в цій країні зручно організувати виробничий
процес. А я переконав їх, що в нашій країні також можна організувати зйомки на най
вищому рівні. Українська частина зйомок проходила в Київській області (Українка,
Броварський район, Паркова алея в столиці тощо), а сцени на заводі фільмувалися на
Дніпровському меткомбінаті. Отримати дозвіл на те, щоб знімати там, було надзви
чайно важко. Проте в результаті наші закордонні колеги відзначили, що у Європі вони
б ніколи не отримали можливість фільмувати на подібному заводі. Вони були просто
в захваті від цього. Дівчинка, яку всиновлює головна героїня, за сюжетом — з Дружків
ки (Донецька обл.), що наразі підконтрольна Україні. Війна забрала всіх її рідних.
— Головна героїня стрічки — диригентка. І всі свої емоції вона передає мовою музики. На екрані це відображається уявними музикантами, що постійно супроводжують протагоністку.
— Музика — свого роду головний герой фільму. Коли головна героїня дізнається про
те, що отримала право на всиновлення дівчинки з України, вона одразу уявляє трьох
співачок з нашої країни, які виконують народні пісні про материнство.
— Режисером «11 дітей з Моршина» є Аркадій Непиталюк, який у попередніх двох
своїх фільмах «Припутні» та «Кров’янка» дуже колоритно використав суржик.
А якою мовою розмовлятимуть герої цієї кінокартини?
— Тут буде українська, місцеві діалекти, а також трохи російської та суржику. Проте
останній не буде носієм культурного контексту. Я проти того, щоби суржик позиціо
нувався як віддзеркалення української культури.
— Ключові ролі в цьому фільмі Ви доручили не тільки відомим акторам (Аді Роговцевій, Володимиру Горянському, Людмилі Смородіній та ін.), а й ексцентричному
столичному бізнесмену Гаріку Корогодському, телеведучим Анатолію Анатолічу та
Олександру Скічку, музиканту Сергію Бабкіну та його дружині. Як добирався такий строкатий колектив?
— Коли я дивлюся на цей кастинг, то починається легке тремтіння від думки, як усі
вони об’єднаються в нашому проекті. Проте все рухається за задумом. Бюджет філь
му — невеликий, тож гонорари — невисокі. Знімаємо ми швидко, стисло, і в ідеалі
зірка, що приходить у наш фільм, має бути зацікавлена у взаємній промоції. Ми піді
брали акторів, які розділяють ідею нашої стрічки й погодилися зніматися не тільки
заради заробітку. Окрім того, ми провели масштабний кастинг дітей у Києві та Льво
ві. З кількох тисяч поданих заявок на зйомки у стрічці ми так і не змогли відібрати
лише 11 дітей — у результаті вийшло більше. Сам Моршин ми покажемо у фільмі
трохи красивішим, ніж він є насправді. Нам наразі дуже не вистачає простих добрих
затишних історій на широких екранах. Цей фільм буде орієнтований як на дітей, так
і на дорослих. Це запорука його комерційного успіху.
— Починаючи з осені вийде ціла низка українських прем’єр, сюжети яких обертатимуться навколо дітей: «11 дітей з Моршина» Непиталюка, «Коли падають дерева» Нікітюк, «Бобот» Ксьонди, «Фокстер і Макс» Матешка, «Поліна» Барко… Чому
сформувалася така хвиля?
— Це один із продюсерських фокусів, що сприяє підвищенню бокс-офісу. Поява
у фільмі дитини схиляє глядача на перегляд і налаштовує його на позитивний лад.

До того ж діти — набагато більш вдячні глядачі, ніж дорослі — вони можуть про
бачити більше, ніж дорослі.
— Моршин у багатьох асоціюється з відомим виробником питної води. Чи
не причетний він до створення фільму?
— Ми намагалися достукатися до цієї компанії. Проте рівень довіри до українсько
го кіно поки що зовсім невисокий, тож вони не погодилися на співпрацю. Реклама
у вітчизняних фільмах з’являється несистемно. А в нашій стрічці буде небагато
дуже ненав’язливої джинси.
— З одного боку у Вашій фільмографії — фестивальні драми «Лагідна» і «Жінка на
війні», а з іншого — розважальний мейнстрим «11 дітей з Моршина» і «DZIDZIO
Контрабас». Дуже широкий діапазон жанрів.
— Я люблю і артхауз, і популярне кіно. Моя мета — звести ці два вектори творчості
в один. Як це вдалося, наприклад, авторам стрічки «Сікаріо» Дені Вільньова. Це дуже
напружений детективний бойовик, у якому буквально кожен епізод виконаний на
високому художньому рівні.
— Своїй дружині Олені ви зазвичай доручаєте у фільмах персонажів, які за сюжетом тягнуть на себе негатив. Чому?
— Я майже впевнений, що негативні персонажі запам’ятовуються більше, ніж пози
тивні. Наприклад, у фільмах про Бетмена на мене найбільше враження справляє саме
Джокер. Поганці протистоять усьому світу — це набагато складніші й більш самотні
персонажі. Їм хочеться співчувати.
— Два роки тому Ви говорили, що верхня межа бюджету вітчизняного фільму,
який міг би окупитися тільки за рахунок вітчизняного ринку, становить приблизно $200 тис.
— По сьогодні ця сума майже не змінилася. За ці гроші можна швидко зняти комедію
або хорор без складних технічних та кінематографічних засобів, акробатичних при
йомів. А якщо розширювати жанровий діапазон та ускладнювати якість стрічки, то
бюджет досягне $500 тис. — $1 млн.
Натомість сьогодні українське кіно не збирає на нашому ринку поки що більше
$1 млн (або 350 тис. глядачів). Однак потенційно в Україні значно більше гляда
чів. Протягом цієї осені, коли вийде ціла низка вітчизняних прем’єр, ми побачимо,
скільки глядачів можуть зібрати в кінотеатрах наші стрічки. Гадаю, їх кількість може
дотягти 1 млн. Якщо мої очікування справдяться, то будуть підстави говорити, що
в нашій країні можна вийти в нуль зі стрічкою бюджетом $1 млн.
— А додаткові збори за рахунок легальних інтернет-показів не працюють?
— Звичайно, ні. «DZIDZIO Контрабас» ми виклали на YouTube одразу після телевізій
ного релізу. Хоча за день до цього стрічка вже втекла в мережу. Тим самим ми спробу
вали привчити людей, що в мережі є безкоштовний легальний продукт. А наступний
наш фільм ми плануємо розмістити на умовах, що його можна буде переглянути за
символічну плату.
У нашої кіноіндустрії є великий потенціал для того, аби стати повноцінним біз
несом. Багато хто сьогодні намагається вийти спочатку на європейський ринок,
а вже потім реалізуватися в Україні. Це абсолютно неправильна стратегія. Вітчизня
не кіно не буде добре конвертуватися в Америці чи Європі. Основним орієнтиром
для нас має бути саме вітчизняний ринок. Багато хто нарікає на пасивність вітчиз
няного глядача. Проте якщо б виходило більше фільмів, що розповідали близькі
нам історії, то глядачі почали б частіше відвідувати кінотеатри.
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СВОЄ КІНО

СВЯТКОВІ МЕЛОДІЇ РІЗДВЯНОГО ФЕНТЕЗІ
«ТІЛЬКИ ДИВО»
ЗАВЕРШУЄТЬСЯ РОБОТА НАД УКРАЇНСЬКИМ ФЕНТЕЗІ «ТІЛЬКИ ДИВО»,
ЩО МАЄ ВИЙТИ НА ЕКРАНИ У 2019 РОЦІ. У РІЗДВЯНІЙ КІНОСТРІЧЦІ
ЗВУЧИТЬ МАЙЖЕ 30 МУЗИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ НА БУДЬ-ЯКИЙ ЛАД
У ВИКОНАННІ ЗІРОК ВІТЧИЗНЯНОЇ СЦЕНИ. ПОДІЇ ФІЛЬМУ
РОЗГОРТАЮТЬСЯ В ПЕРЕДДЕНЬ СВЯТА МИКОЛАЯ. ЮНАК СЕВЕРИН ТА
ЙОГО СЕСТРА АНІКА ПРАГНУТЬ ВРЯТУВАТИ ХВОРОГО БАТЬКА, ЗАДЛЯ
ЧОГО ДОЛАЮТЬ НИЗКУ ПЕРЕШКОД ТА ПОТРАПЛЯЮТЬ У ВИР ПРИГОД. НА
ЇХНЬОМУ ШЛЯХУ ТРАПЛЯЮТЬСЯ ДИВОВИЖНІ ПЕРСОНАЖІ ТА СПРАВЖНІ
ВИПРОБУВАННЯ, ВИЙТИ ПЕРЕМОЖЦЕМ З ЯКИХ ЇМ ДОПОМОЖЕ СИЛА
ЛЮБОВІ ДО БЛИЗЬКОЇ ЛЮДИНИ. РЕЖИСЕР-ПОСТАНОВНИК ОЛЕНА
КАРЕТНИК ЗРОБИЛА В ЦІЙ СТРІЧЦІ АКЦЕНТ НА МУЗИЧНОМУ СУПРОВОДІ
БУКВАЛЬНО КОЖНОГО ЗНАКОВОГО ЕПІЗОДУ. ВОНА РЕТЕЛЬНО ВІДІБРАЛА
САУНДТРЕКИ, ЧУТТЄВО ПОЄДНАВШИ РИТМИ ПОП-МУЗИКИ ЗІ СТРОКАТИМ
ДЖАЗОМ ТА СИМФОНІЧНИМ МАСШТАБОМ КЛАСИКИ. ЕКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ
VGL CINEMA МУЗИКАНТИ РОЗПОВІЛИ, ЯК СТВОРЮВАЛИСЯ МЕЛОДІЇ ДО ЦІЄЇ
СТРІЧКИ І ЯКУ РОЛЬ ВОНИ ВИКОНАЛИ В ЇЇ КАЗКОВОМУ СЮЖЕТІ.

СВОЄ КІНО

Співачка Illaria:
— У фільмі я виконую українську народну колискову «Ой, ходить сон коло
вікон». Свою інтерпретацію цієї композиції я випустила раніше в альбомі
«13 місяців». Це було ще до того, як почалася робота над стрічкою. Коли
режисер почула цю пісню, то сказала, що саме вона без жодних змін має
звучати в цьому фентезі. У результаті мене запросили на роль доброї
Феї Сновидінь. Вона з’являється в місті вночі й приносить людям красиві
сни.
У цьому епізоді показують вікна будиночків, через які ми бачимо, як
кожна людина займається своїми справами. Моя героїня наливає чарівну
олію в казкові ліхтарі й запалює їх. У цьому їй допомагає ліхтарник,
якого зіграв мій чоловік — для нього це була перша роль у кіно.
Це надзвичайно романтичний епізод — дія розгортається дуже повільно
й навколо нас лірично кружляє сніг.

Кавер-дует B&B:
— У цій стрічці ми зіграли вуличних музикантів, що радують мешканців
Ніколас-Сіті. Коли ми з’являємося — містяни святкують Різдво й усюди
панує світла атмосфера. Ми виконуємо композицію «Щедрик» у авторській
обробці.
Це наш перший досвід роботи в повнометражному кіно. Зйомки епізодів з нашою
участю тривали шість днів і відбувалися в Буковелі, де спеціально для
стрічки було побудовано казкове місто. У цей час температура опускалася
до -25 градусів, йшов сніг, а знімальні зміни затягувалися до середини
ночі. Наші дерев’яні інструменти, звичайно, трохи постраждали від такої
погоди. Однак ми не жалкуємо, адже це все заради якісного фільму.

Співачка Lama:
— У цій кінокартині я мандрую серед крижин на вітрильнику разом з головним
героєм, який дуже поспішає врятувати батька, та іншими персонажами. Однак човен
потрапляє в аварію і починає тонути. Саме в той момент з’являюсь я в образі Феї
Льоду й виконую пісню «Привіт, привіт». Команда «Тільки Диво» звернула увагу
на цю композицію в моєму репертуарі через те, що текст у приспіві ідеально
підходить до цієї сцени. На вітрильнику я з’являюсь у компанії чоловіка, який
в реальному житті є моїм гітаристом.
Я зовсім не адаптувала пісню під цей фільм. Дивно, коли я тільки писала цю
композицію, у мене було відчуття, що вона могла б стати ідеальним саундтреком.
Про фільм «Тільки Диво» на той момент ще не йшлося.
Це моя перша акторська робота в повнометражному кіно. Так склалося, що
в дитинстві я мріяла зіграти в кіно саме Снігову Королеву. Я зачитувалася
казкою про цю холодну й ефектну героїню й на той час просто марила цим образом.
Минули роки, і якось так склалося, що мені доручили виконати роль Льодової
Феї. Тому я була дуже органічною в цьому образі.
Зйомки моїх епізодів тривали три дні. Це був надзвичайно продуктивний період.
Сцена з човном, що тоне, мені нагадала фільм «Титанік», у якому судно так само
стає вертикально перед тим, як піти під воду.

Лірник «Р-Джаз Оркестру»
Олексій Кабанов:

Композитор Дмитро Коновалов:

— Ми вже давно співпрацюємо з композитором Дмитром Коноваловим, це мій
духовний побратим. У свою чергу його творчі замисли співзвучні з ідеями
режисера фільму. Остаточна версія саундтреку буде записуватися в серпні.
А доти кожна композиція продовжує вдосконалюватися. Не можу сказати, що
музику до цього фільму можна охарактеризувати саме як фентезійну. Як
відомо, у кожній казці є тільки частка казки, а все інше — істина. Адже
казки звертаються до головних людських якостей. Вони апелюють до любові,
добра і справедливості, спонукають до того, щоб людина перемогла зло
в самій собі й здолала його навколо себе. Тож «Тільки Диво», хоч і належить
до жанру фентезі, але насправді це надзвичайно реалістичний фільм, адже
в ньому зроблена ставка на загальнолюдські цінності. Відповідно і музика
в цій картині — максимально правдива, адже вона пробуджує реальні почуття
живих людей, а також доповнює й посилює образ кожного персонажа.

— Основна композиція цього фільму має назву «Відкриття». Вона була написана ще
у 2010 році. Протягом перших років цей саундтрек виконувався декілька разів.
Приблизно у 2012-му я зіграв цю мелодію в Києво-Печерський Лаврі, де її й почула
вперше Олена Каретник. Саме тоді ми почали обговорювати, який має бути саундтрек
у цій стрічці. І протягом наступного року я написав для неї ще кілька творів.
Згодом ми почали включати ці композиції у різдвяні концерти, що проходять на
Софійській площі у Києві. Тобто музика почала жити своїм життям ще до того,
як стартували зйомки фільму. Загалом я написав для «Тільки Дива» майже 20
композицій. Кожна з них навіює казкову атмосферу. Коли я працював над цією
музикою, то намагався, щоб вона не була схожа на голлівудські саундтреки. Я
хотів, щоб вони зберегли відлуння української і російської романтичної школи.
Проте режисер скерувала мене на те, щоб додати в ці мелодії більше драматизму
й епічного розмаху.

Композитор Світлана Коробочкіна:
— У стрічці я граю тітоньку головної героїні фільму Ельзу. Один
з епізодів розгортається в Будинку Бургомістра, де стоїть різдвяна
ялинка, навколо якої водять хоровод. Саме в цьому фрагменті стрічки моя
героїня виконує веселу дитячу пісню «Я маленьке оленятко». Це моя давня
композиція. Спеціально для фільму ми трохи змінили текст пісні (слова
написав Володимир Чернишенко), щоб вона краще підходила під антураж.
Виконую я її на фісгармонії. Ми спеціально обрали саме цей інструмент,
щоб підкреслити екзотику стародавності «Тільки Дива».

Кінокомпанія Kazka Production
Виробництво ігрових фільмів для дитячої
та сімейної аудиторії.
+3 8066 313 1544
www.onlymiracle.com.ua
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Диригент симфонічного оркестру Микола Лисенко:

— У кінокартині прозвучить дві
композиції з репертуару нашого
колективу, який з’являється в образі
музикантів з шинку «Гольфстрім».
Ми граємо на стародавній гітарі,
скрипці, перкусії, блок-флейті, а
свої партії я виконував на колісній лірі. Це такий середньовічний інструмент.
Мажорна оптимістична музика авторства Анджея Позняка, яка виконується
в джазово-етнічному стилі, підсилює казкову атмосферу стрічки. Нас навіть
не довелося дуже гримувати для фільму, адже всі ми й без того бородаті та
з довгим волоссям.
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МЕЙНСТРИМ
СТИЛЬ ОДЯГУ ВІД АЙНИ ГАССЕ НЕ ПЕРШИЙ РІК РОЗБУРХУЄ
УЯВУ УКРАЇНСЬКИХ МОДНИЦЬ. ЙОГО ГЕОМЕТРИЧНА
ДОВЕРШЕНІСТЬ ВКУПІ З РОМАНТИЧНОЮ НЕДБАЛІСТЮ
СПРАВЕДЛИВО ЗАВОЙОВУЄ СЕРЦЯ ЗІРОК ШОУ-БІЗНЕСУ ТА
ПРЕДСТАВНИЦЬ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ, ДЛЯ ЯКИХ ВПІЗНАВАНИЙ
ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ Є ВАЖЛИВИМ ІНСТРУМЕНТОМ
РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СЕБЕ. СЬОГОДНІ ПРАЦЬОВИТА ДИЗАЙНЕРКА
НЕ ОБМЕЖУЄ СЕБЕ ОДНИМ СУВОРО ВИВІРЕНИМ КОЛОМ
ІНТЕРЕСІВ. ЯК І БАГАТО ВІДОМИХ КУТЮР’Є, АЙНА УСПІШНО
СПРОБУВАЛА СВОЇ СИЛИ В КІНО. ЇЇ ЗАПАМОРОЧЛИВО
КРАСИВІ КОСТЮМИ В СТИЛІ 17 СТОЛІТТЯ МОЖНА БУДЕ
ПОБАЧИТИ У ФЕНТЕЗІ-ФІЛЬМІ «ТІЛЬКИ ДИВО» (РЕЖИСЕР
ОЛЕНА КАРЕТНИК). ДЛЯ КІНОКАРТИНИ ГАССЕ СТВОРИЛА
МАЙЖЕ ПІВТИСЯЧІ КОСТЮМІВ, 300 З ЯКИХ – РУЧНОЇ
РОБОТИ. VGL CINEMA ПОСПІЛКУВАЛИСЯ З ДИЗАЙНЕРКОЮ
ПРО КРОПІТКУ РОБОТУ НАД ФІЛЬМОМ, ЇЇ ТАЄМНІ ХОБІ ТА
МАЙБУТНІ МОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ.

АЙНА ГАССЕ:
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– Минулий рік видався для Вас надзвичайно плідним: вперше за 2 роки Ви
представили колекцію прет-а-порте на Ukrainan Fashion Week і як художник
по костюмах долучилися до зйомок фентезі-фільму «Тільки Диво». Як все
встигли й чи не заважала робота над фільмом створенню колекції або навпаки?
– Насправді для мене це невелике навантаження, адже кожного року я планово створюю дві колекції. Окрім цього, у мене клієнти та проекти. Я створюю
одяг для корпоративних замовників та вистав.
Що стосується роботи над фільмом, то головне було вкластися в терміни
й графік зйомок. Я не мала права підвести команду, тому що все було розплановано на 7 місяців вперед. Щотижня мені надсилали чітке завдання,
де вказувалося, скільки костюмів необхідно створити. Тож обмеження в
часі тримало мене в тонусі. Але все одно, це надзвичайно чудово! Це моя
професія, яку я дуже люблю, тому під час роботи над фільмом я почувала
себе на своєму місці.
– Як потрапили до проекту і чи мріяли колись спробувати себе в такому
амплуа?
– Як художник по костюмах я вже працювала в театрі з Віталієм Малаховим (Айна створювала костюми для вистави Малахова «Лебедине озеро.

Сутінки». – Прим. ред.). Він давав мені повну творчу свободу, і це був ні з
чим незрівнянний екстаз. А ось в кіно це мій перший досвід. Я одразу погодилася на пропозицію Олени Каретник. Ми почали працювати заздалегідь, ще
до того, як почали надходити гроші в бюджет. Разом обговорили всі сцени,
особливо найважливіші. До початку зйомок фільму в мене були готові практично всі ескізи. Очікуємо, що фільм матиме неабиякий резонанс, і на нього
звернуть увагу не тільки в Україні, а й за кордоном.

– Одяг Вашого бренда в Україні особливо люблять бізнес-леді та
представниці політичної еліти. Лаконічність геометричних мотивів і недбала елегантність до вподоби сучасній жительці великого міста. Для майбутнього ж фільму необхідні були костюми у стилі 17 століття. Де і як
надихалися на їх створення?
– Так, це початок 17 століття. Про костюм цієї епохи відомо не так уже й
багато. Звичайно, я вивчала історію костюма в інституті, тож мала уявлення, з яких саме джерел брати інформацію. Дуже мені допомогла бібліотека
ім. Вернадського, де зберігається найбільша кількість репродукцій цього
періоду. Шкода, що їх не видають на руки й забороняють копіювати. Не
було іншого вибору, як тільки замальовувати від руки. Але потім ми з

Оленою Каретник дійшли висновку, що все ж таки створюємо казку, тому не
повинні робити костюми суто історичними. Вона надихнула мене врахувати
особливості того століття – широкі спідниці, багатошарові під’юбники, корсети, але не забувати, що кожен наш герой – насамперед індивідуальність. Тому
ми відійшли від історичності й створювали для кожного героя унікальний костюм. Звичайно, потрібно було дуже багато разів перечитати сценарій, щоб
зануритись у настрій та особливості характеру кожного персонажа, і з огляду
на це створювати їх образи. Тож все, що я дізналася про історію тогочасного
костюма, одночасно спрощувало й ускладнювало мені завдання. Наприклад,
мені дуже хотілося задіяти тогочасні капелюхи, бо вони надзвичайно красиві,
але режисерське бачення було іншим.
– Для фільму Ви створили приблизно півтисячі костюмів, 300 з яких – ручної
роботи. Розкажіть, будь ласка, про свою команду, яка допомогла втілити такий великий задум. Чи були серед них фахівці з Вашого будинку моди?
– Так, звичайно, кожен костюм пройшов через наш салон. На першому етапі затверджували ескізи та матеріали. Олена Каретник дуже педантична та
вимоглива до деталей. Дрібниці, які, на мою думку, могли залишитися непоміченими, під прицілом камер стають надзвичайно виразними. Тому ми затверджували все до останнього стібка на воланах. Щоб сучасна обробка одягу
була непомітною в кадрі, шви на лицьовій частині одягу декорували ручним
стібком або мереживом. У салоні ми робили викрійки та приміряли їх на акторів, потім усе це розбирали, підрізали та відправляли нашим підрядникам,
які все зшивали докупи. Декорування та завершальний етап обробок виконувалися тільки у нас в ательє. Технологічно складне вбрання, а також наряди
головних героїв виготовлялися лише у нас. У головних героїв було декілька
примірок, тому що дуже важливо було зрозуміти ступінь приталеності костюмів і корсетів. Майстрині нашого ательє (а вони дійсно із золотими руками),
виготовляли всілякі вишивки та плетіння. Вони й капелюхи прикрашали, і
пір’я з мереживом фарбували, тому що таких відтінків в Україні не знайдеш, а
часу їздити й купувати за кордоном у нас не було. Усе постійно змінювалося,
і ми не завжди розуміли, на коли необхідно підготувати костюми до тієї чи
іншої сцени. Нам тільки було відомо, що зиму ми знімаємо взимку, а літо залишаємо на кінець весни.
– У своїх колекціях Ви полюбляєте використовувати шкіру, мереживо,
трикотаж. Чи не почувалися обмежено у виборі матеріалів у рамках бюджету фільму?
– Навпаки, у мене була повна свобода. Також додав зручності той факт, що в
нас існувало розділення на героїв із заможних родин і більш скромних. Для
костюмів заможних персонажів ми використовували мереживо, оксамит, тафту, шовк і багато ручної роботи – усе це на екрані має шикарний вигляд. Є костюми, створені від початку до кінця руками. Наприклад, горжетки, у які вручну впліталося хутро. Ми вирішили не використовувати натуральне хутро, щоб
на казку не посипалася потім хвиля обурення. Усе хутро було штучними, і ми
його підстригали та підфарбовували, щоб було розмаїття відтінків. Я вважаю це
правильним рішенням. Також ми купували й брали в оренду вінтажні брошки з
напівдорогоцінним камінням, замовляли фурнітуру ручної роботи в стилі того
часу. Коли знімали співачку Ламу в ролі Феї Льоду, використовували каміння й
кристали. Створювали вишивки й корони в техніці ручного висікання. Дуже чудово все вийшло! Костюми для небагатих героїв ми шили хоч і з простіших, але
натуральних матеріалів – вовни, напіввовни та льону. Переглядаючи відзнятий
матеріал, помічаю багато моментів, які вживу мають абсолютно інший вигляд.
Десь зображення підсилює звучання тканини й обробки, десь навпаки – костюми помітно змінилися в кольорі, набули ще більш романтичного флеру. Особливо запам’яталася зйомка сцени в Будинку бургомістра під час свята Миколая,
де було багато дітей, які ніколи не носили історичних костюмів. Їх привчали за
декілька днів, щоб вони відчули їх габарити й вагу й рухалися природно. Враховуючи кілька спідниць, криноліни, декорування та ремені, їх костюми мали вагу
більше 5 кг. На примірках дітки навіть просили тримати їм спідниці – так було
важко. Але в кадрі все вийшло приголомшливо!
– «Тільки Диво» фільмували взимку, здебільшого в засніжених Карпатах.
Як часто мали змогу бувати на знімальному майданчику?
– Я була присутньою на перших етапах зйомок у Буковелі, якраз на розбитті
тарілки. Ми з командою приїхали, щоб зрозуміти, як все буде відбуватися. Це
була перша примірка основних героїв. Замерзли шалено, тому я на собі відчула,
як потрібно їх одягати. Весь верхній одяг ми пристосували так, щоб під нього
можна було підкласти утеплювач і штучне хутро, тільки так можна було зігріти

акторів. Під костюми вони вдягали термобілизну, гольфи, штани, підштаники,
у синтепоні вони б мерзли сильніше, тим більше було багато нічних зйомок, із
сильними морозами. Мені не можна було залишати ательє: якби я поїхала на
зйомки в Буковель, багато костюмів шилися б онлайн і якісь важливі нюанси
були б невраховані. На майданчику були костюмери, з якими ми весь час тримали зв’язок. Перед тим як віддати їм костюм, ми повністю одягали його на
манекен, робили фотографії, і відповідно до цього костюмери одягали акторів.
– Багато дизайнерів, від Коко Шанель до Жана-Поля Готье, неодноразово створювали костюми для культових фільмів. Чи хотіли б Ви продовжити створювати одяг для кіно? І якщо б мали вибір, одяг якої епохи хотіли
б відтворити?
– Ви знаєте, я про це навіть не думала. Але я знаю, що я як дизайнер можу
бути цінною тільки в костюмованому фільмі. Було б чудово взяти участь в
історичному фільмі про будь-яку епоху. А можливо, у дитячій чи сучасній кінострічці, де буде присутня мода. У тих картинах, де костюм відіграє важливу
роль. Побутові життєві історії мені нецікаві. Навіть коли створюю корпоративний одяг, розумію, що маю втілити в ньому те, про що мріє замовник, але
не може висловити словами. Тому я багато спостерігаю за людьми й підмічаю
індивідуальні риси, які необхідно втілити в костюмі. Я відкрита для будь-якої
роботи, тому що для мене цікавий насамперед сам дизайн. І у ювелірній справі, і в інтер’єрі також...
– Дизайн інтер’єрів та ювелірних виробів для Вас хобі чи частина роботи?
Як у цих сферах вдосконалюєте майстерність та втілюєте власний стиль?
– Зараз такий благословенний час, коли знання можна черпати онлайн, потрібне лише бажання й серйозне ставлення. Поверховість нічого хорошого не
принесе – потрібно серйозно вивчати кольоро- і світлобачення. У дизайні приміщень вважаю найважливішим і завжди намагаюся враховувати, як у тій чи
іншій зоні поводитиме себе сонце протягом дня. Ювелірні прикраси –це також
приватні замовлення. Наприклад, я розробляла дизайн золотої ручки з діамантами в стилі арт-нуво. Дуже вишукано вийшло! У нас в Україні не було можливості її створити, тому що був потрібен верстат з дуже тонким різьбленням.
Цю ручку за моїм ескізом збирали вже за кордоном. Взагалі, я мрію розробити
лінію подарунків для своїх VIP-клієнтів. Це можуть бути ручки, блокноти або
підставки для ручок, від яких ділова людина зможе отримати візуальне задоволення. Я теж люблю, коли на столі в мене стоїть щось особливе, до створення
чого людина доклала не тільки багато знань і праці, але й професіоналізм. Адже
професіонал постійно відточує майстерність, і цю майстерність помічають інші.
На мою думку, настає такий час, коли індивідуалізм буде важливішим за модні
тренди. Це простежується навіть у колекціях багатьох світових дизайнерів. Колекція об’єднана однією ідеєю, але на подіумі з’являються настільки розрізнені
моделі абсолютно немодельної зовнішності, у яких дизайнерам вдається підкреслити свої родзинки. Я думаю, що це тільки початок і все буде розвиватися з
божевільною прогресією. Я спостерігаю це за моїми замовниками. Раніше вони
приходили з журналом мод і показували, що хочуть. Тепер вони звертаються до
мене зі словами: «Придумайте щось абсолютно моє», і я працюю над тим, щоб
витягнути з людини те найглибше та індивідуальне, що потрібно висловити в
костюмі. Сучасна людина веде настільки активний спосіб життя, що якщо їй
буде некомфортно в цьому одязі або вона не буде впевнена, що він робить її
ще привабливішою – вона його не одягне. Сьогодні моє завдання як дизайнера
–перейти на цей шлях індивідуалізму. Мені самій нецікаво працювати, як раніше. Навіть в університеті нас навчали, що колекція повинна бути витриманою
в єдиному візуальному ряді. І ти робив цю колекцію, розвішував на вішаках,
дивився, а все таке однакове! Звичайно, колекція повинна бути об’єднана єдиним стилем, але якщо ти фахівець з почерком – по-іншому в тебе й не вийде.
– Чи слідкуєте за розвитком сучасного українського кіно? Які фільми
Вам подобаються?
– Останнім часом дуже активно почали знімати, трапляються й досить
глибокі фільми. Як дизайнер помічаю, що є стильна візуалізація. Справа в
тому, що я рідко запам’ятовую назви, але після фільму встаю з глядацького
крісла з гордістю від усвідомлення того, що це знято в Україні. Із зарубіжних
найулюбленіші «Будинок біля озера» з Кіану Рівзом (не знаю, скільки разів
уже його переглянула) та «Достукатися до небес». Серед майбутніх прем’єр
дуже чекаю на фільм «Монстри. Видіння» Андрона Кончаловського про
Мікеланджело. Підготовка цього фільму триває уже 8 років. Навіть знайшли
актора, який разюче схожий на Мікеланджело своєю неохайністю, харизмою
і мінливістю настрою.
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РЕЖИСЕР

СЕРГІЙ СКОБУН:

«ФІЛЬМ «ЛЕГЕНДА КАРПАТ» ВІДКРИВ СВІТУ КРАСУ УКРАЇНИ»
ЦІЄЇ ВЕСНИ ВІДБУЛАСЯ ПРЕМ‘ЄРА ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРИЧНОЇ СТРІЧКИ «ЛЕГЕНДА КАРПАТ», ЯКА РОЗПОВІДАЄ ПРО ПОДВИГИ ОЛЕКСИ ДОВБУША – ВАТАЖКА ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ
КАРПАТСЬКИХ ОПРИШКІВ У XVIII СТОЛІТТІ. ПІСЛЯ УСПІШНОГО ПРОКАТУ НА БАТЬКІВЩИНІ ФІЛЬМ БУЛО ПОКАЗАНО В КІЛЬКОХ ДЕСЯТКАХ КРАЇН. ЗАКОРДОННІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ВИРІЗНЯЛИСЯ ОРИГІНАЛЬНІСТЮ: КОЖНИЙ ПОКАЗ ОРГАНІЗОВУВАВСЯ ЯК ПИШНИЙ ПЕРФОРМАНС, ЩО СУТТЄВО ПІДВИЩИЛО БОКС-ОФІС КІНОКАРТИНИ.
ПРО ТЕ, ЯК ЗАРОБИТИ 10 % БЮДЖЕТУ ФІЛЬМУ ЗА РАХУНОК ОДНОГО-ЄДИНОГО ЙОГО ІНОЗЕМНОГО ПОКАЗУ, ЩО ТРЕБА ЗМІНИТИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ КІНОІНДУСТРІЇ, ЩОБ ВОНА
СТАЛА ПОВНОЦІННИМ БІЗНЕСОМ, ТА ЯК ПІДВИЩИТИ ІМІДЖ УКРАЇНИ ЗАВДЯКИ КІНОСТРІЧКАМ VGL CINEMA РОЗПОВІВ РЕЖИСЕР СЕРГІЙ СКОБУН.
– Головні ролі в повнометражній стрічці «Легенда Карпат» виконали музиканти Валерій Харчишин і Марія Яремчук. Чи надходять їм запрошення до участі в інших фільмах після зйомок у Вашій кінокартині?
– Валерія Харчишина запросили на зйомки повнометражної комедії, а також короткометражки, що знімалася в Ісландії. Щодо Марії в мене немає
інформації, але я переконаний, що в усіх учасників цього проекту буде багато пропозицій щодо участі у зйомках фільмів. Адже українське кіно стрімко
розвивається і йому потрібні нові обличчя, нові зірки.
– Під час зйомок використовувався одяг 200-250-річної давнини. Як
відомо, зйомки фільму – справа досить екстремальна, особливо коли в
ньому багато трюків і екшену, як у Вашій стрічці. Як вдалося зберегти це
вбрання неушкодженим?
– Дійсно, костюми й більшість реквізиту є історичною та культурною
цінністю. Під час зйомок ми дуже обережно обходилися з ними. А для бойових сцен спеціально пошили дублікати. На презентації стрічки в Північній
Америці актори були вбрані в оригінальні костюми. І представники
діаспори, що колекціонують такі речі, були просто в захваті від побаченого.
– У яких країнах глядачі вже мали змогу побачити «Легенду Карпат»?
– В Україні стрічка була показана у 180 кінотеатрах. Окрім того, вона демонструвалася у Великобританії, США, Канаді, Іспанії, Португалії, Південній
Кореї, Китаї, Ірландії та на Канарських островах. Далі на нас чекають Індія,
Нідерланди, Угорщина, Австралія, Нова Зеландія і Австрія. І це не остаточна
географія показів. Я не знаю, хто і з якої країни зателефонує або напише мені завтра з пропозицією показу фільму. Це постійна інтрига. А після прокатного турне
ми плануємо розмістити картину на світових інтернет-платформах.

А в Канаді ми демонстрували фільм у всесвітньо відомій Ванкуверській
кіноакадемії. Саме в ній здобули освіту автори таких голлівудських хітів,
як «Володар перснів», «Гра престолів», «Аватар» тощо. Там є традиція
розміщувати в коридорах інформацію про фільми, над створенням яких
працювали випускники цього закладу. Тож усі стіни обвішані постерами
всесвітньо відомих стрічок. На показі в Канаді було багато
північноамериканських кінопрофесіоналів, які були здивовані бюджетом
фільму. Після спілкування мене запросили прочитати лекції для канадських
студентів і поділитися власним досвідом. До речі, у канадських кіношколах
викладають тільки практики – ті, хто щось зняв сам або знявся в успішному
проекті. Теоретиків там не люблять, кажуть: «Зроби щось вдале і поділися
досвідом з нами».
Також великий інтерес до стрічки проявили представники діаспори. Було
приємно чути, що завдяки нашому фільму вони на пару годин перенеслися в
рідні краї, за якими часом сумують.
– Бюджет фільму досить скромний – $180 тис. Як Вам вдалося зняти повнометражну історичну стрічку із зірками та безліччю костюмів за такі
невеликі гроші?
– Це стало можливим тільки завдяки старанням усієї знімальної команди,
у якій багато моїх рідних і друзів. Усі працювали на ентузіазмі й бажанні
реалізувати задумане. Окрім того, велику підтримку надавали земляки, які
повірили в нас. 99 % знімальної групи працювали безкоштовно – комусь сподобалася ідея стрічки, іншим було важливо реалізувати свої творчі задуми.
– Скільки склали збори «Легенди Карпат»?
– Домашній бокс-офіс становив $59 тис., а закордонний досяг $164 тис.
Наприклад, за один показ у Лондоні ми перекрили майже 10 % загального
бюджету стрічки. Такого успіху вдалося досягти за рахунок ефектного шоу,
яке ми влаштували перед показом. Звичайні квитки на такий івент коштували 15 фунтів стерлінгів (500 грн), а VIP-квиток – 50 фунтів (1,7 тис.
грн). Окрім того, ми активно залучали місцеву пресу й телебачення, що забезпечило нам велику аудиторію, та сарафанне радіо, що підтягнуло нових
глядачів у інших локаціях.
Такий формат презентації фільму ми запозичили в наших колег з Нової
Зеландії, які під час показів своєї стрічки влаштовували шоу за участю
представників племені Маорі.

– Як сприймає фільм іноземна публіка?
– Закордоном цю стрічку сприйняли, на подив, набагато краще, ніж в
Україні. Іноземці побачили в ній якусь екзотику й специфічну етнічність.
Покази в інших країнах відбувалися у форматі костюмованого шоу: актори
одягали своє сценічне вбрання, демонстрували коштовні жіночі прикраси,
стародавню зброю, а також розповідали цікаві історії зі знімального майданчика. Окрім того, ми організовували невеличкі фуршети з шампанським.
Слід також сказати, що такі івенти проводилися в особливих місцях. Наприклад, у Нью-Йорку показ відбувся на П’ятій авеню, якраз навпроти
резиденції Дональда Трампа. Тоді до нас прийшов місцевий бомонд і навіть
два американських конгресмени.

– В Україні ще потрібно багато працювати, щоб кіно тут стало повноцінним
бізнесом. Але що необхідно виправити або поліпшити насамперед?
– Щоб кіно стало успішним, потрібно зрозуміти, для кого воно може
бути цікавим, і сконцентруватися на цій аудиторії. Наприклад, до нашого
фільму проявила інтерес західноукраїнська аудиторія. Східноукраїнська
ж відреагувала на стрічку набагато спокійніше. Західноєвропейська,
північноамериканська й азіатська аудиторія також сприйняла фільм з великим інтересом, що відобразилося в бокс-офісі.

Європейців і американців більше цікавлять екшен-фільми, що базуються на
реальних подіях. Натомість український глядач віддає перевагу комедіям і
фільмам на сексуальну тематику. Коли суспільство накривають депресивні
настрої – йому варто посміятися.
– Після кожного голлівудського блокбастера в магазинах з’являється
величезний вибір сувенірної продукції з кадрами, персонажами або просто цитатами з цього фільму. Іноді дохід від продажу такої сувенірної
продукції перевищує бокс-офіс власне фільму. Чи готовий український
ринок до такої бізнес-моделі?
– На жаль, ми не випускали такої продукції, хоча попит на неї був дуже
високим. Особливо на закордонних показах люди просили продати щось із
символікою фільму або елементами української культури. На наступні покази ми повеземо гуцульські постоли (традиційне взуття), а також футболки й ручки з логотипами фільму.
– Ви плануєте зняти новий історичний фільм за сценарієм Андрія Кокотюхи «Скарби Полуботка» про епоху козацтва?
– Цю стрічку я планую створювати в копродукції з Англією. Адже за
сценарієм там є кілька лондонських сцен. До зйомок у них маю намір запросити відомих британських акторів, участь яких дасть можливість вивести
картину на європейський ринок. Окрім того, я планую подавати цей проект
на пітчинг Держкіно.
Я впевнений, що фільми про українську історію й культуру мають активніше
демонструватися країні й світу. Я спілкувався з безліччю зарубіжних
глядачів і продюсерів з приводу того, що їм цікаво було б побачити в
українському кіно. Ви знаєте, війна їх уже не цікавить, комедії – не завжди
в ногу з ментальністю, а от історія – це зовсім інше.
«Легенду Карпат» я зняв абсолютно незалежно, що відкрило мені широке поле
для творчої свободи й право на вибір. Наступний свій фільм я спробую створити з партнерами, це дозволить залучити більші ресурси й можливості.
– У вересні Ви плануєте відкрити в Чернівцях школу кіномистецтв.
– За основу в цій кіношколі буде взято приклади того, як навчають
кінопрофесіоналів у Великобританії та в Канаді. Вже є домовленості про
те, що в Чернівці спеціально для цього приїдуть професори з інших країн.
Освіту тут можна буде здобути за десятьма дисциплінами, поміж яких режисура, операторське, акторське мистецтво тощо.
Основне завдання нашої майбутньої школи – допомогти людині розкрити
свій творчий потенціал, припинити боятися людей, допомогти розвитку
оригінального мислення та уяви. А далі – усе в руках кожного з нас.
– А як Ви прийшли в кіно? Що спонукало Вас знімати фільми?
– Я просто повірив у свої сили й у те, що зможу зняти фільм. І коли я
розповідав іншим людям про свої задуми, вони приєднувалися, тому що
знаходили в цьому щось важливе й для себе. Саме тому, напевне, під час
роботи над фільмом я бачив на знімальному майданчику багато щасливих
облич. Взагалі, коли я займаюся кінематографом, то в мене відбувається
певний апгрейд свідомості.
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ІНТЕРВ'Ю

МАРІЯ КАЕЛЬ:

«ПОЯВА НАШОГО ФІЛЬМУ НАДИХНЕ
БАГАТЬОХ ТАЛАНОВИТИХ ДІТЕЙ ПОВ’ЯЗАТИ
СВОЄ ЖИТТЯ З КІНО»
УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДЮСЕР МАРІЯ КАЕЛЬ ПОПРИ МОЛОДИЙ ВІК МАЄ ЗА ПЛЕЧИМА НЕАБИЯКИЙ ДОСВІД. У 2013 Р. ВОНА СТВОРИЛА КОМПАНІЮ «BIG HAND FILMS», ЯКОЮ КЕРУЄ ДОНИНІ.
НА ЇЇ ПРОДЮСЕРСЬКОМУ РАХУНКУ ЯК ДОКУМЕНТАЛЬНІ, ТАК І ХУДОЖНІ СТРІЧКИ. СЬОГОДНІ ГОЛОВНЕ ДІТИЩЕ МАРІЇ – РІЗДВЯНО-НОВОРІЧНА СТРІЧКА РЕЖИСЕРА СЕМЕНА ГОРОВА
«ПРИГОДИ С. МИКОЛАЯ». І ПОКИ МАГІЯ ЗНІМАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ЗАЛИШИЛАСЬ У ЗАСНІЖЕНИХ КАРПАТАХ, КАЕЛЬ ГОТУЄ САНИ ВЛІТКУ Й ПРОДОВЖУЄ ПРАЦЮВАТИ НАД ПРОСУВАННЯМ
ФІЛЬМУ, ЩО МАЄ ВИЙТИ НА ЕКРАНИ 13 ГРУДНЯ 2018 Р. З МАРІЄЮ VGL CINEMA ПОСПІЛКУВАЛИСЯ ПРО КОМЕРЦІЙНЕ КІНО, СЕКРЕТИ ЙОГО ПРОМОЦІЇ ТА ДІЗНАЛИСЬ, ЧОМУ МАЙБУТНЄ
– ЗА ДИТЯЧИМ КОНТЕНТОМ.

– Ніша сімейної комедії і різдвяно-новорічних українських фільмів тривалий час залишалася незаповненою. І ваш фільм має всі шанси стати першою ластівкою. Ви вивели для себе рецепт, як створити фільм, який був
би цікавим не тільки дітям, але і їхнім батькам?
– Ще ні, якраз працюємо над цим. Коли дізнаюсь, обов’язково поділюсь.
Єдине, що я знаю вже зараз: дуже важливо ще на початку проекту
підключати людей, які горять спільною справою. Нам пощастило і з командою, і з акторами, тому що всі робили свою справу з любов’ю і нікого
не треба було вмовляти працювати. Команда, актори та партнери – усі
прониклися ідеєю створення Святого Миколая, українського казкового
супергероя.
– У червні ви організували воркшоп у рамках кіноосвітньої програми
Міжнародного дитячого кінофестивалю NEXT в Одесі, де спільно з виконавчим продюсером Марією Дончик та актором В’ячеславом Раком провели майстер-клас «Як дитині підготуватися до кастингу і отримати роль
в кіно». Ви демонстрували дітям кадри з фільму або відео зі знімального
майданчика? Яке враження ваша презентація справила на дітей?
– В’ячеслав Рак зіграв у нашому фільмі поліцейського, але він також був
нашим kids coach, який займався підготовкою дітей-акторів. Ми не просто провели дитячий кастинг, наші маленькі виконавці майже 1,5 місяці

опановували акторську майстерність, вчили тексти й готувалися до ролей
разом з В’ячеславом. Якби не він, наша знімальна група, напевно, вбила б
(посміхається. – Прим. ред.) нашого гіперактивного маленького артиста,
нашого Макса (Максим Лучак – виконавець головної дитячої ролі у фільмі
«Пригоди С.Миколая».– Прим. ред.)
Так, ми з В’ячеславом провели три майстер-клаcи в рамках фестивального
воркшопу. Перший – на Одеській кіностудії для двох-трьох десятків дітей,
які займаються в кіногуртку та дещо знають про кіно. Діткам ми пояснювали, як потрапити до нашого кіносвіту, й розповіли, чому це модна та цікава
професія, на яку їм варто звернути увагу. Потім поїхали до табору «Молода
гвардія», де було майже 1100 дітей з різних регіонів країни. Це діти жодним чином не пов’язані з нашою індустрією. Ми показували їм «фільм про
фільм», у якому – увесь процес підготовки до зйомок. Окремий сюжет присвячувався кастингу наших дорослих і маленьких виконавців. Діти були у
захваті! Вони дуже емоційно реагували на кожен кадр, а після заняття не
відпускали нас та завалювали цікавими запитаннями. Після цієї взаємодії
з дітьми ми запланували провести серію таких майстер-класів, проїхатися
дитячими будинками країни, сподіваючись на те, що наш проект зможе допомогти комусь у виборі майбутньої професії.
Я впевнена, що саме зараз ми формуємо не лише українську кіноіндустрію,
а ще й створюємо своїх справжніх зірок!
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SAMSUNG ONYX CINEMA
НОВИЙ БРЕНД НА CINEMACON 2018

СЕРГІЙ ГОЛУБ,
ДИРЕКТОР КОМПАНІЇ
«КІНОСВІТ ДІДЖИТАЛ»

ОЛЕКСАНДР СТЕПАНИШИН,
ДИСТРИБ’ЮТОР SAMSUNG ONYX

НЕ МИНУЛО Й РОКУ ПІСЛЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ SAMSUNG ELECTRONICS НА CINEMACON СВОГО ПЕРШОГО
СВІТЛОДІОДНОГО ЕКРАНА CINEMA SCREEN, ЯК КОМПАНІЯ ОФІЦІЙНО ПРЕДСТАВИЛА НОВИЙ БРЕНД
– ONYX. ВІДТЕПЕР УСІ КІНОТЕАТРИ З LED ЕКРАНОМ SAMSUNG ПРАЦЮВАТИМУТЬ ПІД НАЗВОЮ
SAMSUNG ONYX THEATRE. ВИКОРИСТОВУЮЧИ НАЗВУ КОШТОВНОГО КАМЕНЮ, БРЕНД SAMSUNG ONYX
ПРАКТИЧНО ПРЯМО ЗАЯВЛЯЄ ПРО ЗДАТНІСТЬ ДИСПЛЕЯ ДЕМОНСТРУВАТИ КОНТЕНТ У КІНОТЕАТРАХ
ЗІ СПРАВЖНІМИ, ГЛИБОКИМИ Й РЕАЛІСТИЧНИМИ ЧОРНИМИ КОЛЬОРАМИ.
ПОЄДНАННЯ НЕСКІНЧЕННОГО КОЕФІЦІЄНТА КОНТРАСТНОСТІ Й СПЕЦІАЛЬНИХ НИЗЬКОРІВНЕВИХ
ВІДТІНКІВ СІРОГО СТВОРЮЄ НАДЗВИЧАЙНО ЯСКРАВЕ Й НАСИЧЕНЕ ДЕТАЛЯМИ ЗОБРАЖЕННЯ
КОНТЕНТУ.
ПРО ПЕРЕВАГИ НОВОГО ЕКРАНА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ VGL CINEMA
ПОСПІЛКУВАЛИСЯ З ДИРЕКТОРОМ КОМПАНІЇ «КІНОСВІТ ДІДЖИТАЛ» СЕРГІЄМ ГОЛУБОМ ТА
ДИСТРИБ’ЮТОРОМ SAMSUNG ONYX ОЛЕКСАНДРОМ СТЕПАНИШИНИМ.

НАСТУПНЕ ПОКОЛІННЯ КІНО
Сеггі-Кім, виконавчий віце-президент зі створення візуального дисплею в Samsung Electronics:
«Поєднавши блискучу однорідну колірну презентацію із світлодіодною
якістю зображення й кришталево чистим звуком, екран Samsung Onyx
перетворює кінотеатр на найбільш захоплюючу й незабутню арену
для перегляду фільмів. Ми дуже раді запропонувати новий досвід роботи з Samsung Onyx операторам, менеджерам, а також власникам
кінотеатрів у всьому світі. І ми чекаємо на можливість продовжити
переговори з впливовими особами кіноіндустрії, що приймають рішення
для просування кінотеатру наступного покоління».

РОЗШИРЕННЯ ПРИСУТНОСТІ ЧЕРЕЗ ВСЕСВІТНІ ПАРТНЕРСТВА
Після дебюту Onyx на CinemaCon 2018, Samsung продовжує розширювати
свою присутність серед світових кінооператорів і глядачів. Перший кінотеатр
Samsung і партнер Moving Image Tech (MIT) спільно відкрили в Голлівуді The
Winnetka w/XD. Також Samsung анонсувала партнерські відносини з Golden
Screen Cinemas – найбільшою кінематографічною компанією Малайзії з
35 майданчиками і 328 екранами по всій країні, Cineplexx Cinemas –
найбільшою в Австрії кінокомпанією з 171 екраном по всій країні.

Рон Газзола, SVP, SalesandMarketing, IT B2B Division в Samsung
Electronics Америки:
«Як серце американської кіноіндустрії, Голлівуд є найбільш придатним і
символічним місцем для впровадження технології Samsung Onyx. Ми раді
здійснити революцію в кіно і з нетерпінням чекаємо розширення аудиторії
Samsung Onyx як у США, так і у всьому світі».

Також, окрім технічного оновлення кінотеатрів до екрана Onyx, Samsung
працює з розробниками контенту, щоб забезпечити оптимізацію майбутніх
фільмів. Samsung планує співробітництво з провідним постачальником послуг у сфері кінотехнологій Ymagis Group і його бізнес-підрозділом з розробки контенту Eclair для створення зображень, сумісних з Eclair Color® HDR,
які засяють на екрані Onyx. Samsung дав можливість ознайомитися з перевагами цього альянсу і продемонстрував на CinemaCon 2018 візуальні ефекти,
створені на Eclair Color для дисплея наступного покоління.
Крім того, для розробки спеціалізованого контенту HDR, орієнтованого на
Onyx, Samsung створила партнерство з голлівудською компанією Postabout.

Жан Мізрахі, президент і співзасновник Ymagis Group:
«Сьогоднішні фільми характеризуються дуже складною виробничою і
передовою графікою. І продюсери, і режисери потребують потужної
театральної технології, щоб продемонструвати свої роботи з оптимальною якістю. Ми чекаємо, що динамічні й потужні кінотеатри, такі як
Onyx, найближчим часом стануть визнаними галузевими стандартами,
і для нас велика честь співпрацювати з Samsung, щоб вплинути на зміни в
усій галузі й зрештою поліпшити «контентний контент» для відвідувачів
кінотеатрів».
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Доступний у варіантах шириною від 5 до 10,3 м (16,4-33,8 фута), дисплей
Samsung Onyx дозволяє працювати з будь-яким форматом зображення, забезпечуючи при цьому відмінну візуальну якість, технічні характеристики й
надійність і на крок випереджаючи традиційні системи на основі проекторів.
Як перший у світі DCI-сертифікований кінотеатральний 4К дисплей Samsung
Onyx надає можливість поєднання поліпшеної якості зображення з високою
роздільною здатністю і високим динамічним діапазоном (HDR) у живому
надзвичайно реалістичному зображенні на екрані.
Учасники CinemaCon 2018 також стали одними з перших, хто випробував потужне мультисенсорне середовище перегляду Samsung Onyx. Кожен
екран Samsung Onyx оснащений найсучаснішою системою об’ємного звуку від HARMAN International, завдяки чому сцени доповнюються чітким і
послідовним звуком. Ця інтеграція усуває зміщення назад, розширюючи звукову «солодку пляму», і гарантує, що всі глядачі можуть насолоджуватися
однаковою подачею незалежно від місця в залі.
Samsung також провів попередній перегляд готового синглу Onyx на
CinemaCon 2018. 3D-экран Onyx Cinema LED робить контент 3D-фільму
реалістичнішим завдяки посиленій яскравості й погодженому колірному
посиленню. Тепер глядачі, маючи спеціальні окуляри, можуть насолоджуватися текстом субтитрів, зображеннями й навіть незначними візуальними
деталями з безпрецедентною чіткістю і без темного розмитого затінювання
і потенційного помутніння, яке може виникнути в традиційних кінотеатрах
3D-фільмів.
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Переваги та візуальні ефекти нових екранів SАMSUNG ONYX CINEMA
Сучасні кінотеатри прагнуть
розширити свою клієнтську
базу, заявляючи про безпрецедентну якість перегляду
фільмів. Так, з новим екраном
Samsung Onyx Cinema компанія
Samsung претендує на головну
роль у перенесенні глядачів у
«кіно майбутнього». Samsung
Onyx виводить театральну техніку на наступний рівень, забезпечивши якість
зображення 4K LED на екрані шириною 10 метрів.
Максимальна яскравість (146fL), точне колірне зображення й відсутність
будь-яких спотворень переносить контент з екрана в реальне життя. Завдяки створенню надзвичайно потужної й захоплюючої картинки глядач одразу
відчуває себе частиною кожної сцени. Перший у світі універсальний активний LED екран для кінотеатрів Samsung Onyx пропонує чудове візуальне середовище, необхідне для переоцінки кінотеатрального досвіду, що розширює
можливості кінотеатрів у задоволенні бажань найвибагливіших глядачів.

ГЛИБИНА ЧОРНОГО Й НЕСКІНЧЕННИЙ КОНТРАСТ
Щоб поліпшити сприйняття й
найточніше відтворити контент
на екрані, світлодіодний дисплей Samsung Onyx забезпечує
унікальний ультраконтраст. Зокрема, екран Onyx відображає
справжні чорні кольори, пропонуючи чудовий візуальний
ефект без спотворень або сірочорних відтінків, чим усуває недоліки традиційних технологій.
Таке точне відтворення зображення досягається за рахунок 18-бітової обробки, яка завдяки «довшій» градієнтній шкалі демонструє справжні відтінки
сірого, а також нескінченний контраст, що підтримує візуальну цілісність у
темному приміщенні.

КІНО З ТРЕТІМ ВИМІРОМ

ІДЕАЛЬНИЙ БАЛАНС ЯСКРАВІСТЬ/КОЛІРНІСТ

ДУЕТ ІДЕАЛЬНОГО ЗОБРАЖЕННЯ Й КРИШТАЛЕВО ЧИСТОГО ЗВУКУ
Об’єднавши дисплей Onyx
із системою об’ємного звуку JBL Sculpted Surround
від HARMAN Professional,
Samsung забезпечує нереальне
мультисенсорне
сприйняття. Сучасні акустичні системи JBL, спеціально розроблені для кінотеатральних залів з кутом
нахилу, надають однорідне,
рівномірне й постійне звукове покриття по усій їх площі. Таким чином, повнота сприйняття контенту тепер доступна навіть на останніх рядах.

РОЗШИРЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ
Завдяки повністю вирівняній картинці Samsung Onyx, операторам кінотеатрів
тепер немає необхідності вибирати між відтворенням кольорів і яскравістю. Дисплей встановлює оптимальний баланс, підтримуючи ідеальну колірну точність
для всього діапазону відтінків, навіть на піку або поблизу піку яскравості.

ЗОБРАЖЕННЯ БЕЗ СПОТВОРЕНЬ
Завдяки повній відсутності
спотворень на Samsung
Onyx, глядачі повністю
фокусуються на контенті,
взагалі не зважаючи на дисплей. Вони можуть бачити
все до найменших дрібниць,
які, як правило, приховані
або втрачені в стандартному кінотеатрі або на домашньому телевізорі. Ці
екрани усувають спотворення завдяки високій однорідності контенту, чим і
відрізняються від технологій на основі проекторів.

ПІДТРИМКА HDR КОНТЕНТУ

Сучасний кінотеатр став
культурним простором, на
базі якого можуть проводиться різні види заходів,
не пов’язаних з кіно, – від
корпоративних подій до концертних виступів. Завдяки
можливості збереження налаштувань, Samsung Onyx
підтримує візуальні пре-сети
для того чи іншого контенту, а також будь-яких умов зовнішнього освітлення без
порушення зорового сприйняття. У разі зміни одного заходу на інший достатньо
просто вибрати необхідний пре-сет, що не потребує складного технічного обслуговування або додаткового устаткування. Тож Samsung Onyx – універсальний
вибір для генерації нових джерел доходу.

Компанія «КіноСвіт» займається розробкою технологічних проектів розважальних центрів, що передбачає розрахунок підсумкових специфікацій технологічного устаткування, одночасно формуючи точне
замовлення для заводів-виробників щодо кінопроекторів, акустичних систем, підсилювачів тощо, а також
замовлення для вітчизняних виробників щодо іншої апаратури й матеріалів: прожекторів, затемнювачів
світла, кабелів, рознімів та ін. Має значний досвід експлуатації сучасного аудіо-, відео-, кіно- та іншого
технологічного устаткування, яке використовується в розважальних центрах, тому розроблювані специфікації базуються на найкращій за своїми споживчими властивостями апаратурі, здатній безвідмовно
працювати тривалий час.

Екран Onyx має також переваги High Dynamic Range (HDR). Така інтеграція
HDR дозволяє посилити зображення контенту в кінотеатрі на рівні 146fL
(500nit) пікової яскравості. Для порівняння: стандартні кінотеатральні
технології забезпечують максимум 14fL(48nit), що в 10 разів менше, ніж
пропонує Onyx.

Samsung Onyx – це найсучасніше доповнення до лінійки готових до використання рішень, яка постійно розширюється. З моменту, коли глядач тільки
вирішив відвідати кінотеатр, до виходу з нього Samsung координує його повну подорож у кіно: це і самостійна купівля квитків, й інтерактивні афіші з
фільмами, й інформаційні вивіски.
Як постачальник усіх необхідних рішень для кінотеатральної індустрії
Samsung продовжує вивчати нові й цікаві способи поліпшення роботи з
клієнтами й підвищення ефективності операторів.

ТОВ «КІНОСВІТ ДІДЖИТАЛ»
КИЇВ, ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО 15
TEL./FAX +38 044 495 24 01, 495 24 00

«КіноСвіт Діджитал» – інтегратор Samsung Onyx.
Компетенція компанії та технологічні можливості
Компетенція компанії «КіноСвіт Діджитал» – професійна звукова, відео- і кінопроекційна апаратура,
художньо-постановочне освітлення, системи сповіщення і трансляції, зв’язку, синхроперекладу мови,
відеоспостереження, системи автоматизації продажів квитків у касах, барах і ресторанах, інше технологічне устаткування розважальних центрів.

Завдяки посиленій яскравості й гармонійному колірному зображенню,
3D-екран Onyx від Samsung здійснив своєрідний технічний прорив, який
раніше вважався неможливим, – він робить 3D-фільми ще реалістичнішими.
3D Onyx спрощує читання субтитрів й надає більш яскраву деталізацію. Використовуючи окуляри, глядачі можуть насолоджуватися фільмом без темних, розмитих затінювань і неприємного помутніння, з якими часто стикаються в традиційних 3D-кінотеатрах.

СТВОРЮЮЧИ КІНОТЕАТР МАЙБУТНЬОГО

У процесі роботи над проектами спеціалісти компанії надають вичерпні технологічні вимоги щодо суміжних розділів проектної документації : вентиляції, кондиціювання, опалення, водопостачання, енергорозподілу потужностей з урахуванням усіх споживачів (зокрема, кінозалів), відповідно до існуючих нормативів і специфіки експлуатації розважальних центрів, забезпечують повний контроль за правильністю
виконання й рішеннями, що приймаються генпроектувальниками з усіх суміжних розділів, оперативне
консультування й запобігання можливим помилкам.

У процесі введення в експлуатацію розважального центру здійснює авторський нагляд на усіх етапах
виконання робіт у межах своєї компетенції, тим самим мінімізуються можливі помилки й відступи від
проектної документації для виключення невиправданих витрат.
На завершальному етапі введення об’єкта в експлуатацію здійснює монтаж, пуск і налагодження технологічного устаткування з його налаштуванням відповідно до міжнародних стандартів, із забезпеченням
гарантійного й сервісного післягарантійного обслуговування, модернізацією і постачанням витратних
матеріалів.
За узгодженням із замовником компанія може укласти договір тільки на шефмонтаж технологічного устаткування : технічне керівництво (консультування, координація робіт, нагляд за їх виконанням), здійснюване
фахівцями компанії «КіноСвіт» при виконанні монтажних робіт співробітниками замовника. При цьому забезпечується повне організаційно-технічне керівництво і нагляд інженерно-технічним персоналом компанії за
виконанням робіт : отримання і розпаковування устаткування, керівництво введенням об’єкта в експлуатацію,
досягнення гарантійних зобов’язань, а також допомога в підготовці кадрів для експлуатації об’єкта.
Таким чином, робота компанії із замовниками – це співпраця щодо розробки спеціальних архітектурних, концептуальних і технологічних рішень для сучасних розважальних центрів, подальше керівництво
процесами технологічного будівництва й оснащення об’єктів технологічно й економічно правильними
технічними рішеннями.
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ГЕННАДІЙ РОМАНЬКО:

«UNITIA – ЦЕ НАСАМПЕРЕД ОБМІН
ДОСВІДОМ ТА ВІДКРИТТЯ ВЕЛИКОГО
ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ ДЛЯ НАС ЯК
УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИКА»
ЯК СТАЛО ВІДОМО (ЖУРНАЛ «КИНОМЕХАНИК СЕГОДНЯ» №10 (229) ВІД 19.06.2018), У ЧЕРВНІ ЦЬОГО
РОКУ UNITIA (ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ КОМПАНІЙ-ІНСТАЛЯТОРІВ) ПРИЙНЯЛА В СВОЇ РЯДИ ДВОХ
НОВИХ ЧЛЕНІВ: КОМПАНІЮ AUDIO VISUELT CENTRUM A/S (AVC), ЯКА Є ПРОВІДНИМ КІНОІНТЕГРАТОРОМ
У ДАНІЇ Й НАДАЄ ПОСЛУГИ З ДОСТАВКИ, УСТАНОВКИ ОБЛАДНАННЯ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК
КІНОМЕРЕЖ, ТАК І ОКРЕМИХ КІНОТЕАТРІВ, ТА KINOPROKAT GROUP (М. СУМИ) – ОДНОГО З ПРОВІДНИХ
УКРАЇНСЬКИХ ІНСТАЛЯТОРІВ, ЯКИЙ ФОКУСУЄТЬСЯ НА ВИСОКОЯКІСНИХ КІНОТЕАТРАХ, МАЮЧИ ПРИ
ЦЬОМУ ВЛАСНІ ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ Й НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВІДДІЛ ДЛЯ ВИПУСКУ 3D-СИСТЕМ,
ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ, АКУСТИЧНИХ ПАНЕЛЕЙ ТОЩО. ОБИДВІ КОМПАНІЇ СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВІ
ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИСУТНОСТІ UNITIA В ЄВРОПІ. ЩО ОЗНАЧАЄ ЦЕ ЧЛЕНСТВО ДЛЯ КОМПАНІЇ ТА
КІНОРИНКУ УКРАЇНИ І ЯК ВПЛИНЕ НА ГЛЯДАЧІВ – ЖУРНАЛУ VGL CINEMA РОЗПОВІВ ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР ГРУПИ «КІНОПРОКАТ» ГЕННАДІЙ РОМАНЬКО.
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– Геннадію, розкажіть, будь ласка, детальніше, що означає для Вашої
компанії й кіноринку України це членство, чи вплине воно на кінцевого глядача? До того ж рік тому Ви вже згадували про об’єднання з UNITIA.
– Це об’єднання можна порівняти з членством у Євросоюзі, де всі країни мають рівні права, об’єднуються на добровільних засадах із збереженням своєї
державності. Декому, звичайно, може здатися надто гучним порівняння з ЄС,
але фактично саме так і є. На своєму мікрорівні компанія «КІНОПРОКАТ»
вступила в це об’єднання з тими самими цілями, які й держава Україна хоче отримати від членства в Євросоюзі. Рік тому ми стали свого роду «асоційованим
членом», на нас «дивилися» й робили висновки… І ось в червні 2018 року в
рамках проведення CineEurope в м. Барселоні на загальній зустрічі UNITIA
ми стали повноправними членами цієї організації. Для нас це насамперед
обмін досвідом і відкриття великого європейського ринку для продажу обладнання, яке ми виготовляємо. Нагадаю, що група «КІНОПРОКАТ» є не лише
інтегратором кінотеатрів, ми виготовляємо різне кінотехнологічне обладнання
на своїх потужностях, маючи у своєму активі науково-дослідний відділ.
– Чи можете назвати, на Ваш погляд, основні плюси, які отримує
Ваша компанія, кінотеатри України, кінцевий глядач, від вступу групи
«КІНОПРОКАТ» в асоціацію UNITIA?
– Так, звичайно. Насамперед, це обмін досвідом, вирішення найскладніших
інженерно-технічних завдань у короткі терміни, доступ до знань основних
інтеграторів кінотеатрів Європи. Це дозволить нам впевнено забезпечувати якість найвищого світового рівня при проектуванні, а також у процесі
реалізації проектів «кінокомплекс під ключ».

На фото зліва направо: керівник відділу зовнішньоекономічної діяльності групи
«КІНОПРОКАТ» Віталій Лавренко, Cine Digital Service- vice CEO Етьєн Ру,
генеральний директор групи «КІНОПРОКАТ» Геннадій Романько, Cine ProjectCEO Франс Кобер, Cine Digital Service- CEO Жан Ноель Фагот

UNITIA – перша Європейська асоціація кінотеатральних інтеграторів.
Заснована в 2015 році за ініціативою провідних кінотеатральних інсталяторів, визнаних за свій професіоналізм: Cine Digital Service (Франція),
Kelonik Group (Іспанія) та Cine Project (Германія) з метою забезпечити
кінотеатрам можливість працювати з висококваліфікованими професіональними й визнаними компаніями. Сьогодні UNITIA об’єднує 12 провідних кінотеатральних інтеграторів, які працюють більше ніж у 25 країнах і
обслуговують понад 11 000 цифрових залів.

По-друге, доступ до європейської бази взаємної техпідтримки і, як наслідок,
забезпечення кінотеатрів будь-якими видами комплектування, обладнання в
короткі терміни.
По-третє, додатковий бонус у ціноутворенні, а отже, більш привабливі ціни
на обладнання для наших замовників.
По-четверте, вихід на європейський ринок для просування продуктів, які ми
виробляємо в Україні.
Вищеперераховані пункти дають нам додатковий плюс при виборі компаніїінтегратора нашими потенціальними замовниками. Існуючим партнерам – додаткову впевненість у можливостях і компетентності компанії,
що їх обслуговує. У період економічного спаду в країні, нестабільності
національної валюти, зниження загального рівня життя населення, на
мій погляд, краще мати партнером обслуговуючу компанію зі стабільним
фінансовим становищем, активно економічно й технічно прогресуючу,
з постійно зростаючим інженерним складом. Адже саме така компанія
зможе швидко і якісно вирішити будь-яке технічно проблемне питання в
кінотеатрі, що фактично заощаджує гроші власника й не створює незручностей для глядача.
Український же глядач здобуває можливість відвідувати ультрасучасні
кінокомплекси, дивитися якісне кіно, не отримуючи негативних емоцій. Це,
мабуть, головне, заради чого ми всі працюємо!
Ось, власне, коротко про наш вступ в UNITIA. Впевнений, що ми теж зможемо зробити свій внесок у розвиток європейського кінопоказу, будемо корисні
колегам по асоціації й вони оцінять наші технічні продукти, рівень підготовки
і знань нашого інженерного персоналу.

58

59

РУБРИКА

РУБРИКА

НОВЕ ЗВУЧАННЯ

«ПРАВДИ»

Після року перерви один з найпопулярніших кінотеатрів
Дніпра «Правда» на Слобожанському проспекті нарешті
відчинив свої двері для справжніх кіноманів, оновивши
свої технічні можливості.
7 червня в Дніпрі відбулося довгоочікуване відкриття кінотеатру нового покоління «Правда» з революційною технологією звуку Dolby Atmos. Розроблена гігантом звуку Dolby
Laboratories, акустичні системи й сертифікати якого вважаються еталоном у всьому світі,
технологія Dolby Atmos формує об’ємну акустичну картину, занурюючи глядача всередину
того, що відбувається на екрані. Окрім звукових інновацій, кінотеатр порадував глядача й
новітньою технологією зображення, так званим «ширяючим екраном», що створює ефект
повної присутності у фільмі.
Завдяки нововведенням кінотеатр «Правда» став першим і єдиним кінотеатром нового покоління в Дніпрі (і шостим в Україні), який надає глядачам новий формат кіно. Урочисте відкриття завершилося не лише презентацією нових технологій, але й грандіозною розважальною програмою просто неба. Організатори потурбувалися про те, щоб свято запам’яталося
усім відвідувачам, зокрема й найменшим. Гостей зустріли дитячою ігровою програмою і
виступом творчих колективів міста. Дітей розважали кіношні супергерої Бетмен і Капітан
Америка, а також улюблені герої діснеєвських мультфільмів.

Церемонія червоної доріжки, спалахи фотокамер, семплінг напоїв від партнерів і демонстрація фільму «Месники. Війна нескінченності» з використанням Dolby Atmos – відкриття кінотеатру «Правда» пройшло на вищому рівні і, сподіваємося, надовго запам’ятається гостям
свята. Заклад продовжуватиме радувати своїх глядачів новими проектами та запрошує всіх
насолодитися інноваційними технологіями нового покоління.
ДНІПРО

/

ПРОСПЕКТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ,86
/
КІНОТЕАТР «ПРАВДА»
WWW.DP.UA
/
ТЕЛ. +38(067)818 80 75
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Родзинкою свята став концерт «Музика кіно» від найкращих солістів Дніпропетровської філармонії ім. Л. Когана і джаз-оркестру Dnipro Band. Музиканти порадували гостей мелодіями та саундтреками з культових кінофільмів. Драйвовості та яскравості заходу додали
спеціальні гості свята – столичний колектив барабанщиків The Rythm Men зі своїм неймовірним шоу!

CINEMA УКРАЇНА №19.2018
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