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ЗІРКОВИЙ НОВИЙ РІК:
ЗАТИШОК ЗА МІСТОМ ТА СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ
У НОВОМУ РОЦІ – ТІЛЬКІ ПРИЄМНІ ВРАЖЕННЯ
Розпочніть 2019 рік з нового аркуша – на тематичному святковому бранчі.
Впродовж дня розділіть години щастя з родиною на святковому ярмарку
Едему, а вже ввечері поласуйте затишною та смачною вечерею у супроводі
живої музики в ресторані Terrace. Кожен день нового року буде сповнений
цікавих пригод: екскурсія у Свірзький замок, полювання, турнір з гольфа,
катання на квадроциклах, зимовий пікнік у лісі.
Зимові свята в «Едем Резорт» – це не тільки незабутні враження, але й особлива гастрономічна пригода, у якій поєднуються українські традиції та
сучасна кухня. Вашим гідом у цих мандрах буде бренд-шеф Edem Resort
Medical & SPA Артур Туманян. Барбекю-вечірка в лісі, традиційна різдвяна
вечеря та дегустація міцних вин та віскі від шеф-сомельє Євгенія Іванова –
це неймовірно смачний експеримент!

У КОЖНОГО ЗИМОВІ СВЯТА АСОЦІЮЮТЬСЯ ЗІ СВОЇМИ НЕЗАБУТНІМИ
ОЗНАКАМИ – ЗАПАХ МАНДАРИНІВ, КОЛЮЧИЙ ДОТИК ЯЛИНОВОЇ ЛАПИ,
КРИХКІСТЬ НОВОРІЧНИХ ІГРАШОК, МЕРЕХТІННЯ ГІРЛЯНД АБО ЩАСЛИВА
ПОСМІШКА НАЙДОРОЖЧОЇ ЛЮДИНИ. У КОЖНОГО Є СВОЇ ОСОБЛИВІ
ТРАДИЦІЇ СВЯТКУВАННЯ, АЛЕ Є Й ТЕ, ЩО ОБ’ЄДНУЄ БЕЗЛІЧ ЛЮДЕЙ:
НОВОРІЧНІ СВЯТА – ЦЕ ЧАС ВІДКЛАСТИ СПРАВИ, ПРОВЕСТИ СТАРИЙ
РІК ТА ЗУСТРІТИ НОВИЙ. НАВІТЬ ДУЖЕ ЗАЙНЯТІ ГОЛЛІВУДСЬКІ ЗІРКІ
ЗУПИНЯЮТЬСЯ ТА ВІДЗНАЧАЮТЬ ЗМІНУ ДАТ. ХТОСЬ МАНДРУЄ У
ТЕПЛІ КРАЇНИ, ДЕКОТРІ СВЯТКУЮТЬ З ТАКИМ РОЗМАХОМ, ЩО ЇХНІ
ОБЛИЧЧЯ ЩЕ ДОВГО НЕ СХОДЯТЬ З ПЕРШИХ ШПАЛЬТ ТАБЛОЇДІВ. ОДНАК
ОСТАННІМ ЧАСОМ УСЕ БІЛЬШЕ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ ВІДДАЮТЬ ПЕРЕВАГУ
ТРАДИЦІЙНИМ СІМЕЙНИМ ЦІННОСТЯМ Й ПРОВОДЯТЬ СВЯТКОВІ ДНІ
В РОДИННОМУ КОЛІ, ОБИРАЮЧИ МІСЦЯ, РОЗТАШОВАНІ ПОДАЛІ ВІД
МЕТУШЛИВИХ МІСТ І НАВ'ЯЗЛИВОЇ УВАГИ ПАПАРАЦІ. СЕРЕД НИХ – РІЗ
УІЗЕРСПУН, МІЛА ЙОВОВИЧ, Ґ'Ю ДЖЕКМАН І ЄВА ЛОНГОРІЯ. БАГАТО ХТО
ОБИРАЄ ЗАМІСЬКІ КОМПЛЕКСИ, ЩОБ ЗУСТРІТИ СВЯТА З РІДНИМИ ТА
ПОДАРУВАТИ СОБІ ТА БЛИЗЬКИМ СПРАВЖНЮ ЧАРІВНУ КАЗКУ.
CАМЕ ТАКИЙ УНІКАЛЬНИЙ ВІДПОЧИНОК З ОСОБЛИВИМИ ПЕРЕВАГАМИ
ПРОПОНУЄ ОДИН З НАЙКРАЩИХ КУРОРТІВ ЄВРОПИ EDEM RESORT
MEDICAL & SPA, ЯКИЙ ПІДГОТУВАВ ДЛЯ СВОЇХ ГОСТЕЙ ОКРЕМУ
СВЯТКОВУ ПРОГРАМУ З 27 ГРУДНЯ ПО 10 СІЧНЯ.

РІЗДВО: НЕЗАБУТНІ МОМЕНТИ ЩАСТЯ
За традицією, найголовніший день святкувань – Різдво. Розділіть миті
радості з сім’єю на святковому сніданку в ресторані Edem. Усією родиною
відвідайте традиційний святковий ярмарок. І на завершення на вас чекає
тематична вечірка у стилі Френка Сінатри. Насолодіться часом, що ви проведете разом, та збережіть моменти щастя на різдвяній фотозоні, виконаній за українськими мотивами.

СВЯТКОВІ ДИВА: МАНДРІВКА КРАЇНОЮ ЕДЕМ
Зустріти Новий рік в оточенні снігу, величних лісів та розкішних палаців
комплексу Edem Resort Medical & SPA – це неймовірна можливість подарувати зимове свято всій родині. Ваша новорічна пригода розпочнеться зі
знайомства з Країною Едем. Спочатку – прогулянка біля озера Молодості та
Алеєю Янголів, яка дозволить відчути справжній затишок. Потім завітайте до місця, де народжується справжня стихія мистецтва, – Арт-простору
Едем, у якому розташована експозиція робіт сучасних українських митців.
Позбутися зайвих вібрацій старого року та налаштуватися на початок нової
пригоди ви зможете вже наступного ранку на заняттях з йоги. Або відвідайте місцевий SPA-центр, щоб зануритись в особливу атмосферу повного
релаксу та відновлення. Але справжні дива розпочнуться ввечері 31 грудня.
У головному залі на всіх гостей готельно-паркового комплексу чекає грандіозний костюмований Forest Ball, який дозволить кожному опинитися в
казковому лісовому світі. Оберіть свій образ – чарівна мавка, лісовий ельф
або гірський король – у цю чарівну ніч можливо все!

КАЗКА ДЛЯ ДВОХ
Кажуть, якщо поцілувати кохану людину
рівно опівночі у святкову ніч – ваші почуття
ніколи не згаснуть. Тож «Едем Резорт» підготував спеціальну пропозицію для двох.
Проведіть святкові дні серед розкоші п’ятизіркового готелю, влаштуйте ранкові прогулянки зимовим лісом, спробуйте авторське
сезонне меню від бренд-шефа у ресторані на
воді Terrace, розслабтеся у SPA-комплексі та
відвідайте дегустаційний сет від шеф-сомельє. І обов’язково поцілуйте один одного на
новорічному Forest Ball!

+38067 314 65 12
УКРАЇНА, ЛЬВІВ
edemresort.com

CINEMA УКРАЇНА №21.2018

CINEMA УКРАЇНА №21.2018

ОСОБЛИВИЙ ВІДПОЧИНОК ДЛЯ ДІТЕЙ
Особливим цей відпочинок стане і для дітей: зимові свята – це час, коли в
Edem Resort Medical & SPA лунатиме дитячий сміх. На маленьких відвідувачів чекатимуть вистави, катання на санях з кіньми, ковзани, бігові лижі
та втілення найзаповітнішого бажання маленьких мрійників – зимова
подорож на повітряній кулі.
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НАЙКРАЩІ

WHITE HEART
ВІД MAP OF THE HEART
Нестримне, п’янке, палаюче, невинне, спокійне, чутливе, мовчазне, пристрасне, юне, яскраве – це
все про кохання, що буває різним, але завжди – неповторним. Для когось воно починається з
першого погляду, а хтось має пройти довгий шлях. Саме це чекає на героїв фільму «Життя, як
воно є». Кохання змінило їх самих та їхню долю. Але, можливо, усе було зумовлено, і кожен з нас
лише частина великої історії, яка починається в зовсім іншому місці?
Різноманітну, але гармонійну палітру ароматів кохання несуть у собі парфуми White Heart
від Map of the Heart. У подорожі під назвою «Кохання» на кожного чекають свої почуття, але
зрештою вони зливаються в один аромат. Аромат кохання.
Основні ноти: французька лаванда, кардамон, гарденія.

КІНОАРОМАТИ–2018
ВЕЛИКЕ КОХАННЯ, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ЗАЙВИХ СЛІВ ТА НЕ ЗНАЄ
МЕЖ, НЕСКІНЧЕННА ТВОРЧІСТЬ, ЯКА УВІЙШЛА В ІСТОРІЮ,
БИТВА ЗА ПРАВО БУТИ СОБОЮ, ЧАРІВНА АТМОСФЕРА
УЛЮБЛЕНОЇ СВЯТКОВОЇ КАЗКИ ТА СПРАВЖНІЙ ЕКСТАЗ – ЦЕЙ
РІК ПОДАРУВАВ НАМ БАГАТО ЯСКРАВИХ ШЕДЕВРІВ У СВІТІ
АРОМАТНОЇ ГУРМАНІКИ. ЗДІЙСНІТЬ НЕЙМОВІРНУ ПОДОРОЖ У
КІНЕМАТОГРАФІЧНИЙ СВІТ РАЗОМ З AROMATEQUE CONCEPT STORE
ТА ВІДЧУЙТЕ НЕПОВТОРНИЙ АРОМАТ КОЖНОГО З НАЙЯСКРАВІШИХ
КІНОТВОРІВ РОКУ.

FLEUR NARCOTIQUE
ВІД EX NIHILO

A ROSE FOR…
ВІД FLORIS
Східна казка завжди манила до себе мандрівників. Найсміливіші досягали Далекого
Сходу та відкривали чарівну Японію. Фільм «Сяйво» від режисера-легенди Наомі Кавасе
– це складна, тепла, чуттєва та тонка історія кохання молодої дівчини, яка допомагає
сліпим людям відчути навколишній світ, та фотографа, який втрачає зір. Коли їхні долі
переплітаються, стає зрозуміло: для справжніх почуттів немає меж.
Адже усе наше життя – це дивовижна мандрівка, у яку нас переносить аромат A Rose for…
від Floris. Парфум з впевненим та складним характером, як сама Японія, відкриє всім
охочим шлях, який супроводжують витончені аромати східних квітів.
Унікальність для кожного власника – ваша особиста прихильність до цього аромату.
Основні ноти: червона троянда, ірис, уд, сандал, амбра, пачулі.

Париж, жінка, подих волі та битва за власні права. Фільм «Колетт» – це екранізація справжньої
історії письменниці Сідоні-Ґабрієль Колетт, яка завдяки своєму таланту зробила зі свого
чоловіка зірку в літературному світі. Одного разу Колетт вирішує вийти з його тіні та боротися
за свою особисту творчу та сексуальну свободу. Чуттєвість та спокусливість, вільний дух
Парижа, справжня жіноча краса та тріумф таланту – усе це в ароматі Fleur Narcotique.
Інтерпретація Ex Nihilo нової жінки Rive Droite – витонченої і спокусливої. Досконале втілення
нового покоління паризьких жінок.
Сором’язливий та делікатний на початку, він наповнюється та розкривається, як нічна квітка,
наприкінці.
Основні ноти: лічі, персик, жасмин, півонія, деревні ноти, мускус.

GENETIC BLISS ВІД 2787
«Богемна рапсодія» – байопік про одного з найвидатніших музикантів свого часу –
Фредді Мерк’юрі. Він ніколи не підкорявся умовностям – працював, жив та співав так, як
відчував. Неординарний для свого часу, непередбачуваний, непростий та геніальний – він
став справжньою легендою, а його пісні є музичними шедеврами. Genetic Bliss від 2787
– це справжній шедевр у сфері ароматів. Він пасує будь-кому – незалежно від статі та
віку. Вільний, природний та гіпермодерністський, цей аромат, як і геніальна музична
композиція, вражає та надихає, зникає та знов з’являється на шляху.
Основні ноти: сандал, мускус, деревні ноти.

РІЗДВЯНИЙ НАБІР СВІЧОК ВІД DIPTYQUE
Класична різдвяна історія «Лускунчик і Чотири королівства» у сучасній інтерпретації
– це привід знов повернутися в казку, відчути затишний дух свята та запалити вогники
найтепліших спогадів. Улюблені герої дитинства з чарівної історії знов оживають на екрані:
юна Мері, чарівник Дросельмейєр, незграбний Лускунчик та грізний Мишачий король.
«Легенда Півночі» – нова різдвяна колекція французького дому Diptyque від паризького
дизайнера Пьєру Марі, що розповідає про духів уявного фольклору – найкращий помічник
у створенні дивовижної казкової атмосфери. Затишок в оселі, особливе тихе сімейне свято,
справжнє данське «хюґе» та відчуття казки розташовані на відстані однієї запаленої свічки.

LIQUID ILLUSION
ВІД JULIETTE HAS A GUN
Вона була звичайною вчителькою, а вже через десять років стала піонером стилів «панк», «кітч»
та отримала прізвисько «британської бунтарки». Її роботи провокаційні, епатажні та перевіряють
межі допустимого консервативних британців. Це – дизайнер Вів'єн Вествуд, яка особисто
розповідає про свій творчий шлях у документальному фільмі «Вествуд: Панк, ікона, активіст».
Ноти особистого явища та стилю, творця і руйнівника несе в собі аромат Liquid Illusion від Juliette
Has A Gun. Цей парфум – запрошення увійти в транс, захопитися ним, перетнути кордони
фізичного світу, де душі плавляться, а відчуття посилюються. Епатажний аромат Джульєтти
дає кожному, у кому живе дух волі та творчості, поєднується щось вибухове і бурхливе, вагому
причину, щоб захопитися новою композицією і поширити її навколо.
Основні ноти: геліотроп, миндаль, ірис, тубероза.
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ФІЛЬМ МАРКЕТ

АННА
МАЧУХ:
ГОЛОВНА ТЕНДЕНЦІЯ КІНОІНДУСТРІЇ – УКРАЇНСЬКОГО
КІНО В КІНОТЕАТРАХ СТАЄ ВСЕ БІЛЬШЕ
12-14 ГРУДНЯ В КИЄВІ ВІДБУДЕТЬСЯ ТРАДИЦІЙНИЙ ЗИМОВИЙ КІНОРИНОК. ПРО ТЕ, ЩО ЦЬОГО РАЗУ ОЧІКУЄ НА ЙОГО УЧАСНИКІВ, ПРО ГОЛОВНІ
ТЕМИ, ЯКІ ОБГОВОРЮВАТИМУТЬ ПРЕДСТАВНИКИ КІНОІНДУСТРІЇ, ТА ПРО ВИКЛИКИ, ЯКІ ІСНУЮТЬ ПЕРЕД ДІЯЧАМИ УКРАЇНСЬКОГО КІНО, VGL CINEMA
ПОГОВОРИВ З ДИРЕКТОРОМ УКРАЇНСЬКОГО КІНОРИНКУ АННОЮ МАЧУХ.
– Анно, які тенденції в українській кіноіндустрії зараз переважають на
Кіноринку?
– Останнім часом головна тенденція української кіноіндустрії – це те, що
українського кіно в кінотеатрах стає все більше, а окремі релізи збирають
бокс-офіс на рівні блокбастерів. Цей рік подарував нам нових рекордсменів
і показав, що глядачі обирають українські комедії і готові квитком голосувати за своє кіно. Інші жанри ще не користуються таким попитом, але те, коли
наш глядач так само достойно оцінить бойовики, драми й трилери власного
виробництва, – лише питання часу. У 2018 році на виробництво кіно було
виділено майже 1 млрд гривень, а це означає, що наступного року національного контенту буде ще більше.
Слід зазначити, що нагальною залишається проблема недостатньої кількості кінотеатрів, особливо в регіонах. За такої кількості кінотеатрів окупитись у національному прокаті можуть лише фільми з бюджетом, який не
перевищує 200 тис. доларів, при цьому вони мають бути успішними. Минулого року було ухвалено Закон України «Про кінематографію», яким передбачається стимуляція будівництва кінотеатрів у містах з чисельністю
населення до 250 тис. осіб, але він досі не працює. При цьому є і позитивна
тенденція – практично в кожному новозбудованому ТРЦ відкриваються багатозальники. Однак про 1500 залів, які необхідні для нашої кількості населення, говорити ще рано, наразі в нас за різними даними 500 – 520 кінозалів.
– Що саме буде презентовано на Кіноринку цього разу?
– Очікуємо на традиційні презентації дистриб’юторських компаній, проекти кіностудій, а також незалежних українських кіновиробників. Крім того,
учасники Кіноринку побачать презентацію Work in progress Одеського кінофестивалю. Технічні та сервісні компанії, що працюють із кінотеатрами,
презентують інновації у своїх продуктах, і всі учасники зможуть ознайомитись із новинками в рамках роботи виставки Кіноринку. Кіноринок – це
єдина професійна платформа, де двічі на рік можуть зустрітися всі учасники
процесу, тож наше головне завдання – якнайширше представити всі компанії та сервіси.

– Які теми стануть головними для обговорення?
– На минулому Зимовому Кіноринку ми обговорювали виклики, з якими
зіштовхуються дистриб’ютори, і дійшли висновку, що головний виклик
для всіх учасників кінопрокатного процесу – це питання, як працювати з
українським контентом. Наразі українських фільмів у прокат виходить усе
більше, та далеко не всі продюсери вміють працювати із дистриб’юторами та кінотеатрами, часто коштів на промокампанію не вистачає або
вона неефективно розпланована. Більшість кінотеатрів – це приватний
бізнес, вони готові працювати із українським контентом, але за умови, що
глядач купує квитки на цей контент. Квота 15 % на національний контент
учасників ринку не лякає, але залишається відкритим питання про те, як
наповнювати цю квоту так, щоб це було вигідно та цікаво всім. На цьому
Зимовому Кіноринку ми зосередимося на проблемі прокату українського
кіно, зберемо всіх учасників процесу, розглянемо успішні кейси та поговоримо про проблеми.
– Які проблеми існують серед українських діячів кіно? Чому їм варто
вчитися?
– Останнім часом бурхливо обговорюється проблема популяризації українського кіно. Співвідношення коштів, що витрачаються на промо та на виробництво, далеке від ефективного. І мова не тільки про рекламу фільмів у
прокаті: кількість коштів, що витрачається на фестивалі, заходи за кордоном та на освіту, значно менша, ніж на виробництво. Наразі в Україні освіта
у сфері кіновиробництва дуже відстає від світової, немає технічної бази. І
якщо це не зміниться – знімати кіно просто буде нікому. Нам не вистачає
також спеціалістів, які працюють у суміжних сферах. Фахівців, які можуть
якісно розробити ефективну промокампанію фільму, – одиниці, і до них
стоїть черга із продюсерів. Так само мало дистриб’юторських компаній, які
готові та вміють працювати із національним контентом.
Проблем багато, навіть трьох днів Кіноринку не вистачає на всі презентації
проектів та обговорення, багато питань обговорюється в кулуарах. І все це
свідчить про розвиток індустрії!

ЮЛІЯ СІНЬКЕВИЧ, генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю:
Найбільш гострою темою залишається проблема прокату національного кіно і того, як зробити його успішним. До цієї дискусії
ми запрошуємо представників усіх ланок кіновиробництва, адже прокатний успіх і промо фільму починаються ще на етапі проекту. Ми спробуємо розібратись, як зробити так, щоб національний фільм збирав повні зали, спробуємо зрозуміти, де є підводні
камені, як запобігти помилкам та ін. Адже часто українські стрічки, які показують хороші результати на міжнародному ринку та у
фестивальному форматі, мають дуже мало глядацьких відвідувань в Україні. Водночас уже є успішні кейси з рекордними для нашої
країни бокс-офісами. Є конкретні приклади успіху – відповідно, потрібно розібратися, чому в інших випадках система не працює. Це
означає, що в нас назріла предметна розмова, оскільки раніше українські фільми взагалі не розраховували на касу. Звісно, тішить те, що тепер ми
можемо обговорювати різне кіно – і авторське, і для широкого глядача. Але в будь-якому випадку слід враховувати, що під кожен формат потрібна
своя особлива модель просування. Зимовий Кіноринок стає більш масштабним – раніше він тривав два дні, а зараз уже вдруге відбуватиметься
протягом трьох. Його учасниками стають не тільки дистриб'ютори та кінотеатри, компанії з виробництва кінотеатрального обладнання, але й розробники інноваційних програм та оператори і розробники цифрових рішень. При цьому презентується більше українських фільмів – це гарна тенденція.
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СВОЄ КІНО

“Я, ТИ, ВІН, ВОНА”:
РАЗОМ ВЕСЕЛА “КВАРТАЛIВСЬКА” СIМ’Я

НАПЕРЕДОДНІ НОВОГО РОКУ НА КІНОЕКРАНИ УКРАЇНИ ВИХОДИТЬ НОВИЙ ПРОЕКТ СТУДІЇ “КВАРТАЛ 95” – РОМАНТИЧНА КОМЕДІЯ “Я, ТИ, ВІН, ВОНА”.
ПРО ЩО БУДЕ РЕЖИСЕРСЬКИЙ ДЕБЮТ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО, ЯК ПОЧУВАЄТЬСЯ В АМПЛУА АКТОРКИ СПІВАЧКА НАДЯ ДОРОФЄЄВА, ЯК ЄВГЕН
КОШОВИЙ ПРИМІРЯВ НА СЕБЕ РОЛЬ ГЕРОЯ-КОХАНЦЯ ТА ЯК КАЙФУВАЛА НАСТЯ КОРОТКА У РОЛІ ДРУЖИНИ ЗЕЛЕНСЬКОГО – ЧИТАЙТЕ В СЕРІЇ ІНТЕРВ’Ю
З КОМАНДОЮ ФІЛЬМУ. А ПОБАЧИТИ, ЯК УСІ ВОНИ ВПОРАЛИСЬ ЗІ СВОЇМИ ЗАВДАННЯМИ, МОЖНА ВЖЕ ЗОВСІМ СКОРО – З 27 ГРУДНЯ.

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
режисер, продюсер, актор, виконавець ролі Максима
«ЛЮБЛЮ АКТОРІВ, ЯКІ НЕ ЗАПІЗНЮЮТЬСЯ»
– Володимире, про що ваша нова комедія?
– Наша історія про те, як можна спробувати врятувати свою сім'ю, коли,
здавалося б, усі варіанти випробувані. Як відомо, союзи бувають різні, і не
завжди стосунки закінчуються хепі-ендом. У нашій комедії будуть конкретні приклади й ситуації, які змусять глядачів не лише сміятися, але й,
можливо, замислитися над чимось важливим.
– «Я, ти, він, вона» – Ваш дебют у ролі режисера. Як Вам у цій іпостасі?
– Мені давно хотілося спробувати себе в ролі режисера, але на цьому
проекті режисер – не я один. Разом зі мною також працює Девід Додсон,
з яким ми зняли вже декілька стрічок. Ми знаємо один одного майже 10
років, тому я йому дуже довіряю. У нашій новій комедії Девід займається
здебільшого візуальним наповненням, я ж відповідальний насамперед за
акторську складову. Звичайно, іноді було важко поєднувати дві іпостасі на
майданчику – актора й режисера. Але Девід завжди брав кермо у свої руки,
коли я був по інший бік камери. Головне, що можу сказати: цей досвід мені
дуже сподобався.
– Кастинг на головні й епізодичні ролі був досить тривалим. У результаті Ви задоволені акторами, які зіграли в цій стрічці?
– На цьому проекті, як і на всіх інших проектах студії «Квартал 95», у нас
зібралася чудова команда. Я дуже задоволений Настею Короткою, для якої
цей фільм стане дебютом у великому кіно. Вона дуже хороша актриса. Також я радий, що моїм партнером знову став Женя Кошовий. А ще приємно, що в нашому фільмі знайшлися нехай і невеликі, але яскраві ролі для
всього акторського складу нашої студії.
Також щасливий, що на пропозицію зніматися відгукнулися найпопулярніші співачки нашої країни, я маю на увазі Надю Дорофєєву та Олю Полякову. Я взагалі люблю акторів і актрис, які приходять на зйомки вчасно.
Це вже запорука успіху. Зазвичай зірки шоу-бізнесу страждають запізненнями, але Надя і Оля – не з-поміж них. Завжди приїжджали точно в при-

значений час, знали свої репліки й виконували всі поставлені перед ними
завдання. Упевнений, глядачам сподобаються їхні нові екранні образи.
– Цей фільм – перший досвід співпраці з Держкіно. Є плани й далі рухатися в цьому напрямку?
– Я вдячний Держкіно за те, що вони підтримали наш проект. Ми б і так
знімали цю кінокартину, але з їх допомогою змогли зробити якісніше кіно.
Людям бракує зараз справжніх романтичних комедій, причому виключно
українського виробництва. Цей запит, судячи з реакції глядачів, є, і він
чималий. Головна ж наша мета – щоб українські фільми були не гіршими
за голлівудські, і, я сподіваюся, наша нова стрічка це продемонструє.

НАДЯ ДОРОФЄЄВА
співачка, актриса, виконавиця ролі Лєночки
«ТЕПЕР ХОЧУ Й НАДАЛІ ПРОДОВЖУВАТИ КАР’ЄРУ В КІНО»
– Надю, поділіться своїми враженнями від зйомок у стрічці «Я, ти, він,
вона».
– Це було неймовірно! Правда, на жаль, у мене було не так багато знімальних днів, як хотілося б. Але я все одно встигла прокайфувати від кожної
хвилини на знімальному майданчику. Мені дуже сподобався цей процес, і
тепер я мрію, щоб мене знову запросили на яку-небудь роль. Я абсолютно
серйозно замислилася, а чи не почати мені акторську кар'єру.
– Ваша героїня по вуха закохана в персонажа Володимира Зеленського.
У Вас є щось з нею спільне?
– У мене роль яскрава й цікава, а моя героїня Лєночка – досить дивна, але
весела особа. Коли я прочитала сценарій, я вже була у захваті, і перше, про
що я подумала: «Як же я хочу вже подивитися цей фільм!». Я захоплююся
своїм партнером по стрічці. Володимир Зеленський – неймовірний актор
і дуже професійний режисер. Я щаслива, що мій дебют у великому кіно
відбувся саме з ним.
– Яка знімальна зміна була найскладнішою?
– Мені запам'яталися багато сцен зі зйомок цього проекту, але найбільше
день, коли мене цілу годину одягали в кімоно. Це був справжній оригі-

нальний костюм, привезений з Японії, дуже красивий. Я була здивована,
коли дізналася, що під кімоно надівається ще одне, таке саме красиве, як і
те, що зверху. І звичайно, я на все життя запам'ятаю, як ми знімали сцени
поцілунків. Після зйомок мене багато хто запитує, як це було (сміється).
Відповім коротко: «Так, контакт відбувся». Звичайно, спочатку я шалено
соромилася: я ж заміжня, і Володимир теж перебуває в щасливому шлюбі. Але на дублі п'ятому я вже розслабилася, і в результаті, думаю, що все
вийшло натурально й симпатично.

ЄВГЕН КОШОВИЙ
актор, телеведучий, виконавець ролі Бориса
«ВОЛОДИМИР – ДОСИТЬ СУВОРИЙ РЕЖИСЕР»
– Євгене, яка сцена була найскладнішою на цьому проекті?
– Я дуже боюся сцен, де треба грати драму. У цьому фільмі буде такий
момент, де мій герой Борис не розуміє, що відбувається на любовному
фронті, і намагається добитися відповіді від своєї половинки. Сцена дуже
напружена. І я запитував у Вови, як саме я її повинен зіграти. А він говорить: «Ти не грай, ти живи, шукай усе в собі». Думаю, у мене вийшло.
Ми зняли сцену буквально з третього дубля. А взагалі, вчитися додавати
в комедійний фільм шматочок драми – це непоганий акторський досвід.
– У цьому проекті Володимир не лише Ваш партнер, але й режисер.
Складно бути в ситуації, коли Ваш друг – Ваш же керівник?
– Ми розділяємо ці поняття – дружба і робота. Як художній керівник, як
постановник «Вечірнього Кварталу» і як режисер фільму «Я, ти, він, вона»
Володимир – досить суворий. Але, мені здається, режисери й мають такими бути.
– За сценарієм Ви граєте коханця головної героїні. Як Вам у цій ролі?
– Так, я кручу шури-мури з героїнею Насті Короткої, а ще одного разу до
мене на прийом приходить яскрава дівчина, яка оголює переді мною всі
свої принади. До речі, красуню грає Оля Полякова. Як мені знімалося?
Прекрасно. Але приводів для ревнощів моїй Ксюші (дружині. – Ред.) я не

даю. Ми одружені вже понад 10 років, і вона розуміє, що це моя робота.
До того ж ми знімаємо комедію романтичну, а не еротичну, тому жодних
відвертих сцен там, звичайно ж, не буде.

НАСТЯ КОРОТКА
актриса, телеведуча, виконавиця ролі Яни
«НІКОЛИ НЕ ДУМАЛА, ЩО СТАНУ ДРУЖИНОЮ ЗЕЛЕНСЬКОГО»
– Анастасіє, що спільного у Вас з Вашою героїнею Яною?
– Коли я прочитала сценарій, я відразу знайшла спільні риси зі своєю героїнею. Я теж з іронією ставлюся до життя, але, на відміну від неї, я не
кар'єристка.
– Цей фільм стане для Вас дебютом у великому кіно. Ви так собі уявляли
свою першу роль у повному метрі?
– У мене не було досвіду зйомок у повнометражних фільмах, тому порівнювати мені ні з чим. Але можу сказати, що це не робота – а суцільний
кайф, коли з тобою працює така команда. Правда, на третій день зйомок я
прокинулася у власному ліжку і довго не могла зрозуміти, де я. Пройшло
всього декілька днів, а відчуття, що ми знімаємо вже півроку. Цей проект
– немов шматок іншого життя. Зараз мені іноді здається, що все це було не
зі мною. Там була неймовірна атмосфера, було відчуття літнього табору.
Крім того, на цьому проекті працювали мої подружки ще з часів «Великої
різниці» – гримери, костюмери. Це була ще одна з причин, чому цей
проект став таким рідним.
– Як Вам працювалося з Володимиром Зеленським?
– З Вовою дуже приємно працювати, він всіляко допомагає й підтримує,
тому втоми практично не відчувалося і я отримувала неймовірне задоволення від процесу. Попри те що я вже у шлюбі, я завжди хотіла знову
побувати у весільній сукні, а ще взяти участь у такому проекті. Ніколи
не думала, що стану дружиною Зеленського, яка тільки й мріє, щоб з ним
розлучитися! Зараз з Володимиром ми й далі продовжуємо працювати, але
вже в «Жіночому Кварталі».
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1. ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
ДЕБЮТУВАВ У РОЛІ РЕЖИСЕРА

6. ЗАРАДИ ВЕСІЛЬНОЇ ФОТОСЕСІЇ
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗВАЖИВСЯ НА ВУСА

Уперше в новому для себе амплуа
кінорежисера виступить Володимир Зеленський, продюсер і один
з авторів цієї комедії. Він же зіграє
й головну роль у кінокартині. До
речі, поки він буде в кадрі, творчим
процесом керуватиме американець
Девід Додсон, який також є режисером фільму.

У цій стрічці Зеленський уперше
зважився з'яви
тися на великому
екрані з вусами, хоча в житті ніколи
їх не носив. Крім того, під час зйомок романтичної фото
сесії Володимир Зеленський і Настя Коротка
приміряли весільні вбрання.

2. ГОЛЛІВУД ПО-УКРАЇНСЬКИ
1
4
3

Спеціально для створення нової комедії Зеленський знову запросив з
Америки двох кіношників, з якими
раніше вже випускав такі проекти,
як «Кохання у великому місті» і
«8 перших побачень», а саме: режисера Девіда Додсона й оператора
Брюса Алана Гріна. Якість «картинки» в кіно обіцяють голлівудську.

3. НАДЯ ДОРОФЄЄВА ЗМУСИТЬ
ДРУЖИНУ ЗЕЛЕНСЬКОГО РЕВНУВАТИ
У цьому фільмі відбудеться акторський дебют солістки групи «Время и Стекло» Наді Дорофєєвої.
Вона зіграє дівчину, яка по вуха
закохана в героя Володимира Зеленського. За сценарієм у акторів
буде багато спільних сцен, де їм доведеться цілуватися.

CINEMA УКРАЇНА №21.2018
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РОМАНТИЧНА КОМЕДІЯ «Я, ТИ, ВІН, ВОНА» РОЗПОВІДАЄ ПРО СІМЕЙНУ ПАРУ – МАКСИМА ТА ЯНУ – ЯКА
ОСЬ-ОСЬ РОЗЛУЧИТЬСЯ. ВОНИ ВЖЕ ПОДАЛИ ЗАЯВУ, АЛЕ СУДДЯ ДАЄ ПОДРУЖЖЮ МІСЯЦЬ ВИПРОБУВАЛЬНОГО
ТЕРМІНУ, ПІД ЧАС ЯКОГО ОБОЄ ПОВИННІ ВИКОНАТИ ДЕКІЛЬКА БАЖАНЬ ОДИН ОДНОГО. І ЦЯ НЕСПОДІВАНА
СИТУАЦІЯ, СПОВНЕНА КУМЕДНИХ, А ІНОДІ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ПРИГОД, ЗМУШУЄ ГОЛОВНИХ ГЕРОЇВ ЗРОЗУМІТИ
ДЕЩО ВАЖЛИВЕ Й ПЕРЕОЦІНИТИ СВОЇ СТОСУНКИ.
ОКРІМ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО ГОЛОВНІ РОЛІ У ФІЛЬМІ ВИКОНУЮТЬ ЄВГЕН КОШОВИЙ, НАДЯ ДОРОФЄЄВА
Й НАСТЯ КОРОТКА. ТАКОЖ У СТРІЧЦІ ЗНІМАЮТЬСЯ ЗІРКИ ТЕАТРУ, КІНО Й ШОУ-БІЗНЕСУ СТАС БОКЛАН, ОЛЬГА
СУМСЬКА, ТАМАРА ЯЦЕНКО, ЮРІЙ ТКАЧ, ОЛЯ ПОЛЯКОВА, СЕРГІЙ БАБКІН ТА ІНШІ. САУНДТРЕК ДО ФІЛЬМУ,
ПІСНЮ ПІД НАЗВОЮ «ЛЕГО», НАПИСАЛА ГРУПА «АНТИТІЛА».
ДО РЕЧІ, «Я, ТИ, ВІН, ВОНА» – ЦЕ ЮВІЛЕЙНА, ДЕСЯТА ЗА РАХУНКОМ ПОВНОМЕТРАЖНА КІНОКАРТИНА
«КВАРТАЛУ 95». І ПЕРША СТРІЧКА ВИРОБНИЦТВА СТУДІЇ «КВАРТАЛ 95», ЯКУ ЗНІМАЮТЬ ЗА ПІДТРИМКИ
ДЕРЖКІНО УКРАЇНИ. У ШИРОКИЙ ПРОКАТ ФІЛЬМ ВИЙДЕ НАПЕРЕДОДНІ НОВОГО РОКУ – 27 ГРУДНЯ 2018 РОКУ.

4. ОЛЯ ПОЛЯКОВА ЗІГРАЄ У ФІЛЬМІ
ПАЦІЄНТКУ ПЛАСТИЧНОГО ХІРУРГА
В одному з епізодів у фільмі
з'явиться співачка Оля Полякова.
Продюсери виділили їй роль
пацієнтки, яка приходить на
прийом до пластичного хірурга,
якого грає, до речі, Євген Кошовий.

5. СТАС БОКЛАН І ОЛЬГА СУМСЬКА
СТАНУТЬ ЧОЛОВІКОМ І ДРУЖИНОЮ

Другорядні ролі в кінокартині зіграють народні артисти й улюбленці
мільйонів Стас Боклан і Ольга Сумська. Вони стануть на час подружньою парою, яка живе по сусідству з
головними героями. «Обожнюю зніматися в проектах Володимира Зеленського, він – відмінний режисер,
розуміє мене з півслова й не забороняє імпровізувати, а це, повірте, рідкісний дар», – говорить Стас Боклан.
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7. СЕРГІЙ БАБКІН СТАНЕ
ПОЗИТИВНИМ БАНДИТОМ
Співак Сергій Бабкін зіграє одного
з бандитів, який переслідуватиме
головних героїв на мотоциклі.

8. ЕКШН-СЦЕНИ ЗНІМАЛИ НОЧАМИ
У фільмі буде декілька яскравих
екшн-сцен, наприклад перегони
столичними вулицями. Заради них
кіношникам на певний час навіть
довелося перекривати в Києві одну
зі смуг, якою їздить популярний
маршрут тролейбуса.

6
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9. КУПАННЯ В ДНІПРІ
Під час зйомок фільму в знімальної групи було немало нічних змін.
Найяскравіша з них – коли головні
герої купаються в Дніпрі на фоні
Північного моста. Причому і Зеленський, і Коротка були у воді без
одягу. Усього зйомки сцени тривали більше трьох годин, а в перервах
актори ходили по майданчику в
банних халатах.
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10. ТИЖДЕНЬ У ЛЬВОВІ
Велика частина фільму була знята
в Києві й Київській області, проте
деякі сцени вирішено було фільмувати у Львові. На екрані глядачі побачать знамениту Ратушу, Оперний
театр, Стрийський парк і навіть легендарний Личаківський цвинтар.
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11. СПРАВЖНІЙ КІНОТЕАТР
Одну з романтичних сцен фільму
знімали в столичному кінотеатрі «Сінема Сіті». Щоб випадкові
глядачі не потрапили в кадр, творцями було прийнято рішення
орендувати зал пізно вночі. До
речі, дивитися на екрані герої будуть дитячий анімаційний серіал
«ЧоМуха» теж виробництва студії
«Квартал 95».
фото: Майя Максимова
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У МОРШИНСЬКІЙ АФЕРІ З’ЯВИЛИСЯ НОВІ ФАКТИ!
АВАНТЮРНА СІМЕЙНА КОМЕДІЯ «11 ДІТЕЙ З МОРШИНА» ВІД ПРОДЮСЕРА ФІЛЬМІВ «DZIDIZO КОНТРАБАС» ТА
«#SELFIEPARTY» СЕРГІЯ ЛАВРЕНЮКА ВИЙДЕ У ШИРОКИЙ ПРОКАТ В УКРАЇНІ З СІЧНЯ 2019 РОКУ
СЕРГІЙ ЛАВРЕНЮК, продюсер фільму

СЕРГІЙ БАБКІН, музикант, актор,
переможець проекту «Г олос К раїни -8»
Про фільм:

А у вас так буває? Починаєте знімати серйозне кіно, з обманом, махінаціями, шантажем... Залучаєте в нього професійних бізнесменів, шоуменів, співаків, відомих акторів, організовуєте всеукраїнський кастинг на дитячі ролі – і в результаті
отримуєте добре сімейне кіно для всієї родини?! Та це й не дивно,
бо діти завжди можуть поламати плани навіть найкрутішому продюсеру. І я
не шкодую, адже блокбастерів у нас вдосталь, а фільмів для сімейних походів
як кіт наплакав.

АРКАДІЙ НЕПИТАЛЮК, режисер
Від початку ми задумували дитячу історію, але потім зрозуміли, що дітям в будь-якому віці цікаво взаємодіяти з дорослими,
копіювати їх або ж доводити свою позицію. У результаті ми отримали добре кіно, побудоване на загальнолюдських цінностях,
таких як дружба, щирість, традиції, взаємодопомога, чесність, відданість і справедливість. Тож у січні вас чекає добре сімейне кіно для всієї родини.

ЖАНР: АВАНТЮРНА СІМЕЙНА КОМЕДІЯ
ПРОДЮСЕР: СЕРГІЙ ЛАВРЕНЮК
РЕЖИСЕР: АРКАДІЙ НЕПИТАЛЮК
ОПЕРАТОР: ДМИТРО ЮРІКОВ
У РОЛЯХ: ОЛЕКСАНДР ПІСКУНОВ, КСЕНІЯ
ЖДАНОВА, ОЛЕНА ЛАВРЕНЮК, СЕРГІЙ
БАБКІН, СНІЖАНА БАБКІНА, ОЛЕКСАНДР
СКІЧКО, ГАРІК КОРОГОДСЬКИЙ,
ЛЄРА ДІДКОВСЬКА, АДА РОГОВЦЕВА,
ВОЛОДИМИР ГОРЯНСЬКИЙ, ОЛЬГА
ФРЕЙМУТ, ЛЕСЬ ЗАДНІПРОВСЬКИЙ,
АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЧ, ЛЮДМИЛА
СМОРОДІНА, ЛЮДМИЛА ЄФИМЕНКО,
ВІТАЛІНА БІБЛІВ ТА ВАТАГА ДІТЕЙ З
МОРШИНА.

Усім відомо, що Моршин був
заснований на місці падіння метеорита, який багатий на рідкісний метал
- осмій. У бажанні заробити легкі гроші директор
ТРЦ Сніжана вирішує обдурити всіх і заволодіти
коштовним об’єктом. Усе б
нічого, якби на її шляху не з’явилися 11 дітей
з Моршина. Згуртувавшись
заради єдиної мети, вони
розпочинають боротьбу з
несправедливістю. Чим закінчаться пригоди і чи
вдасться Сніжані реалізувати задумане, дивіться в
кіно.

Коли ми потрапили на кастинг з дітками, я
познайомився з продюсером і не зміг не прийняти пропозицію зніматися у фільмі! Спершу
говорили тільки про роль у кіно, але в процесі я
написав саундтрек і став саундпродюсером фільму. Тож у цій
стрічці мені довелося перевтілюватися неодноразово. Тепер
наша сім’я може сміливо заявити, що це наше сімейне кіно!

ОЛЕКСАНДР ПІСКУНОВ,
актор театру та кіно
Я цілий фільм сумнівався, хто мій герой
– закоханий Ромео чи дурник? Але судіть
самі – мене звати Сашко і я простий хлопець
з Моршина. Я може б і не ліз в ту справу з метеоритом і великими грошима, але ж кохання штовхає людей на
різні дурниці. Тож я встряю в таку аферу, яка може погано
закінчитися як для мене, так і для всіх жителів мого маленького містечка.

ГАРІК КОРОГОДСЬКИЙ,
комерсант, письменник та меценат
Мене в цьому фільмі взагалі кинули на гроші.
Обіцяли одне, а в результаті нічого не виконали.
Коротше, розвели, як малу дитину. Взагалі, я люблю
нахабних, сам нахабний. Напевно, тому ми і зійшлися з
продюсером фільму Сергієм Лавренюком й цілою командою.
Тільки нахабні, драйвові та сильні можуть сьогодні працювати
на розвиток українського кіно.

тренер -

ОЛЕКСАНДР
СКІЧКО,
ведучий, актор,
пародист, артист

розмовного жанру

Спочатку, коли я погоджувався
на зйомки, мені обіцяли добре
сімейне кіно, зйомки влітку,
приємний акторський склад, а
коли почали знімати, то виявилось, що це – цілий блокбастер.
У машину пхали, рот скотчем
клеїли, до колоди примотували, добре, що хоч не закопали...
Словом, афера однозначно вдалася!

ОЛЕНА ЛАВРЕНЮК, актриса театру та кіно
Коли тобі випадає шанс – роби і не гальмуй! Так і я зробила –
забула, що на вулиці літо, і з головою поринула в зйомки фільму. А
як тут не погодитися, коли тобі пропонують мегакруті тачки, гроші
та вплив. І все б нічого, якби через Гаріка мені не довелося зіпсувати
червону сукню. Хоча… то все дрібнички порівняно з фіналом...

ЛЄРА ДІДКОВСЬКА,
учасниця популярного молодіжного гурту

«Open Kids»

Усе колись доводиться робити вперше, але коли я йшла на кастинг і пробувалася на
роль, то ніколи не могла подумати, що буду гасати торговим центром з тачкою… Ще й
з дитиною в ній. Вжитися у роль було нескладно, тому що сцени і гра були дуже реалістичними. Починаючи з того, що в одному з кадрів охоронець впав на скляну вітрину і вона
розбилася вщент! І багато інших вибухових моментів, які ви зможете побачити власнооч уже 3 січня.
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Комедійний Новий рік від

СЕМЕН ГОРОВ
режисер

13 ГРУДНЯ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КІНОПРОКАТ ФІЛЬМУ «ПРИГОДИ S МИКОЛАЯ». ПОКИ ГЛЯДАЧІ В ОЧІКУВАННІ
СТАРТУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СІМЕЙНОЇ НОВОРІЧНОЇ КОМЕДІЇ, ВИРОБНИК ФІЛЬМУ – КОМПАНІЯ BIG HAND FILMS – ГОТУЄ НОВІ ПРОЕКТИ,
НАПОВНЕНІ ГУМОРОМ ТА ЖАРТАМИ.
РЕЖИСЕРИ СЕМЕН ГОРОВ ТА ДМИТРО МАЛКОВ, ЯКІ Є ЩЕ Й АВТОРАМИ СЦЕНАРІЇВ, РОЗПОЧНУТЬ ЗЙОМКИ ВЖЕ НА ПОЧАТКУ
НАСТУПНОГО РОКУ. VGL CINEMA РОЗПИТАВ СЕМЕНА ГОРОВА ПРО ОЧІКУВАННЯ ВІД «ПРИГОД S МИКОЛАЯ» ТА ПЛАНИ НА НОВІ
ПРОЕКТИ В КОМЕДІЙНОМУ ЖАНРІ.

– «Пригоди S Миколая» вже готові до прокату. Чи запланували Ви відвідування кінотеатру всією сім'єю? Чим заохочуватимете родичів та
друзів до перегляду цього фільму?
– Так, ми обов'язково підемо дивитись фільм усі разом. І друзів я попрошу підтримати українського кіновиробника. Сім'я повинна вміти знаходити компроміс – часто буває так, що дитина вкотре хоче дивитися один
і той самий мультфільм, батькам до вподоби кримінальна драма, і для
кожної родини узгодити смаки та забаганки – це ціла проблема. Не так
уже й багато фільмів, які можна дивитися всім разом і де кожен знайде
щось цікаве для себе. «Пригоди S Миколая» – саме такий об’єднуючий
фільм. Мені цікаво буде спостерігати за реакцією глядачів. І я сподіваюся, що піду із сеансу з відчуттям гордості за свою роботу (посміхається).
– Чи відчуваєте Ви сили, аби замінити для українського глядача традиційний «Один вдома» на «Пригоди S Миколая»? За яких умов це можливо?
– Я не можу сказати, що наша мета – замінити «Один вдома». А от доповнити його «Пригоди S Миколая» мають усі шанси. Нехай «Один вдома»
залишиться в наших серцях назавжди (посміхається), але з’являються й
інші вдалі новорічні проекти.

– Ми знаємо, що Ви плануєте продовжувати роботу в комедійному
жанрі. Розкажіть про свій новий проект.
– Це повнометражний ігровий фільм. Він називається «XVII міжнародний конкурс баяністів». Зйомки заплановані на 2019 рік. Я закінчую
сценарій і зараз у процесі розписування сцен, пошуку локацій, підбору
акторів. Це комедія про життя в місті, герой пов’язаний із шоу-бізнесом
і намагається вийти на новий рівень.
– Чи існують національні особливості української комедії? І які саме
Ви б назвали?
– Мабуть, є особливості. Українцям подобаються комедії про звичайних
людей, про тещу, свекра, кума, про сварливу дружину – усе це йде з глибини віків.
Подобається, коли мова йде про зіткнення різних культур. Ми робили на
цю тему «Останній москаль», і він мав у телеефірі високі рейтинги, зараз
у кіно успіхи демонструє «Скажене весілля». Отже, нашому глядачеві подобається щось на кшталт старого анекдоту — «їдуть разом українець,
грузин та єврей»: посміятися насамперед із себе і трішки з інших.

СВОЄ КІНО

BIG HAND FILMS
ДМИТРО МАЛКОВ
режисер

НОВА КОМЕДІЯ ПРО ПРЕДСТАВНИКА ШОУ-БІЗНЕСУ ТА НОВОРІЧНА ІСТОРІЯ ПРО ТЕ, ЩО ЗУПИНЕНИЙ ЛІФТ НАПЕРЕДОДНІ НОВОГО РОКУ
– ЦЕ НЕ ТРАГЕДІЯ, А МОЖЛИВІСТЬ ВИРІШИТИ ВЛАСНІ ПРОБЛЕМИ, – САМЕ ТАКА ІНТРИГА ДВОХ НОВИХ ФІЛЬМІВ MADE-IN BIG HAND
FILMS. РЕЖИСЕР ДМИТРО МАЛКОВ НА НАСТУПНИЙ РІК ГОТУЄ ПОВНОМЕТРАЖНУ КОМЕДІЮ «БОМБЕЗНИЙ НОВИЙ РІК». ТИЗЕР ФІЛЬМУ
ВЖЕ З’ЯВИВСЯ В МЕРЕЖІ, А САМІ ЗЙОМКИ РОЗПОЧНУТЬСЯ ВЗИМКУ: ТРЕБА ВСТИГНУТИ ЗАФІКСУВАТИ НА КАМЕРУ СНІГ. РЕЖИСЕР
ДМИТРО МАЛКОВ РОЗПОВІВ VGL CINEMA ПРО ТЕ, ЯК ВИНИКЛА ІДЕЯ НОВОРІЧНОГО ПРОЕКТУ «БОМБЕЗНИЙ НОВИЙ РІК», ЯКИМИ
РОДЗИНКАМИ ЦЯ КОМЕДІЯ БУДЕ ПРИВАБЛЮВАТИ ГЛЯДАЧА ТА КОГО МИ ПОБАЧИМО В ГОЛОВНИХ РОЛЯХ.

– Як виникла ідея фільму і як довго Ви працювали над сценарієм?
–Ми з дружиною – Тетяною Малковою – синхронно дозріли до рішення
припинити працювати на когось та створити власний проект. І наважилися на історію, яка б не передбачала великого бюджету, містила мінімум
героїв, локацій, але була універсальною, драйвовою та об’ємною. Писали
сценарій рівно 9 місяців – якраз до народження нашого сина. Усе почалося з того, що придумали ліфт, а потім підвели історію під новорічне свято
та наповнили персонажами. Кого б зачинити в ліфті? Спеціально створили конфліктних героїв, не схожих один на одного. Насамперед уявляли те,
що було б цікаво нам самим, що нам до вподоби дивитися в кінозалі. Хотілося зробити атмосферне кіно, яке б з початкових титрів нас захопило,
затягнуло до себе й відпустило тільки у фіналі. Отже, якщо узагальнити,
завдання, які ми собі ставили від початку роботи над сценарієм: щоб було
цікаво, драйвово, недорого, атмосферно й навіть повчально.
– Отже, що ж ми побачимо в «Бомбезному Новому році»?
– Перед нами 8 героїв із власними проблемами й багато дій та подій на
кількох квадратних метрах. Ліфт, у якому вони всі опиняються напередодні Нового року і застрягають, є певним модератором від Бога, який
змушує людей зупинитися й замислитися: чи правильні їхні вчинки, чи
той шлях, який вони обрали для себе, це те, що їм потрібно? Перебування
у замкненому просторі з незнайомими людьми породжує емоційно-філософське переосмислення свого життя. І все це на фоні візуально красивого періоду новорічних свят, з їхньою магією та нашою вірою, що мрії
збуваються.

У «Бомбезному Новому році» реальні люди з реальними проблемами в
реальному ліфті. І ми можемо зайти туди разом з героями й подивитися
не тільки на їхню, але й на свою ситуацію. Звичайно, там є деякі перебільшення, властиві комедійному жанру, але така історія може статися з
кожним з нас.
І одна з важливих ідей, яку ми закладали, — допомагаючи іншим, ми допомагаємо собі. Наші негаразди розсіюються, тільки-но ми допомагаємо
долати проблеми іншим людям. Зі мною такі випадки були. Це магія життя.
– У тизері ми бачимо зіркових акторів, як відбувався каст?
– До зйомок тизеру ми готувалися кілька місяців, підшукували акторів.
У нас не стояло завдання нашпигувати фільм зірками, головне було підібрати тих, кому глядач повірить. Сподіваємось, що у фільмі, як і в тизері,
будуть задіяні Наталя Сумська, Андрій Джеджула, Слава Ніконоров, Сергій Куда, Віра Кобзар, Максим Максимюк. На невеличкі ролі плануємо запрошувати зірок шоу-бізнесу — це будуть камео або інші цікаві ситуації.
У сценарії є епізодичні персонажі, які стануть справжніми «прикрашалками» історії, але я поки не буду розкривати всі секрети.
– Коли глядачі побачать «Бомбезний Новий рік»?
– Знімати ми розпочинаємо уже взимку, оскільки нам треба зафіксувати
сніг, щоб відтворити магічну новорічну атмосферу. Український прокат –
орієнтовно наприкінці 2019 року, але точні дати ще будуть узгоджуватися
з дистриб’юторами. У планах – показати фільм і в інших країнах, адже
«Бомбезний Новий рік» – це не суто українська історія, а загальнолюдська, і вона буде зрозуміла всім.
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Над чим смiються украiнцi:
СМІХ КРІЗЬ СЛЬОЗИ

2018 рік став для українського кіно знаковим. І не тільки тому, що кількість національних релізів та касові збори стрімко йдуть вгору. Змінився
настрій: у той час як українському кіно часто дорікали за тяжіння до драматичних історій, тем страждання та «чорнухи», цього року на екранах
справжній комедійний вибух власного виробництва. Українського глядача привчають сміятися над собою, найближчим оточенням, зрозумілими
темами та реальними життєвими ситуаціями.
Секс, національні стереотипи, забобони, контрабанда, сімейні конфлікти,
стосунки чоловіка та жінки все частіше розглядають без суму та сліз, а з
посмішкою та жартами. Тож тепер український глядач не лише тужить,
але й сміється, відповідаючи «гривнею», купуючи квиток та покращуючи
статистику відвідування українського кіно в цілому.
Кількість комедій, які випускають за державної підтримки, щороку зростає, що легко простежити за результатами пітчингів Державного агентства з питань кіно. На першому, третьому і четвертому конкурсах експерти відібрали по одній комедії: «Тепер я буду любити тебе», «Політ золотої
мушки» та «Ізі» відповідно. На сьомому і восьмому – «Ржаку» та «Припутнів». А останні два пітчинги – дев’ятий і десятий – підтримали одразу по три: «Герой мого часу», «Шляхетні волоцюги», «Незвичайні грецькі
похорони» та «Скажене весілля», «Я, ти, він, вона» і «Секс і нічого особистого».
Комедійний жанр обирають і проекти, які не розраховують на держпідтримку. 2018-й розпочався зі «Свінгерів»: 1 січня на екрани вийшов україно-латвійський фільм, знятий на продюсерські кошти з мінімальним бюджетом $100 тис (2,5 млн грн). Серед складових успіху – не лише тема,
яскравий постер та реліз у святкові дні, коли глядач традиційно тягнеться
до кінозалів. Окрім відомих акторів – Вячеслава Довженка, Олексія Вертинського, Ганни Саліванчук, Михайла Кукуюка, продюсери залучили до
проекту розкручених медійних персон – співачок Олю Полякову, яка втілила на екрані гламурну світську левицю, та Дашу Астафьєву – вчительку
англійської мови, яку коханець голяка виставив на балкон... Суміш пікантної теми, красивих жінок та жартів про секс припала глядачеві до
душі й уже за перший вік-енд фільм на 227 екранах зібрав майже 11 млн грн.
А за 17 тижнів прокату касові збори сягнули 22 млн грн ($850 тис.). Рік,
який розпочався з комедії, комедіями й завершується: найбільша кількість комедійних релізів припадає на осінь та грудень. І найуспішніші з
них теж не обходяться без впізнаваних облич зірок шоу-бізнесу.

КОМЕДІЇ В ОБЛИЧЧЯ
20 вересня у прокат вийшов «Герой мого часу» режисера Тоні Ноябрьової.
Історія провінціала у великому місті отримала приз за режисуру та перемогла в номінації найкращий український фільм Одеського кінофестивалю,
але не викликала глядацького ажіотажу, продемонструвавши 241 тис. грн.
Як і ще одна вереснева комедійна прем’єра – «Шляхетні волоцюги» – яскрава історія з львівським шармом, що творчо переосмислює легендарний
польський фільм 1939 року, зібрала касу 900 тис. грн.
А от продюсерський дебют Юрія Горбунова – «Скажене весілля», який
стартував у прокаті 4 жовтня, – став справжнім комерційним проривом для вітчизняного кіно. Історія про сім’ю Середюків та їхню зустріч
із французьким зятем Франсуа із Назаром Задніпровським, Поліною Василиною, Лесею Самаєвою та Джиммі Воха-Воха в головних ролях, при-

правлена впізнаваними обличчями Потапа, Монатіка та Олега Винника,
за перший вік-енд зібрала 13 млн грн. А подальші 7 тижнів прокату касові
збори впевнено перевалили за 50 млн грн — абсолютний рекорд українського прокату.

ІРИНА КОСТЮК, продюсер фільму «Скажене весілля»
Комедія – один з найуспішніших жанрів як в Україні,
так і у світі. Глядач прагне легкої веселої історії, але
й не без моралі. Основні інгредієнти успіху – це все
у комплексі, неможливо виділити єдиний головний. Це
і сама ідея, адже сміятися над собою – це найздоровіший
різновид сміху, це і релевантність до локального глядача – кожен
може побачити в цій історії себе або своїх оточуючих, це і, звісно
ж, сценарій та смішні діалоги, і музика, і хітові саундтреки, акторська гра і вдалий кастинг. Це, безсумнівно, і талант режисера, який
витримував правильний баланс між темою і візуальною складовою фільму. Це і скажений продюсер Юрій Горбунов, і зірки, що
зіграли у фільмі, які, окрім яскравих камео-ролей, зробили також
колосальний внесок для просування комедії і привели нам свою
аудиторію. Це і детально продумана і спланована якісна масштабна промокампанія, що складалася з правильних інструментів, які
дали змогу залучити якнайширшу аудиторію по всій країні. А також підтримка сильних брендів, що стали нашими партнерами. Ми
настільки розумно спланували промокампанію й обрали правильні
інструменти, що вона нам обійшлася в рекордно невеликі бюджети. Важливу роль відіграє і розпис фільму та співробітництво з
кінотеатрами. А головне – це самовіддана робота всієї команди на
результат. І навіть трохи кумівства у найкращому сенсі цього слова
(сміється).
Ну і як результат, маємо беззаперечний суперкінохіт – як у плані
глядацької любові, так і в плані економіки, відбудови (або навіть побудови) реноме «української успішної комедії». Контент — король,
і наш фільм — це якісний продукт, про що свідчить масштабний
«сарафан»: якщо в перший вік-енд глядача до кінотеатру приводить
промо, то приріст, який ми спостерігали далі, був вражаючим і безпрецедентним явищем, а значить, фільм таки сподобався.

«У «Скаженому весіллі» ми сміємося передусім над собою, – коментує секрети успіху Юрій Горбунов. – Така сама комедія про американців з їхньою
проблематикою не сприймалася б так близько до серця. Гарний сценарій,
якісний кастинг, талановита режисерська група, професійні продюсери,
вдале промо – усе це рівноцінно важливе: як тільки в одній з цих ланок
проблема – весь проект під загрозою провалу. Ще бажано, щоб у розписі
кінотеатру поруч не було американських блокбастерів. Хоча наш досвід
свідчить про те, що можна успішно конкурувати і з ними, адже «Скажене
весілля» стояло поруч із «Веномом».

НАЙУСПІШНІШІ КОМЕДІЇ РОКУ
Від 25 жовтня 2018 року у широкому кінопрокаті «DZIDZIO ПЕРШИЙ
РАЗ». Попередній фільм з тим самим головним виконавцем – «DZIDZIO
Контрабас» – став суперуспішним релізом 2017-го. Тоді за 13 тижнів прокату збори становили 23,4 млн грн, а продюсери називали його першим
українським фільмом, який окупився в прокаті. «DZIDZIO ПЕРШИЙ
РАЗ» виробляв уже не Solar Media Entertainment, а Dzidziofilm, а продюсером і режисером став уже сам Михайло Хома. Заявлена каса – 21 млн грн.
«Найкомедійніший» період припадає на початок зимових свят. Сімейна
комедія від режисера Семена Горова «Пригоди S Миколая» виходить у кінотеатри 13 грудня. В основі сюжету – пригоди другокласника Артема та
його сестри в карпатському селі напередодні Дня Святого Миколая. Родзинка – не тільки іменитий режисер, але й незвичні амплуа Маші Єфросиніної та Василя Вірастюка.

МАРІЯ КАЕЛЬ, продюсер фільму «Пригоди S Миколая»
Наш фільм – невигадана історія з далеких Карпат.
Ситуації, у які потрапляють наші герої, можуть статися з будь-ким. У нашому гуморі немає награності
та фальші, все по-справжньому. До того ж кіно з дітьми
– це завжди смішно.
У стрічки є всі складові для комерційного успіху. Насамперед, це
улюблений жанр українців – комедія. Наш фільм відкриває зимові
свята, він наповнений магією цієї чудової пори. На відміну від
більшості кінокартин, на фільм «Пригоди S Миколая» можна піти
всією сім’єю: буде цікаво як батькам, так дітям різного віку. Це не
мюзикл, але він наповнений музикою. А ще наша опора – сильні та
надійні партнери, які повірили в нас. І чи не найважливіше – фільм
розповідає не про далеке американське чи європейське життя.
Історія – наша, це наші сварки, наші примирення, наші жарти, які
ми добре розуміємо, оскільки самі були в подібних ситуаціях.
З глядачем потрібно бути щирим. І ми будемо приваблювати його
якісним контентом, вдалими жартами, незвичними образами Маші
Єфросиніної та Василя Вірастюка, новорічним настроєм і дивами!
Особливостей прокату немає. Є різна цільова аудиторія, у якої свої
інтереси. Важливо правильно визначити свою аудиторію і підібрати
саме той ключ, той інструмент, який зможе змусити прийти її в
кінотеатр.
Щодо створення комедійних стрічок, насамперед потрібно розуміти
одну просту річ: не все, що вас смішить, буде веселити інших.
Найкращі й найсмішніші – це реальні ситуації із життя. Так що
спостерігайте за навколишнім світом і ловіть комічні ситуації навколо себе.

«Секс і нічого особистого» – романтична комедія за канадським форматом
My Awkward Sexual Adventure із зіркою «Сторожової застави» Романом
Луцьким та шоуменом Сергієм Притулою у головних ролях – виходить
на екрани 20 грудня. Притула став ще й автором сценарію, адаптувавши

канадську історію під українські реалії. «Ми розказуємо про секс без непристойності та перегинів, намагаючись не лише розвеселити публіку,
але й змусити її задуматись, провести аналогію із власним життям, навіть
надати підказку, як будувати партнерські стосунки», – анонсує продюсер
фільму Юрій Мінзянов.
Комедійний проект від «Кварталу 95» «Я, ти, він, вона» чекає на вас у кінотеатрах з 27 грудня. Володимир Зеленський виступить одразу в трьох
ролях — головного актора, режисера і продюсера. «Я вперше був по обидва боки камери. Доводилося спочатку грати, а потім бігти до монітора й
дивитися відзняті кадри. Я, звичайно, і сам отримав задоволення від цієї
стрічки, але, сподіваюся, більше задоволення все ж отримають глядачі», –
коментує він.

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ,
продюсер стрічки «Я, ти, він, вона»
Наша історія могла б статися в житті будь-кого з
глядачів, навіть якщо вони не одружені, але перебувають у стосунках. Люди, які колись були шалено
закохані, майже втратили свої почуття, не відчувають щастя
– мені здається, це абсолютно життєва ситуація. Заради любові
людина готова на дуже багато, це взагалі унікальний мотиватор.
Вона змінює людей, змушує робити неординарні вчинки, наповнює
енергією. Це, напевно, і є основна думка нашого фільму, якою,
сподіваюся, і перейметься наш глядач.
Зазвичай фільми студії «Квартал 95» збирали в прокаті в середньому 25-30 млн грн. Сподіваємося, що і з цією стрічкою результат буде
не гірший. Передумови? По-перше, зірковий акторський склад. Ми
запросили в проект багато зірок, які є лідерами для різних вікових
аудиторій. Надя Дорофєєва – кумир для молоді, ми з Кошовим,
сподіваюсь, цікаві для тих, кому 30-40 років. Стас Боклан – секссимвол для всіх (сміється). Так само, як і поп-діва Оля Полякова.
Настя Коротка, Сергій Бабкін, Юра Ткач і всі наші чудові актори – усі
вони мають свої потужні фан-групи, шанувальників свого таланту.
Крім того, «Квартал 95» має певну репутацію на кіноринку. «Я, ти,
він, вона» – це вже десята наша стрічка, ювілейна, можна сказати. Глядачі добре знають і розуміють, що чекати від нашого кіно.
Зрозуміло, промо має велике значення. Тому PR та digital promo ми
розпочали ще влітку, до початку зйомок. Протягом грудня плануємо
активну рекламну кампанію із застосуванням усіх основних каналів
комунікації. Частка промо – приблизно 20 % загального бюджету.
А взагалі, я радий, що український кінопроцес пожвавився. Щороку
знімають усе більше фільмів, є приклади дуже хороших результатів
і в нас, і в колег, коли збори українського кіно можуть бути зіставні
з бокс-офісами голлівудських блокбастерів. Це означає, що є хороший потенціал. І це велике задоволення і відповідальність – дарувати людям щастя.

CINEMA УКРАЇНА №21.2018

МИНУЛОРІЧНИЙ УСПІХ «DZIDZIO КОНТРАБАС» ТА ЦЬОГОРІЧНІ РЕКОРДИ «СКАЖЕНОГО ВЕСІЛЛЯ» СВІДЧАТЬ ПРО ТЕ, ЩО УКРАЇНСЬКІ КОМЕДІЇ ВСЕ БІЛЬШЕ ПРИПАДАЮТЬ
ДО ДУШІ ГЛЯДАЧАМ КІНОТЕАТРІВ. З ЯКИХ ІНГРЕДІЄНТІВ СКЛАДАЄТЬСЯ ВДАЛИЙ ФІЛЬМ, ЩО Є НАЙВАЖЛИВІШИМ ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО УСПІХУ, ЯКІ ВІДМІННОСТІ
СПРИЙНЯТТЯ ФІЛЬМІВ У РІЗНИХ РЕГІОНАХ КРАЇНИ ТА В ЧОМУ ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМЕДІЇ – ПРО ЦЕ VGL CINEMA РОЗПОВІЛИ КІНОПРОДЮСЕРИ, КЕРІВНИКИ
КІНОТЕАТРАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ГОЛОВА ДЕРЖКІНО ПИЛИП ІЛЛЄНКО.

24

25

А одразу після Нового
року, з 3 січня, на глядачів
чекають «11 дітей з Моршина» – комедійно-пригодницька стрічка, де поруч з Адою Роговцевою,
Володимиром Горянським,
Оленою Лавренюк, Віталіною Біблів з’являться
музикант Сергій Бабкін,
ведучий Олександр Скічко, бізнесмен і блогер Гарік
Корогодський.

СЕРГІЙ ЛАВРЕНЮК, продюсер фільму «11 дітей з Моршина»
Сюжет фільму «11 дітей з Моршина» – пригодницька історія, яка буде цікавою як дітям, так і їхнім батькам.
Авантюрна комедія є одним з найпопулярніших та найкомерційніших жанрів у глядацької аудиторії.
Оскільки інститут кінозірок в Україні ще тільки напрацьовується, підбираючи акторський склад ми свідомо
надали перевагу вже популярним в Україні зіркам із різних сфер – серед них відомі українські актори театру
та кіно, впізнавані талановиті ведучі, шоумени та музиканти. Адже зараз комедію з нерозкрученими обличчями
складно робити. У фільмі також буде задіяно чимало дітей – вони як у головних ролях, так і в багатьох сценах у масовці. У
нас знімаються актори від 6 до 81 року, і ми хочемо, щоб кожна вікова аудиторія знайшла у фільмі свого героя.
А рецепт вдалої української комедії – це гумор, зірковий склад та хвацько закручені пригоди, що розраховані на сімейну
аудиторію. Українська комедія має бути зрозумілою та близькою глядачам: з нашою історією, місцем дії, персонажами,
мовою, тематикою.

КІНОТЕАТРАЛЬНІ МЕРЕЖІ – НАЙБЛИЖЧА
ЛАНКА ДО ГЛЯДАЧА, І ВОНИ В ПРЯМОМУ СЕНСІ
ЗСЕРЕДИНИ ЗНАЮТЬ, ЯК СПРИЙМАЮТЬСЯ
КОМЕДІЇ, ЯКІ СКЛАДОВІ ЇХ УСПІХУ ТА ЯКІ
РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ В ГЛЯДАЦЬКИХ
УПОДОБАННЯХ ІСНУЮТЬ.

Минулорічний успіх «DZIDZIO Контрабас» та «Кіборгів» – свідчення того, що українські фільми можуть збирати касу. Цього року бокс-офіси вітчизняного кіно продовжують збільшуватись і за експертними прогнозами перевищать минулорічні мінімум удвічі. Глядач готовий проголосувати за українські фільми «гривнею», але за певних умов. Йому має сподобатись не тільки жанр і сюжет: заохочують
до купівлі квитка та привертають увагу зіркові обличчя, які «засвітяться» в проекті. У той час як інститут зірок-акторів ще формується, залучення до зйомок зірок шоубізнесу та відомих особистостей
є додатковою принадою. А ще – мало зняти фільм, його треба ще й активно промотувати для цільової
аудиторії. На жаль, багато проектів залишаються поза касою не тому, що є неякісними: глядач просто
непоінформований про їхнє існування.

АЛЬОНА НИЦКО, директор з маркетингу мережі кінотеатрів «Сінема Сіті»
Любов українців до комедій – це не ознака часу, а, радше, наша національна особливість, така наша ментальність. Ми любимо посміятися
і над собою, і над іншими. А зараз, коли в країні йде війна, коли непрості економічні часи, ми просто зобов'язані показувати комедії. Людям
необхідно сміятися, сміх можна порівняти зі свободою. Я переконана, що гумор і доброта врятують світ. Тому комедія завжди буде в
тренді. Звичайно, усі натхненні комерційним успіхом комедії «Скажене весілля». Фільм простий, зрозумілий, смішний. Багато хто побачив
у героях себе. І це чудово! Але чи чекав би стрічку такий успіх, якби не потужна промокампанія? Були знайдені дуже правильні прийоми й у прямій
рекламі, і в акціях, присвячених виходу фільму. Був побудований грамотний копромоушн з партнерами. Все просування було зроблено професійно.
Безумовно, за цим стоїть бюджет, але гра варта свічок. А ось комедійний фільм «Шляхетні волоцюги», на жаль, пройшов дуже слабо: мало глядачів
знали про прокат. А шкода, фільм хороший. Зараз мало зняти хороше кіно, його потрібно вміти «продати». Різниця в глядацьких уподобаннях у різних
регіонах існує. Наприклад, у Тернополі в нас «Скажене весілля» йшло на рівні «Венома». Київ показав середні результати, а Одеса – слабкіше. Така
ж ситуація і з «DZIDZIO ПЕРШИЙ РАЗ». Це пояснюється тим, що в Тернополі переважно сімейна аудиторія, в Одесі – молодий глядач, який любить
хоррори та американські комедії, а от в Києві більш доросла аудиторія, яка ходить на українське.

НАТАЛІЯ БАЙДАН, директор мережі
кінотеатрів «ПЛАНЕТА КІНО»
Протягом останніх років фінансування
українських фільмів збільшилося, що дало
можливість розвивати та виводити на ринок
багато різних проектів. Не всі з них працюють
ефективно, але ми на етапі розвитку та пошуку найбільш
цікавих форматів для вітчизняного глядача. З мого власного досвіду як фахівця в Україні два майже безпрограшних жанри: анімація та комедії. Українці переживають не
найкращі часи, тому переважно зацікавлені в позитивних
фільмах. Дуже важливий якісний сценарій, цікавий сюжет, який привабить та задовольнить глядача.
У кінопрокаті цього року для себе я виділила «Скажене
весілля», «Секс і нічого особистого» та «Я, ти, він, вона»...
Але хочу окремо сказати про «Секс і нічого особистого»
– чудовий проект, який сподобається нашим глядачам
своїм сюжетом, класною грою акторів. Фільм «тримає»
весь час: дивишся його – і не хочеш відволікатися, щоб
не пропустити жодного слова, жодної ситуації. Емоційно
настільки піднесений, що викликає сльози задоволення
і сміху.

ВІТАЛІЙ ПИСАРЕНКО, комерційний директор мережі
кінотеатрів «Мultiplex»
Серйозних змін у сприйнятті жанру цього року ми не
помічали: якщо фільм з цікавим сюжетом, смішними
жартами, гідним акторським складом – то це вже запорука успіху. Такі фільми люди чекають та заздалегідь
купують квитки на прем’єри. У будь-якій країні комедії – основа
національного продукту, тому що гумор має багато спільного з характерами, а виробництво фільму цього жанру відносно просте та
доступне.
Найяскравіша прем’єра цього року – «Скажене весілля» – гідно конкурувала декілька тижнів зі світовим блокбастером «Веном». Для нас
цей фільм став відкриттям, і ми неймовірно задоволені результатами
та реакцією глядачів. Усього за 2018 рік український кінематограф заробив 140 млн грн, з яких 90 млн грн — це бокс-офіс комедії.
На сьогодні ключові фактори для успіху комедії такі: залучення
медійних осіб та використання їх у промокампанії, а ще – якісний
сценарій і правильно обрана дата виходу. Щодо географії, українське
кіно в західних регіонах поки є більш затребуваним. Фільм «DZIDZIO
ПЕРШИЙ РАЗ», наприклад, зібрав повні зали у Львові та на заході
країни. До речі, наш кінотеатр у Львові став лідером за зібраним боксофісом.

Пилип Iллcнко:
АКТУАЛЬНА ТЕМА

«ГЛЯДАЧ ВІДДАЄ ПЕРЕВАГУ РОЗВАЖАЛ ЬНОМУ
КІНО ТА ІСТОРІЯМ ПРО ГЕРОЇЗМ»

– Держкіно підтримує фільми різних жанрів, але комедії серед підтриманих проектів з'явилися нещодавно.
Чому цей жанр раніше був на узбіччі?
– Я не можу сказати, що комедії зараз займають чільне місце серед підтриманих Держкіно кінопроектів. Але їх
дійсно стало більше. Причина – диференційований підхід, який ми почали застосовувати до проектів, які претендують на державне фінансування. Традиційно держава підтримувала артхаус, але на останніх пітчингах ми
стали приділяти увагу й масовому кіно. У комерційному сенсі комедії найбільш перспективні – вони дешевші у
виробництві й мають високий глядацький потенціал. У категорії фільмів для широкої глядацької аудиторії їх стали більше подавати на конкурс, частіше обирати, сценарії стали якіснішими. Я думаю, комедійний жанр і надалі
набиратиме популярності.

ГОЛОВА ДЕРЖКІНО ПРОКОМЕНТУВАВ
ПЕРСПЕКТИВИ КОМЕДІЙНОГО ЖАНРУ,
ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО
ГУМОРУ, ЗМІНИ В ЖАНРОВИХ
УПОДОБАННЯХ УКРАЇНЦІВ ТА
РОЗПОВІВ, ЩО МОЖЕ ЗБІЛЬШИТИ
ВІДВІДУВАНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ
ФІЛЬМІВ.

– Чи маєте Ви власне визначення, що таке «українська комедія»? Чи існують якісь національні особливості
сприйняття гумору, що відрізняє «комедійні настрої» нашого глядача?
– Гумор – він і в Африці гумор (сміється), але, зрозуміло, жарти мають певну локальну прив'язку, ґрунтуючись
на розумінні культурного контексту, місцевих особливостей. Щоб сприймати гумор у кінокомедії, треба розуміти певні символи, меми, навколо чого розгортаються жарти. Наприклад, навряд чи буде зрозумілим за межами
України жарт зі «Скаженого весілля» про Кокотюху. Нам смішно, бо ми знаємо, про кого це. Це не означає, що
ставка має бути суто на спеціальний гумор, але без національних особливостей не обійтись. Саме їх враховують
найуспішніші комедії серед національних релізів. Зробити гумор, який буде однаково зрозумілий у всьому світі, – важко. До універсальності жанр зводять теми сексу, геги з фізічними діями, а ще це вдається американцям,
оскільки вони нав’язали світу свій візуальний контекст, і тому ми його розуміємо.
– Як змінюється останнім часом сприйняття нашим глядачем різних жанрів?
– Масовий глядач ходить до кінотеатру насамперед розважатися. Сьогодні йому все одно, який фільм дивитися
– український чи американський. І це велике досягнення: українське походження фільму глядача не відлякує.
Передусім він піде на комедію, бо не хоче бачити негатив, якого і так достатньо навколо. Досвід успішних фільмів
останніх років свідчить про те, що глядач віддає перевагу розважальному кіно («DZIDZIO Контрабас», «Скажене
весілля») та історіям про героїзм («Кіборги», «Сторожова застава»), він хоче бачити на екрані комедію або те, як
український герой стає переможцем.
– Цьогорічний рекордсмен касових зборів – «Скажене весілля». Як вплине його успіх на ринок у цілому?
– Це все серйозні кроки вперед, які матимуть багато наслідків. Глядач перестає бути упередженим до українського кіно, і відповідно збільшується кількість глядачів і бокс-офіс.
Успіх у прокаті — це бізнес-кейс про те, як український фільм може окупитися повністю. Це позитивний сигнал для бізнесу, для інвесторів, які можуть підтримувати кіно. Також це свідчить про широкі можливості для
продакт-плейсменту. На сеанси ходять сотні тисяч глядачів, отже, є можливість говорити з брендами. До того ж
брендовані продукти можуть брати участь у фінансуванні створення цих фільмів від самого початку написання
сценарію. Це позитивний сигнал для менеджерів кінотеатрів, які змінюють своє ставлення до розпису та починають довіряти українським фільмам. І це додатковий стимул для держави підтримувати кіно, бо є конкретний
результат і наочний приклад ефективності витрачених грошей. А ще, успішні проекти сприяють творенню інституту кінозірок: актори стають впізнаваними, зростає кількість їх шанувальників.
– Що, на Вашу думку, потрібно, щоб український глядач пішов на український фільм? Які складові тут найважливіші: актори, шоу-зірки, сценарій, промо, вдалий розпису у кінотеатрах?
– Усе вищеперелічене. По-перше, сам продукт має бути якісним, орієнтованим на глядача – автори й продюсери
мають думати про це ще на етапі написання сценарію. Додають ваги відомі актори, зіркові режисери. Має зростати кількість кінотеатрів, купівельна спроможність глядача в принципі. Великі касові збори більші там, де квиток
дорожчий, у нас ще й тому менший, бо дешевий квиток. Боротьба з аудіовізуальним піратством та робота VOD
сервісів поліпшить загальну ситуацію. Збільшиться відвідуваність українських фільмів за рахунок якісного маркетингу й промо з адекватними бюджетами. Не існує одного рішення. Це комплексна тривала робота, і протягом
певного часу.
За рахунок одного-двох успішних фільмів не створюється індустрія. Щороку в прокаті має бути хоча б 20 таких
фільмів. Плюс артхаус, який виграватиме фестивалі. Це серйозні масштабні комплексні історії.
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RELEASE OF TOP MATERIALS

WHAT MAKES UKRAINIANS LAUGH:
LAST YEAR'S SUCCESS "DZIDZIO CONTRABASS" AND THIS YEAR'S "CRAZY WEDDING" RECORDS SHOW THAT UKRAINIAN COMEDIES BECOME MORE AND MORE LIKABLE
FOR CINEMA VIEWERS. FROM WHICH INGREDIENTS A SUCCESSFUL FILM IS MADE, WHAT IS IMPORTANT FOR COMMERCIAL SUCCESS, WHAT ARE THE DIFFERENCES IN
FILM PERCEPTION IN DIFFERENT REGIONS OF THE COUNTRY, AND THE FEATURES OF THE NATIONAL COMEDY? HEAD OF UKRAINIAN STATE FILM AGENCY PHILIP ILLIENKO,
PRODUCERS AND HEADS OF CINEMA NETWORKS TOLD VGL ABOUT THIS.
IRYNA KOSTIUK, producer of the movie "Crazy Wedding"

Comedy is one of the most successful genres in Ukraine and in the world. The viewer wants an
easy, fun story, but not without morality. The main ingredients of success - it's all in the complex,
it is impossible to single the main one. It's the idea itself, since laughing at yourself is the
healthiest kind of laugh, this is the relevance to the local viewer - everyone can see themselves
or their surroundings in this story, this, of course, is a script and funny dialogs, and music, and
hit soundtracks, acting and successful casting. This is undoubtedly the talent of the director who
maintained the right balance between the subject and the visual component of the film. This is the
crazy producer Yuri Gorbunov, and the stars who played in the film, which, besides bright camo-roles,
also made a huge contribution to the promotion of comedy and brought us our audience. This is a well thought-out
and planned high-quality, large-scale promotional campaign, which consisted of the right tools that allowed the
widest possible audience to be attracted throughout the country. And also the support of strong brands that have
become our partners. We, so reasonably, have planned a promotional campaign and chose the right instruments
that it has cost us at record-low budgets. An important role is played by the film timetable and cooperation with
cinemas. And the main thing - it's selfless work of the whole team on the result. And even a bit of nepotism,
in the best sense of the word (laughs). Well, as a result, we have an unquestioning successful film- both in
terms of audience's love, and in terms of economy, reconstruction (or even construction) of the reputation of
the "Ukrainian successful comedy". The content is the king and our film is a quality product, as evidenced by the
large "dress": if on the first weekend the viewer goes to the cinema because of a promo, then the growth that we
watched further was a spectacular and unprecedented phenomenon, which means that people liked this film.

MARIA CAEL, producer of "The Adventures of S Nicholas"

Our film is a true story from the distant Carpathians. The situations which our heroes face can
happen to anyone. In our humor there is no histrionics and falsehood, everything is real. In addition,
movies with children are always funny. The film contains all the ingredients for commercial
success. First of all, comedy is a favorite genre of Ukrainians. Our film opens winter holidays, it is
full of magic of this wonderful time. Unlike most films, the film "The Adventures of S Nicholas" can
be visited with the whole family, it will be interesting both for parents and children of all ages. This
is not a musical, but it is filled with music. Moreover, our support, is strong and reliable partners who
believed in us. And, the most important thing is that the film is not about distant American or European
life. History is ours, these are our quarrels, our reconciliations, our jokes, which we understand well since we,
ourselves were in similar situations. With the viewer you need to be sincere. And we will attract him with quality
content, good jokes, unusual images of Masha Efrosinina, Vasily Virastiuk, New Year's mood and wonders! There
are no features of the film release. There is a different target audience, which has its own interests. It is important
to correctly identify your audience and pick exactly the key, the tool that can make it come to the cinema. When
creating comedic films, first of all, you need to understand one simple thing: everything that makes you laugh will
please others. The best and funniest ones are real life situations. So, watch the world around and catch the comic
situations around you.

VOLODYMYR ZELENSKIY, producer "Me, You, He, She"

Our story could happen in the life of any of the spectators, even if they are not married, but are in
a relationship. People who were once madly in love, almost lost their feelings, do not feel happy
- I think this is a completely life situation. For the sake of love, a person is ready to do a lot, it is
generally a unique motivator. It changes people, makes them do extraordinary things, fills with
energy. This probably is the main idea of our film, which I hope our viewer will like.
Usually, the films of the studio Kvartal 95 collect at the box office an average of 25-30 million UAH. We
hope that with this film the result will be no worse. Prerequisites? First, the star cast. We have invited
many stars to the project who are leaders for different age audiences. Nadya Dorofeeva is an idol for young
people, Kosheviy and I, hopefully, are interesting for those who are 30-40 years old. Stas Boklan is a sex symbol
for everyone (laughs). Just like the pop diva Olya Polyakova. Nastya Korotka, Sergiy Babkin, Yura Tkach and all
our wonderful actors - they all have their own powerful fan groups, fans of their talent. In addition, Kvartal 95 has
a certain reputation in the film market. It can be said that "Me, You, He, She" this is our tenth-anniversary film.
The audience is well aware and understands what to expect from our movies. Clearly, the promo is important.
Therefore, we started the PR and digital promo back in the summer, before filming began. During December, we
are planning an active advertising campaign using all the main communication channels. The share of the promo
is about 20% of the total budget. In general, I am glad that the Ukrainian cinema process has revived. Each year,
there are more and more shooted films, there are examples of very good results both in us and our colleagues
when the box office of Ukrainian cinema can be compared to the box office of Hollywood blockbusters. This
means that there is a good potential. And this is a great pleasure and responsibility - to give people happiness.

LAUGHTER THROUGH TEARS
2018 became a significant year for Ukrainian cinema. And not
only because the number of national releases has reached fifty,
and box office is fast moving up. The mood has changed: while
Ukrainian cinema has often been reproached for attracting dramatic
stories, suffering and "gore" topics, this year there is a real comedic
explosion of its own production on the screens. Ukrainian viewers
are taught to laugh at themselves, their inner circle, understandable
topics and real-life situations.
Sex, national stereotypes, prejudices, smuggling, family conflicts,
relationships between men and women are increasingly viewed
without sadness and tears, but with a smile and jokes. And now
the Ukrainian viewer not only yearns but laughs, responds with
a "hryvnia", buys a ticket and improves the statistics of visits to
Ukrainian cinema as a whole.
The number of comedies produced with state support is growing
every year, which is easy to follow from the results of the pitching of
the State Agency for Cinematography. At the first, third and fourth
competition, the experts selected one comedy: "Now I will love
you," "The flight of the golden fly" and "Easy", respectively. On the
seventh and eighth - "Big Laugh" and "Pryputni." And the last two
pitching - the ninth and tenth - were supported three films "Hero
of my time", "Noble tramps", "Unusual Greek funeral" and "Mad
Wedding", "Me, You, He, She" and “Just sex. Nothing personal".
The comedy genre chooses projects that do not count on state support.
2018 began with “Swingers": on January 1, the Ukrainian-Latvian film
came out on the screens, shot on producers funds with a minimum
budget of $ 100,000 (UAH 2,500,000). Among the components of
success is not only a topic, a bright poster and a release on holidays,
when the viewer traditionally reaches for cinema halls. In addition
to well-known actors - Vyacheslav Dovzhenko, Alexey Vertinsky,
Anna Salivanchuk, Mikhail Kukuyuk, the producers attracted to
the project media people - singer Olya Polyakova, who embodied
the glamorous socialite on the screen, and Dasha Astafieva, an
English teacher, whom her lover kicked naked out to the balcony...
A mixture of piquant themes, beautiful women and jokes about
sex has pleased the viewer, and already for the first weekend the
film on 227 screens collected almost 11 million UAH. And for
17 weeks of film's release, the box office has reached 22 million
UAH ($ 850 thousand). The year that began with comedy, ends
with comedy as well: the greatest number of comedy releases occur
in autumn and December. And the most successful of them also
can not do without recognizable faces of show business stars.

COMEDY IN THE FACE

On September 20, the "Hero of my time" directed by Tonya
Noyabreva was released. The history of the provincial in the big city
won the prize for direction and won the nomination for the best
Ukrainian film of the Odessa Film Festival, but did not cause an
agiotage in the audience, demonstrating 241 thousand UAH. Like
another September comedy premiere - "Noble Tramps" - a vivid
story with Lviv charm, creatively rethinks the legendary Polish
film of 1939, collected the box office 900 thousand UAH.
The producer debut of Yuri Gorbunov is "Crazy Wedding", which
started on October 4, became a real commercial breakthrough for
domestic cinema.
The story of Seredyuks’ family and their meeting with French
son-in-law Francois with Nazar Zadniprovsky, Polina Vasilina,
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THE MOST SUCCESSFUL
COMEDIES OF THE YEAR

Lesia Samayeva and Jimmy Voha-Voha, starring, flavored with
recognizable faces of Potap, Monatik and Oleg Vinnik, collected
13 million UAH for the first weekend. And for 7 weeks of film's
release, the box office surely passed over 50 million UAH, which is
an absolute record for Ukrainian film's release.
"Crazy Wedding" makes us laugh first of all over ourselves, commented on the secrets of success Yuriy Gorbunov. - The
same comedy about Americans with their problems would not
be perceived so close to the heart. A good script, high-quality
casting, a talented director group, professional producers,
successful promotions - all of these are equally important: as soon
as one of these has a problem, the whole project is at risk of failure.
It is also desirable that there would be no American blockbuster
in the cinema's schedule. Although our experience says that you
can successfully compete with them because the "Crazy Wedding"
stood next to "Venom".
From October 25, 2018, "DZIDZIO First Time" is in a wide film
distribution. The previous film with the same main performer "DZIDZIO Contrabass" - has become a super-successful release
in 2017. Then, in 13 weeks of the box office, fees amounted to
23,400,000 UAH, and the producers called it the first Ukrainian
film, which paid off at the box office.
Solar Media Entertainment did not produce "DZIDZIO First
Time" anymore, but Dzidziofilm did, and Mikhail Khoma was the
producer and director himself. The stated pay office is 21 million
UAH.
The most "comedy" period falls at the beginning of the winter
holidays. Family comedy from director Semen Gorov "The
Adventures of S Nicholas" goes out in the cinema on December
13. At the heart of the plot are the adventures of two-year-old
Artem and his sister in the Carpathian village on the eve of St.
Nicholas Day. The "zest" is not only an eminent director but also
unusual roles of Masha Yefrosinina and Vasyl Virastyuk.
"Just sex. Nothing personal" - the romantic comedy with the
Canadian format My Awkward Sexual Adventure with the star
of "The Stronghold" Roman Lutsky and the showman Sergey
Pritula which are in the lead roles, it comes out on the screens on
December 17. Pritula was also the author of the script, adapting
the Canadian story to Ukrainian realities. "We talk about sex
without vulgarity and exaggeration, trying not only to amuse the
audience, but also to make her think, draw an analogy with life,
even provide a hint how to build partnerships," announces the
producer of the film Yuri Minzyanov.
Comedy project from Kvartal 95 "Me, You, He, She" is waiting
for you in cinemas from December 27. Volodymyr Zelenskiy
will perform in three roles at once - the main actor, director and
producer. "I was on both sides of the camera for the first time.
At first, I had to play, and then run to the monitor and watch the
shooted footage. Of course, I myself enjoyed this film, but I hope
the audience will get more pleasure", he comments.
And just after the New Year, since January 3, "Morshyn's 11" is
waiting for the audience, a comedy-adventure film, where next
to Ada Rogovtseva, Volodymyr Goryansky, Olena Lavrenyuk,
Vitalina Bibliv will be a musician Sergiy Babkin, TV presenter
Oleksandr Skichko, businessman and blogger Garik Korogodsky.

SERGE LAVRENYUK, producer of "Morshyn's 11"

The plot of the film "Morshyn's 11" is an adventure story that will be interesting both for children
and their parents. Adventurous comedy is one of the most popular and most commercial genres
in the audience.
Since the institute of movie stars in Ukraine is still developing, we deliberately in the process
of casting chose stars from various fields that are already popular in Ukraine - among them are
famous Ukrainian actors of theater and cinema, recognizable talented TV presenters, showmen
and musicians. The reason is that it is difficult to do a comedy with unknown people.
The film will also involve many children, they are both starring in the lead role and in the crowd scenes.
Our actors are from 6 to 81 years old, and we want each age audience to find its hero in the film.
And the recipe for a successful Ukrainian comedy is humor, star cast and famously twisted incidents designed for
a family audience. Ukrainian comedy should be understandable and close to the audience: with our history, place
of action, characters, language, themes.
Cinema networks are the closest way to the viewer, and they literally know from the inside how comedies are
perceived, which constituents of their success and which regional differences in viewer preferences exist.

CINEMA NETWORKS ARE THE CLOSEST WAY TO THE VIEWER, AND THEY LITERALLY KNOW FROM
THE INSIDE HOW COMEDIES ARE PERCEIVED, WHICH CONSTITUENTS OF THEIR SUCCESS AND
WHICH REGIONAL DIFFERENCES IN VIEWER PREFERENCES EXIST.
NATALIA BAIDAN, Director of PLANET KINO Network

In recent years, funding for Ukrainian films has increased, which has allowed us to develop and bring to the
market many different projects. Not all of them work effectively, but we are at the stage of development
and the search for the most interesting formats for the domestic audience. From my own experience
as a specialist in Ukraine, there are two almost win-win genres: animation and comedy. Ukrainians are
experiencing not the best times, so they are preferable interested in positive films. A very important
qualitative script, an interesting plot that will attract and satisfy the viewer.
In this year's film distribution I selected "Crazy Wedding", "Just sex. Nothing personal" and "Me, you, he,
she" ... But I want to say a few words about " Just sex. Nothing personal " - a wonderful project, which our
audience will like with its plot and the cool game of actors. The film "holds" you all the time, you watch it and you do not
want to distract yourself, because you do not want to miss a single word, not a single situation. Such an emotional film,
that causes tears of pleasure and laughter.

ALENA NITSKO, Marketing Director of Cinema City

The love of Ukrainians for comedies is not a sign of the time, but rather, our national feature, our mentality.
We love laughing at ourselves and above others. And now, when there is a war in the country, when there
are difficult economic times, we simply have to show comedies. People need to laugh, laughter can be
compared with freedom. I am convinced that humor and kindness will save the world. Therefore, the
comedy will always be in trend.
Of course, everyone is inspired by the commercial success of the comedy "Crazy Wedding". The film is
simple, clear, funny. Many saw themselves in the heroes. And that's great! However, would have been there
such success if there had not been a powerful promotional campaign? Were found very correct receptions
both in direct advertising and in promotions dedicated to the release of the film. A competent coproduction with partners
was built. All promotions were done professionally. Of course, this is the budget, but the game is worth the candles. But
the comedy film "Noble Tramps", unfortunately, was very weak, few spectators knew about the film. Sadly, because the
movie is good. Now it is not enough to shoot a good movie, you need to be able to "sell" it.There is a difference in viewer
preferences in different regions. For example, in Ternopil in Ukraine, "Crazy Wedding" was at the level of "Venom". Kyiv
showed average results, and Odesa`s result was weaker. The same situation is with "Dzidzio. First time". This is due to the
fact that in Ternopil mainly the family audience, in Odesa is a young spectator who loves horror and American comedies,
but in Kyiv is an adult audience that goes to watch Ukrainian.

VITALIY PISARENKO, Сommercial Director of the Мultiplex Network

We have not noticed any serious changes in the perception of the genre this year: if a film with an
interesting plot, funny jokes, worthy cast, this is already a guarantee of success. People wait for such
films and pre-purchase premiere tickets. In any country, comedy is the basis of a national product,
because humor has a lot to do with characters, and the production of a movie in this genre is relatively
simple and affordable. The brightest premiere of this year is "Crazy Wedding", this film worthily
competed for a few weeks with the world blockbuster "Venom". This film was an opening for us and
we are incredibly pleased with the results and the reaction of the audience. The total amount of 2018 that
Ukrainian cinema has earned is 140 million UAH, of which 90 million UAH is the box office of the comedy.
Today, the key factors for the success of the comedy are: attracting media people and using them in the promotion
campaign, as well as the quality scenario and the right release date. In terms of geography, Ukrainian cinema in the
western regions is still more popular. The film "Dzidzio First Time", for example, gathered capacity house in Lviv and in the
west of the country. By the way, our cinema in Lviv became the leader in the assembled box office.
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"THE VIEWER PREFERS ENTERTAIN MENT CINEMA
AND HEROISM STORIES"
– The Ukrainian State Film Agency supports films of different genres, but comedies among supported projects have
appeared recently. Why has this genre been unadmitted before?
– I can not say that comedies are now prominent among the supported film projects by the Ukrainian State Film Agency.
However, there are really more of them now. The reason is a differentiated approach, which we began to apply to projects
which claim for state funding. Traditionally, the state supported the arthouse, but at the last pitching, we began to pay
attention to mass cinema. In the commercial sense, comedies are the most promising, they are cheaper to produce and
have a high audience potential. In the category of films for a wide audience, they began to submit more to the competition,
often choose and the scripts became better. I think the comedy genre will continue to gain popularity.

THE HEAD OF THE UKRAINIAN STATE
FILM AGENCY COMMENTED ON THE
PROSPECTS OF THE COMEDY GENRE,
FEATURES OF NATIONAL HUMOR,
CHANGES IN GENRE PREFERENCES
OF UKRAINIANS AND SAID WHAT
COULD INCREASE THE ATTENDANCE OF
DOMESTIC FILMS.

– Do you have your own definition of what "Ukrainian comedy" is? Are there any national peculiarities of the
perception of humor, what distinguishes the "comedic moods" of our viewer?
– Humor it is the same humor in Africa (laughs), but, of course, jokes have a certain local connection, based on an
understanding of the cultural context, local characteristics. In order to perceive humor in comedies, it is necessary to
understand certain symbols, memes, around which jokes unfold. For example, it is unlikely that the joke from "Crazy
Wedding" about Kokotyuha will be clear outside Ukraine. This is funny for us because we know about who it is. This
does not mean that the rate should be exclusively on special humor, but one cannot do without national peculiarities.
The successful comedies take them into account among the national releases. To make humor that will be equally
understandable throughout the world is hard. The genre is reduced to universality by the themes of sex, gags with physical
actions, and this is connected with the Americans, because they have imposed their visual context on the world, and
therefore we understand it.
– How has changed the perception of different genres by our viewers recently?
– The mass audience goes to the cinema first of all to have fun. Today, people do not care what kind of film to watch Ukrainian or American. And this is a great achievement: the Ukrainian origin of the film does not frighten the viewer. First
of all, he will go to see the comedy, not wanting to see the negative, which is enough around. The experience of successful
films of recent years shows that the viewer prefers entertainment films ("DZIDZIO Contrabass", "Crazy Wedding") and
stories about heroism ("Cyborgs", "The Stronghold"), he wants to see on the screen a comedy or something like Ukrainian
hero becomes the winner.
– This year's box office record holder is "Crazy Wedding." How will its success affect the market as a whole?
– These are all serious steps forward that will have many consequences. The viewer ceases to be biased towards Ukrainian
cinema, and consequently the number of viewers and the box office increases.
Success in a rental is a business case about how the Ukrainian film can pay off completely. This is a positive signal for
business, for investors who can support cinema. It also shows the wide potential for product placement. The cinema
shows are followed by hundreds of thousands of viewers, hence, there is an opportunity to talk with brands. In addition,
branded products can participate in funding the creation of these films from the very beginning of the script.
This is a positive signal for cinema managers who change their attitude to the schedule and begin to trust Ukrainian
films. And this is an additional incentive for the state to support the cinema, because there is a concrete result and a vivid
example of the effectiveness of the money spent.
Last but not least, successful projects contribute to the creation of the Institute of movie stars, the actors become
recognizable, the number of their fans grows.
- What do you think is necessary for the Ukrainian audience to go to the Ukrainian film? What are the most important
components here: actors, show stars, script, promo, a good cinema schedule, something else?
- All of the above. First of all, the product itself should be high-quality, focused on the viewer, the authors and producers
have to think about it at the stage of writing the script. Well-known actors and famous directors play a big part in it too.
The number of cinemas has to grow, the purchasing power of the viewer in principle. Big box offices are bigger there,
where the ticket is more expensive, we have even less because tickets are cheap. Fighting audiovisual piracy and the work
of VOD services will improve the overall situation. The attendance of Ukrainian films will increase due to high-quality
marketing and promotions with adequate budgets. There is no single solution. It is a complex long-term work, and for a
certain time.
Due to one or two successful films, the industry cannot be created. Every year in the film's release must be at least 20 such
films. Plus an arthouse that will win in festivals. These are serious scale complex stories.
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OLEKSIY TERENTYEV:
"WE HAVE DEMONSTRATED A HIGH LEVEL OF PROFESSIONALISM
TO THE INTERNATIONAL MARKET"
– Star Media is currently working on a large-scale project "The Pleasure Principle", coproduced by Ukraine, Poland
and the Czech Republic. Would you expand on it? When is it going to be completed?
– This is an eight-episode detective film, the plot of which unfolds around three murders committed simultaneously
in three countries: Ukraine, Poland and the Czech Republic. Three investigators, each in their territory, start to
investigate the cases. However, it turns out soon that the crimes are united by one story, so they are grouped together.
The Polish and Czech parts of the series have already been shot. The Ukrainian part is being filmed in Odesa now
and will be completed by the end of the year. We are very pleased with the work and its level. Editing will follow,
and the Ukrainian version of the series cut will be a bit different from the Czech and Polish ones. The point is that
the European viewers are accustomed to a different rhythm – slow, gradual one. Our version will be faster and more
dynamic. However, this applies only to the editing solution, while the story itself and its storylines will not be altered.

OLEKSIY TERENTYEV, A PRODUCER FOR
STAR MEDIA, TOLD TO VGL CINEMA
ABOUT THE COMPANY'S COPRODUCTION
VECTOR, "THE PLEASURE,"
INTERNATIONALLY COPRODUCED
PROJECT AND ABOUT THE CHOICE OF
INTERNATIONAL PARTNERS.

– How did you join such a large-scale project? How do you for partners in coproduction and they find you?
– As a rule, all meetings and contacts take place at international forums: there we exchange ideas, compile briefs, listen
to the stories of other producers.
Of course, the reputation of a company and its portfolio of previous successful projects are the key. International
players know well enough which company one might collaborate with in this or that country.
For us, the release of our series "Mata Hari", with our partners from France, Spain, UK involved, was the breakthrough
in this direction. We have demonstrated a high level of professionalism, our ability to deliver a high-quality product
and work efficiently with professionals from all over the globe to the international market. If a company has a good
idea only, one will hardly react to it; everyone is expecting successful cases. After "Mata Hari" international partners
themselves began to show their interest in us.
In the case of "The Pleasure Principle", the idea came from the Polish side, from Dariusz Jabłoński, showrunner of
the project. We found it interesting because it implies both European and Ukrainian sounding. Typically, it is difficult
to achieve such a symbiosis, because there are differences in mentality and perception and in this case this common
context is in place.
– Could you tell a few words about Star Media’s upcoming coproduction plans and what their implementation
depends on?
– Several films that will be oriented to the international market are under development now. In particular, we are
developing an eight-episode historical adventure series "Imperial Spy" about Zofia Potocka. By the way, such a genre
is not very widespread in Ukraine since it involves quite large budgets and it is difficult for a production company
to "lift it up" on its own. We are working on the project in cooperation with FremantleMedia, a leading international
company: they liked our idea and they entered into the coproduction. The work on the script is currently underway,
the director of the series has been approved already, the cast is gradually being selected...
Several other projects that will be announced later are also being developed. This all is part of our company's strategy
of entering the global market.
– In the view of Star Media's ambitious plans, as well as active process of production of the content for the local
market, do you have enough specialists to implement all of them?
– Today there really is not enough qualified personnel, especially those who can work in compliance with international
standards of film production. The disconnection of the Soviet cinematograph from the world did not have a good
effect on the current situation. When working on coproduction projects, we first harmonize our understanding of this
or that profession and what exactly the person is supposed to do in his/her sector of duties. In addition, producers
of international projects pay very serious attention to the development and preproduction phases of the production,
with special attention paid to the development. But the more co production projects are produced, the higher the
qualifications of our employees will be.
– Star Media runs its own educational project, Star Media School. How does it respond to industry’s demands?
– Within the framework of Star Media School, we gradually pass on to the system of a long-term education allowing
obtaining an alternative higher-education degree. In addition, we continue the format of master classes and shortterm programs in a wide range of educational courses – from the history of cinematograph to acting and script
writing. In these trainings, industry leaders explain how to step into a profession, laying the foundation of professional
knowledge. Whether the students will use it or not depends on their talent and perseverance. We also support the most
talented students of the directing department of the Karpenko-Kary University: a special scholarship and support in
the creation of their graduation works provided for them starting from the 3rd year of their study.
In general, I believe that the state support program for cinematograph should also provide for support of the
educational initiatives of companies; training must be seriously invested in if the state seeks to improve the quality of
Ukrainian cinema in the long run.
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CREATIVE INDUSTRY: PRODUCT WITH
VALUE ADDED AND EXPORT POTENTIAL
INTERVIEW WITH OLGA PANTELEIMONOVA, GENERAL MANAGER OF STAR MEDIA
– How has Star Media’s structure been changing recently and what are these changes
related to?
– Our structure is not merely changing, it is expanding. Star Media is a complete cycle
company that produces television and film content, both our own, from A to Z, and in
association with our partners. There exist many business models of cooperation with our
partners; a model depends on the needs of a project, and sometimes on the strategy of the
company or on the plans of both partnering companies, which oftentimes coincide. We are
also actively developing the service rendering and equipment rental directions, production
of theatrical movies, educational projects, the digital media directions. The distribution
of our content is expanding not only geographically, but also in terms of methods and
types of monetization. All these are the present-day realities of global progress and we are
supposed to keep its pace.
From our part, we have gone a long way in building bridges with foreign partners, in
particular, European and American ones. And, as a result, we have entered in the active
phase of coproducing projects together with them. Currently, we have over 10 projects
in coproduction with foreign partners at different stages of progress, having different
business models.
Undoubtedly, today's realities require synergy within the market: with all leading players in
the industry, with related industries, with all creative industry in general. This is why our
business is expanding both its directions and interests, as well as its horizons.
– What depends on you in these circumstances and what on the state?

– We have to work a lot with governmental bodies. The government realizes well that the

creative industry is a super powerful asset because primarily it is a value added product
that has export potential. Currently, ministries and relevant institutions are already
working in conjunction with the industry not only in terms of creative pitching, grants and
government-commissioned projects, but also in terms of developing a common strategy
that shapes the policy of the creative industry. Common interests is the key. Effective
results are achievable solely through common interests and goals.
The Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine has launched expert
consultations on creating favorable conditions for the creative industry, and this platform
has united all sectors - design, fashion, cinema, advertising, music, TV, IT industries etc.
The working group that provides consultancy consists of professionals from all sectors
of business who work there. Under the roof of all these associations, we are developing
a strategy not only for the development of the domestic market and creation of the
most efficient economic conditions, but also for the promotion of our creative industry
and Ukraine in general internationally, starting from international high-class festivals,
international forums and ending with the exchange of experience and resources.
One needs to have a sober view of the situation: potential foreign investors are not aware of
what is going on in the market as a whole in our country; only individual cases and private
successes pop up here. If we introduce clear and transparent rules and a system of work
for the creative industry, then we will see an extremely positive statistics in a year or two.
Taking as example of the development only one sector in Ukraine, the audiovisual content
production industry, I can say with confidence: It is impossible to ever stop this. Yes, there
are lots of work ahead to be done, but the key is that we know how to act and what to do.
– You were one of the experts on the project of selection panel during a competitive
tender held by the Ministry of Culture this year. Would you share your impression of its
results, the works pitched, and its effect on the market?
– It is important that the competitive tender held by the Ministry of Culture continued the
course initiated by the progressive team of Derzhkino (Ukrainian State Film Agency), its
creative tenders, and moved along on the background of urgent industry’s transformation.
More attention has been paid since recently to genre films intended for a wide audience,
potential of having a broad social impact, and being effective economic models at the same
time. We need viewers, and the viewers need high quality content.
The Expert Council of the Ministry of Culture consists of representatives of different
sectors of the film and television production industry: creators, production companies,
TV people, distributors, series producers, cartoonists... Combining different directions
gives the most effective result. This is a joint work, evaluation of projects from all sides.
The Ministry of Culture has actually supported a large number of projects assessed highly
according to all criteria. Yes, this is a very difficult and responsible task. It is difficult in
terms of both the scope and moral dimension. But the experts are professionals. One should
bear in mind that the program of the Ministry of Culture is a kind of startup, because in
the competitive tender theatrical projects and television series, and documentaries, and
animated films were all combined. Conducting it in conditions of transformation of the
industry and reformation of the legislation and short time, adds even more importance
to it. And now, we wish the contestants creative enthusiasm and success and are looking
forward to see the results.
Very interesting and high-quality projects were pitched at the tender, and even to those
who was not selected, I wish to move on. There is a lot of stories worth indeed to be worked
on. In general, at all competitive tenders of film projects, wherever they are held, whether
at the Ministry of Culture, or at Derzhkino or at the Ukrainian Cultural Foundation, more

and more interesting stories emerge. This is a very positive trend. And I like it that all
the institutions that will provide financing to support cinematograph work in absolute
synergy with the industry.
Along with the public bodies, the filmmaking industry players themselves must
understand that we have moved into an important phase of true competition. The market
is already living in these conditions: the point of no return has been passed. The ones
who understand this have already learned to rejoice at the successes of their competitors.
Because the success of a competitor means a path has been laid for the rest.
Therefore, I am sure that high-quality projects, popular, successful and even cult ones is
an inevitable and very close reality.
– You have returned from a business trip to Moldova lately. Would you share a few
words about its results? What does the situation in this country look like and can we
already talk about joint projects now?
– In short: I was pleasantly surprised by the fact that our colleagues in Moldova take
our market and our dedicated and enthusiastic work in developing it as the model for
them. We (Ukraine and Moldova) are united by many factors: we are close in mentality,
we communicate without interpreters; we have the potential of a huge number of
common stories related to both present day and historical topics. Moldova is beautiful;
there are amazing and very diverse locations in it – suitable for any tasks and for any
plans, wonderful people, and professionals ready to work. In addition, they are a good
partner in cooperation with Romania with its highly developed industry. Negotiations
are underway on joint projects, and we are already considering some of them. Moldova
also faces shortage in qualified personnel, but they are already developing educational
projects, exchange of experience programs. They are on the right track.
– And the shortage of which specialists do you feel here, in Ukraine?

– From the perspective of the local market, we have a shortage in script specialists, actors

and strong producers; from the international perspective - we need First AD’s, production
managers, English speaking technical personnel. Currently, we draw on the professionals
from advertising industry who, by and large, have opened our Ukraine for international
cooperation.
– Does such borrowing relate to the creative personnel or the technical one?

– To those who work on the set, preferably English speaking ones. Of course, people

will gain experience when working for international projects. But this does not mean
that investing in education is unnecessary. It’s a must. That's why we have launched Star
Media School with acting and script writing course programs on the curriculum. Also, in
cooperation with the Ukraine Open International University of Human Development, we
are launching a course of training in specialized professions: in this way our graduates will
acquire certified professions officially. In addition, we support the most talented students
of the Kyiv National I. Karpenko-Kary University of Theater, Cinema and Television with
special scholarships and consultancy.

– What percentage of Star Media School graduates remain to work for your company?
– We invest in education and graduate specialists for the market in general; this is about

solving common industry problems. We do not work "for our own benefit" only: this
approach is ineffective, because the market is so dynamic that these people will, sooner or
later, come back to us. And they will come back with professional experience.
And in addition, there is a real-world example of the obvious synergy between creative
sectors. Star Media collaborates with non-movie theaters. And this is an integrated
approach with multi-faceted tasks. There is a shortage in star actors in the Ukrainian
cinematograph now, our compatriots who would be loved by the Ukrainians and who
would attract viewers to visiting cinemas. We travel around Ukraine and look for them
in Ukrainian theaters. And we have very successful examples of the treasures found in
this way. Those who debuted in our projects are already filmed in the projects of our
colleagues. Also, we have been supporting the Zaporizhzhia Youth Theater for two
consecutive years now. Last year, we helped the theater to produce and premiere Ray
Cooney's comedy play "Dad in the Net" ("Тато в павутинні", originally titled "Caught
In The Net"), that, after being premieed, went on tour around Ukraine and was met by
audience with three day’s full houses in Kyiv. This year, also in cooperation with us, they
put on another Ray Cooney’s comedy, "Room 13" ("Люкс № 13", originally titled "Out Of
Order"). This is a kind of impulse leading to a good effect: the theater successfully tours,
gives joy and pleasure to the audience, simultaneously making money for its development
and subsequent productions. And what is important: the theater actors become favorites
of the audience.
This is an example of a collaboration necessary and advantageous for both the theater and
the cinema. And most importantly, for the audience who will come to see their favorite
star to both the theater and the cinema.
And the viewers will learn even more from a unique project about the history of Ukrainian
theater we are developing now.
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ROBERT PATRICK:
Robert Patrick came to an
interview with easy-going gait
with a cowboy hat. "How is it
going, boy?" He greeted carelessly, fell on a sofa, leaned on
the table with his hands, which
were covered with tattoos, and
directed his wolf's view eyes
to eyes. For a moment it seemed
that we are not in a luxurious
metropolitan hotel now, but in
some Texas saloon, in front of
which the actor had just tied his
huge Mustang.
27 years ago, Robert Patrick
made the world shudder at the
demonic role of the T-1000
robot on the tape "Terminator 2:
Judgment Day". His character
was created from the liquid
metal thanks to which he could
fuse into anyone. Actually, this
is what every actor does in his
whole life: fuse melting himself
to one, then the other character
from the film to the film. In the
last months, Patrick himself has
been reincarnated to a wise
elder for the lead role in Zakhar
Berkut's film – a screen adaptation of Ivan Franko's eponymous
story, which is currently
filmed by Akhtem Seitablayev
("Cyborgs") with American
director John Winn.
Ukrainian theatrical premiere is
set on October 10, 2019

From Terminator T-1000
to Zahar Berkut
The plot of this tape unfolds in the Carpathians in the XIII century. Residents of the mountains resist the invaders of the Mongolian horde. To stop the
enemy, Zakhar Berkut, in the role of Robert Patrick, has developed an inventive plan. The reincarnation of the actor in a medieval warrior did not go unnoticed — during half of the interview he was swearing and cleaning the remnants of makeup on his neck.
This is probably the only discomfort which he had to endure while working on this film. He was delighted by the professionalism of Ukrainian cinematographers and the work of decorators and costumers was generously crowned with the most beautiful epithets.

— Is it possible to compare the professionalism of Ukrainians with the
work in Hollywood?
— Yes of course. I'm sure if Ukrainian professionals were in Hollywood — they
could work on the same level with their American colleagues. I would took all
the Zahar Berkut movie group to Hollywood if I was working on my project.
I was filming in a variety of countries: in Bulgaria, Romania, the Far East, and
so on. And with certainty, I can say that Ukrainian professionals are one of the
best. I know that the crane for the Autorobot movie camera, which is used all
over the world, was precisely invented in your country.
I was extremely impressed by the work of decorators, designers and costume
designers during the shooting. They create on the screen such a convincing
world that the viewer will have a full sense of presence in the Middle Ages.
And in general, in Ukraine are wonderful people, a delicious cuisine and a
woman's extraordinary beauty.
— When you were offered to shoot in Zakhar Berkut, what was your biggest
interest in this project?
— Money.
— Only that?
— Do you think that it is not a reason? What really makes the world turn
around? (smiles. — Ed.) In fact, I was amazed by the script of this tape. Any
person in any part of the world will find something important for himself in
this story. It was also interesting to visit your country. But to be honest it is
impossible to name one or more concrete reasons for which you agree to one
or another role. You just do your job. You tell to the world the history from
the screen, collaborate with many wonderful people, visit interesting places —
everything has a huge importance and keeps you in a tone ...
During the last four years, I have been working on a series. "Zakhar Berkut"
gave an opportunity to experience a radically different experience. I wanted to
work on a project that would shake me well.
— During the shooting of the film in the Carpathians, you have put in Instagram a series of photos of Ukrainian mountains. What else did impress
you in Ukraine?
— Landscapes in the Carpathians are incredible. It was also very interesting for
me to observe local people in the high mountain regions of Ukraine. I got the
impression that they live in an ancient atmosphere. There is something special
in their behavior, something that you will not meet in a modern person.
— Did you have to develop any special skills for a role in Zakhari Berkut?
— I worked with the tutor with on an average Atlantic accent. Also, I had

to work hard at the gym to get the physical shape for this role. In addition,
I passed horse riding courses. Well, of course, in this picture, I'm doing all the
tricks on my own, so it requires separate training.
— Sounds impressive ...
— Did you really believe? (smiles. — Ed.) This is a trivial set of victories, which
most of the actors come off like a big shot. In fact, I just worked on the accent
before this movie. And all these fairy tales about hard workouts and tricks that
I do independently ... I did not think that someone still believes in them ... In
fact, I have a fairly calm role in this tape. However who really has an action
role that is what my screen son Maxim. Fascinating Alex McNicol played him.
Last year we played with him in the drama "Last Rampage: The Escape of Gary
Tison," where he also played my son.

Robert Patrick
Born on November 5, 1958, in Marietta, Georgia, in the family of Robert
Patrick Senior who was a banker. He was the oldest of five children. He
studied at the University of Bowling Green State, engaged in athletics
and football. In the student's years began to be interested in acting
skills. Did not graduate from the university. Before 1984 he worked as
a painter.
His life has radically changed the dramatic case on Lake Erie. The boat,
in which he sailed along with his brother and friends, stumbled upon the
rocks and crashed. All of them miraculously managed to escape, and
Robert almost drowned. After that, at the age of 26, he moved to Los
Angeles and began to build an acting career. However, at the beginning
of his stay in the city of Angels, he worked as a bartender and spent
the nights in his car.
In addition to "Terminator 2," he has played in such famous films as
«Die Hard" (1990), "Fire in the Sky" (1993), "Double Dragon" (1994),
"Striptease" (1996), "The Faculty" (1998) ), "Charlie's Angels" (2003),
"Safe House" (2012), etc. He also appeared in separate episodes of
serials "Secret materials" and "Clan Soprano".
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— Did not there be any problems in communicating with the team which
works on Zahar Berkut?
— Misunderstanding happened through the language. However, in such cases,
I smiled and delicately repeated my words. In addition, there always were some
helpers who were fluent in English, and we co-ordinated everything eventually. However, the main thing is that everyone on the set is very good at his
profession. I liked how the film process of this movie was organized. I have
always had my own space where I could be in complete rest and tune in to a
role. I worked twice with Clint Eastwood, and he always paid close attention to
the concentration on the set. Because when you are moving in the frame into
the XIII century, you have completely clear your thoughts from the present.
Only in this way, you can create something magical on the screen.
— You filmed in 150 films, but for many viewers, your name is still associated
with the T-1000 from Terminator 2: The Day of Judgment. You performed
this role 27 years ago. Did not you hate it because it overshadowed many of
your other screenshots? Are not you tired of mentioning this character?
— Why do I have to hate this role?! Imagine how lucky I am that I had to play
that T-1000 bastard-terminator. After all, this tape set the vector for all my
creativity. I know many actors who worked very long and assiduously, but they
did not have such a joy, to take part in such a well-known and strong tape. I
owe to the terminator everything that I have. My style of life, family, home,
future roles, and popularity — all this radically changed after the role of the
T-1000. Yes, in my filmography are 150 projects. However, not all of them are
movies. There are TV shows. At the beginning of my career, I worked on inexpensive film projects, starring in Roger Corman. I was dreaming of some more
ambitious films. However only later I realized that I was lucky enough that I
did not appear in any of the famous films before Terminator 2. Director James
Cameron invited me to this project because I was an absolutely unknown actor. It was necessary for the viewer to not to know what to expect from my
character and that there were no associations with previous roles.
Over the years, I start to appreciate T-1000 more and more. Once I was sitting
in a restaurant and a young man was passing, he looked at me as a stranger and
then he went further on. In a few seconds, this guy came back to me, sat opposite and was just staring at me. By his eyes, I realized that he could not speak,
he was so shocked. And when the stupor passed, he said: "You are that terminator." So people do not know my name, but they know my job. That is great!
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I will always remember how that guy looked at me. Over the years, T-1000 has
been widely distributed in pop culture. He appeared in various films, animations, computer games, comics, TV shows and more. This terminator began
to live his life. After this tape, I filmed in 140 other film projects. But none of
them had such a powerful role.

ing in college and I had to just earn money. You know, I am a friend with
Gary Oldman. And I'm really impressed by his acting fate. For 20 years he did
not receive major roles in the cinema. But recently he had to play Winston
Churchill in The Dark Hours, and here you are, this year he collected all the
most prestigious awards with the Oscars.

— May your Zakhar Berkut move Terminator by popularity a bit?
— Zahar Berkut is a difficult role ... When I read the script of this film, I actually felt myself in the skin of my character. I immediately got a contact with
him. In addition, this role is different from everything what I have played before. It is extremely dramatic. I try to make the work so that the viewer also felt
the same hero while watching the movie. This is an extraordinary experience.

— It often happens that the actor does not have a chance to play a prestige
role for all his life.
— I am a Christian. And I am sure that all my career is based on faith in God.
There are things that do not depend on a person — and they can only be relied
on in the God. One of these things is a success. And when you are an actor,
much of your life depends on success.

— The very second part of the "Terminator", in which you played, remains
the best in the whole franchise ... And why other her films are not so successful?
— Well, you already have answered on your question. What I can add here...
(smiles. — Ed.) The second part was so powerful as it brought together all
these great actors, and the leader of this project was James Cameron. "Terminator 2" showed the theme of robots from an unexpected angle. This film
absorbed the most progressive technical features of the movie at that time. The
designer Stan Winston impressed the whole world with his technology of liquid metal, which consisted of my character. It's hard to imagine a better time
for the premiere of this tape. I can not say what are the disadvantages of the
following parts of the franchise. I will only say that Cameron was no longer a
director of the following parts of the franchise.
"Terminator 2" is to some extent a perfect film, if such a concept can exist. People
continue to reconsider it even after 27 years. I recently traveled to London for
the premiere of the 3D version of this tape. It impresses even more in stereo.

— What would you recommend to young actors who are just starting their
own career?
— The most important advice I can give to young actors — get married! I am
an old-school man, and I am sure that discipline and responsibility are the
main qualities of any professional. After all, you often start working not because it is important or interesting for you, but only because you need to earn.
And this is a separate art — to carry out work on a high-level in which money
is the only thing which is interested for you.
Once someone asked the prominent actor Paul Newman: "How do you manage to stay in shape for 40 years and be in fit to play in the role of characters of
the most diverse age?" He replied: "I am responsible for my family." Everything
is simple.
It is also very important not to invent alternatives. Always follow persistently
your goal. And even if you do not have anything at all to achieve your goal,
but you are aiming and not retreating, you will be there where you are going.
In my youth, I have tried many different classes. And most of them ended in
failure. But it is very important in life not give up and to continue efforts. Get
up after each knockdown, in which once again a destiny sent you. Continue to
search your way. I started shooting very late — only at 26 years old. And as a
result, because of that, I became successful — my unknown face to anyone was
needed for Terminator 2 at that moment.

— Why is it like this in your career that you perform underpart in all of
your films?
— Yes, only in a few low-budget independent tapes I got the main roles. No
matter what place you take in the movie. The main thing is to do your job at a
decent level and keep working.
The choice of roles has always been influenced by many factors. At some stage,
I was interested in testing myself in a particular position or working with some
specific people. But there were times when both of my children were study-

— This year you will be 60. You are in a great shape. What do you do to
keep in fit?
— I am working in the gym a lot, just like a madman. I do not allow myself to

stop and I am always looking for a new experience. After all, I am sure that in
the future will be more interesting that in the past.
Moreover, due to that, I am currently filming in such a wonderful Ukrainian film
as Zakhar Berkut. All my life I have lived with a feeling that my best project is
still ahead. Many people my age are relaxing and choosing a kind of hobbies like
fishing. And this is normal. But this is not my option. Although every year I become older, my body becomes weaker and there is less energy left in it, the face
is changing, but this does not mean that in the future I do not expect anything
interesting. My dream is to die on the set (smiles. — Ed.). It will be cool!
— Do you do anything other except cinema?
— In a few months, I plan to open my own business in parallel. This will be a
dealership with Harley Davidson. I have two motorcycles of this manufacturer
and a tattoo with his logo on a hand. As I see it, engaging in the motorcycles of
this company is the only thing in the world that affects as much as the work in
the cinema. I loved these motorcycles even in childhood. Every year I arrange
a vacation for me on my motorcycle from Los Angeles to New York and back.
It's about 9 thousand kilometers. And this is the coolest thing that can be in
life! During this trip, consciousness rebuilt. I went already on such a journey
a dozen times. It was during the last trip when one of the producers Zakhar
Berkut, Yuri Karnovsky phoned and suggested me to shoot in this tape.
I ride with my friends. We are members of the legendary Boozefighters Motorcycle Club, which is already 72 years old this year (shows a tattoo with the
logo of the club on a hand — Ed.). When we were filming "Zahar Berkut" in the
Carpathians and then drove to Lviv, we met bikers at Harley Davidson. During
the conversation, it turned out that they are well aware of the story of Boozefighters. We had very nice conversation.
I have chosen for a long time what I really want to do. In this case, it is important to be honest with yourself. Because God sees everything that you do
in this world. And only if you are doing something you really love — you can
count on his support. Otherwise, it does not make sense.
— You have a lot of tattoos ...
— 11 tattoos. I made the first of these during the filming of "Ladder 49" (2004).
This is a tape about the firefighters, in which I played with John Travolta, Joaquin Phoenix and Jacinda Barrett. Then I made a tattoos of the names of my
wife Barbara, of my son Samuel and of my daughter Austen opposite the heart.
And when I made the first drawing, I could not stop.
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РОБЕРТ ПАТРІК ПРИЙШОВ НА ІНТЕРВ’Ю РОЗВАЛЬКУВАТИМ КРОКОМ І В КОВБОЙСЬКОМУ КАПЕЛЮСІ. «ЯК ВОНО, ХЛОПЧЕ?» – НЕДБАЛО ПРИВІТАВСЯ ВІН,
УПАВ НА ДИВАН, СПЕРСЯ НА СТІЛ РУКАМИ, ВЩЕНТ ПОКРИТИМИ ТАТУЮВАННЯМИ, І СПРЯМУВАВ СВІЙ ВОВЧИЙ ПОГЛЯД ОЧІ В ОЧІ. НА МИТЬ ЗДАЛОСЯ,
ЩО МИ ЗАРАЗ НЕ В РОЗКІШНОМУ СТОЛИЧНОМУ ГОТЕЛІ, А В ЯКОМУСЬ ТЕХАСЬКОМУ САЛУНІ, ПЕРЕД ДВЕРИМА ЯКОГО АКТОР ТІЛЬКИ-НО ПРИВ’ЯЗАВ
СВОГО ДУЖОГО МУСТАНГА.
27 РОКІВ ТОМУ РОБЕРТ ПАТРІК ЗМУСИВ СВІТ ЗДРИГНУТИСЯ ВІД СВОЄЇ ДЕМОНІЧНОЇ РОЛІ РОБОТА Т-1000 У СТРІЧЦІ «ТЕРМІНАТОР 2: СУДНИЙ ДЕНЬ».
ЙОГО ПЕРСОНАЖ БУВ СТВОРЕНИЙ З РІДКОГО МЕТАЛУ, ЗАВДЯКИ ЧОМУ НА ХОДУ ПЕРЕПЛАВЛЯВСЯ В БУДЬ-КОГО. ВЛАСНЕ, САМЕ ЦИМ УСЕ ЖИТТЯ
ЗАЙМАЄТЬСЯ БУДЬ-ЯКИЙ АКТОР: ПЕРЕПЛАВЛЯЄ СЕБЕ ТО В ОДНОГО, ТО В ІНШОГО ПЕРСОНАЖА ВІД ФІЛЬМУ ДО ФІЛЬМУ. САМ ЖЕ ПАТРІК ПРОТЯГОМ
ОСТАННІХ МІСЯЦІВ ПЕРЕВТІЛИВСЯ В МУДРОГО СТАРЦЯ ЗАРАДИ ГОЛОВНОЇ РОЛІ В КІНОКАРТИНІ «ЗАХАР БЕРКУТ» – ЕКРАНІЗАЦІЇ ОДНОЙМЕННОЇ ПОВІСТІ
ІВАНА ФРАНКА, ЯКУ НАРАЗІ ФІЛЬМУЄ АХТЕМ СЕІТАБЛАЄВ («КІБОРГИ») У ПАРІ З АМЕРИКАНСЬКИМ РЕЖИСЕРОМ ДЖОНОМ ВІННОМ.
У ШИРОКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОКАТ СТРІЧКА ВИЙДЕ 10 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ.
Сюжет цієї стрічки розгортається в Карпатах у ХІІІ сторіччі. Жителі гір
протистоять загарбникам монгольської орди. Щоб зупинити ворога,
Захар Беркут в образі Роберта Патріка розробив винахідливий план.
Перевтілення актора в середньовічного вояка не пройшло безслідно —
протягом половини інтерв’ю він, чортихаючись, відколупував залишки
гриму в себе на шиї. Та це, мабуть, єдиний дискомфорт, який йому довелося стерпіти під час роботи над цим фільмом. Від професіоналізму українських кінематографістів він залишився у захваті, а роботу декораторів
і костюмерів щедро коронував найулесливішими епітетами.
— Чи можна порівняти професіоналізм українців з тим, як працюють
у Голлівуді?
— Так, звичайно. Я впевнений, якщо б українські професіонали опинилися в Голлівуді — вони б могли працювати на одному рівні зі своїми американськими колегами. Я б забрав усю знімальну групу «Захара Беркута»
до себе в Голлівуд, якби працював над своїм проектом. Я був на зйомках
у найрізноманітніших країнах: у Болгарії, Румунії, на Далекому Сході
тощо. І з упевненістю можу сказати, що українські професіонали — одні
з найкращих. Знаю, що саме у вашій країні винайшли кран для кінокамери
«Авторобот», який використовують по всьому світу. Надзвичайно вразила мене під час зйомок робота декораторів, дизайнерів та костюмерів.
Вони створюють на екрані настільки переконливий світ, що в глядача буде
повне відчуття присутності в Середньовіччі. Та й взагалі, в Україні чудові
люди, дуже смачна кухня й надзвичайної краси жінки.
— Коли Вам запропонували знятися в «Захарі Беркуті», що Вас найбільше зацікавило в цьому проекті?
— Гроші.
— Невже тільки це?
— А що, це не достатня причина? Що насправді змушує світ обертатися?
(посміхається. — Ред.) Насправді ж мене вразив сценарій цієї стрічки.

Будь-яка людина в будь-якій точці світу відшукає в цьому сюжеті щось
важливе особисто для себе. Також було цікаво відвідати вашу країну. Та
якщо бути чесним до кінця, то неможливо назвати одну або кілька конкретних причин, через які погоджуєшся на ту чи іншу роль. Ти просто
робиш свою роботу. Розповідаєш світу історії з екрана, співпрацюєш з багатьма чудовими людьми, відвідуєш цікаві місця — усе це має величезне
значення й тримає тебе в тонусі...
Протягом останніх чотирьох років я був задіяний у серіалі. А «Захар Беркут» давав можливість пережити радикально інший досвід. Я хотів попрацювати над проектом, який би добряче сколихнув мене.

РОБЕРТ ПАТРІК
Народився 5 листопада 1958 року в місті Маріетта (штат Джорджія) у сім’ї
банкіра Роберта Патріка-старшого. Був старшим із п’яти дітей. Навчався
в університеті Bowling Green State, займався легкою атлетикою і футболом.
У студентські роки почав цікавитися акторською майстерністю. Університет
не закінчив. До 1984 року працював малярем.
Його життя радикально змінив драматичний випадок на озері Ері. Човен,
у якому він плавав разом із братом і друзями, натрапив на каміння і розбився. Їм усім дивом вдалося врятуватися, а сам Роберт ледь не втопився. Після
цього у віці 26 років він переїхав у Лос-Анджелес і почав будувати акторську
кар’єру. Проте на початку свого перебування в місті янголів він працював
барменом і ночував у своєму автомобілі.
Окрім «Термінатора 2» зіграв у таких відомих кінокартинах, як «Міцний
горішок 2» (1990), «Вогонь у небі» (1993), «Подвійний дракон» (1994),
«Стриптиз» (1996), «Факультет» (1998), «Янголи Чарлі» (2003), «Код доступу Кейптаун» (2012) тощо. Також він з’являвся в окремих епізодах серіалів
«Секретні матеріали» і «Клан Сопрано».
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— Під час зйомок фільму в Карпатах Ви виклали в Instagram цілу низку
фото з українськими горами. Чим ще Вас вразила Україна?
— Краєвиди в Карпатах — неймовірні. Також мені було дуже цікаво спостерігати за місцевими жителями високогірних регіонів України. У мене
склалося враження, що вони живуть у стародавній атмосфері. У їхній поведінці є щось особливе, чого вже не зустрінеш у сучасній людині.
— Чи доводилося Вам освоювати якісь особливі вміння спеціально для
ролі в «Захарі Беркуті»?
— Я відпрацьовував з репетитором середньоатлантичний акцент. Також
мені довелося важко працювати у спортзалі, щоб набути необхідну фізичну форму для цієї ролі. Окрім того, я пройшов курси верхової їзди. Ну,
і звичайно, у цій картині я роблю всі трюки самостійно, тож це потребувало окремої підготовки.
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— Звучить вражаюче…
— Ви справді повірили? (посміхається. — Ред.) Це все банальний набір
звитяг, якими більшість акторів набивають собі ціну. Насправді перед цим
фільмом я тільки попрацював над акцентом. А всі ці казки про важкі тренування і трюки, які я виконую самостійно…Не думав, що в них ще хтось
вірить…
У мене досить спокійна роль у цій стрічці. От у кого дійсно вистачає екшену — так це в мого екранного сина Максима. Його зіграв надзвичайний актор Алекс МакНікол. Минулоріч ми з ним разом знялися в драмі «Останнє
божевілля: Втеча Гарі Тісона», де він також зіграв мого сина.
— Чи не виникало проблем у комунікації з командою, що працює над
«Захаром Беркутом»?
— Непорозуміння через мову траплялися. Проте в таких випадках я посміхався й делікатно повторював свої слова. Та й завжди поряд були помічники, які прекрасно знають англійську, і ми в результаті все узгоджували.
Та головне те, що всі на знімальному майданчику дуже добре володіють
своєю професією.
Мені сподобалося, як організовано знімальний процес цієї кінокартини.
У мене завжди був власний простір, де я міг побути в повному спокої
й налаштуватися на роль. Я двічі працював з Клінтом Іствудом, і він завжди приділяв велику увагу концентрації на знімальному майданчику. Адже
коли ти в кадрі переносишся в ХІІІ століття, то тобі треба повністю очистити свої думки від сьогодення. Тільки так можна створити щось дійсно
магічне на екрані.
— Ви зналися в 150 фільмах, проте в багатьох глядачів Ваше ім’я досі
асоціюється насамперед з Т-1000 з «Термінатора 2: Судного дня». Цю
роль Ви виконали 27 років тому. Чи не зненавиділи Ви її через те, що
вона затьмарила багато інших Ваших екранних робіт? Чи не втомилися
від згадок про цього персонажа?
— Чому ж я маю ненавидіти цю роль?! Уявіть, наскільки ж я щаслива людина, що мені випало зіграти того покидька-термінатора Т-1000. Адже саме
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ця стрічка задала вектор усій моїй творчості. Знаю багатьох акторів, які
дуже довго й сумлінно працювали, проте їм не випадало такої радості —
взяти участь у настільки відомій і сильній стрічці. Я завдячую цьому
термінатору взагалі всім, що маю. Мій стиль життя, сім’я, дім, подальші
ролі, популярність — усе це радикально змінилося після ролі Т-1000.
Так, у моїй фільмографії значиться 150 проектів. Проте не всі з них —
фільми. Серед них є і телешоу. На початку своєї кар’єри я працював у
дуже недорогих кінопроектах, знімався в Роджера Кормана. Я мріяв про
якісь більш амбітні фільми. Та лише згодом зрозумів, що мені дуже пощастило, що я не знявся в жодному відомому фільмі до «Термінатора 2».
Режисер Джеймс Кемерон запросив мене в цей проект через те, що я був
абсолютно невідомим актором. Це було необхідно, щоб глядач не знав,
чого очікувати від мого персонажа, і щоб не було асоціацій з попередніми ролями.
З роками я починаю цінувати Т-1000 все більше й більше. Одного разу
я сидів у ресторані й мимо проходив молодик, який глянув на мене, як
на звичайного незнайомця, і пішов далі. Та минуло кілька секунд і цей
хлопець повернуся, сів навпроти й просто витріщився на мене. По його
очах я зрозумів, що він не може говорити — настільки він був шокований.
І коли оціпеніння пройшло, то він сказав: «Ви — той самий термінатор».
Тобто люди не знають мого імені, проте знають мою роботу. І це чудово!
Я на все життя запам’ятав, як той хлопець дивився на мене.
З роками Т-1000 широко розійшовся поп-культурою. Він з’являвся в різних фільмах, анімаціях, комп’ютерних іграх, коміксах, телешоу тощо.
Цей термінатор почав жити своїм життям. Після цієї стрічки я знявся ще
у 140 кінопроектах. Та в жодному з них не було настільки потужної ролі.

«Термінатор 2» — певною мірою ідеальний фільм, якщо взагалі може існувати таке поняття. Люди продовжують його переглядати навіть через
27 років. Нещодавно я їздив у Лондон на прем’єру 3D-версії цієї стрічки.
І в стереоформаті вона вражає ще більше.

— Може, Ваш Захар Беркут трохи посуне Термінатора за популярністю?
— Захар Беркут — це дійсно непроста роль… Коли я читав сценарій цього
фільму, то насправді відчув себе у шкірі свого персонажа. У мене одразу
вибудувався із ним контакт. До того ж ця роль відрізняється від усього, що
я раніше грав. Вона надзвичайно драматична. Я намагаюся зробити роботу так, щоб і глядач під час перегляду фільму настільки ж сильно відчув
цього героя. Це надзвичайний досвід.

— Що б Ви порадили молодим акторам, які тільки починають власну
кар’єру?
— Найважливіша порада, яку я можу дати молодим акторам, — одружуйтесь! Я олдскульний дядько, і я впевнений, що дисципліна й відповідальність — головні якості будь-якого професіонала. Адже часто ти берешся за роботу не тому, що вона тобі важлива чи цікава, а тільки тому,
що тобі треба заробляти. І це окреме мистецтво — виконувати на високому рівні роботу, у якій тебе нічого не цікавить, окрім грошей.
Одного разу у видатного актора Пола Ньюмана запитали: «Як вам удається залишатися у формі протягом 40 років і дуже вдало вживатися
в ролі персонажів найрізноманітнішого віку?» На що він відповів: «Я відповідаю за свою сім’ю». Усе просто.
Також дуже важливо не вигадувати собі запасних варіантів. Завжди наполегливо прямувати до своєї мети. І навіть якщо в тебе взагалі нічого
немає, щоб досягти своєї мети, проте ти націлений і не відступаєш, то ти
обов’язково опинишся там, куди прямуєш.
У молодості я спробував багато різних занять. І більшість із них завершилися невдачею. Та дуже важливо в житті не опускати руки й продовжувати свої спроби. Підійматися після кожного нокдауну, у який тебе
в черговий раз відправила доля. Продовжувати шукати свій шлях. Зніматися я почав дуже пізно — тільки у 26 роки. І в результаті саме завдяки

— Саме друга частина «Термінатора», у якій Ви зіграли, лишається
найкращою у всій франшизі… А чому інші її фільми не настільки
вдалі?
— Ну, ти вже відповів на своє питання. Що я тут можу додати… (посміхається. — Ред.) Друга частина була настільки потужною, тому що в
ній зібралися всі ці чудові актори, а керманичем цього проекту був саме
Джеймс Кемерон. «Термінатор 2» показав тему роботів з несподіваного
ракурсу. Ця кінокартина увібрала в себе найпрогресивніші на той час
технічні можливості кіно. Дизайнер Стен Вінстон вразив увесь світ своєю технологією рідкого металу, з якого складався мій персонаж. Важко
уявити більш вдалий момент для прем’єри цієї стрічки. У чому недоліки
наступних частин франшизи — я не можу сказати. Додам лише, що Кемерон уже не був їх режисером.

— Чому так склалося у Вашій кар’єрі, що практично в усіх своїх фільмах
Ви виконуєте другорядні ролі?
— Так, лише в кількох малобюджетних незалежних стрічках мені діставалися головні ролі. Та не важливо, яке саме місце ти займаєш у фільмі. Головне — це виконувати свою роботу на достойному рівні й продовжувати
працювати. На вибір ролей завжди впливало багато факторів. На певному
етапі мені було цікаво випробувати себе в тому чи іншому амплуа чи працювати з якимись конкретними людьми. А були часи, коли обоє моїх дітей
навчалися в коледжі й треба було просто заробляти.
Я багато років товаришую з Гері Олдменом. І мене дійсно вражає його
акторська доля. Він років 20 не отримував головних ролей у кіно. Та нещодавно йому випало зіграти Вінстона Черчилля у «Темних часах», і от
на тобі — цьогоріч він зібрав усі найпрестижніші нагороди з «Оскаром»
на чолі.
— Та часто трапляється, що актору за все життя так і не випадає настільки видатна роль.
— Я християнин. І я впевнений, що вся моя кар’єра побудована на вірі
в Бога. Є речі, які не залежать від людини, і покладатися в них можна лише
на Всевишнього. Одна з таких речей — це успіх. А коли ти актор, то багато
що у твоєму житті залежить саме від успіху.

цьому я став успішним — моє невідоме нікому на той момент обличчя
знадобилося для «Термінатора 2».
— Цьогоріч Вам виповниться 60. Ви в чудовій формі. Як Ви працюєте
над собою?
— Я багато займаюся в тренажерці, просто як навіжений. Я не дозволяю
собі зупинятися й завжди шукаю новий досвід. Адже я впевнений, що
в майбутньому буде цікавіше, ніж у минулому. До того ж саме завдяки цьому я наразі знімаюся в такому чудовому українському фільмі, як «Захар
Беркут». Усе життя я прожив із відчуттям, що мій найкращий проект —
ще попереду.
Багато хто в моєму віці розслабляється і обирає якесь ненапряжне хобі, на
кшталт рибальства. І це нормально. Та це не мій варіант. Хоча з кожним
роком я стаю старшим, моє тіло слабне й у ньому лишається все менше
енергії, обличчя змінюється, та це не означає, що в майбутньому мене вже
не чекає нічого цікавого. Моя мрія — померти на знімальному майданчику (посміхається. — Ред.). Це буде круто!
— Чи займаєтеся Ви чимось іще окрім кіно?
— За кілька місяців я планую паралельно відкрити власний бізнес. Це буде
дилерська справа з компанією Harley Davidson. Маю два мотоцикли цього
виробника і тату з його логотипом на руці. Займатися мотоциклами цієї
компанії — це, як на мене, єдина річ у всьому світі, що вражає настільки ж,
як і робота в кіно. Я полюбив ці мотоцикли ще в дитинстві.
Щороку я влаштовую собі відпустку, відправляючись на своєму мотоциклі
з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка і назад. Це десь 9 тис. км. І це найкрутіше,
що може бути в житті! Під час такої поїздки перебудовується свідомість.
Таку подорож я здійснював уже дюжину разів. Саме під час останньої такої поїздки мені зателефонував один з продюсерів «Захара Беркута» Юрій
Карновський і запропонував знятися в цій стрічці.
Я їжджу разом із друзями. Ми є членами легендарного мотоклубу
Boozefighters, якому цьогоріч виповнилося вже 72 роки (показує тату
з логотипом клубу на руці. — Ред.). Коли ми знімали «Захара Беркута»
в Карпатах і потім заїхали у Львів, то там зустріли байкерів на Harley
Davidson. Під час спілкування виявилося, що вони чудово знають історію
Boozefighters. Ми добре з ними поговорили.
Я довго обирав справу, якою б дійсно хотів займатися. У такому випадку важливо залишатися чесним із самим собою. Адже Бог бачить усе, що
ти робиш у цьому світі. І тільки якщо ти займаєшся справою, яку справді любиш, — ти можеш розраховувати на його підтримку. В іншому випадку — це не має сенсу.
— У вас багато татуювань…
— 11 тату. Перше з них я зробив під час зйомок у фільмі «Команда 49:
Вогняні сходи» (2004). Це стрічка про пожежників, у якій я зіграв разом із
Джоном Траволтою, Хоакіном Феніксом і Джасінтою Берретт. Тоді я набив
напроти серця імена своєї дружини Барбари, сина Самуеля і доньки Остін.
І коли я зробив перший малюнок, то вже не міг зупинитися.
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ІНТЕРВ'Ю

АННА ПАВЛОВА-ГРІНТРІ ПРО СЕКРЕТИ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА ТІНЬОВИЙ БІК «ФАБРИКИ МРІЙ»
– Ви вже понад 20 років займаєтеся журналістикою. Вам вдалося побудувати успішну кар'єру в Голлівуді, і
зараз Ви активно ведете освітні майстер-класи в Україні. Що спонукало Вас повернутися на батьківщину?
– Я поїхала у 2008 році й періодично обов'язково приїжджала в Україну провідати рідних. У моєї дочки теж
була віза, але вона не дуже хотіла переїздити. Якось я купила квитки, щоб ми разом провели різдвяні канікули в
Лос-Анджелесі, але вона невчасно захворіла й квитки пропали. У черговий приїзд до Харкова я абсолютно випадково познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Він – корінний британець. Це було кохання з першого погляду. Як у найромантичніших голлівудських фільмах, він стояв переді мною на коліні з обручкою Тіффані у вигляді
сердечка й запитав те, що мріє почути кожна любляча жінка. Я усвідомлювала, що моє життя повністю зміниться
і ми будемо жити поблизу Лондона, а не в Лос-Анджелесі. Але ж ніхто не відміняв той факт, що я можу жити
на два міста й робити навіть більше інтерв'ю, ніж раніше. Зараз нам уже підтвердили видачу еміграційних віз в
Англію, тож чекаємо лише дату, коли подати паспорти. Стосовно моїх благодійних майстер-класів з міжнародної
журналістики, як потрапити в Голлівуд і взагалі як вижити в Америці... Ви знаєте, по суті, так довго, як зараз, я
не була в Україні майже 20 років. Звичайно, я приїжджала кожні 4-6 місяців побачитися з мамою та донькою, але
то були короткі візити. Зараз я просто їду в метро і відчуваю всю тугу й біль, які переживають люди у зв'язку з
несправедливістю з боку держави. Тому я почуваю своїм обов'язком хоч якось допомогти – мотивувати студентів
і пояснити, як їм отримати те, чого вони прагнуть.
– Як мінімум двічі Ви кидали все і починали життя з нуля: спочатку в Москві, а потім у Лос-Анджелесі. Що не
дало Вам морально зламатися і підтримувало в період безгрошів'я і пошуків роботи за кордоном?
– Зараз я точно можу сказати, що все, що відбувається з нами, тільки на краще. Мій батько все життя був незадоволений мною. Якось, коли мені було років 13-14, він сказав: «Ти повинна заслужити мою любов». Це було боляче,

але кожний біль я стала сприймати як виклик долі. У Москві було складно
знайти роботу саме через те, що я не була москвичкою. Дійшло до того, що я
з принципу не спілкувалася з корінними москвичами, а тільки з приїжджими, які могли мене зрозуміти. Це теж мене дуже загартувало. Я взагалі така
людина, яка сама себе бере на слабо. Мені подобається долати труднощі й
виходити з будь-яких ситуацій переможцем. Коли саме мене обрали зробити
ексклюзивне інтерв’ю та фотосесію з Періс Гілтон для журналу «Теленеделя»,
де я працювала у 2007-2008 роках, моя зарплата стала вищою. Це була моя
особиста маленька перемога і доказ самій собі, що, навіть не закінчивши МГУ,
можна домогтися чудових результатів. У 2001 році я перемогла в конкурсі
Lucky Strike Awards як найкращий журналіст, який пише на соціальні теми.
Колись у мене не було грошей на їжу, кілька днів поспіль я їла тільки хліб та
яйця, але я звикла шукати позитивні сторони в усьому. Я зрозуміла, що дуже
корисно 3 дні сидіти тільки на воді для очищення організму, а те, що я ходила
пішки, коли не могла користуватися транспортом, дозволило мені залишатися
в гарній формі.
Лос-Анджелес став черговим етапом життя з нуля. Тут я залишилася випадково, тому що закохалася й вирішила спробувати вижити в нових умовах, де,
зрозуміло, мене ніхто не чекав. Той стрес, який я пережила, я б і ворогу не
побажала. Крім того, мені вже було 30, а не 20 років, коли ти ще в рожевих
окулярах. Я стала вивчати Голлівуд, щоб зрозуміти, з якого боку до нього підступитися. Відправляла кожен день по 100-150 листів різним кіностудіям з
надією, що вони мені пояснять, як
потрапити на прес-джанкети. Випадково вийшла на своїх знайомих, які й
розкрили мені цю схему, і я потрапила на перші міжнародні прес-конференції в Америці. А 1 червня 2010 р. я
вже підходила під кваліфікацію Асоціації журналістів Америки (MPAA).
Через місяць після подачі документів
мене прийняли, і переді мною відчинилися двері кіностудій, які раніше
були наглухо зачинені: Universal, Sony,
Paramount, Warner Bros., Disney...
У 2010 р. я була так вдячна Америці,
що стала одним з організаторів благодійного заходу Dolls Parade, який ініціювала відома майстер ляльок Світлана
Пчельникова. Три місяці тривала підготовка. 12 січня 2010 р. у клубі XS у
Лас-Вегасі виступили Діма Білан та
Жанна Фріске. Усі гроші пішли американським дітям, хворим на рак. Так
я, українка, задіявши російських виконавців, вирішила допомогти американським дітям.
– Що для Вас «американська мрія»?
На ваш погляд, які ментальні відмінності в сприйнятті успіху американцями й українцями? Чого ми один у
одного можемо навчитися?
– Лос-Анджелес – це місто розбитих
сердець. На жаль, дуже багато людей
продає свої бізнеси, будинки, аби жити
в Лос-Анджелесі й мати можливість
працювати в Голлівуді. Мені часом зда-

ється, що Голлівуд для багатьох – як наркотик. Вони думають, якщо
один раз спробують, то все піде як по маслу. Але Голлівуд – місце
лише для найталановитіших, найнаполегливіших, стресостійких та
адекватних у оцінці себе людей. Треба розуміти, що таких, як ти, –
мільйони. Часом їду по Санта-Моніці, де розташовано багато студій
і проходять кастинги, і бачу кілометрові черги людей. Вони готові
витратити день або півдня, а їм, як правило, приділяють максимум
1 хвилину і відповідають: «Ми вам зателефонуємо» або просто: «Наступний». Але цей шлях проходили й багато відомих акторів, перед
тим як хтось помічав у них потенціал. Що стосується менталітету, то
американці працюють набагато більше, ніж українці, і в цьому наша
основна проблема. Вони доступні 24/7. Якщо ти хочеш працювати в
Голлівуді, забудь про нормований робочий графік і сімейні канікули
– будь готовий до жертв.
– За Вашими плечима понад 400 відео- та 1000 друкованих інтерв’ю
з голлівудськими селебретіс. Чи є серед них улюблені?
– У мене їх декілька. Я величезна фанатка фільму «Красуня» з Джулією Робертс і Річардом Гіром. З Річардом Гіром я спілкувалася один на
один, і це було щось особливе. Я вже була досить досвідченим журналістом і знала, що взагалі актори не дуже нас полюбляють. За контрактом вони зобов’язані в суботу-неділю з 9.00 до 18:00 відповідати
на наші запитання, і це для них пекло (інколи голлівудські прес-джанкети проходять і серед тижня. – Ред.). Але я зайшла до кімнати і він
мені посміхнувся. Потім підвівся і сказав: «Підійди ближче». Я аж
захвилювалася, а він зняв окуляри і продовжив: «Я хочу тебе роздивитись, відчути твою енергію – дай мені свою руку». І він тримає
мою руку й каже: «Усе, контакт пішов. Ну, сідай». У нас було усього
5 хвилин – саме стільки в Голлівуді дають на відеоінтерв'ю (для преси
дається від 15 до 30 хвилин, залежно від журналу, для Elle і Vogue це
може бути навіть 40 хв). Я була дійсно готова, тому не розгубилася –
інтерв'ю вийшло дуже гарне і глибоке. Річард Гір дуже мисляча людина, і я ставила йому відповідні запитання.
Одна з моїх найулюбленіших актрис – Скарлетт Йоганнсон. Вона
дуже складна і завжди виставляє перед тобою стіну. Спробуйте проникнути до неї і торкнутись чогось інтимного, і вона дасть вам зрозуміти: «Я тобі не дозволю!». Я їй поставила запитання з приводу політики. Зараз багато акторів намагаються брати участь у політичному
житті країни, особливо ті люди, які причетні до Голлівуда. Каліфорнія
взагалі не підтримує Трампа – там здебільшого демократи. Я запитала
її: «Як ти збираєшся використовувати свою владу? Ти ж розумієш, що
за тобою підуть мільйони. Є стільки людей, які в тебе вірять, і якщо
ти скажеш: «Це зелене», усі думатимуть: «Так, це зелене», навіть якщо
це чорне». Вона відповіла, що найімовірніше так – вона скористається
своєю популярністю й піде в політику. На цьому, власне, ми і закінчили з цим 20-хвилинним інтерв’ю для The Hollywood Reporter. Припускаю, що я одна з небагатьох, хто підштовхнув її цим запитанням піти
на Women’s March 21 cічня 2017 р. (масовий протест на наступний
день після інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа; акція
присвячена захисту прав жінок. – Ред.). Там вона виступила зі своїм
спічем проти закриття Рlanned Рarenthood (Американська федерація
з планування сім’ї), де жінки з маленьким достатком можуть отримати медичну допомогу в питаннях репродуктивного здоров’я. Після
цього в нас ще було інтерв’ю 28 березня 2017 р., і вона мені сказала,
що планує балотуватися в депутати свого округу в Нью-Йорку. Зараз
вона хоче мати вплив і ухвалювати рішення за ту частину міста, у якій
живе. Якщо вона сказала – вона це зробить.
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ПЕРИПЕТІЙ ПРОФЕСІЙНОГО
ТА ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ
ГОЛЛІВУДСЬКОЇ РЕПОРТЕРКИ АННИ
ПАВЛОВОЇ-ГРІНТРІ ВИСТАЧИЛО
Б НА СЮЖЕТ ЗАХОПЛИВОГО
ФІЛЬМУ. ЦЕ ІСТОРІЯ ХАРКІВСЬКОЇ
ЖУРНАЛІСТКИ, ЯКА ЗАКОХАЛАСЯ В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСІ Й, НАПОЛЕГЛИВО
ДОЛАЮЧИ ТРУДНОЩІ, ПІДКОРИЛА
ГОЛЛІВУД. СЬОГОДНІ ВОНА
БАЖАНА ГОСТЯ НА ПРЕСДЖАНКЕТАХ НАЙОЧІКУВАНІШИХ
БЛОКБАСТЕРІВ, А ЇЇ ІНТЕРВ’Ю
ПУБЛІКУЮТЬ VOGUE, THE
HOLLYWOOD REPORTER, ELLE ТА
GRAZIA. ЗДАТНІСТЬ ЕМОЦІЙНО
РОЗЧИНЯТИСЬ У СПІВРОЗМОВНИКУ
ВІДКРИЛА ЇЙ ШЛЯХ ДО
ЕКСКЛЮЗИВНИХ КОМЕНТАРІВ
ЗІРОК ПЕРШОЇ ВЕЛИЧИНИ, А
ВЛАСНИЙ БРЕНД АКСЕСУАРІВ
«MARSIANNA» ЗАІНТРИГУВАВ
СВОЇМ СТИЛЕМ РІАННУ Й
НЕ ЗАЛИШИВ БАЙДУЖИМИ
БЕЙОНСЕ, ДЖОРДЖА КЛУНІ,
ШАРЛІЗ ТЕРОН ТА МЕТТЬЮ
МАК-КОНЕХІ. ОСТАННЬОГО ЇЙ
НАВІТЬ ВДАЛОСЬ ОКІЛЬЦЮВАТИ
ПЕРСНЕМ ВЛАСНОГО ДИЗАЙНУ.
ГОСТЮЮЧИ В УКРАЇНІ, АННА
ДАЄ СЕРІЮ МАЙСТЕР-КЛАСІВ З
ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ,
А ТАКОЖ ДІЛИТЬСЯ ПЕРЕВІРЕНИМИ
СЕКРЕТАМИ УСПІХУ, ЯК ОБЕРНУТИ
БУДЬ-ЯКЕ ПАДІННЯ НА ЗЛЕТ.
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ІНТЕРВ'Ю

– Ви не тільки журналіст, але й дизайнер власного бренда «Marsianna».
Ви створюєте зухвалі та сучасні аксесуари. Як ця історія почалась у Вашому житті?
– Якось я познайомилась з Фредом Дерстом, солістом групи «Limp Bizkit».
Його дружина, Ксенія Дерст, до речі, з України, з Криму. Ми дуже з ними
здружилися, і він запропонував мені бути продюсером його проекту. Він
так мене надихнув, що через тиждень після нашого знайомства я створила свою першу шапку, а пізніше й сам бренд – «Фредус». Фред дуже
хотів просувати цей бренд, але мав спершу поїхати в тур на півроку. Я
дуже емоційно до цього підійшла і сказала йому: «Ну добре, почну без
тебе!». Так я перейменувала «Фредус» у «Marsianna». Марс – моя улюблена
планета, досить чоловіча. Крім шапок та капелюхів я почала створювати
iBracelets, вази, картини, окуляри, каблучки. Була й інша причина. Якось
відомий актор, не буду називати його ім’я, запропонував мені робити з ним
крутий кінофестиваль. Цей чоловік був давно в мені зацікавлений у фізичному плані. Я сказала, що в мене є бойфренд і він має розуміти, що між
нами нічого, окрім роботи, бути не може – він погодився. Це був 2016 рік.
Я почала працювати на нього з квітня: робила рісьорчі, розробляла маркетингові стратегії. На початку серпня я подзвонила йому із запитанням,
коли я отримаю гроші, на що він раптом відповів, що більше не хоче зі
мною працювати й у мене погана репутація. Він просто кинув мене на гроші, і в мене стався стрес. Я влізла в борги. Один мій друг підтримав мене,
і я вклала в створення «Marsianna» десь 5-6 тис. дол. У той час я спала по
3 години, ходила, неначе зомбі, і, щоб , щоб не зруйнувати здоров’я, займала справою свої руки. Мене це врятувало.
– Окуляри Вашого бренда є в Шарліз Терон, а перстень Вашого дизайну
носить Меттью Мак-Конехі. Дарувати подарунки під час інтерв’ю для
Вас спосіб доторкнутися до дитячих мрій чи ефективна реклама особистого бренда?
– Так, я почала носити на інтерв’ю свої речі, але правилами це не забороняється. Я просто створила це й хотіла побачити їхню реакцію. Так я змогла
зрозуміти, що створила щось особливе, бо голлівудських зірок дуже важко здивувати. Але реакція кожного була просто «вау!вау!вау!». Окуляри
завжди зі мною, я їжджу в них у машині. Шарліз Терон їх просто побачила
й приміряла... А щодо персня, то я єдина українська жінка, яка окільцювала Меттью Мак-Конехі. Він відразу одягнув його на палець! Ця каблучка
має свою історію: в один зі своїх приїздів у Харків я пішла в ліс і знайшла

мертвого жука, спеціально його обробила
й розмістила на шкіряному персні. А ми якраз говорили з приводу мультфільму «Кубо.
Легенда про самурая»,
де Метью озвучив
жука. Я сказала йому:
«Ви ж грали жука?
Ось – це ви! Крім того,
цей жук занесений до
Червоної книги». «Не
може бути!» – відповів
він. Мені дуже приємно, що їм так сподобалось.
– Не могли б Ви розповісти про своє
заплановане співробітництво з Ріанною? Як ви познайомились і в чому Ваш секрет зав’язування ділових контактів?
– У мене не буває так, щоб я могла сидіти, склавши руки, чи відпочивати на вихідних... Я сама зв’язалася з менеджером Ріанни, після чого вона
переглянула мою колекцію капелюхів. Менеджер передзвонила і сказала,
що, якщо ми зробимо їм гарну фінансову пропозицію, Ріанна готова їх
рекламувати, бо їй дуже сподобався цей crazy style. Проблема в тому, що
в мене поки що немає на це грошей. Я схиляюся до думки зробити це в
найближчому майбутньому через Kickstarter (сайт для залучення коштів
на реалізацію творчих, наукових та виробничих ідей шляхом добровільних грошових пожертвувань. – Ред.). А поки що я використовую вільний
час для благодійності – серії безкоштовних майстер-класів з українськими
дітьми. Хочу зробити щось хороше.
– Перипетій Вашого професійного та особистого життя з головою вистачило б на книгу. Не думали повторити успіх Елізабет Гілберт та написати мотиваційну книгу?
– Звісно, я думала про це. Планую написати книгу про те, як потрапити в
Голлівуд і що для цього необхідно. Якщо люди думають, що найважливіше
– це талант, вони помиляються. У Голлівуді головне бути людиною зручною. Там не люблять тих, хто запізнюється або поводиться зарозуміло, і
можуть через це внести вас до чорного списку. Якщо ви звернете увагу,
деякі актори починають менше з’являтися на екранах не через те, що вони
погані актори, а через те, що під час зйомок повелися неправильно. Незамінних не буває. Голлівуд – це те місце, де необхідно бути максимально
лояльним, стресостійким та комфортним для оточуючих.
Також зараз у мене є ідея соціального фільму, який міг би допомогти людям з ожирінням вирішити цю проблему без грошей та таблеток. З новин
я нещодавно дізналася, що за прогнозами у 2020 р. 50 % англійців та американців будуть страждати на ожиріння. Фільм буде англійською мовою.
Якщо ви чесно запитаєте себе: «Чому це зі мною відбувається?», ви знайдете відповідь на будь-яке своє запитання. Просто ми, люди, полюбляємо
обманювати самих себе, адже зазвичай правда не дуже приємна. Тому Голлівуд і є «фабрикою ілюзій». Навіть якщо тобі сказали, що ти талановитий,
ти сам мусиш тверезо оцінювати власні здібності. Інакше ти залишишся в
депресії та з розбитим серцем, що, власне, і стається в Америці. Я розумію,
наскільки важливо правильно мотивувати людей і давати їм надію, коли
вони почувають себе загубленими. У мене є багато ідей, і я планую розвиватися далі та досягати чогось більшого. Мені весь час необхідно пробити
якусь стіну перед собою – це моя природна потреба.

АННА ПАВЛОВА-ГРІНТРІ – голлівудська репортерка родом з Харкова.
У 2001 році закінчила ХНУ ім. Каразіна. Того ж року стала переможницею Всеукраїнського конкурсу журналістів Lucky Strike Award і поїхала до Москви, де почала працювати у виданні «Теленеделя». У 2008-му Анну запросили працювати на Російськом радіо в Нью-Йорку. Сьогодні у її доробку понад 400 відео- і 1000 друкованих інтерв’ю із зірками Голлівуда, такими як Скарлетт Йоганнсон, Метт Деймон, Річард Гір, Камерон Діас, Раян
Рейнольдс, Джастін Тімеберлейк, Дженніфер Лопес, Джессіка Альба, Дженніфер Енністон та іншими. Є членом Асоціації журналістів Америки (MPAA – Motion Picture Association of America). Засновниця бренда MARSIANNA, продукцією якого користуються голлівудські знаменитості.
Володарка популярного інстаграма, присвяченого голлівудським зіркам: @anna.greentree.la. Особистий сайт: www.annapavlovala.com
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інакше нічого хорошого з цього не вийде.

Мені дуже важливо, щоб кожне інтерв’ю чимось відрізнялося, збирало більше переглядів і співрозмовник міг мене
запам'ятати. Тому в кінці я
часто прошу акторів зробити
щось незвичайне. Ось, наприклад, під час промотуру «Фантастичних звірів» я попросила
Едді Рейдмана уявити, що в
мене є паличка, якою я його
можу приспати. І він «приспався» – було дуже смішно.
Залишатися цікавою протягом 5 хвилин дуже складно,
але до кожного інтерв’ю я
готуюся як мінімум 5 годин!
Необхідно дослідити людину,
її характер, як вона реагує на
гумор, особисті та політичні
питання – журналіст повинен
знати, хто перед ним сидить,
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УЖЕ ВДРУГЕ З ЛОС-АНДЖЕЛЕСА ДО КИЄВА ЗАВІТАЛА
ОДНА З НАЙВІДОМІШИХ У СВІТІ ВИКЛАДАЧОК
АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ІВАНА ЧАББАК. СЕРЕД
ЇЇ УЧНІВ – ЗІРКИ ЗІ СВІТОВИМ ІМ’ЯМ: БРЕД ПІТТ,
ХОЛЛІ БЕРРІ, ДЖАРЕД ЛЕТО, ДЖИМ КЕРРІ, ЙЕН
СОМЕРХОЛДЕР, МЕТТЬЮ ПЕРРІ, ШАРЛІЗ ТЕРОН,
ДЖЕССІКА АЛЬБА, БЕЙОНСЕ ТА ІНШІ. У КИЄВІ ІВАНА
ПРОВЕЛА ДВОДЕННИЙ МАЙСТЕР-КЛАС, ПІД ЧАС
ЯКОГО РОЗКРИЛА ТАЄМНИЦІ СВОЄЇ АВТОРСЬКОЇ
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АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНIСТЬ:
З ГОЛЛІВУДА ДО УКРАЇНИ
– Івано, розкажіть для наших читачів, у чому сутність Вашої акторської
методики?
– Сутність мого методу полягає в тому, що кожен актор повинен знайти «правду» свого персонажа. Це все відбувається через особистий біль,
переживання того, хто виконує роль. І, використовуючи все це, потрібно
перейти до конструктивних дій, щоб втілити персонажа. Також моя методика побудована на динаміці – немає встановленої моделі, це завжди рух,
через свої почуття й біль актор приходить до розуміння свого героя.
– Під час роботи Ви є не тільки педагогом, але й певною мірою психологом?
– Звичайно ж, ні, я не психолог. Часто, коли ми докопуємося до якоїсь проблеми, учні мене запитують: що ж мені робити? Я завжди відповідаю, що
я – не психолог. Будь ласка, розберіться самі. Єдине, що я роблю, це беру
всі особисті моменти актора й спрямовую їх у правильне русло, щоб він
повністю зміг розкрити образ.
– Назвіть найпоширеніші помилки акторів?
– Одна з найпоширеніших помилок – самовпевненість. Часто актори дуже
самовпевнені, не покладаються на власні емоції і не розуміють, про що історія його персонажа, що має бути сказано в результаті.
– Ваші учні часто стикаються з труднощами в професії. Наприклад, Бейонсе, яка мала зіграти наркозалежну героїню, але не мала подібного
досвіду, і там була історія з картоплею фрі ..
– Усі відповіді є в моїй книзі («Майстерність актора». - Ред.). Річ у тому,
що якщо ти граєш серійного вбивцю, дуже великі шанси, що насправді
ти нікого не вбивав (сміється). Є певні вправи, які пояснюють, як бути в
таких ситуаціях.
Щодо Бейонсе, коли ми працювали над роллю, я запитала в неї: «У тебе
є якісь пристрасті?». Вона відповіла: «Картопля фрі». Я їй сказала, що це,
звичайно, не спрацює (сміється). Насправді, є практичні вправи, які допомагають вжитися в незвичний для тебе стан: відчути себе батьком, якщо
в тебе немає дітей, вагітною, якщо ти не вагітна, потяг до алкоголю й наркотичних засобів, навіть якщо ти ніколи їх не пробував. Варіантів багато.
І це все є в книзі.
– Ваш метод базується на методі Станіславського, який ви допрацювали. Але все-таки, це більше наука чи мистецтво?
– І те, й інше. Коли актор грає свого персонажа, він відтворює те, як поводяться інші люди. Щоб правильно це зробити, потрібно розуміти з погляду науки, чому люди це роблять. Тому це і мистецтво, і наука.
– Ви працювали з безліччю успішних акторів. Чи є у них якась спільна
риса, яка допомогла їм досягти успіху? І яка головна порада, яку б Ви
дали акторам?
– Мені все-таки здається, що якщо ти працюєш важко, використовуєш
свій страх, щоб стати безстрашним, ризикуєш – і стаєш мужнім у своїх

починаннях і своїй роботі, то в такому випадку це все спрацьовує.
А порада така: вчитися, вчитися й ще раз вчитися. І, звичайно ж, важко
та багато працювати.
– Напевно, буває так, що хорошому актору дістається нецікавий або
погано прописаний персонаж. Як перетворити роль у шедевр, який
помітять усі?
– Звичайно, буває так, що роль – найпростіша, а персонаж «прямий» і
погано написаний. Але якщо дотримуватися моєї методики та розглядати
його в трьох вимірах, то ми обов'язково знайдемо навіть у найнуднішому
герої щось погане і щось хороше. І якщо дійсно глибоко копнути, навіть у
найпростішому персонажі можна знайти те зерно, яке допоможе зробити
роль яскравою.
– Ваша техніка допомагає акторам відчути справжні емоції. Але чи
може це означати, що вони завжди грають самих себе?
– Моя техніка вчить відкривати справжні емоції людини, але це не означає, що актор завжди буде грати самого себе. Насправді, всередині нас
багато інших людей: митці, вбивці, параноїки. І ми маємо знайти ту маленьку частинку нас, яка буде створювати окрему цінність, та перетворити її на цілісний образ. Моя техніка спрямована саме на це. Наприклад, усі
психічні хвороби – шизофренії, манії та ін. – вони є в кожному в маленьких дозах. У великому дозуванні вони переходять у діагноз. Ми беремо
ту річ, яка вже існує в акторі, спрямовуємо в роботу, і ця риса стає частиною образу й потім перетворюється в повноцінного персонажа. Словом,
моя техніка допомагає вам зрозуміти, як правильно використовувати ту
безліч людей, ту частину вас, що міститься в нутрі, щоб ви не грали персонажа, а були ним. Ніхто не любить бути поряд з людьми, які брешуть.
Насправді, набагато цікавіше дивитися на людей, які проживають цей
момент.
– В одному інтерв'ю Ви сказали, що жінки в історії нашого світу завжди мали менше прав, ніж чоловіки, і що для жінок мистецтво – це спосіб заявити про себе. Звичайно ж, у контексті жіночих прав у кінематографі відразу ж пригадується скандал з Гарві Вайнштейном. Як Ви
вважаєте, чому ця тема спливла зараз? Як це відбилося на жінках-актрисах у Голлівуді?
– Ви ж знаєте, що те, що жінки в історії мали менше прав – не тільки моя
особиста думка, це правда. У певному сенсі добре, що все це сталося. Ми
дізналися історію Вайнштейна, Кевіна Спейсі. Головне в цьому, що з усім
поганим приходить і хороше. Добре, що в жінок з'явилося право голосу й
вони змогли розповісти про ці ситуації. Зі мною теж таке було: колись я
працювала на одній зі студій актрисою, і директор казав: «Якщо ти зі мною
не переспиш, ти не отримаєш жодної ролі». Звичайно, я відмовилася. І відповідно ролей не мала. Добре, що зараз є можливість говорити відкрито.
Але, я думаю, що ця ситуація певною мірою вплинула й на чоловіків. Іноді
в цьому контексті починається полювання на відьом – коли жінки звинувачують чоловіків, які до цього не причетні, щоб знайти деякі лазівки.
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– З ким з відомих акторів Ви хотіли б попрацювати?
– Їх дуже багато. Я відчуваю себе некомфортно, коли підкреслюю одного-двох акторів. Але я дуже-дуже щаслива людина, адже мені вдається
працювати з дуже талановитими людьми. І, з цього погляду, я живу в мрії.
– Ви багато працюєте з акторами з різних країн. Чи є між ними якась різниця?

– Люди – завжди люди. У нас у всіх однакові проблеми: зі старінням, з нестачею довіри, з тим, що хтось буває розгубленим через самотність, через
те, що він почувається недостатньо хорошим для чогось. Я завжди говорю,
що акторові треба зважати на первісні людські моменти: що є основою
його образу, подорожі його героя. Це не залежить від національності. Усе,
що потрібно, – зробити цю ключову рису універсальною людською мотивацією, щоб мати змогу апелювати до максимальної кількості людей. Ще
одна моя порада: заберіть жертву з жертви. Ваш персонаж буде жертвою
у певних обставинах, але забирайте з образу жертовність. Більшість персонажів проходять через щось, але не жалійте їх та себе. Шукайте інші моменти, які допоможуть вам це подолати.
– Українські актори на міжнародному ринку часто стикаються з тим,
що їх бачать тільки у вузьких образах: бандити, російські шпигуни
тощо. Як це побороти та вийти за ці межі?
– У нас є школи по всьому світу, у них навчають акредитовані викладачі,
я також іноді приїжджаю до них. Майже у кожній країні є свій стереотип
того, який вигляд має людина певної національності в очах іншої людини.
За допомогою моєї роботи можна змінити таке одновимірне сприйняття
персонажа та перейти до сприйняття у трьох вимірах. Ви можете бути
будь-ким, треба тільки це розкрити.
– Є думки, що одна з найголовіших проблем українських акторів для
міжнародного ринку – це акцент.
– Мій клас у Лос-Анджелесі – багатонаціональний, наче ООН. Але ми
якось вживаємось один з одним. І порада, яку я, зокрема, дала Шарліз Терон, коли вона збиралася грати в «Адвокаті диявола», та всім іншим: зроби
свою акторську гру настільки потужною, щоб вони захотіли тобі найняти
вчителя з позбавлення акценту. Просто слід робити свою роботу дуже добре, і акцент вам не стане на заваді. Іноді навіть роль можуть змінити під
ваш акцент, тому що дуже подобається ваша гра. Гра – це найважливіше.
– Чи потрібна акторові професійна освіта чи це природний талант?
– Диплом нічого не вирішує. Ти не отримаєш роботу, якщо в тебе є тільки диплом. Ти не отримаєш нічого, тільки тому що в тебе є освіта. Те, що
справді має значення, – це знання. Я сама, чесно кажучи, так і не маю диплома. Але коли вчилася, я кожен семестр брала літературу, ходила на психологію. Я знала, що буду займатися мистецтвом – це була та сфера, яка
мені була цікава. Головне – не диплом. Єдине, що має значення, – це твої
знання і те, що ти ніколи не зупиняєшся у своєму бажанні вчитися.

– Як Ви потрапили до Голлівуда?
– Свого часу в мене стояв вибір між Нью-Йорком і Лос-Анджелесом. Тоді
я не розуміла, чим хочу займатися, але з двома моїми друзями ми вирішили їхати в Лос-Анджелес. Ми орендували машину та приїхали до міста. У
підсумку, я залишилася там одна – друзям там не сподобалося, і вони попрямували далі до Каліфорнії. Я залишилася, бо вже точно знала – я хочу
бути актрисою. Мене чекали неприємності: у той час багато полювали на
молодих актрис, і в мене вкрали майже всі речі. Кілька років я працювала в
супермаркеті, а потім стали з'являтися ролі – маленькі та великі. У результаті все закінчилося тим, що я почала викладати.
– Що для вас означає викладання?
– Це симбіоз. Я даю силу іншим, натомість вони дають силу мені. Я вчу вас,
ви – вчите мене. Кожен день я вчуся чогось нового разом зі своїми учнями.
– Чого Ви навчилися цього разу?
– Звичайно, немає якоїсь однієї речі, я навчаюся багатьох речей. Кожного разу я отримую більше інформації про людей та про людську природу,
дивуюся, яка єдність є між людьми по всьому світу. Насправді, ми всі насамперед просто люди. Мені дуже цікаво спостерігати, яким є наш світ.
Ми – не різні, нас не розділяє географія та кордони, наш людський світ
немає кордонів.
– В одному з інтерв'ю Ви сказали, що комедійний жанр у кіно – це Ваша
територія. Чому саме? Як Ви до цього прийшли?
– Я сміялася, щоб не плакати – у мене було дуже непросте дитинство: моя
мама була душевнохворою, батько дистанціювався й не допомагав. Крім
цього, у мене ще було шість братів та сестер. Тому гумор допомагав нам
вижити. І це правда. Ми і зараз завжди жартуємо – це наш спосіб виживання. Здається, я працювала з усіма комедійними акторами, які знімалися в Голлівуді. Я впевнена, що драма є в комедії і комедія – у драмі. Моє
завдання зробити так, щоб це все було переплетено.
– Як знайти своє «надзавдання» та сценічне завдання в п'єсах абсурду?
– Актор повинен шукати людяність у всьому. Немає такого образу, тексту,
п'єси, де ви не зможете знайти людяність. Тобто ви можете знайти правду
навіть в абсурдному середовищі, адже будь-яка абсурдна п’єса також спирається на реальні речі. Ви маєте знайти правду цього абсурду, основу тієї
події, яка, власне, доводиться до абсурду.
– Чи могли б підбити підсумки цього майстер-класу?
– Усі учасники пройшли через неймовірні зміни, були дуже відкритими й
пристрасними, використовували всі шанси. Це було дуже круто!

Про те, чому такі майстер-класи з підвищення акторської майстерності в Україні важливі, VGL сinema запитав у учасників public
talk, який відбувся напередодні майстер-класу Івани Чаббак.

ПИЛИП ІЛЛЄНКО, голова Державного агентства України з питань кіно:
«Я думаю, що державна підтримка має спрямовуватися на фінансування всіх ланок кіноіндустрії. Передусім треба не забувати про освіту.
Сьогодні кількість фільмів, які ми виробляємо, – досить велика, і вже зараз треба говорити про збільшення не їх кількості, а якості. Без якісної
освіти нам цього не досягти. Зараз ми робимо кроки для того, щоб ми могли фінансувати освітні проекти, наприклад такі майстер-класи. Але
щоб це почало відбуватися – необхідно внести зміни в бюджетний кодекс. Поки держава цього не може, я дуже дякую тим меценатам, які це
роблять».

СЕРГІЙ ЛАВРЕНЮК, генеральний продюсер Solar Media Entertainment:
«Нам здавалося, що акторів багато. Але виявилось, що є певні вікові категорії, де вибір майже відсутній. Зараз так багато знімається кіно, що акторів
не вистачає, щоб на екранах з’являлися свіжі обличчя. Нашою метою в підтримці цього заходу є підвищення якості акторської майстерності, а
з іншого боку – показати акторам та режисерам, що ми сильна та кінематографічна країна, у якої є ресурс для того, щоб створювати хороше
українське кіно».

CINEMA УКРАЇНА №21.2018

ОЛЕНА ЛАВРЕНЮК, актриса театру та кіно, ініціатор приїзду Івани Чаббак у Київ:
«Минулого року я мала змогу взяти участь у майстер-класі й бути безпосередньою учасницею, з якою Івана працювала на сцені. Я була настільки
вражена та захоплена цією методикою, я на власному досвіді відчула, що вона працює! Відтоді я мала величезне бажання привезти Івану ще раз
до України. До того ж минулого разу в неї залишилися тільки приємні спогади».
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ПОДІЇ

Компанiя MRM:
ВІКТОРІЯ ЯРМОЩУК
директор
MEDIA RESOURCES MANAGEMENT

КАТЕРИНА УДУТ
заступник директора
MEDIA RESOURCES MANAGEMENT

АЛЛА ПРЕЛОВСЬКА

CINEMA УКРАЇНА №21.2018

провідний менеджер
MEDIA RESOURCES MANAGEMENT
з міжнародних та освітніх проектів

ПОДІЇ

ГАРМОНІЯ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ – ЗАПОРУКА
УСПІХУ УКРАЇНСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ У СВІТІ

ПРОВІДНА МЕДІА-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ – ПРО ПРИЇЗД ДО КИЄВА СПІКЕРІВ ЗІ СВІТОВИМ ІМ’ЯМ,
ПЕРЕЗАПУСК АНАЛІТИЧНИХ ВИДАНЬ, ПРОСУВАННЯ НАШОЇ ІНДУСТРІЇ У СВІТІ ТА ІНШІ ПЛАНИ НА НАСТУПНИЙ РІК.

працювати із закордоном. Але за останній час в Україні з’явилося багато
джерел держфінансування креативних індустрій, і ми активно працюємо
з ними. Адже за підтримки держави тут можна не лише виробляти контент, це також дуже важливо для пошуку іноземних партнерів.

«PEACE. LOVE. РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ» – ТАКИЙ ДЕВІЗ НАПИСАНО НА ФЛІПЧАРТІ, ЩО СТОЇТЬ В ОФІСІ
ДИРЕКТОРА MEDIA RESOURCES MANAGEMENT (MRM) ВІКТОРІЇ ЯРМОЩУК. НА МОМЕНТ НАШОЇ ЗУСТРІЧІ МИНУВ
ЛИШЕ МІСЯЦЬ ІЗ ЗАВЕРШЕННЯ KYIV MEDIA WEEK 2018, А КОМАНДА MRM УЖЕ ПОЧИНАЄ ГОТУВАТИСЯ ДО
НАСТУПНОГО ДЕВ’ЯТОГО МЕДІАФОРУМУ. У НЬОГО – ТАК САМО, ЯК В ІНШИХ ПЛАНІВ MRM НА 2019 РІК, – Є
СВОЯ «ШИФРОВАНА» ПОЗНАЧКА НА ФЛІПЧАРТІ. І ЗАГАЛОМ УСІ ЦІ ПОЗНАЧКИ МАЙЖЕ НЕ ЛИШИЛИ НА ДОШЦІ
ВІЛЬНОГО МІСЦЯ. АДЖЕ ПЛАНІВ – СТРАТЕГІЧНИХ І ТАКТИЧНИХ – БЕЗЛІЧ. ПРО ТЕ, ЩО Ж ЦЕ ЗА ПЛАНИ,
VGL CINEMA Й ПОГОВОРИВ З ПАНІ ЯРМОЩУК, А ТАКОЖ З ЇЇ ЗАСТУПНИЦЕЮ КАТЕРИНОЮ УДУТ І ПРОВІДНИМ
МЕНЕДЖЕРОМ MRM З МІЖНАРОДНИХ ТА ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ АЛЛОЮ ПРЕЛОВСЬКОЮ.

– А які ще кроки ви робитимете для розвитку внутрішнього ринку?
Вікторія Ярмощук: Внесок MRM у цю справу – це насамперед освітній напрямок та книговидавництво. Наш головний освітній проект –
«FILM.UA Факультет», який 2019 року будемо перезапускати. Раніше він
переважно працював за принципом «професіонали українського ринку –
для професіоналів українського ринку», а зараз це будуть відомі закордонні професіонали, чиї майстер-класи допоможуть зрозуміти світові
тренди. 2019 року ми плануємо 4 таких семінари й уже ведемо переговори з можливими спікерами. Щодо тематики, то сконцентруємося на девелопменті проектів і сценарному напрямку. Зараз працюють усі з усіма:
Китай з Чехією, Південна Корея з Францією. І така співпраця можлива
за умови спільних універсальних тем. В Україні ще немає глобального
розуміння цієї тенденції – лише одиничні проекти. Саме тому ми хочемо
робити семінари, що вчитимуть нас, як знаходити історії, які будуть цікаві всьому світові, і розповідати їх на світовому рівні.
Алла Преловська: Ще один напрямок МРМ – проект для дітей і підлітків Cinema Kids. Він складається з декількох різних курсів. Зокрема, це
«Кіноканікули»: проектний табір на території кіностудії, де діти бачать
реальний процес виробництва кіно, здобувають практичні знання, а ще
вчаться працювати в команді, аби досягти спільного результату. Такий
досвід надає їм перевагу на кастингах: багато з наших учнів знімаються
в українських серіалах. Також Cinema Kids – це школи дубляжу, акторської майстерності, філммейкінгу (деякі – у партнерстві з Ukrainian Film
School).

– Цьогоріч KMW відбувся в новому форматі, що передбачав для гостей можливість вільного формування
власної програми медіа-форуму. Чи виправдав він себе?
Катерина Удут: Ми чули багато схвальних відгуків щодо зручності такого формату. Загалом до нас приїхало
майже 850 учасників з 39 країн, відбулося 44 івенти. Ми розширили програму, зробили фокус на важливих
для України стратегічних напрямках – це Китай, Корея та Молдова. Сподіваємося, наступної осені зможемо
виокремити нові країни. Цього року було багато переговорів щодо спільних проектів, і думаємо, що 2019-го
вже побачимо на KMW реальні кейси як результат цих перемовин. Коли KMW лише починався, це був переважно ринок контенту, але зараз це насамперед бізнес-форум, який відкриває Україну світові та навпаки. Саме
на цьому плануємо робити акцент і надалі.
– MRM докладає зусиль не лише для налагодження міжнародних зв’язків, але й для формування сприятливого екосередовища всередині країни…
Вікторія Ярмощук: Звісно, адже лише гармонія на внутрішньому ринку дозволить повною мірою реалізувати
можливості співпраці зі світом. MRM завжди намагається зрозуміти потреби ринку та придумувати й реалізовувати такі проекти, які необхідні йому саме зараз. Ще 4 роки тому в країні взагалі не було розуміння того, куди
рухатиметься індустрія за нових політичних умов, а 3 роки тому всіх захопили фантазії про роботу із Заходом.
А зараз з’явилося розуміння, що, перш ніж шукати закордонних партнерів, потрібно навести лад у власній
країні. Індустрії треба консолідуватися, домогтися реалізації законодавчих змін – передусім, запровадження
системи рибейтів.
Зараз уже всі позбавилися ілюзій щодо миттєвої «експансії на Захід». Але якщо системно над цим працювати,
то все можливо. Це доводять і успіхи українського кіно в прокаті, його перемоги на фестивалях, продажі українського продукту на Netflix, Amazon та інші платформи й ринки. Тому зараз необхідно активно розповідати
про власні досягнення, доводячи, що з нами варто мати справу. MRM вважає це одним із головних завдань.
І саме про це наступного року ми говоритимемо на профільних івентах і всіх основних кіноринках – Канни,
Берлін, Торонто, Шанхай, Пекін, Лос-Анджелес.
Катерина Удут: Велику роботу в цьому напрямку провадить наш відділ, який займається пошуком партнерів
для українських проектів. Його можна назвати відділом фандрайзингу. Спочатку ми думали, що будемо більше

– Вирощуєте кадри «з пелюшок»?
Алла Преловська : Саме так. Певною мірою ми вбачаємо в цьому соціальну місію компанії. Про майбутнє треба думати вже сьогодні.
– Ви згадували про книговидавництво…
Вікторія Ярмощук: Заплановано вихід трьох видань. Не готові анонсувати назви, але це будуть праці європейських авторів, які даватимуть
прикладні інструменти для створення актуального контенту. Семінари й
книжки будуть доповнювати спільну тему. А також у планах – переформатування наших добре знаних на ринку періодичних видань.
– Content Report і Media Business Reports?
Вікторія Ярмощук: Так. Хочемо оновити їх як у плані форми, так і наповнення. Раніше видання були спрямовані на співпрацю на внутрішньому
пострадянському ринку. Ми не відходимо від цього, але плануємо робити більше аналітичного контенту та радше концентруватися на тому, як

мають змінюватися ринки нашого регіону, аби розширювати можливості для пошуку партнерів будь-де. А також надаватимемо комплексну
інформацію про український ринок. Наразі ми розробляємо концепцію
переформатування, але вже можемо сказати, що це буде сучасний зручний онлайн-ресурс, читання якого, сподіваємося, стане обов’язковим
для всіх професіоналів кіно, ТБ, реклами, діджиталу.
– Якісна аналітика – це те, чого ринок завжди потребує…
Вікторія Ярмощук: Згодна. За останні два-три роки з’явилася велика
потреба в інформації для презентації України за кордоном – на кіноринках, форумах. І ми достатньо попрактикувалися в її зборі, аналізі з
різних кутів зору. У нас дуже потужний аналітичний відділ, який займається виданнями Content Report і Media Business Reports, а також робить
різноманітні дослідження для зовнішніх замовників.
– Чи плануються якісь івенти під брендом оновленого видання?
Алла Преловська: Так, хочемо поновити практику медіа-сніданків,
коли за модераторства голови аналітичного відділу й головного редактора видань Артема Вакалюка професіонали медіа-індустрії збиралися
в якомусь затишному місці для обговорення профільних тем. Це було
дуже продуктивно – саме за рахунок неформальності та вузького кола
присутніх: учасники індустрії могли вирішити якісь питання просто на
ходу, а слухачі – зрозуміти, куди індустрія рухається. Нам самим також цікавий такий камерний формат – практикуємося в організації медіа-івентів різного масштабу (посміхається).
– KYIV MEDIA WEEK 2019 буде подією великого масштабу? Уже щось
плануєте?
Вікторія Ярмощук: Про конкретні плани говорити зарано, але можу
сказати, що ідеологічно й тематично KMW–2019 стане логічним продовженням тієї роботи, якій присвятимо прийдешній рік. А саме –
гармонізації внутрішнього ринку через освітні проекти для індустрії,
співпрацю із законодавчими органами, з гравцями ринку, яких необхідно консолідувати, а також розширенню закордонного співробітництва.
Зокрема, я – і як голова MRM, і як радник міністра культури України –
сподіваюся, що 2019-го на державному рівні будуть підписані договори
про копродакшн з Канадою та Китаєм. Наша компанія активно сприяла
проведенню цих переговорів.
Взагалі, зараз для України дуже важливий період, адже попит на цікавий локальний контент – це світовий тренд. Якщо ми зможемо вскочити
в цей поїзд та переконати світ, що Україна – потужний гравець, то це –
запорука успіху на багато років вперед. Проте для цього, зокрема, необхідний діалог бізнесу та держави. І він потроху починається. Принаймні
зараз вони вже намагаються одне одного почути, і цим моментом треба
скористатися задля користі обох сторін. Тому одне з ключових завдань
MRM наступного року – сприяти цьому діалогу.
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ІНТЕРВ'Ю

ОЛЕКСІЙ ТЕРЕНТЬЄВ:
«ЧИМ БІЛЬШЕ КОПРОДУКЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ БУДЕ ВИРОБЛЯТИСЯ,
ТИМ ВИЩОЮ БУДЕ КВАЛІФІКАЦІЯ НАШИХ ПРАЦІВНИКІВ»
– Star Media зараз працює над масштабним копродукційним проектом «Принцип задоволення», у роботі над яким
задіяні Україна, Польща та Чехія. Розкажіть про нього більше, коли він буде завершений?
– Це восьмисерійний детективний фільм, сюжет якого розгортається навколо трьох вбивств, які одночасно відбуваються
в трьох країнах: Україні, Польщі та Чехії. Слідчі, кожен на своїй території, починають розслідування. Незабаром з'ясовується, що злочини пов'язані однією історією, і вони об'єднуються в одну групу.
Польська та чеська частини серіалу вже відзняті. Українська частина зйомок триває прямо зараз в Одесі й завершиться до
кінця року. Ми дуже задоволені роботою та її рівнем. Далі буде монтаж, і він трохи відрізнятиметься від чеського та польського. Справа в тому, що європейський глядач звик до іншого ритму – повільного, поступового. У нас все відбуватиметься
швидше та динамічніше. Але це стосується лише монтажу, сама історія та сюжетні лінії змін не зазнають.

– Який продукт може зацікавити міжнародну аудиторію, та чим він відрізняється від орієнтованого на локальний
ринок?
– Насамперед має бути оригінальна ідея, яка базується на загальнолюдських цінностях і не обмежується вузькими національними рамками. Події можуть відбуватися і в Україні, але цінності важливі для всього світу. У копродукцїї набагато
ширший жанровий діапазон. Якщо в Україні у виробництві кіно та серіалів переважають екшен, мелодрами та комедії,
то у світі чистих жанрів уже практично немає – ми спостерігаємо справжній fusion.
У нас не знімають фільмів жахів, фантастики, дуже мало дитячого кіно, а у всьому світі це все є традиційно популярним.
Аудиторія міжнародних проектів більш різноманітна, тому там більше жанрової свободи.
– Розкажіть про найближчі копродукційні плани Star Media та від чого залежить їхня реалізація?
– У розробці декілька прокатних фільмів, які будуть орієнтовані на міжнародний ринок. Зокрема, ми готуємо восьмисерійний історико-пригодницький серіал «Шпигунка імперії» про Софію Потоцьку. До речі, такий жанр в Україні не надто
поширений, оскільки передбачає досить великі бюджети і його важко «потягнути» самостійно. Ми працюємо над проектом спільно з провідною світовою компанією FremantleMedia – їм сподобалася наша ідея, і вони увійшли в копродукцію.
Наразі йде робота над сценарієм, уже є кандидатура на режисера, поступово підбираються актори...
У розробці є й інші проекти, про які повідомимо згодом. Це все – частина стратегії нашої компанії з виходу на світовий
ринок.
- У зв’язку з такими амбіційними планами Star Media, а також активним виробництвом для локального ринку, чи
вистачає вам спеціалістів?
– Сьогодні дійсно не вистачає якісних кадрів, особливо тих, хто вміє працювати за світовими стандартами кіновиробництва. Відрив радянського кіно від світового не кращим чином вплинув на сьогоднішній стан. Працюючи над копродукційними проектами, ми спочатку узгоджуємо, хто і як розуміє ту чи іншу професію і що саме має робити на своїй ділянці.
До того ж у проектах світового масштабу дуже серйозно ставляться до етапу розробки й препродакшену, багато уваги
приділяється девелопменту. Але чим більше копродукційних проектів буде вироблятися, тим вищою буде кваліфікація
наших працівників.
– У Star Media є власний освітній проект – Star Media School. Як він реагує на запити індустрії?
– У рамках Star Media School ми поступово переходимо до системи тривалого навчання з можливістю отримання другої
вищої освіти. Крім того, ми продовжуємо формат майстер-класів та короткотермінових курсів із широким спектром дисциплін – від історії кіно до акторства та сценарної майстерності. На них лідери індустрії розповідають, як увійти в професію, та закладають базовий фундамент професійних знань. А використають його слухачі чи ні – залежить уже від їхнього
таланту та наполегливості.Також ми підтримуємо найбільш талановитих студентів факультету режисури Університету
імені Карпенка-Карого: починаючи від 3-го курсу для них передбачена спеціальна стипендія та підтримка у створенні
дипломної роботи.
Взагалі, я вважаю, що державна програма з підтримки кінематографа повинна передбачати і сприяння освітнім ініціативам компаній – у навчання потрібно серйозно інвестувати, якщо країна прагне на перспективу підвищувати якість українського кіно.
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ПРОДЮСЕР STAR MEDIA РОЗПОВІВ
VGL CINEMA ПРО КОПРОДУКЦІЙНИЙ
ВЕКТОР ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ,
МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ «ПРИНЦИП
ЗАДОВОЛЕННЯ», ЯКИЙ УЖЕ
ПОРІВНЮЮТЬ ЗА МАСШТАБОМ ІЗ
КУЛЬТОВИМ СКАНДИНАВСЬКИМ
СЕРІАЛОМ «МІСТ», ПРО ВИБІР
МІЖНАРОДНИХ ПАРТНЕРІВ ТА
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КАДРІВ ТА НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
STAR MEDIA SCHOOL.

– Як вдалося ввійти в такий масштабний проект? Як ви шукаєте партнерів для спільного виробництва, а вони знаходять вас?
– Як правило, усі контакти відбуваються на міжнародних форумах: там ми обмінюємося ідеями, робимо брифи, слухаємо
історії інших продюсерів.
Звичайно, важливим є реноме компанії та досвід попередніх успішних проектів. Міжнародні гравці орієнтуються, з ким
можна співпрацювати в тій чи іншій країні. Для нас проривом у цьому напрямку став серіал «Мата Харі» із залученням
партнерів з Франції, Іспанії, Великої Британії. Для міжнародного ринку ми продемонстрували високий рівень професійності, свою здатність виробляти якісний продукт та гідно співпрацювати зі спеціалістами з усього світу. Якщо в компанії
є лише гарна ідея – на це не дуже реагують, усі чекають успішних кейсів. Після «Мата Харі» міжнародні партнери самі
почали нами цікавитись.
У випадку із «Принципом задоволення» ідея надійшла з польської сторони, від шоуранера проекту Даріуша Яблонського.
Нас вона зацікавила, оскільки передбачає одночасно і європейське, і українське звучання. Такого симбіозу зазвичай важко
досягти, оскільки є відмінності в менталітеті та сприйнятті, а тут саме такий спільний контекст.
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– Як змінюється структура Star Media останнім часом, і з чим пов'язані ці зміни?

– Наша структура не просто змінюється, вона розширюється. Star Media
– це компанія повного циклу, яка займається виробництвом теле- і кіноконтенту – як власного під ключ, так і з партнерами. Бізнес-моделей з
партнерами може бути безліч, усе залежить від потреб проекту, а іноді й
від стратегії компанії або планів обох партнерів, які часто бувають спільними. Також ми активно розвиваємо напрямок сервісу та Rental, напрямок повнометражного кіно, освітні проекти, діджитал. Дистриб’юція контенту розширюється не тільки за географією, а й за способами й видами
монетизації. Усе це сучасні реалії прогресу, з якими ми маємо йти в ногу.
Зі своєї сторони ми подолали великий шлях, щоб налагодити контакт з
іноземними партнерами, зокрема й з європейськими та американськими.
І результат: ми увійшли в активну фазу співробітництва з ними в копродукції. Наразі на різних етапах виробництва в нас понад 10 проектів у
співпраці з іноземними партнерами, з різними бізнес-моделями. І знаєте,
висновок очевидний: і ми, і інвестори готові до співпраці, а для ще більшого розширення потенціалу залишилося тільки підготувати ґрунт, який
базується насамперед на законодавчій реформації.
Але, безперечно, у сьогоднішніх реаліях необхідна синергія і всередині
ринку: з усіма провідними гравцями індустрії, із суміжними галузями,
з усією креативною індустрією загалом. Тому й наш бізнес розширює як
свої напрямки та інтереси, так і горизонти.

– Що тут залежить від вас, а що від держави?
– Нам доводиться багато працювати з державними органами. Уряд добре
розуміє, що креативна індустрія – це надпотужний актив, тому що це передусім продукт із доданою вартістю, з експортним потенціалом. Зараз

міністерства та профільні інституції вже працюють у зв'язці з галуззю не
тільки в контексті творчих пітчингів, грантів і державних замовлень, а й
в контексті розробки загальної стратегії, яка формує політику креативної
індустрії. Також Міністерство культури, Державне агентство України з
питань кіно і Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення разом з представниками індустрії виконують завдання, спільні для
них і для індустрії. Ключове – спільні інтереси. Ефективний результат досягається винятково через спільні інтереси та мету.
Міністерство економічного розвитку та торгівлі відкрило експертні консультації щодо створення сприятливих умов для креативної індустрії, і на
цій платформі об'єдналися всі – дизайн, фешн, кіно, реклама, музика, ТБ,
IT тощо. Робоча група складається з професіоналів з усіх секторів бізнесу,
що працюють у цих галузях. У рамках усіх цих об'єднань ми розробляємо
стратегію не тільки щодо розвитку внутрішнього ринку і створення
найефективніших економічних умов, але й щодо популяризації нашої креативної індустрії і України на міжнародній платформі, починаючи з міжнародних фестивалів високого класу, міжнародних форумів і закінчуючи
обміном досвідом та ресурсами.
Слід тверезо дивитися на ситуацію: потенційні зарубіжні інвестори не
знають, що відбувається в нас на ринку в цілому, – тут «вистрілюють» окремі кейси й приватні успіхи. Якщо ми запровадимо зрозумілі та прозорі
правила та систему роботи для креативної індустрії, то через рік-два побачимо вкрай позитивну статистику. На прикладі розвитку одного лишень
сектору в Україні – аудіовізуального – з упевненістю констатую: зупинити
це вже неможливо. Так, попереду багато роботи, але головне, що ми знаємо, як потрібно діяти й що саме робити.

ІНТЕРВ'Ю

- Цього року Ви були одним з експертів комісії з відбору проектів на пітчингу Міністерства культури. Ваше
враження від його результатів, поданих робіт, ефекту для ринку.
– Важливо те, що конкурс Мінкульту
продовжив курс, первісно закладений сучасною командою Держкіно,
його творчими пітчингами, та рушає в
умовах нагальної індустріальної трансформації. Більше уваги стали приділяти жанровим фільмам, які розраховані на широку аудиторію, можуть
дати широкий соціальний ефект, та
при цьому є ефективними економічними моделями. Нам потрібні глядачі, а
глядачам – якісний контент.
Експертна рада Мінкульту складається
з представників індустрії з різних сфер
кіно- і телевиробництва: творці, кіновиробники, телевізійники, прокатники, виробники серіалів, мультиплікатори... Об’єднання різних напрямів дає
найбільш ефективний результат. Це
спільна робота, оцінка проектів з усіх
сторін. Мінкультом підтримано насправді велику кількість проектів, які
за всіма критеріями отримали хорошу
оцінку. Так, це дуже важке й відповідальне завдання. Воно складне як за обсягом, так і морально. Але експерти – професіонали. Слід враховувати, що програма Мінкульту – це свого
роду стартап, адже конкурс об’єднав у собі як кінотеатральні проекти, так
і телевізійні серіали, документалістику, анімацію. А те, що він проводився
в умовах індустріальної трансформації й законодавчої реформації, стислого часу, це ще більше додає йому важливості. Тепер ми бажаємо творчої
наснаги конкурсантам, успіху й дуже чекаємо на результат.
На конкурсі було презентовано дуже цікаві та якісні проекти, і навіть тим,
хто не виграв, я бажаю рухатися далі. Справді є багато історій, над якими
варто попрацювати.
У цілому, на всіх конкурсах кінопроектів, де б вони не відбувалися – у
Мінкульті, Держкіно чи в Культурному фонді – усе більше цікавих історій. Це дуже позитивна тенденція. І мені подобається, що всі структури,
які виділять фінанси на підтримку кіно, працюють в абсолютній синергії
з індустрією.
Якщо оцінювати конкурс і ту саму індустріальну трансформацію з дещо
«непопулярної» сторони, але якої не можна оминати, то це питання свідомості самої індустрії. Державні органи державними органами, але й самі
гравці повинні розуміти, що ми перейшли у важливу фазу справжньої
конкуренції. Не розподіл пирога, а здорова конкуренція ефективних результатів і якості. Ринок уже живе в таких умовах, точка неповернення
пройдена. Хто це розуміє, той уже навчився радіти успіхам конкурентів.
Адже успіх конкурента – це прокладена доріжка для решти.
Тому я впевнена, що якісні проекти, популярні, успішні й навіть культові
– це вже неминуча й дуже близька реальність.
- Нещодавно Ви повернулися з робочої поїздки до Молдови. Розкажіть
про її результати. Яка ситуація в цій країні, і чи можна вже говорити про
спільні проекти?
– Якщо коротко: приємно вражена тим, що колеги з Молдови беруть за взірець наш ринок і нашу завзяту мобілізовану роботу задля його розвитку.
Нас об'єднує багато факторів: ми близькі за ментальністю, ми спілкуємося
без перекладачів, у нас є потенціал величезної кількості спільних історій
як у сьогоденні, так і в історичних тематиках. Молдова прекрасна, у неї
дивовижні й дуже різноманітні локації – для будь-яких завдань і задумів,
чудові люди, професіонали, готові працювати. А ще – це хороший партнер
у співпраці з Румунією, у якій існує досить розвинена індустрія. Про спільні проекти переговори ведуться, деякі ми вже розглядаємо.
У цілому, у Молдові ситуація відрізняється від нашої: там є канали, які
транслюють російський контент, багато румунського контенту, взагалі закупний контент превалює. Місцевий контент знімається для молдавського ринку й здебільшого для румунського. Я сподіваюся, що молдавська

індустрія дуже швидко наростить виробництво локального продукту з
широким експортним потенціалом. Але необхідність у телевиробництві
є – просто необхідно перелаштуватися на ці рейки.
У Молдові є умови, які можуть бути вигідними для нас. Вона стала в ряд
з країнами, які відкрили кеш-рибейти (державна підтримка у формі повернення частини кваліфікованих витрат у виробництві кіно). З жовтня
цього року почала діяти ставка кеш-рибейту на рівні 25 % і плюс 5 % за
популяризацію в проекті Молдови.
Молдова стикається і з кадровим дефіцитом, але вони вже продумують
освітні проекти, програми з обміну досвідом. Вона на правильному шляху.
– А брак яких спеціалістів в Україні ви відчуваєте?
– З позиції локального ринку в нас дефіцит сценарних фахівців, акторів
і сильних продюсерів; з позиції міжнародного – потрібні firstАD (другі
режисери), продакшн-менеджери, технічний персонал зі знанням англійської мови. Зараз ми переймаємо фахівців з рекламної сфери, які, за великим рахунком, і відкрили нашу Україну для іноземної співпраці.
– Таке запозичення стосується креативних кадрів чи технічних?
– Тих, хто працює на знімальному майданчику, і бажано, англомовних.
На жаль, поки що поєднання гарного володіння мовою і професією – рідкість. Звичайно, на міжнародних проектах люди будуть набиратися досвіду. Але це не означає, що інвестувати в освіту не потрібно. Обов'язково
потрібно. І тому в нас працює Star Media School з акторським і сценарним
курсом. Також у співпраці з університетом «Україна» ми відкриваємо курс
профільних професій – таким чином наші випускники матимуть офіційні
дипломи. А ще ми підтримуємо найбільш талановитих студентів Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені
І. К. Карпенка-Карого спеціальною стипендією та допомагаємо їм
консультаціями.
– А який відсоток випускників Star Media School залишається у вас?
- Ми інвестуємо в освіту й випускаємо фахівців для ринку в цілому, мова
йде про загальноіндустріальне завдання. Ми не працюємо тільки «під
себе» – це неефективно, адже ринок настільки динамічний, що ці люди
все одно рано чи пізно прийдуть до нас. І прийдуть до нас із досвідом.
І на додаток практичний приклад очевидної синергії креативних секторів.
Star Media співпрацює з театрами. І це комплексний підхід з різносторонніми завданнями. Зараз в українському кіно існує дефіцит зірок-акторів
– своїх рідних улюбленців, на яких глядач іде в кіно. Ми їздимо всією країною й шукаємо їх в українських театрах. І в нас є дуже вдалі приклади
таким чином знайдених скарбів. Дебютанти в наших проектах уже знімаються в кіно у колег.
Також уже другий рік поспіль ми підтримуємо Запорізький театр молоді.
Минулого року ми допомогли з постановкою та прем’єрами комедійної
п’єси Рея Куні «Тато в павутинні», яка поїхала потім гастролями всією
Україною і яку ми зустріли в Києві на три дні з повними аншлагами. Цього року також у співпраці з нами вони поставили ще одну комедійну п’єсу
Рея Куні «Люкс №13». Це своєрідний поштовх, який дає дійовий ефект:
театр з успіхом гастролює, дає радість і задоволення публіці й заробляє
кошти на свій розвиток і наступні постановки. І, що важливо: артисти
театру стають улюбленцями глядачів.
Це вже співпраця, яка необхідна і театру, і кіно. А головне – глядачеві,
який прийде на свою улюблену зірку і в театр, і в кіно. Глядач потребує
багато духовної їжі й культури. І її буде все більше. І ще більше глядач
дізнається в унікальному проекті про історію українського театру, який
ми зараз розробляємо.

ОЛЬГА ПАНТЕЛЕЙМОНОВА
Працює в медійній галузі понад 15 років. За освітою – юрист. До Star
Media прийшла 2007-го, з 2015-го обійняла посаду гендиректора Групи компаній Star Media. Академік Української Телевізійної Академії.
Член робочих груп з розробки законодавства про державну підтримку
кінематографії та нормативних актів, спрямованих на реалізацію реформи підтримки кіногалузі та розвитку креативних індустрій.
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ПІДСУМКИ КІНОПРОКАТУ В УКРАЇНІ ЗА ТРИ КВАРТАЛИ 2018 РОКУ
За дев'ять минулих місяців 2018 року в український прокат вийшли 222 кінострічки й 15 тематичних добірок фільмів. Редакції Content Report
вдалося отримати дані про результати касових зборів 138 фільмів. Інформацію про кількість проданих квитків і касові збори традиційно надали
тільки шість прокатників.
Доступні дані за період 1 січня – 30 вересня 2018 року свідчать про те, що обсяг касових зборів у національній валюті, який становив майже
1 млрд 676 млн грн, принаймні на 34 млн перевищує показник за аналогічний період минулого року. У доларовому еквіваленті загальний бокс-офіс
порівняно з результатом трьох кварталів попереднього року збільшився на 2 % та становив $62, 73 млн. Незважаючи на збільшення середньої ціни
квитка в доларах, усього в касах було продано майже19,94 млн квитків, а це менше, ніж за три квартали 2017 р. Основні показники в цифрах систематизовані в таблиці.

Порівняльна характеристика показників кінопрокату в Україні за підсумками трьох кварталів у 2014–2018 рр.

Показники діяльності українських прокатників за три квартали 2018 року (1 січня – 30 вересня)
Прокатник

Кількість релізів
за період

Кількість релізів,
за якими подано дані

Загальні касові збори
за період, $

Загальна відвідуваність
за період, чол.

Ukrainian Film Distribution

40

40

13 381 905

4 212 596

Дедпул 2 (Deadpool 2), 2,44
Месники: Війна нескінченності (Avengers: Infinity
War), 3,93

B&H Film Distribution

29

29

28 041 675

8 901 414

Найкасовіший реліз за період,
$ млн

Кіноманія

24

23

10 067 519

3 106 352

Мег (Meg), 1,76

Вольга Україна

18

18

4 878 357

1 602 846

Пригоди Паддінгтона 2 (Paddington 2), 1,47

Кінокомпанія ММД

30

27

943 648

305 719

За бортом (Overboard), 0,18

Артхаус Трафік

22

0

-

-

-

* Не враховуючи випусків тематичних добірок фільмів.

Звітний період

Показник

Стосовно діяльності українських прокатників у цілому ситуація така.

01.01.2014 – 28.09.2014

01.01.2015 – 27.09.2015

31.12.2015 – 25.09.2016

29.12.2016 – 01.10.2017

01.01.2018 – 30.09.2018

Кількість релізів

232*

216*

211*

208*

222*

Кількість релізів, за якими подано дані

129

149

151

132

138

Кількість релізів виробництва Росії

27

15

11

3

4

Ukrainian Film Distribution знову обійшла B&H Film Distribution за кількістю релізів, але не за бокс-офісом.

Частки прокатників у загальній кількості релізів, %

Бокс-офіс, $ млн

63,59

39,55

47,48

61,58

62,73

Бокс-офіс, млн грн

667,85

847,96

1223,39

1641,13

1676,52

Загальна відвідуваність за період,
млн

14,34

15,5

18,27

21,79

19,94

Кількість фільмів з касовими зборами
понад $1 млн

20

9

15

22

22

Частки прокатників у загальному обсязі касових зборів, %
1,5

18

8,6

21,3

26,6
7,8

Кількість фільмів, на які продано
понад 200 тис. квитків

23

29

27

39

33

Середня ціна квитка, $

4,43

2,55

2,6

2,83

3,14

Середня ціна квитка, грн

47

55

67

75

84,06

Лідер за кількістю проданих квитків,
тис.

Вій, 850

Посіпаки (Minions), 856

Секрети домашніх тварин
(The Secret Life of Pets),
1182

Пірати Карибського моря: Помста
Салазара (Pirates of the Caribbean: Dead
Men Tell No Tales), 1244

Месники: Війна
нескінченності (Avengers:
Infinity War) ,1107

Лідер за касовими зборами за період,
$ млн

Вій, 4,64

Посіпаки (Minions), 1,99

Загін самогубців (Suicide
Squad), 2,96

Пірати Карибського моря: Помста
Салазара (Pirates of the Caribbean: Dead
Men Tell No Tales), 3,64

Месники: Війна
нескінченності (Avengers:
Infinity War), 3,93

13,1
16,0

9,9
13,5

8,1

10,8

44,7

* Не враховуючи показів тематичних добірок фільмів.

У 2018 році до топ-20 за звітний період увійшла стрічка українського виробництва «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила / Похищенная принцесса: Руслан и Людмила» прокатника UFD. При цьому велика частина топ-релізів, як правило, належить американським студіям-мейджорам,
партнером більшості з яких є компанія B&H Film Distribution. Частка топ-20 у загальному бокс-офісі досягає 53,8 %. Охочі подивитися фільми,
вказані в таблиці, розкупили 53 % квитків на фільми, що вийшли в прокат у 2018 році.

Кінокомпанія ММД

Ukrainian Film Distribution

Кінокомпанія ММД

B&H Film Distribution

АртхаусТрафік

B&H Film Distribution

Інші

Кіноманія

Інші

Кіноманія
Вольга Україна

Вольга Україна

Топ-20 найкасовіших фільмів в українському прокаті за три квартали 2018 р. (1 січня – 30 вересня)
No пор.

Фільм

Прокатник

Дата прем’єри

Каса прем’єрного вік-енду, $

Загальна каса, $

Кількість проданих квитків

1

Месники: Війна нескінченності / Avengers: Infinity War

B&H

26.04.2018

1 371 082

3 931 689

1 107 495

2

Монстри на канікулах 3 / Hotel Transylvania 3

B&H

12.07.2018

860 029

2 658 593

1 010 605

3

Дедпул 2 / Deadpool 2

UFD

17.05.2018

988 601

2 437 163

723 766

4

Чорна Пантера 3D / Black Panther

B&H

15.02.2018

982 774

2 393 804

691 328

5

П'ятдесят відтінків свободи / Fifty Shades Freed

B&H

08.02.2018

825 442

2 081 371

656 210

6

Світ Юрського періоду 2 / Jurassic World: Fallen Kingdom

B&H

07.06.2018

842084

2 013 169

592 604

7

Суперсімейка 2 / The Incredibles 2

B&H

14.06.2018

461 255

1 194 740

408 409

8

Розкрадачка гробниць: Лара Крофт / Tomb Raider

KNM

15.03.2018

637.192

1 196 206

343 572

9

Тихоокеанський рубіж: Повстання / Pacific Rim: Uprising

B&H

22.03.2018

704 836

1 308 608

386 009

10

Першому гравцеві підготуватися / Ready Player One

KNM

29.03.2018

579 219

1 329 555

362 928

Впродовж трьох кварталів 2018 р. відбулося 16 релізів українських проектів, не включаючи тематичних добірок – «МультІсторії» і «Українські
короткометражки», а також повторного й обмеженого прокату низки стрічок, що вийшли раніше, зокрема «Межі», «Зрадника» та «Інею».

Українські фільми в національному прокаті за три квартали 2018 року (1 січня – 30 вересня)
№ пор.

Дата прем’єри

Фільм

Прокатник

Загальна каса, $

Відвідуваність, чол.

Загальна каса, грн

1

01.01.2018

Свінгери

UFD

844 425

276 805

22 166 163

2

25.01.2018

Казка про гроші / Сказка про деньги

Format Film

-

-

-

3

01.03.2018

Сотка / Сотка

B&H

92 909

31 098

2 439 802

4

07.03.2018

Викрадена принцеса:
Руслан і Людмила / Похищенная
принцесса: Руслан и Людмила

UFD

1 375 835

492 638

36 115 670

11

8 подруг Оушена / Ocean's 8

KNM

21.06.2018

422 865

1 357 619

413 521

5

22.03.2018

Ржака / Ржака

Гагарін Медіа

-

-

-

12

Людина-мураха та Оса / Ant-Man and the Wasp

B&H

05.07.2018

636 593

1 372 105

435 257

6

29.03.2018

Легенда Карпат / Легенда Карпат

UFD

59 848

19 333

1 553 649

13

Місія неможлива: Фолаут / Mission: Impossible – Fallout

B&H

26.07.2018

641 528

1 461 821

432 728

14

Викрадена принцеса: Руслан і Людмила / Похищенная
принцесса: Руслан и Людмила*

UFD

07.03.2018

815 853

1 375 835

492 638

15

Мег / Meg

KNM

09.08.2018

591 275

1 762 623

561 361

16

Пригоди Паддінгтона 2 / Paddington 2

VLG

18.01.2018

569 287

1 467 345

500 822

17

Кролик Петрик / Peter Rabbit

B&H

22.03.2018

418 628

1 150 976

438 967

18

Альфа / Alpha

B&H

23.08.2018

443 907

1 132 384

368 413

19

Червоний горобець / Red Sparrow

UFD

01.03.2018

369 944

1 122 981

341 411

20

Той, що біжить лабіринтом: Ліки від смерті 3D / The Maze
Runner: The Death Cure

UFD

25.01.2018

454 071

1 013 054

7

19.04.2018

Січень – Березень / Январь – Март

Артхаус Трафік

-

-

-

8

19.04.2018

5 терапія / The 5th therapy

UFD

5286

1573

138 767

9

26.07.2018

Брама

ММД

41 461

15 034

1 164 069

16.08.2018

Гірська жінка:
На війні / Kona fer í stríð

Артхаус Трафік

-

-

-

11

30.08.2018

Бобот та енергія Всесвіту / Бобот
и энергия Вселенной

UFD

49 790

19 028

1 405 084

12

06.09.2018

Таємний щоденник Симона Петлюри /
Тайный дневник Симона Петлюры

B&H

84 521

31 928

2 385 171

13.09.2018

Місто, в якому не ходять гроші / Город, в
котором не ходят деньги

Gankafilm

-

-

404 322

10

13

307 509

УСЬОГО ТОП-10:

21 583 413

6 769 557

14

13.09.2018

Коли падають дерева / When the Trees Fall

ММД

14 327

4936

УСЬОГО ТОП-20:

33 761 641

10 575 553

15

20.09.2018

Герой мого часу / Герой моего времени

Артхаус Трафік

-

-

-

16

27.09.2018

Шляхетні волоцюги / Благородные бродяги

UFD

20 841

6797

588 123

* Назва, під якою фільм виходить у прокат у Росії.
Розшифровка назв компаній-дистриб’юторів: B&H – B&H Film Distribution Company, KNM – Кіноманія, UFD – Ukrainian Film Distribution, VLG – Вольга Україна.

Підготував Борис Сидоренко
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Українська каса: що заважає збільшенню бокс-офісів вітчизняних фільмів
ЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ПРОКАТУ НАЦІОНАЛЬНОГО КІНО В УКРАЇНІ ПРОДЕМОНСТРУВАВ 2018 РІК? ЦІ ПИТАННЯ ОБГОВОРИЛИ ПРОДЮСЕРИ, РЕЖИСЕРИ, ПРЕДСТАВНИКИ
КІНОТЕАТРІВ У ХОДІ КРУГЛОГО СТОЛУ НА ТЕМУ: «ЯКЕ КІНО ПОТРІБНЕ УКРАЇНСЬКОМУ ГЛЯДАЧЕВІ?», ОРГАНІЗОВАНОГО ДЕРЖАВНИМ АГЕНТСТВОМ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО.

У «Скаженому весіллі» до продакт-плейсменту задіяно одразу чотири
бренди: «Малинівка», «Нова пошта», «Ощадбанк», «Розетка». І всі вони
були також залучені до промокампанії, використовуючи власні платформи – екрани у відділеннях «Нової пошти», сайт «Розетки» тощо.
Вона також зауважила, що, незважаючи на всі промозусилля, все ж «контент – король». І постійний діалог потрібен не тільки з глядачем, але й з
дистриб’юторами та кінотеатрами.
«Фільм «Скажене весілля» має успіх не лише тому, що це комедія. Це правильний проект, для правильної аудиторії, у правильний час, із використанням усіх правильних засобів промо», – підкреслила Вікторія Ярмощук,
директор Media Resources Management.
Втім, загальне зростання кінопоказників в Україні ще не означає, що потенціал використаний на повну. Далеко не всі нові фільми можуть похвалитися касою, яку прогнозували перед виходом.

Збільшення цього року вдвічі українських релізів та бокс-офісів фільмів – свідчення того, що українське кіно відроджується. Але показники відвідуваності українських
фільмів ще далекі від бажаних. Що ж є причиною того, що фільми, які знімаються та потрапляють до кінотеатрів, не знаходять свого глядача, – з’ясувати це та знайти
шляхи виходу з такої ситуації намагались учасники заходу.
«Наша амбітна мета – налогодити місток між режисерами, продюсерами, прокатниками й демонстраторами кіно. Адже у випадку неуспіху всі звинувачують один одного в провалі», – задав тон розмові Сергій Неретін, заступник голови Держкіно.
Рік у цифрах
Для початку Держкіно поділилося статистикою. У період з 2014 по 2018 рік за державної підтримки було створено
149 фільмів, ще 71 – у виробництві. Цьогоріч до 7,72 % збільшилася частка глядачів, які подивилися українські фільми, від загальної кількості глядачів, які відвідали кінотеатри (минулого року цей показник становив 3,94 %), а касові
збори українських фільмів від загальних зборів становлять 7,28 % порівняно з 3,62 % у 2017-му.

Кінопрокат українських повнометражних фільмів

У період з 2014 по 2018 рік за державної підтримки створено 149 фільмів

кількість українських фільмів у прокаті

7,28
7,72

Касові збори українських повнометражних фільмів

Від якості фільмів до розпису
Комедії – серед успішних релізів в Україні найчастіше. Великий внесок у зростанні кінозборів українського кіно цього року – успіх «Скаженого весілля», бокс-офіс якого перевищив 50 млн грн. Але кейс
фільму важливий не тільки зборами, але й прикладом вдалого використання продакт-плейсменту.
«Якщо комерційні бренди приходять і приносять гроші на кіно – це здорова ознака», – зауважила продюсер Ірина Костюк.
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касові збори українських фільмів від загальних
зборів (у %)
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кількість глядачів українських фільмів від загальної
кількості глядачів (у %)

16583

Збори від проданих квитків у 2018-му зросли до 141 млн грн (станом на 01.11.2018), минулого року цей
показник становив 79 млн грн. І це без урахування успішних прем’єр, які припадають на кінець року. «За
підсумками року бокс-офіс буде мінімум удвічі більший, ніж у 2017-му», – спрогнозував Сергій Неретін.
Станом на грудень у кінотеатральному прокаті 27 вітчизняних повнометражних фільмів, у 2017-му їх
було 16, а 2014-го – усього 7.
Голова Держкіно Пилип Іллєнко звернув увагу на те, що в стратегії розвитку країни, яку презентував
Президент України у 2014-му, був зазначений курс на показник 20 повнометражних фільмів у прокаті у
2020 році, а станом на 2018-й він уже перевиконаний.
Якщо до 2015 року українська кіноіндустрія мала павільйони тільки на кінофестивалях у Каннах і Берліні,
тепер ми представлені стендами в Торонто, Пекіні, фестивалі короткометражного кіно у Клермон-Феррані
та анімаційних фільмів у Аннесі. І коло заходів, участь у яких підтримує держава, буде розширюватись.
Артем Вакалюк з Мedia Resources Management навів цифри кінопрокату у європейських країнах та місце
в ньому національних фільмів. За підсумками 2017 року Україна уперше увійшла до топ-10 країн за показником відвідуваності кінотеатрів: майже 30 млн проданих квитків. У лідерах у Європі Росія із 212 млн
проданих квитків та Франція із 210 млн. Індекс відвідуваності – кількість проданих квитків до населення
країни – в Україні 0,68 %. У країн-лідерів він перевищує 2 квитки на кожного мешканця.
За часткою національного кіно у європейському прокаті першість тримають Туреччина із 56,5 % місцевих фільмів та Франція – 37,4 %. Україна із 5,5 % – у другій частині «турнірної таблиці», між Грузією і
Люксембургом. Утім, цей показник значно зріс за останні 5 років: у 2013 році він становив лише 1,1%.
Серед жанрів на першому місці в Європі комедії, хоча серед успішного національного кіно в різних країнах можна зустріти історичні драми, бойовики і трилери.
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• анімаційні короткометражні – 5 фільмів
• анімаційні повнометражні – 2 фільми
• ігрові короткометражні – 3 фільми
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• ігрові повнометражні – 40 фільмів
• неігрові – 21 фільм

16778

Фільми у виробництві - 71 (станом на 09.11.2018):
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«Термінологія – успішний чи неуспішний фільм у прокаті – взагалі дуже
умовна й розмита, оскільки ми не маємо чітких критеріїв успішності.
Порівнювати треба зіставні речі, результати фільмів подібного жанру», –
зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко. Він навів приклад порівняння
фільмів у одному жанрі соціальної драми: «Гніздо горлиці» Тараса Ткаченка
та «Джульєтта» Педро Альмодовара зібрали у 2016-му в прокаті 1,5 млн грн
та 700 тис грн відповідно.
«Очевидним є те, що певні жанри й категорії фільмів апріорі погано прокатуються в українських кінотеатрах, але це не означає, що вони нецікаві
глядачам. Наприклад, «Червоний» зібрав 60 тис. глядачів у кінотеатрах, а
на YouTube – понад 3 млн. Це теж серйозне питання, якщо ми говоримо
про смаки аудиторії: чому фільм успішно дивляться в інтернеті й не хочуть дивитися в кіно. Може, нам треба обміркувати розвиток нових способів контакту з аудиторією, залучення VOD-платформ», – акцентував
П. Іллєнко.
Кожна із ланок кіноіндустрії має свій погляд на основну причину невеликої каси українських фільмів. Серед них називають недостатню якість
проектів, жанрову невизначеність, поганий розпис у кінотеатрах, відсутність належного промо, нерозуміння продюсерами глядацьких настроїв.
Роман Мартиненко, директор дистриб’юторської компанії MMD
Кінотеатри орієновані на миттєву сьогоднішню вигоду. Ми, як дистриб’ютори різного українського кіно, тверезо оцінюємо потенціал проектів,
йдемо назустріч кінотеатрам і готові з ними домовлятися, але чекаємо,
що й вони нас підтримають, коли нам потрібні стартові майданчики, коли
потрібно розставити фільми на ті сеанси, на які можна потрапити фізично. Зрозуміло, що кінотеатри – це приватні інвестиції, але ми хочемо,
щоб і вони розуміли, що українське кіно – це теж інвестиції – у глядача,
у культуру. Нам усім треба думати, зацікавити глядача: якщо ми всі хочемо збільшити прибутки українського кіно на 20-30 %, треба працювати
над цим спільно... Потрібна рекламна підтримка українських фільмів. Ми
готові для всіх кінотеатрів виготовляти стенди, але треба, щоб їх не ховали, а висували на пріоритетні місця. Голлівудські фільми мають величезну
світову рекламну кампанію, вони від цього не втратять. А українське кіно
вимагає руки підтримки.
Любов Лісовська, керівник мережі кінотеатрів «Сінема Сіті»
Кожний кінотеатр – це механізм високовартісний, це приватна інвестиція, і в багатьох навіть немає можливості розписувати фільм так, як того
бажає дистриб’ютор. Окупність кінотеатру за умов стабільної економіки
– від 5 до 7 років. І коли ви нас звинувачуєте, що ми женемося за швидкою вигодою, то слід розуміти, що нам потрібно платити оренду, зарплати,

за обслуговування обладнання... Це все дуже масштабно й затратно. Тому
не треба застосовувати до нас поняття «кінотеатр повинен, кінотеатр зобов’язаний…». Сьогодні всі кінотеатри винні гроші дистриб’юторам, тому
що середній чек не відповідає вимогам окупності: після обвалу гривні ми
не підняли ціни так, як це зробили інші галузі.
Віталій Писаренко, комерційний директор мережі кінотеатрів «Multiplex»
У нас лише 0,7 % українців ходять у кіно, тому що на 100 тис. населення
припадає 1 зал, це безпрецедентно низький показник. Відкриття нових залів перемістить індустрію на якісно новий рівень. І для нас додатковий
заробіток 20-30 % на українських фільмах був би дуже бажаний. Глядач
йде на фільми, які йому цікаві. Хотілось би, щоб продюсери звертали увагу
й на наші поради, адже коли мова йде про глядацьке кіно – ми відкриті до
діалогу, готові надати коментарі, що зробити, щоб зібрати більшу касу. І
чим раніше почнеться спілкування, тим більше гарантій, що ще не пізно
врахувати побажання. Я впевнений, що сьогодні не лише комедії можуть
збирати касу: на них світ клином не зійшовся. У найближчі 3 роки можна
довести частку бокс-офісів українського кіно до 15 %, і не за рахунок регулювання, а за рахунок того, що бренд українського кіно буде розвиватися.
Потрібно, щоб було більше таких успішних кейсів, як «Скажене весілля».
І «сарафан» від глядачів для успіху проекту теж дуже важливий. А продюсерам треба чітко розставляти пріоритети – творити масове глядацьке
кіно чи арт-хаус. Два завдання в одному проекті одночасно неможливо
вирішити.

Людмила Горделадзе, директор кінотеатру «Жовтень»
Фільми потрібно здавати раніше, ніж вони виходять у прокат, продумувати
маркетинг, промо і комунікацію. А кінотеатрам потрібно побачити проект
зазделегідь, щоб розуміти його перспективи для глядача. Вірити лише на
слово дистриб’юторам неправильно. Аби керуватися чіткими критеріями, потрібно розробити систему рейтингування українських фільмів, тоді
багато питань знімуться самі. І ще – слід серйозно зайнятися питанням
повторного показу. Це можуть бути спеціальні сеанси для школярів тощо.
Прокат українських фільмів швидко проходить, і глядач не встигає їх відвідати.
Пилип Іллєнко, голова Держкіно
Для нас досі є містичною загадкою, яким чином кінотеатри визначають показник глядацького потенціалу. Іноді виникає думка, що потрібно дві промокампанії – розраховані на глядача і на директора кінотеатра, щоб останні
побачили рекламу раніше, ніж розпишуть фільм.
Ми добилися змін нормативних актів, які стосуються прокатників, зробили
менш зарегульованими обмеження за віковими параметрами, почали фінансувати фільми з потенціалом для глядача, збільшили внески в промокампанію. І хочемо, щоб кінотеатри теж включилися в боротьбу за глядача.
Дата релізів національних фільмів – болюча тема. Кіновиробники заявляють їх, не домовляючись один з одним. Це постріл собі в ногу. Щоб цього не було, хочемо ввести норму щодо узгодження дати виходу фільму з
Держкіно.
Інша велика проблема – продюсери починають займатися рекламою, промо, переговорами з дистриб’юторами та кінотеатрами, коли фільм уже
завершений, а не до цього. Вихід з такої ситуації – припинити давати таким людям гроші, принаймні на кіно, розраховане на масового глядача.
Рекламну кампанію можна провалити один раз з об’єктивних причин, але
це не може бути постійною практикою. Ми будемо інформацію та статистику доносити новій Експертній раді, і це вплине на наступний розподіл
коштів на фільми для широкої глядацької аудиторії.
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ПО ТОЙ БІК ЕКРАНА

ПОПКОРН - СПРАВА ТЕХНІКИ:

15

рокiв разом

НАПЕРЕДОДНІ ЗИМОВОГО КІНОРИНКУ
ТА НОВОГО РОКУ МИ ЗАВЖДИ
НАМАГАЄМОСЯ РОЗПОВІСТИ НАШИМ
ЧИТАЧАМ ПРО ВАЖЛИВІ ТА ЦІКАВІ ПОДІЇ
У СВІТІ КІНОБІЗНЕСУ, ЯКІ ЗАДАЮТЬ
ТРЕНДИ НА МАЙБУТНІЙ РІК. СЬОГОДНІ
НАША РОЗМОВА З ОЛЕКСАНДРОМ
ГОНЧАРОВИМ – КЕРІВНИКОМ КОМПАНІЇ
«ТЕХНІКА ДНІПРО», ЯКА БАГАТО РОКІВ
УТРИМУЄ ЛІДЕРСТВО
НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ CONCESSION
І ЗАВЖДИ НА ХВИЛІ СВІТОВИХ НОВАЦІЙ
І ТЕХНОЛОГІЙ У СПРАВІ ПРИГОТУВАННЯ
ПОПКОРНУ, ОБЛАШТУВАННЯ КІНОБАРІВ,
ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ БАРМЕНІВ ТОЩО.
КОМПАНІЯ ВІДСТЕЖУЄ ТЕНДЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ, МАЄ РОЗВИНЕНУ СИСТЕМУ
ПОСТАЧАННЯ ВІД НАЙВІДОМІШИХ
КОМПАНІЙ СВІТУ Й ПРОПОНУЄ
ПРОДУКЦІЮ СВІТОВИХ ЛІДЕРІВ
ТА ЛІНІЙКУ НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНИХ
ТОВАРІВ. СЕРЕД ЇЇ ПАРТНЕРІВ ТАКІ
ГІГАНТИ ІНДУСТРІЇ, ЯК GOLD MEDAL,
CONAGRA SNACK FOODS, INTERNATIONAL
PAPER, GOLDEN LINK EUROPE. УСЕ
ЦЕ ДОЗВОЛЯЄ ВІДБИРАТИ НОВЕ Й
НАЙКРАЩЕ, ЗНАХОДИТИ ПРАВИЛЬНУ
ТОРГОВУ КОНЦЕПЦІЮ, ЩОБ КЛІЄНТИ
КОМПАНІЇ МОГЛИ НАСЛІДУВАТИ НОВІТНІ
ТЕНДЕНЦІЇ Й ЗАДОВОЛЬНЯТИ ЗАПИТИ
СВОЇХ ВІДВІДУВАЧІВ.

— Олександре, VGL cinema – постійний партнер і великий друг вашої
компанії. Тож насамперед хочемо привітати бренд «Техніка Дніпро» з
15-річчям, побажати подальшого розвитку й нових здобутків. Ваша компанія досягла солідного віку за мірками українського бізнесу, і в цю ювілейну дату ми хочемо поговорити про історію «Техніки Дніпро», етапи
розвитку і, звичайно ж, про нові тренди та ідеї, які ви розвиваєте.
— Спасибі за привітання. Так, дійсно 8 жовтня 2018 року нашій компанії
«Техніка Дніпро» виповнилося 15 років. За цей час ми стали вже групою
компаній, які мають різну спеціалізацію: компанія-імпортер, компанія-виробник, транспортна компанія, торгові підприємства. Але саме «Техніка
Дніпро» залишається флагманом і брендом, що є символом надійності та
якості для наших клієнтів, а також підприємством, яке представляє український concession-ринок для зарубіжних партнерів. Саме «Техніка Дніпро» із
самого початку роботи була імпортером і укладала контракти з великими
виробниками у світовій попкорн-індустрії. У складні для української економіки роки, коли в багатьох країнах були побоювання з приводу співпраці
з нашим ринком, надійна репутація компанії допомогла не лише зберегти
наявні торгові партнерства, але й укласти нові, успішні контракти.
— Ми знаємо, що Ви в цьому бізнесі понад 15 років. А що було до створення «Техніки Дніпро»?
— До створення «Техніки Дніпро» були «лихі 90-ті» (сміється). Але насправді я в цій сфері вже понад 20 років. І на початку роботи це були спроби: товару, ринку, потреб, векторів розвитку. Я і мої партнери були одними
з піонерів concession-бізнесу, тому, як, мабуть, і всі в той час, рухалися навпомацки, методом спроб і помилок.
— І у 2003 році … що підштовхнуло до створення «Техніки Дніпро»?
— А у 2003 році сформувалося чітке розуміння ринку й напрямів роботи, виникла необхідність систематизувати її в рамках основної компанії.
Так виникла «Техніка Дніпро». Ми зареєстрували компанію, логотип і з
цього часу почали працювати не лише для купівлі-продажу товарів, але
й над створенням репутації компанії, концепції, ідеї, яку хочемо донести
своїм клієнтам.
— Яка ж на сьогодні основна ідея компанії?
— Вона не змінилася з першого дня нашої роботи: якість у всьому! І попкорн – справа техніки (посміхається)! Здається, банально? Але я згадую
про цей принцип кожного разу, коли приймаю будь-яке рішення: чи то вибір товару, умов доставки, розрахунку прибутку, чи навіть прийом на роботу нового співробітника. Ми ніколи не знижували якість надаваних послуг і
товарів, завжди намагалися поставити себе на місце клієнта, подивитися на
свою роботу його очима. Думаю, тому й залишаємося лідером у своєму напрямі. Були дуже скрутні часи у 2008–2009, 2014–2015 роках, коли ми й наші
клієнти намагалися максимально оптимізувати собівартість, адже купівельна спроможність кінолюбителя була низькою – країна переживала серйозну
кризу. Навіть тоді ми переконували їх не переходити на менш якісні сорти
кукурудзи для попкорну й олії, смакових добавок, зберегти в кінобарі той
рівень продукту, до якого звикли їхні глядачі. Ми разом з ними шукали й
знаходили шляхи рішення – для кожного свої. Адже покупця не обдуриш:
якщо він звик ходити до конкретного кінотеатру, то причина цьому не лише
близькість до будинку або затишок і атмосферність залів, але й гастрономічне задоволення, яке дарує йому кінобар. Багато хто тоді вдавався до здешевлення продукту за рахунок простіших інгредієнтів. Але як тільки з'являлася
можливість повернутися до якісної, хоч і дорожчої сировини, наші клієнти
з радістю замовляли її знову! Зворотний зв'язок від глядачів не примушував
себе чекати: вони миттєво помічали зміни на краще, що приводило до підвищення прибутковості кінобару.
— А «попкорн – справа техніки», «Техніки Дніпро»?
— І так, і ні! Це гасло двояке. З одного боку, якість готового попкорну та
інших продуктів у кінобарі – це передусім якість інгредієнтів: зерна, олії,
карамелі, солоних добавок, устаткування, тобто технології, які застосовуються при виробництві сировини, уже працюють на вас! Якість не буває
безкоштовною і не виникає сама собою, це результат роботи величезної
кількості людей. Це селекція сортів і технології поливів під час вирощу-

вання кукурудзи, це методи очищення й фарбування бета-каротином олії,
щоб колір не вигорав і залишався на попкорні, це досягнення того рівня
дисперсності добавок, щоб вони не залишалися на котлі й не обсипалися,
а покривали попкорн максимально ефективно. І звичайно ж, це техніка:
жарильні апарати, карамелізатори, вормери, вітрини та ін.
А з іншого боку, справа «Техніки Дніпро» – відібрати для своїх клієнтів ці
кращі товари, інгредієнти й готову продукцію, запропонувати необхідний
асортимент, навчити співробітників виробництву попкорну, задовольнити як потреби великої мережі кінотеатрів, так і допомогти розвиватися
кінотеатру, що тільки відкрився в маленькому містечку. У нас є рішення
абсолютно для всіх форматів кінобару. Тому довірте забезпечення кінобару «Техніці Дніпро», і ви будете спокійні за якість, тобто у вас з'явиться
час і ресурси для розвитку кінотеатру, проведення івентів, організації свят
і рекламних заходів, що принесе більший прибуток вашому бізнесу.
— Як розвивається concession-ринок в Україні, чи відповідає він світовим тенденціям? Можна сказати, що нашим глядачам доступні всі світові новинки чи у нас ще є до чого прагнути?
— Український ринок concession досить добре розвинений. У нас дуже
вимогливі клієнти, вони прагнуть запропонувати глядачеві все найкраще
і найцікавіше. Звичайно ж, ми їм всіляко в цьому допомагаємо. Відвідуючи різні міжнародні тематичні й продуктові виставки, тримаємо руку
на пульсі світових тенденцій. У сфері concession немає великої динаміки
і щоденних новинок, класичні смаки й продукти, такі як карамелізований
і сирний попкорн, завжди в топі продажів. З'являються новинки – і ми
пропонуємо їх своїм клієнтам, іноді як лімітовані версії, івентові пропозиції, щоб можна було привернути увагу відвідувача, задовольнити бажання спробувати новеньке і... знову повернутися до улюблених смаків.
Подорожуючи світом, я обов'язково відвідую кінотеатри в різних країнах,
збираю досвід, купую зразки, куштую, порівнюю. Повинен сказати, іноді concession-бар маленького кінотеатру в Україні буває прогресивнішим,
ніж у деяких кінотеатрах світових столиць.
— Чи є серед продуктів кінобару щось, чого не куштував наш глядач?
— Безперечно, у світі безліч смаків, кольорів і ароматів попкорну та інших
concession-продуктів. Багато з них мають регіональний характер і навряд
чи стануть бестселерами в Україні, наприклад, попкорн зі смаком перцю
халапеньо або з розмарином і середземноморськими травами. Але навіть
там, де пропонують ці смаки, вони все одно продаються поряд з карамеллю, сиром і беконом! Класика завжди актуальна.
Цікавою і різноманітною є подача готового попкорну за допомогою нових
технологій. Це і термінали з touch-моніторами для вибору й оплати продукту при вході й видачею замовлення у віконці на наступному рівні кінотеатру. І всілякі вітрини з полицями, що рухаються, для подачі попкорну
і чипсів. Але це лише інтер’єрні й організаційні рішення і працюють вони
тільки у величезних торгових центрах (таких як Dubai Mаll, наприклад),
а головним для покупця залишається смак улюбленого попкорну. І, звичайно ж, ніколи не втратить актуальності живе спілкування з барменом
у concession-зоні, запах свіжоприготованого попкорну й тепло людських
рук при подачі порції попкорну й вибраного напою!
— Олександре, чи можете похвалитися новими проектами й напрямами в співпраці з «Технікою Дніпро»?
— Як я вже сказав, concession досить спокійний у своїй динаміці, тому
запропонувати щось радикально нове важко. Але можна запропонувати ідею, емоцію, адже все, що ми робимо, бачимо, споживаємо, ми у
будь-якому випадку пропускаємо через призму емоцій і почуттів. Як уже
знають наші клієнти, ми першими в Україні стали продавати прем'єрну
упаковку для попкорну, показали, як емоція, передана на стаканчику у
вигляді героя кінофільму, дарує радість і доповнює відтінки смаку улюбленого продукту. Ми вирішили піти далі в цьому напрямі. На відміну
від деяких компаній, що працюють на ринку, ми є 100 % українською
компанією, національна ідея і гордість завжди були близькі нашому колективу. У 2018 році до нашого 15-річчя ми запускаємо проект співпраці не лише з українськими прокатними компаніями, але і з Асоціацією «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!».

CINEMA УКРАЇНА №21.2018

ПО ТОЙ БІК ЕКРАНА

62

63

ПО ТОЙ БІК ЕКРАНА

ПРОЕКТИ

CINEMA УКРАЇНА №21.2018

— Це справжні малюнки чи все ж комп’ютерна графіка?
— Звичайно ж, справжні! Розповім трохи про першу серію проекту.
Оскільки ми дніпровська компанія, то насамперед хотілося показати
наш регіональний живопис – Петриківський розпис. Це українське надбання, включене в Репрезентативний список нематеріальної культурної
спадщини людства ЮНЕСКО. Коли ми визначилися з вибором майстра,
почалася кропітка робота: художниця розписувала викрійку для стакана більше ніж у натуральну величину, щоб при перенесенні малюнка на
друк не було втрати чіткості. Наприклад, для стакана V170 це понад 1 метр
щільного ручного розпису. Ми разом вибирали тональність, фарби, поєднання елементів. Уся наша команда була захоплена цим проектом. Здавалося, що кожен з нас узяв пензлик і додав у малюнок частинку своєї
душі, настільки емоційним був творчий процес! А з яким нетерпінням
ми чекали закінчення роботи над першим макетом!

«Дивись українське» – це комплексний проект, який має на меті створення нового українського кіно для підвищення лояльності кінотеатральної
глядацької аудиторії до українського кінопродукту та популяризації українського кінематографа в Україні. У рамках проекту за два роки його реалізації (з листопада 2016 року) уже екранізовано понад 20 короткометражних ігрових фільмів. Завдання проекту «Дивись українське – твори своє
майбутнє!» – збільшення кількості глядачів українського кіно, поширення
творчими засобами громадянських та моральних цінностей, залучення до
кіновиробництва нових авторів та молодих кінематографістів.
Дуже раді, що саме нам запропонували цю співпрацю і ми разом з національною Асоціацією будемо підтримувати українських режисерів, сценаристів, молоді кінокомпанії. Для цього ми запускаємо в продаж абсолютно
новий для українського ринку вид карамелізованого попкорну «ТОФФІ –
КАРАМЕЛЬ» з ніжним смаком ірису й пряженого молока, який продаватиметься під брендом «Дивись українське». З продажу кожного відерця ми
відраховуватимемо кошти на розвиток українського кіно. Багато наших клієнтів уже активно підтримують українську кінематографію: проводять допрем'єрні покази, знайомлять глядача з авторськими колективами фільмів,
відкривають закулісся зйомок на творчих вечорах. Запрошуємо всіх приєднатися й до цього проекту й отримати подвійне задоволення: і від нового
насиченого смаку, і від причетності до розвитку українського кіно!
Також хочу розповісти ще про один творчий і дуже емоційно наповнений
національний проект. Як ви знаєте, попкорн – це американський продукт і
ми багато років учимо готувати його таким, як його задумали творці – американці. Це так само правильно, як дотримуватися класичної української
рецептури при приготуванні борщу (сміється)! Звичайно, і подача цього
продукту традиційно американська: впізнаваний стакан з червоно-білими
смужками або червоно-синя гама упаковки. Через 15 років плідної роботи
над популяризацією попкорну ми зрозуміли: українці вже настільки полюбили цей продукт, що йому більше не обов'язковий традиційний американський «одяг». А в Україні є безліч талановитих людей, які готові створювати для кінотеатрів і глядачів абсолютно новий і водночас такий рідний
і зрозумілий український дизайн для упаковки попкорну. Ми зайнялися
пошуком авторів, і на нашу пропозицію відгукнулися художники, майстри
українського живопису, які дуже зацікавилися спільним проектом. Ми запропонували їм створити дизайн стаканів для попкорну різних розмірів,
використовуючи техніку класичного народного й сучасного українського
живопису. Уявляєте, як горять очі майстра, коли він розуміє, що його витвір
друкуватиметься багатотисячним накладом і тішитиме око глядача в усіх
куточках України! А ми загорілися можливістю не лише надати яскравості
й колориту упаковці попкорну, але й підтримати національну культуру, зробити впізнаваними імена художників, прищепити нашим глядачам, особливо дітям і молоді, гордість за українську художню творчість, ознайомити з
видами українського живопису різних регіонів України.
— А в цього проекту є назва?
— Назва народилася сама – «Мальовнича Україна». Під цим брендом ми
плануємо випускати серію упаковки для попкорну з малюнками українських художників, створеними спеціально для проекту. На кожному стакані, окрім назви «Мальовнича Україна», обов'язково буде вказано ім'я
автора і вид живопису.

— Це один малюнок, який повторюється в різних розмірах?
— Ні, викрійка для кожного розміру стакана своя, різне співвідношення
висоти й ширини, тому майстер створила чотири різні малюнки. Коли
все було готово й макети пройшли додрукарську підготовку, навіть у
цифровому форматі видно живі мазки пензля, поєднання фарб і ліній,
тепло, вкладене автором у кожен малюнок. Ми плануємо представити
першу серію проекту «Мальовнича Україна» уже на Зимовому Кіноринку. Сподіваємося подарувати українському глядачеві частинку українського мистецтва і передати нашу гордість за те, що ми живемо в такій
творчій країні! Упевнені, що багато кінотеатрів підтримають такі проекти, адже кіно – одна з наймасовіших форм сучасного мистецтва. І власники, і керівники кінотеатрів – це люди, які розуміють, що на них лежить
моральна відповідальність за формування культурних поглядів нашого
суспільства, національної самосвідомості українців.
— Що б Ви хотіли побажати нашим читачам напередодні Нового року?
— Насамперед хочеться подякувати нашим клієнтам за багаторічну
плідну співпрацю, яка в більшості випадків переростає в міцну дружбу.
Завдяки вашій довірі, бажанню рости й радувати кінолюбителя якісними снеками, ми маємо можливість разом з вами розвиватися, вчитися,
пробувати й шукати, утілювати в життя найсміливіші ідеї, експериментувати. Ви робите наше життя й роботу цікавими, динамічними й захоплюючими. Ми радіємо кожній вашій великій перемозі й маленькому
досягненню, відкриттю кожного нового залу, прагнемо підставити плече
у важкій ситуації.
Також хочу подякувати нашому колективу, адже «Техніка Дніпро» – це
щоденна праця команди класних фахівців, які з любов'ю роблять свою
справу, вболівають за загальні ідеї, переживають з клієнтами не лише
робочі моменти, а й особисті свята і події. Багато наших співробітників
працюють практично з моменту створення компанії, ставши за цей час
без перебільшення дружною сім'єю, у яку з радістю приймають нових
членів. За 15 років з маленької фірми ми разом виросли в підприємство
з різними напрямами роботи: зовнішньоекономічний відділ, продажі,
сервісний центр, виробництво, логістика і склади, фінансовий відділ.
Кожен напрям очолює досвідчений професіонал, і я впевнений, що можу
покластися на кожного з них у реалізації головного принципу компанії:
«Якість у всьому!»
У новому році бажаю вашим читачам і нашим клієнтам і партнерам розвитку їх справи, руху вперед, творчого натхнення, нових ідей, вдячних
клієнтів, зосереджених кіноглядачів, яскравих подій і добрих друзів! Також хочу сказати, що «Техніка Дніпро» буде рада розділити з вами участь
у цікавих проектах з просування української творчості, створення нових
продуктів або просто зробити все можливе для найкращої роботи вашої
concession-зони! Ми працюємо й розвиваємося для вас!

м. Дніпро
+38 (056) 788-38-81,
+38 (056) 794-31-63
www.pop-corn.com.ua

«ДУХ ЛІСУ»
ЖАНР: фантастична короткометражна

драма.

РЕЖИСЕР: Максим Дончик.
АВТОР СЦЕНАРІЮ: Максим

Дончик.

ПРОДЮСЕРИ: Марія Каель та

Марія Дончик.

ВИРОБНИЦТВО: Компанія

BIG HAND FILMS.

Син лісоруба за волею батька зрубує своє перше дерево.
Вікові кільця на зрізі нагадують йому відбиток пальця.
Зрозумівши, що скоїв невиправну помилку, хлопчик тікає у
нетрі лісу, де зустрічає живе дерево, яке переносить малого
до Духа Лісу. Ця загадкова істота пояснює хлопчику істинну
суть стосунків людини і природи та повертає його до родини.
Тепер хлопчик мусить переконати свого батька та інших
лісорубів покинути справу, якою вони займаються все життя.

«СПАДОК БРЕХНІ»
РЕЖИСЕР: Адріан Бол.
АВТОР СЦЕНАРІЮ: Адріан Бол.
ПРОДЮСЕРИ: Дмитро Суханов

та Алла Бєлая (Україна), Кшиштоф
Солек (Польща) і Грант Бредлі (Велика
Британія).

Це динамічний шпигунський трилер про колишнього
оперативника ЦРУ США, який змушений знову взятися за зброю,
щоб отримати зізнання агента ФСБ та врятувати життя своєї
доньки.
Над фільмом працюватиме велика міжнародна команда, у складі
якої, окрім українських професіоналів, представники Польщі,
Італії та Великої Британії. Фільм уже має підтримку сейлзагента світового рівня.

«5BAKSIV.NET»
РЕЖИСЕР: Мирослав Латик.
АВТОРИ СЦЕНАРІЮ: Ольга Река,

Мирослав Латик та Володимир Ареньєв.
ПРОДЮСЕР: Олександр Дмитренко.
ВИРОБНИК: компанія «Мистецьке
агентство «Перлини сезону».

У 2015 році Мирослав Латик за допомогою гранту від BBC
Media Action зняв перший український веб-серіал «5baksiv.
net». Серіал отримав Гран-прі фестивалю Bilbao Web Fest
(Іспанія), увійшов до шорт-листів фестивалів DC Web
Fest (США), Seattle Web Fest (США), Kwebfest (Південна
Корея) та інших. Його подивилися майже мільйон глядачів.
Гостросюжетна повнометражна пригодницька детективна комедія
«5baksiv.net» є сиквелом успішного веб-серіалу: фільм
завершить історію дорослішання трьох друзів – Хом’яка,
Макса та Зеника – у сучасній Україні.
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ЧИ ДІЙСНО 4К МАЄ ЗНАЧЕННЯ?
ВІД ВИБОРУ, ЯКИЙ ЗРОБЛЯТЬ СЬОГОДНІ ВЛАСНИКИ КІНОТЕАТРІВ, ПРИДБАВШИ
4К АБО 2К ПРОЕКТОРИ, ЗАЛЕЖИТЬ, ПОЛІПШАТЬ ЧИ ОБМЕЖАТЬ ВОНИ ЯКІСТЬ
ТА МОЖЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КОНТЕНТУ НА БАГАТО ПОДАЛЬШИХ РОКІВ.

4K забезпечує рівно в чотири рази більше пікселів, ніж 2K

Цифровий проектор 2K забезпечує розширення 2048 x 1080; 4K, у свою
чергу, подвоює ці показники – 4096 x 2160. Таким чином отримуємо
8,8 мільйона пікселів, тобто рівно в 4 рази більше, ніж у 2K. Очевидно,
що на папері 4K є чудовим рішенням. А як у реальності? Чи здатні звичайні глядачі в кінотеатрах сприймати переваги розділення 4K?

ТЕ, ЩО ВИ БАЧИТЕ, ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТОГО, ДЕ ВИ СИДИТЕ

Деякі фахівці припустили, що встановлювати 4K доцільно лише в кінотеатрах
з дуже великими екранами. Насправді, розмір екрана не є справжнім вимірником здатності глядачів розрізняти деталі. Справжнім вимірником є
відстань, з якої глядач дивиться фільм. Ви можете переконатися в значенні
відстані, розглядаючи друковані матеріали, такі, наприклад, як цей журнал. У більшості читачів не буде проблем з ідентифікацією окремих літер
тексту на відстані 0,5 м. На відстані 5 м вам буде добре видно найбільші
заголовки. На відстані 50 м ви зможете бачити тільки, що це аркуш паперу.
На відстані 500 м ви і цього не побачите. Це свідчить про те, що з досить
великої відстані цифровий 4К проектор забезпечуватиме таку саму якість
зображення, як і 2К проектор. Але є зворотний бік медалі – для глядачів,
які сидять досить близько до екрана, проектор 2К нестиме істотні обмеження.

ТЕ, ЩО ВИ БАЧИТЕ, ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ГОСТРОТИ ВАШОГО ЗОРУ

Ви можете змінити розміри екрана. Ви можете змінити відстань до нього.
Ви навіть можете змінити кількість пікселів. Але є одна річ, яку ви не можете змінити, – це гострота зору глядача. Компромісним стандартом хорошого зору вважається стандарт Snellen Fraction 20/20 (еталонна гострота зору – відповідає 60 пікселям на градус). Цей еталон використовувався
інженерами з обробки зображень впродовж десятиліть. Дехто стверджує,
що він занадто консервативний. Наприклад, фахівці японської національної телекомпанії NHK повідомили, що глядачі можуть розрізняти зображення з характеристиками 156 пікселів на градус, що передбачає гостроту
зору набагато більшу, ніж 20/20. Інші дослідники дотримуються протилежного підходу й рекомендують застосовувати більш вільний стандарт:
деталі, які люди можуть бачити «чітко», – 44 пікселі на градус – і це є найбільш невимушена рекомендація щодо гостроти зору.

PICTURE HEIGHT: ОДИНИЦЯ ВИМІРУ ВІДСТАНІ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ЗОБРАЖЕННЯ

Коли стандартна телевізійна система була вперше запущена в Північній
Америці, інженери припустили, що глядачі захочуть сидіти на достатній

відстані до окремих ліній сканування, які утворюють зображення, щоб
отримати візуально «безшовне», суцільне зображення. До існування пікселів інженери говорили про 60 горизонтальних ліній сканування на градус.
Таким чином вони отримали стандартну відстань перегляду –7,15 висоти
зображення (Picture Heights (PH)). Дослідження RCA і Philips Laboratories
визначили, що фактична відстань перегляду телевізора стандартної чіткості
становить приблизно 3 метри. Розмір екрана, який відповідає 7,15 PH на
цій відстань, становить 28 дюймів по діагоналі. Ці обчислення вплинули на
дизайн кінотеатрів. У 1940-х роках товариство інженерів Motion - Picture
(SMPE) розробило рекомендацію, що називається «правилом 2-6». Інженери запропонували проектувати зали для глядачів кінотеатрів так, щоб відстані від найближчих до екрана місць відповідала подвійній ширині зображення, а від далеких місць – у шість разів перевищувала ширину. У той час
використовувалася мінімальна відстань приблизно 2,67 PH. З 1940-х років
практично все в кінотеатрах було перетворено, зокрема й дизайн зали для
глядачів. У 1990-х роках поступово з'явилися ширші проекційні лінзи і сидіння почали «наближатися» до екрана. До 1994 року відстань, яка колись
вважалася мінімальною, уже стала близькою до максимуму. І товариство
інженерів SMPTE розробило Технічні настанови EG 18-1994, у яких рекомендувалося, щоб екран обмежував мінімальний горизонтальний кут
30 градусів для глядачів у задній частині зали – це відповідає відстані
3,45 PH. Цей стандарт «прожив» зовсім недовго і був визнаний неактуальним уже у 2003 році, з початком епохи будівництва зал для глядачів
«стадіонного типу», які ще більше наблизили глядачів до екрана. Тепер далекі ряди виявилися на відстані майже 3 PH, а найближчі – менше ніж 1 PH.

Архітектура сучасної глядацької зали. Вказана відстань перегляду в Picture Heights. Перший ряд
розташовано на відстані менше ніж 1 PH від екрана
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може забезпечити тільки половину потрібних 2220 пікселів.
Дефіцит 2К може створити дискомфорт для глядачів сучасних кінотеатрів.

Порогова відстань 44 пікселі на градус у великій залі на 298 місць

У цьому збільшеному зображенні показано ефекти «щаблин» і «екранних дверей» (проміжки між
пікселями), які стають видимими, коли ви сидите досить близько до цифрової проекції

На практичних відстанях перегляду будуть видимі недоліки такої проекції.
Ці обмеження можуть включати видимість окремих пікселів, що підриває
ілюзію реальності. «Щаблини» можуть додати небажану текстуру до діагональних ліній на картинці, а проміжки між пікселями можуть містити
тонку сітку чорних ліній по всьому зображенню. Для багатьох глядачів
стануть очевидні переваги проекції 4К.

ПОРІГ ВИДИМОСТІ ДЛЯ ПІКСЕЛІВ 2К

Попри те що обмеження 2К видно з відстані 1,5 PH, усе одно має бути
певна відстань, при якій проекція 2К задовольняє глядачів, забезпечуючи
прозору картинку. На цій пороговій відстані 4К не демонструє переваг.
При вільному стандарті 44 пікселі на градус порогова відстань становитиме 2,30 PH. Глядачі, що сидять ближче ніж 2,30 PH, можуть побачити переваги 4К. Глядачі, що сидять на відстані понад 2,30 PH, не помітять жодних
позитивних відмінностей. Хоча деякі дослідники припустили, що переваги 4К можна застосувати тільки до великих екранів, давайте розглянемо
невелику аудиторію на 104 місця. Якщо ви відступите на відстань 2,30 PH
у вибраній залі, то виявите, що лише глядачі в останніх трьох з восьми
рядів перебувають на відстані, що потенційно задовольняється проекцією
2К. Власники квитків у всіх інших рядах, що становить 63 % аудиторії, не
будуть задоволені 2К.
Використовуючи вільний стандарт – 44 пікселі на градус, проекція 2К не підходить для 63 % глядачів
навіть у цій невеликій залі на 104 місця

ВІДСТАНЬ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ І КУТ ОГЛЯДУ

Будь-яка задана відстань перегляду також дозволяє обчислити кут огляду,
у якому перебуває зображення. У вибраній залі передній ряд розташований на відстані приблизно 1 PH від екрана, а задній ряд – приблизно за
3 PH. Як показує практика, найбажанішими місцями для глядачів є місця,
розташовані на відстані приблизно 1,5 PH. На цій відстані вертикальний
кут огляду становить 37°.

СКІЛЬКИ ПІКСЕЛІВ ПОТРІБНО ГЛЯДАЧЕВІ?

Ми можемо помножити цей вертикальний кут огляду на кількість пікселів на
градус, щоб визначити кількість вертикальних пікселів, необхідних для створення чіткого зображення для глядача з хорошим зором. «Вільний» еталон
44 пікселі на градус помножимо на 37 градусів по вертикалі й отримаємо
1628 пікселів у вертикальній площині. Як це число співвідноситься з 2К?
Сучасні фільми мають «співвідношення сторін» 1,85:1 або 2,39:1. Проекція
2К – це зображення з розділенням 1080 пікселів по вертикалі, що на 34 % менше, ніж 1628 пікселів, які необхідні для створення «безшовного» зображення,
яке розрахували раніше. Звичайно, цей дефіцит 2К варіюється залежно від
відстані перегляду. Сядьте ближче, і дефіцит стає серйознішим. Сядьте далі,
і дефіцит у результаті зменшиться до нуля. Цей дефіцит також пов'язаний з
еталоном гостроти зору – використовуючи 60 пікселів на градус, проекція 2К

зображення. Респонденти також дали 4К вищі бали, ніж 2К, за усіма показниками, зокрема: «Я розповім про це своїм друзям», «За це варто платити більше» і «Я б усе віддав, щоб піти до кінотеатру, де пропонують таку
якість зображення».

Цей аналіз невеликої аудиторії спростовує теорію про те, що 4К підходить
лише для великих екранів. Крім того, аналогічний аналіз великої глядацької зали (298 місць) дає майже ідентичні результати. Поки глядачі сидять ближче, ніж поріг видимості, переваги 4К однаково очевидні як на
великих, так і на малих екранах.

4К І ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ

Дослідження фокус-груп підтверджує, що глядачі реально можуть побачити відмінність 4К. Глядачам кінотеатру було запропоновано фільми як у
2К, так і в 4К проекції, без уточнення технічних відмінностей між ними. І
респонденти послідовно давали 4К більше балів у кожному аспекті якості

НА ШЛЯХУ ДО БІЛЬШ ЗАХОПЛЮЮЧИХ РОЗВАГ

До 1950-х років кіно було в основному чорно-білим, з монофонічним звуком і співвідношенням сторін 1,33:1. Поява телебачення змусила кіно винаходити більш захоплюючі режими відтворення – колір, широкий екран, 3D
зображення, стереозвук і, нарешті, Dolby Atmos.
Кожне з цих досягнень кіно відповідало зростаючим можливостям телебачення – колір (1950-ті роки), стереофонічний звук (1980-ті роки), широкий
екран і цифровий об'ємний звук (1990-ті роки). Сьогодні телевізори, які стають все доступнішими, високим розділенням кидають виклик кінотеатру з
розділенням, яке певною мірою можна порівняти з 35-міліметровою плівкою. При пропорціях 1,85 2К проекція має таку саму кількість вертикальних
пікселів, що й HDTV, і всього на 4,1% більше горизонтальних пікселів.

При проектуванні контенту із співвідношенням сторін 1,85 2К забезпечує тільки на 4,1 % більше
пікселів, ніж HDTV зі співвідношенням 1,78

Простіше кажучи, 2К недостатньо для того, щоб кінотеатр помітно перевершував HDTV. Видимі пікселі, «щаблини», нерівні контури й ефект «екранних дверей» нікому не потрібні, коли можна насолоджуватися чудовим зображенням майже такого ж розділення у себе вдома. І незалежно від того,
скільки коштує проектор 2К, у найближчому майбутньому він, безумовно,
дешевшатиме, оскільки студії все частіше випускають фільми в 4К форматі.
Інвестиції в проекцію цифрового кіно з 2К – це крок проти проекції 4К,
яка швидко завоювала підтримку серед студій і виробників, що займаються
цифровим кіноустаткуванням.
Як і колір, широкоекранний режим, стереофонічний і об'ємний звук, 4К є
черговою величезною перевагою кінотеатру перед «домашніми кінотехнологіями». 4К має відчутні переваги як для великих, так і для малих екранів.
Для 3D фільмів 4К одночасно проектує зображення для лівого й правого
ока, усуваючи трифазне зображення. Проектор 4К легко масштабується,
дозволяючи транслювати 4К, 2К, HD та інший цифровий контент. Фактично він покращує і відтворення матеріалу 2К. Вибір між проекціями 2К і 4К
– це вибір між обмеженням себе короткостроковим рішенням і максимізацією ефективності на довгі роки в майбутньому.
@REALMUSICLTD.KINO
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– Тетяно, Ви закінчили медичний інститут, а знайшли своє ідеальне
місце в кулінарії. З чого все починалося?
– Ніхто ніколи не вчив мене готувати: мама не мала на це часу, а я – бажання. Звикла, що на сніданок у моїй сім'ї були вареники трьох видів, а на
обід – 5 страв, і я була впевнена, що впораюся з готуванням без проблем.
Але я завжди була перфекціоністкою, до того ж пихатою. Тому, вийшовши
заміж у 19 років, вирішила одразу стати ідеальною господинею. Як зараз
пам'ятаю, чоловік, спробувавши мій перший кулінарний шедевр – гречку
і курку, запечені в духовці, сказав: «Давай поки що готувати буду я!». Я не
образилася, але того ж дня купила кулінарну книгу.
Я родом з України, а там готують усі й рецептами діляться із задоволенням. Вчилася я в медичному інституті, мої студентські часи навчили готувати не те, що хотіли, а з того, що було. Тому рецептів «з нічого» у мене
було досить. І зараз ще ними користуюся!

ТЕТЯНА
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– Коли дивишся Ваші передачі й читаєш рецепти, відчуваєш наповненість енергією й позитивом. Здається, що на Вашій кухні панує пристрасть і є якась магія...
– Я не кухар, я просто дуже люблю готувати, відчуваю спеції, люблю творити, а ще більше люблю годувати. Так вийшло, що кухня зайняла весь мій
простір. Похід на ринок я ніколи не проміняю на шопінг. Перед кожною
подорожжю насамперед я з'ясовую, де розташований міський базар. Я люблю відчувати країну за смаком і запахом. Морепродукти Іспанії, італійські сири, океанічні водорості викликають у мене дитячий захват.
Моє завдання – знаходити щось нове й цікаве, використавши при цьому
давно звичні й знайомі всім продукти, сприймати світ по-новому, кожного
разу бачити нові відблиски й півтони. Чим складніша тема страви, чим
більше задіяно «персонажів», тим цікавішою є наша розповідь, в основі
якої лежить тепло наших рук, що створюють кожну композицію. І нехай
мої витвори будуть недовговічні, я вдосталь насолоджуюся процесом
створення кожної окремої страви й розкриваю всі тонкощі кожного окремого продукту, при цьому сполучаючи та змішуючи смаки, як художник
змішує свою неповторну палітру. Люблю готувати страви різних країн:
України – за її колорит і смак дитинства, Італії – за легкість і невимушеність, Мексики – за різкість і гостроту. Моя окрема історія – торти. Намагаюся робити їх знайомим людям, оскільки для мене дуже важливо відчувати їхній настрій і уловлювати бажання, дивувати й захоплювати їх. Діти
мені часто пишуть самі й розповідають свої таємні бажання і, звичайно,
у секреті від батьків умовляють додати більше шоколаду (посміхається).
Особлива майстерність і відповідальність – весільні торти. Зробити так,
щоб наречені побачили в торті всі свої бажання, порадувати гостей смаком і перевершити всі очікування! Я вирішила вражати публіку, збираючи
торт при них. Ніколи не бачила нічого подібного, тому перший мій торт,
який вибудовувався у вежу на очах гостей, був для мене викликом. Але
все вийшло! Зараз я роблю цей шедевр набагато впевненіше, але все одно
кожного разу хвилююся, виходжу до гостей, як на прем'єру в театрі.
– Як Ви потрапили в телевізійні проекти?
– Як пристрасний фанат кулінарії, я часто дивлюся передачі про їжу. Іноді
це потішно, іноді нудно, а частіше дуже пізнавально. З величезним задоволенням не раз чаклувала на телевізійних кухнях України і Росії, розкриваючи секрети угорських страв.

Масштабне кулінарне реаліті-шоу, що здобуло популярність серед глядачів у всьому світі вже кілька років тому, тепер дісталося й Угорщини. Я
давно відкрила для себе «Майстер Шеф», і вже ніяк не могла уявити себе
в ролі учасника, що долає перешкоди для того, щоб на кухонному столі
з'явився хитромудрий шедевр.
Готувати я любила завжди. Причому чим цікавіше й складніше приготована страва, тим більше задоволення я отримую. Адже кожен з нас в душі
дизайнер своєї квартири, шеф-кухар на своїй кухні, свій особистий стиліст і візажист. Я дуже люблю спостерігати за тим, як гості вже з порога
намагаються вгадати сьогоднішнє меню, як мої домашні юрбляться біля
холодильника з надією добути там найласіший шматочок.
Загалом, я звикла робити все з любов'ю і задоволенням. Коли мої діти почали мені натякати, що я була б крутим гравцем шоу, – сміялася. Коли мені
подзвонили й запропонували пройти три кастинги – напружилася. Коли
прочитала графік зйомок – здригнулася. І тільки слова чоловіка: «Я впевнений, ти впораєшся, а ми у всьому тебе підтримаємо», – змусили мене
зробити перший крок.
У кулінарії існує правило трьох «С»: справжнім кухарем вважається лише
той, хто може приготувати салат, соус, суп. У мене цих літер значно більше, тому у своїй здатності приготувати торт з кабачка я не сумнівалася.
Якби тоді я знала, скільки ще перемог і провалів чекає мене попереду, які
інтриги відбуваються між учасниками, наскільки думка журі розходиться
з твоїми очікуваннями! Але, як співається: «Фарш неможливо провернути
назад».
Я вийшла у фінал. Я не стала переможцем, але, звичайно, для своїх близьких я герой! Не знаю, чи погодилася б я ще раз пройти цей шлях, напевно
– ні. «Майстер Шеф» – це не лише боротьба майстерних кулінарів, але й
боротьба характерів і думок. Стільки критики я не чула за все життя, у
такій напрузі не працювала ніколи, але неодноразова похвала шефа давала сили йти далі. Не вчивши професійно ази кухарського мистецтва,
теорію кулінарії і хімічних процесів, дуже складно було готувати нарівні з
кухарями. Але працюючи поруч, я навчилася багатьом прийомам «профі»
кухні, про які мала лише віддалене уявлення.
Як людина досить уважна до деталей і жадібна до навчання, корисну для
себе інформацію я записувала, замальовувала, запам'ятовувала й тепер з
величезним задоволенням використовую на своїй кухні. Я стала сміливіше експериментувати й довіряти своїй інтуїції. Можу за запахом визначити, чи готова страва, гру солі й цукру відчуваю на око, з непоєднуваних
продуктів створити кулінарний шедевр – тепер моє улюблене заняття!
Наступного року в програму «Майстер Шеф» я вже повернулася кондитером! Запропонувала учасникам відтворити три моїх улюблених торти
– лимонний, червоний оксамит і, звичайно, наш український медовий.
Спостерігаючи за їхньою роботою, я переживала за всіх і за кожного окремо. Скажу вам, бути по інший бік куліс – набагато приємніше, але також
хвилююче.
– У Вас є улюблені фільми про їжу, які Вас надихають?
–Моїм улюбленим, як не дивно, є мультфільм «Рататуй». Я і сама нагадую
головного персонажа: у мене все літає, шипить, б'ється. Також мені подобається «Прянощі та пристрасті» – мила любовна історія про те, що кухня
– це ціле життя, одночасно може бути місцем для війни і миру, примиряти
цілі культури на фоні найкрасивіших страв та гастрономічних традицій.
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ЗГАДАЙТЕ, ЯКУ КІЛЬКІСТЬ ФІЛЬМІВ, СЕРІАЛІВ, КНИГ ПРИСВЯЧЕНО ПРИГОТУВАННЮ ЇЖІ. ЦЕЙ ПРОЦЕС – ЦІЛЕ МИСТЕЦТВО. УСІ РОЗМОВИ –
НАВКОЛО ІНГРЕДІЄНТІВ, СПЕЦІЙ, СЕКРЕТНИХ РЕЦЕПТІВ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ З ПОКОЛІННЯ В ПОКОЛІННЯ. КУЛІНАРНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЗАЧАРОВУЄ,
ЦЕ ОСОБЛИВИЙ ДАР, А ЯКЩО ГОЛОВНА ГЕРОЇНЯ ЕНЕРГІЙНА, КРЕАТИВНА І СТВОРЮЄ ВЛАСНІ СЦЕНАРІЇ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ, ТО НА ЕКРАНІ
(ЧИТАЙТЕ КУХНІ) З'ЯВЛЯЄТЬСЯ МАГІЯ. ІСКРИ В ПОВІТРІ, ПРИСТРАСТЬ І ПОСТІЙНИЙ ПОШУК НОВОГО – ПОЄДНУВАНОГО І НЕ ДУЖЕ, ЛЮБОВ ДО
ЕКСПЕРИМЕНТІВ ДАЮТЬ БЕЗДОГАННИЙ, СМАЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. ДЛЯ УСІХ НЕБАЙДУЖИХ ДО КУХАРСТВА МИ НАПИСАЛИ ІСТОРІЮ ПРО УКРАЇНКУ,
ЯКА ЖИВЕ В УГОРЩИНІ, З УСІЄЮ ДУШЕЮ ВІДДАЄТЬСЯ КУЛІНАРІЇ, ГОТУЄ ТІЛЬКИ З ГАРНИМ НАСТРОЄМ, ЗА ЯКОЮ МОЖНА СПОСТЕРІГАТИ
ГОДИНАМИ, НАДИХАТИСЯ Й ЗАРЯДЖАТИСЯ ЇЇ ЕНЕРГІЄЮ – ФІНАЛІСТКУ Й КОНДИТЕРА УГОРСЬКОЇ ВЕРСІЇ «МАЙСТЕР ШЕФ» ТЕТЯНУ ГЕЛБ.
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но, не все й не завжди, але я отримувала задоволення і, хочу сказати, що
без підтримки сім'ї я б навряд чи це зробила. Моя книга вийде угорською
й російською, а надалі перекладемо й українською.
Що відрізняє «Палітру рецептів» – вона з душею. Я щиро вірю, що будьяка людина може перетворити своє захоплення на гордість, яка радуватиме її щодня.
А ще так сталося, що я дуже захопилася молекулярною кухнею, у якій використовують масу хімічних інгредієнтів, створюючи неповторні текстури
й кольори. Але чомусь гості мої почали сумувати на моїй кухні, де все красиво, оригінально, але… звичну ж їжу ніхто не відміняв. У своїй книзі я
ділюся навичками, як можна приготувати звичайні котлети, використавши все те, що є в кожної господині на кухні, але подати їх з молекулярними прикрасами, причому без особливих зусиль і за допомогою звичайних
продуктів. Це як улюблений плед, але з дуже вишуканою родзинкою.

Дуже мотивуюча стрічка «Шеф Адам Джонс» – про те, що кожен може помилятися і як важливо створити сильну команду. Їжа показана тут як мистецтво, мистецтво створення кулінарних шедеврів і образів.
І дуже практичний фільм «Дівчата» (посміхається), адже героїня навчає
глядача, як приготувати 30 страв з картоплі. Пам'ятаєте, картопля смажена, пюре, зрази, деруни…
Сама я неодноразово намагалася приготувати за рецептом з фільму. Це
моя пристрасть – якщо я бачу те, чого не куштувала, тут же починаю пошуки рецептів, інгредієнтів, біжу за продуктами. Шкода, що ринки вночі
не працюють! З моїм молодшим сином готували рататуй. Серіал «Кухня»
дивилася особливо уважно. І навіть одного разу на «Майстер Шефі» мене
врятував персонаж серіалу Баринов. Мені дісталися обрізки кролика –
вийшло шикарне фрикасе.
– Книга – Ваш новий проект. Поділіться емоціями, як вона створювалася.
– Коли вийде у світ цей журнал, моя книга вже стоятиме на полицях. Свою
«Палітру рецептів» я почала писати для своїх дітей і онуків. Але чоловік,
який вірить у мене більше, ніж увесь світ, умовив прискорити крок. Писала
її я довго, тому що все робила сама – готувала, фотографувала, записувала.
Не можу сказати, що було складно, радше захоплююче. Виходило, звичай-

@gelbtatyana

ТЕТЯНА ГЕЛБ
Українка за походженням, живе в Будапешті понад 10 років. Хобі й пристрасть її життя – кулінарія. Вона любить годувати друзів і сім'ю, експериментувати з кухнями різних країн і створювати свої авторські рецепти. У грудні 2018 р. вийшла її книга «Палітра рецептів», також Тетяна веде свій сайт «Танго зі
сковорідками» (www.taniagelb.com), де ділиться тільки перевіреними рецептами, є експертом у кулінарних телепрограмах, бере участь у кулінарних шоу
на угорських та російських каналах: «Майстер Шеф», «Час обідати» з Наталею Корольовою та Олександром Олешком, «Смачно» з Оксаною Сташенко,
Володимиром Березіним, Олександром Морозовим, «Поїдемо поїмо» з Джоном Уореном, «Рецепти Шинкаря» з Михайлом Романовим, «Пікнік на дачі»
та інших.
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Мабуть, немає людини, яка б була зовсім байдужа до мистецтва. У
всіх нас бувають такі дні, коли накочує напад натхнення. Хочеться
змахнути пензликом і створити що-небудь такенне, прекрасне! У
мене такі напади трапляються із завидною регулярністю. Тож і прийшла в голову думка поєднати корисне і приємне. І зробити це для
себе і своєї сім'ї, а ще для друзів, а ще для бабусі.
Давайте малювати на кухні, давайте разом створювати картини, які
відбивають почуття й надають смаку вже в книзі. Зізнаюся, малюю
я гірше, ніж готую, напевно, тому, що готувала завжди, а малювати тільки вчуся. Наші страви, як і картини, будуть ліричними, романтичними, епічними, а головне – різноплановими. Саме тому я
не вибрала якусь певну тематику або кухню окремо взятої країни, а
намагалася додати нових фарб у вже знайомі нам рецепти. Звичних
щів і смаженої картоплі Ви тут не знайдете, але, запевняю, все буде
дуже смачно, яскраво і – головне! – натурально. У нашій палітрі ми
не використовуватимемо харчових барвників, при цьому гра фарб
тішитиме око, а тарілка слугуватиме полотном. Ми створимо невеликі етюди, прості, але красиві ескізи, смачні натюрморти й навіть
дитячі малюнки.
І ще, моя книга для тих, хто боїться втілювати в життя найсміливіші
мрії. Вона не написана на одному подиху, тому що все зроблено однією людиною на одній кухні. Увечері я писала рецепт, уранці їхала
на ринок, закуповувавши не зовсім ті продукти, які планувала, потім
готувала, компонувала на тарілці, фотографувала. Увечері розуміла,
що не все вийшло, переписувала, уранці все повторювалося...
Я не кухар, я просто дуже люблю кухню, відчуваю спеції, люблю творити, а ще більше люблю годувати. Мої друзі говорять, що в мене
непогано виходить.
Я не фотограф, просто я зрозуміла, що ніхто не примчить до мене
додому о другій ночі, щоб зняти те, що прийшло мені в голову саме
зараз.
Я не письменник, просто розумію, що мої слова й думки мають бути
написані мною, а не професіоналом, для того, щоб усе було просто й
зрозуміло.
Тому, сподіваюся, я зможу надихнути вас на приготування звичних
страв у новому кольорі. Просто любіть і живіть у світі, який намалюєте самі. І все у Вас вийде!!!
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ЧАС ЗУСТРІЧІ
ЧАС ШВИДКИХ ТЕХНОЛОГІЙ, СТРІМКИХ ЗМІН І ПОСТІЙНИХ
ІННОВАЦІЙ СТАВИТЬ ВИСОКУ ПЛАНКУ Й СТВОРЮЄ ЗАПИТ
НА ІДЕАЛЬНУ КАРТИНКУ СВІТУ ТА ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ
В ЦЬОМУ СВІТІ. З ЕКРАНІВ ТЕЛЕВІЗОРІВ, КІНОТЕАТРІВ,
ОБКЛАДИНОК ГЛЯНЦЕВИХ ЖУРНАЛІВ НА НАС ДИВЛЯТЬСЯ
КРАСИВІ, ЗДОРОВІ ЛЮДИ Й БАГАТО ХТО ІЗ ЗАЗДРІСТЮ
ГОВОРИТЬ, ЩО НЕМОЖЛИВО МАТИ ТАКИЙ ВИГЛЯД. АЛЕ
МИ ЗНАЙШЛИ ЛЮДИНУ, ЯКА ТОЧНО ЗНАЄ, ЯК ДОБИТИСЯ
ПРАКТИЧНО ІДЕАЛЬНОЇ ЗОВНІШНОСТІ, ПРИ ЦЬОМУ НЕ
ВИСНАЖУЮЧИ СЕБЕ НЕСКІНЧЕННИМИ ДІЄТАМИ, ФІЗИЧНИМИ
НАВАНТАЖЕННЯМИ Й НЕ ЗАГАНЯЮЧИ ОРГАНІЗМ У ЖОРСТКІ
РАМКИ. ЦЕ ЛЮДМИЛА ГОНЧАРОВА – ЛІКАР ДІЄТОЛОГІМУНОЛОГ, А ЩЕ АВТОР МЕТОДИКИ З ПРИРОДНОГО
ОМОЛОДЖЕННЯ. ЛЮДМИЛА РОЗПОВІЛА VGL CINEMA ПРО
СВОЮ КЛІНІКУ «ЛАБОРАТОРІЯ ОМОЛОДЖЕННЯ», СУЧАСНУ
МЕДИЦИНУ Й НЕОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ ЗА
ЯКІСНОГО НАУКОВОГО ПІДХОДУ.

ЛІКАР ЛЮДМИЛА ГОНЧАРОВА:
«СИНЕРГІЯ ВАШОГО БАЖАННЯ ЗМІНИТИ СЕБЕ Й МОЇХ
ЗНАНЬ ДАЄ ПРИГОЛОМШЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ»
– Людмило, у чому суть медичного підходу до проблеми зайвої ваги?
– Сучасна медицина має величезний потенціал – для кожної людини індивідуально можливо з'єднати два ключові параметри: генетику і здоров'я. При цьому абсолютно не обов'язково сидіти на виснажливих дієтах. Адже всім відома їх зворотна
сторона – стрімкий набір ваги після припинення дієти, погіршення показників здоров'я та якості життя. Такі пацієнти після невдалих спроб приходять до нас практично щодня. А мені, як фахівцеві, боляче й неприємно через своїх колег. Справді,
інформації про медичний підхід до проблеми дуже мало, її практично немає. Так,
вона складна для того, щоб її перевіряти й глибоко вникати, але ж хто як не лікарі
повинні використовувати всі методи й знання, які дає нам сучасна медицина.
Сьогодні не потрібно сидіти на дієтах, мучити себе голодуванням, пити різні бади,
вдаватися до чищень та інших виснажливих методів. Адже все це може призводити до серйозних порушень у роботі організму – дисбалансу гормонального фону,
безпліддя, онкологічних і серцево-судинних захворювань. Серйозних загроз можна уникнути за допомогою вивчення генетики захворювання. Поясню на простому
прикладі, як розвивається медицина з погляду генетики продукту: людині не можна
їсти спецію – чорний перець, але вона регулярно її включає у свою їжу, у результаті
всі продукти, які вона вживає разом з перцем, не засвоюються й починаються процеси, що викликають хронічні захворювання: ревматоїдний артрит, подагру, онкологію, цукровий діабет тощо.

– Що таке генетичне харчування?
– Є такі захворювання, які передаються безпосередньо від бабусь і дідусів. Наприклад, ми бачимо, що в пацієнта схильність до атеросклерозу, варикозного розширення вен, інсульту, інфаркту на генетичному рівні жирово-вуглеводного обміну.
Якщо зробити генетичний аналіз на продукти маленькій дитині й відповідно до
результату змінити її тип харчування, то її схильність до захворювань теж зміниться. Але змінити – це найголовніше! Адже традиційно діти й бабусі в межах однієї
сім'ї їдять однаково. Захворювання поступово «молодіють», таким чином хвороби,
які виникають в онука вже зараз, спостерігалися в його бабусі тільки в 60 років. І
тут важливо розуміти, що імунітет знижується з покоління в покоління. У рамках
медичного підходу ми маємо можливість у маленької дитини перебудувати її генетику, тому що завдяки нормалізації харчування ми відновлюємо структуру її ДНК.
Тобто правило незмінне: чим раніше людина звертається, тим краще. Результати
генетичного аналізу дають можливість зосередитися на тому, що ми в силах відновити. Усе дуже індивідуально: у деяких випадках людині не можна один продукт, а
іноді не можна десять чи навіть дев’яносто продуктів тощо. Ми робимо аналіз на
272 продукти по одній панелі й 264 по іншій. І звичайно ж, тільки після отримання
результатів цих аналізів ми бачимо проблематику. Тому аналізи відграють ключову
роль для того, щоб розписати індивідуальну методику.

– Що означає керувати собою?
– Дехто приходить і каже: «Дайте мені меню». Я говорю: «Я не даю меню». Чую у
відповідь здивоване: «Як Ви не даєте меню?». Я б створювала меню, якби це допомагало, але в людини є власне внутрішнє розуміння, як вона повинна харчуватися.
Не може людина виконувати будь-яку чужу волю більше двох тижнів, навіть якщо
це буде прекрасний лікар, якому ви довіряєте. Два тижні, і мозок відмовляється це
виконувати. Чому? Та тому що ми не порадилися з тим, хто це виконує, ми не пояснили мозку, чому він повинен це робити. Це як милостиня – ти дав людині гроші,
вони закінчилися. А, щоб дійсно допомогти, її потрібно навчити заробляти гроші. Я
навчаю методики: як це робити, як заробляти, як ваш організм працює, за рахунок
чого, як він функціонує, чому ці процеси саме так відбуваються. Я пропоную прості
правила, які ви будете виконувати щодня, у вас все легко виходитиме й результати
будуть очевидні. Ви будите худнути на два-три кілограми щодня, матимете кращий
вигляд, частіше милуватиметеся собою перед дзеркалом. І – що дуже важливо! – за
дев'ять років роботи за цим методом абсолютно всі пацієнти отримали позитивний
результат.
– Майже всі дієти розпочинаються з паніки, організм включає режим збереження й накопичення, і, як наслідок, люди бояться приходити до дієтологів. У Вашому методі немає стресу і обмежень, розкажіть, як відбувається увесь процес?
– Пацієнт приходить на первинну консультацію, і ми спілкуємося. Я детально його
опитую для того, щоб скласти список аналізів, які б нам показали, у чому причина.
За їх результатами ми вже бачимо картину подій: що пацієнт накопив по кардіології, по ШКТ, а також анатомічні особливості. Ці знання вкрай важливі для того, щоб
людина розуміла, як їй жити, як спілкуватися із собою в повсякденному житті. Тут
я обов’язково пояснюю: якщо ми не знаємо законів – це не означає, що законів не
існує й ми позбавляємося відповідальності.
Дивіться, є органи, вони працюють, у них є певне завдання й вони його в будь-якому випадку виконують. Якщо в них немає можливості виконувати, вони не працюють, і тоді людина бачить ці прояви у вигляді захворювань, іноді з летальним
кінцем. Людина повинна знати про це. І тоді ми можемо позбавитися будь-чого,
починаючи від головних болів і закінчуючи онкологією. Питання тільки в часовому проміжку, за який час можна цього досягнути. І тільки отримавши результати
аналізів, я можу визначити, що від цього ми позбавимося через три роки, а з цим
упораємося за три місяці.
Якщо пацієнт вирішує зайнятися собою й починає діяти, то зміни видно кожного дня. Через місяць це вже абсолютно інша людина, яка нормально їсть тричі на
день, п'є достатню кількість води – і все. Єдине завдання пацієнта – це нагодувати свої органи, інакше організм живитиметься за рахунок еластину й колагену й
помилково думатиме, що він може живитися за рахунок жирових відкладів. Але
жирові відклади – це не що інше як токсини, а токсинами живитися неможливо.
Усе, що організм не встигає засвоїти, він складає в жирове депо, у жирову клітину, і
вона просто збільшується в об'ємі. До того ж кожен кілограм жиру – це величезна
кількість капілярів. І всі ці додаткові кровоносні судини потрібно «обслуговувати»,
тож маємо колосальне навантаження на серце. Тому гіпертонічний стан у людей з
надмірною вагою – це нормально і закономірно, інакше як організм може обслуговувати всі ці запаси?
Розповім ще про один захисний механізм організму. По судинах рухається «погана»
кров, окислена, з надлишком вуглеводів, жирів, білків, і вони втрачають свою еластичність, адже «кисла» кров їх роз'їдає. У таких умовах, за аналогією із залізними
трубами, наші капіляри теж рвуться. Запускається захисний режим – організм виділяє спеціальні тромбоцити для залагодження розривів, виділяється холестерин
як «латка» для судин. І всі ці зміни – норма для людини, у якої йде судинне запалення по всьому організму. Ця людина перебуває в пограничному стані, постійно.
Але проблема лежить не лише в надмірній вазі, людина може бути і стрункою, але
інтоксикація в її організмі наявна в м'язовій системі та сполучній тканині.
Тому перший крок – це аналізи, які нам показують, де нагромаджуються токсини,
які тканини найбільше страждають. Ми дивимося, де і як усі накопичення розкладені по полицях: імунітет, токсини, бактерії, віруси, паразити. Цей спектр аналізів
для нас робить Київський державний медичний університет ім. Богомольця. І після
правильного індивідуального підходу, що відповідає результатам аналізів, пацієнт
приходить із зворотним зв'язком: «Ви знаєте, я краще засинаю, краще сплю, краще
прокидаюся, я активний і мені так добре».
– Як діяти далі?
– Коли клієнт сам розібрався зі своїм організмом, він просто починає дотримуватися інструкції, йому видається конструктор. Тобто тут завдання в чому? Ми даємо

ЛЮДМИЛА ГОНЧАРОВА – лікар-дієтолог, імунолог, генетик.
Засновниця «Лабораторії омолодження», двократний переможець
телевізійного проекту «Битви дієтологів» на каналі СТБ (2016 і
2017 рр.), експерт різноманітних програм на телеканалах «Україна»,
«Інтер», «1+1». Людмила – автор унікальної методики природного омолодження й оздоровлення, професіонал у галузі дієтології з
18-річним досвідом.

йому набір продуктів і з чим вони поєднуються. У деяких випадках ми розписуємо
їжу за часом – сніданки, обіди й вечері. А іноді ми просто складаємо список: це можна їсти у будь-який час, головне з періодичністю 4-5 годин тощо. За такого підходу
завжди існує вибір і найголовнішим питанням є: «Що мені коханому хочеться?».
У цьому – запорука успіху. Людина не заганяє себе в рамки. Правильно підібрані
продукти дають радість і насолоду. Людина починає їсти, і в неї «прокидається»
центральна нервова система, яка до цього була в стані інтоксикації.
Дивовижні процеси відбуваються у моїх клієнтів: змінюється якість життя, вони починають швидше приймати правильні рішення, швидше рухаються до поставленої
мети, зростає добробут. Тому що вони елементарно починають швидше мислити.
Мій метод можна назвати насамперед омолодження й поліпшення якості життя.
– А який стан справа у Європі з таким генетичним медичним підходом?
– У різних європейських лабораторіях є спектр аналізів, якими ми користуємося.
Мені бувають потрібні нюанси, якісь речі, які я сполучаю в аналізах, щоб краще побачити перехресні реакції. Деякі зарубіжні клініки використовують генетичний підхід,
але в них інша мета – прибрати симптоми або вилікувати конкретне захворювання,
але зовсім не омолодження. Простіше кажучи, була алергія – немає алергії. Якісні параметри, безумовно, є, вони працюють, але вони не комплексні.Наприклад, є аналіз,
виконали за ним рекомендації, прибрали продукт з раціону, але є маса підводних каменів, якими комплексно ніхто не займається. Що важливо для наших пацієнтів: у
Європі абсолютно інший порядок цін, інший підхід, і результат ніхто не гарантує. Як
правило, призначають імуностимулятори, які взагалі не підходять пацієнтові, або починають стимулювати не тими препаратами, які йому можна. Тільки з урахуванням
генетичного аналізу можна правильно підібрати імуностимулятори.
– Розкажіть про Вашу роботу консультанта-дієтолога в телевізійних проектах.
– Я працювала в багатьох телевізійних проектах по обидва боки екрана: як учасник і переможець «Битви дієтологів» і як консультант зі здорового харчування в
проектах «Від пацанки до панянки», «Все буде добре» та ін. Особливість у тому,
що героя необхідно вивчити (його спосіб життя, оточення) і задіяти всіх навкруги,
щоб працювали на благо цього персонажа. Необхідно зрозуміти, що йому важливо, що саме йому запропонувати, щоб йому було комфортно. І при цьому потрібен
оперативний видимий результат. Бувають дуже складні випадки. Наприклад, в одному проекті ми стикалися з людиною – 200 кг! Це біль і страждання, і ти берешся і
домагаєшся результату. Продюсери не завжди раді таким комплексним підходам, з
аналізами тощо, але є рішення і воно працює. А це головне.

ОСОБИСТИЙ ДОСВІД
Я сама алергік і перенесла серйозне захворювання. І, як ніхто, знаю,
що це таке, коли тебе ніхто не розуміє. Лікарі відмовляються взагалі
розуміти, що з тобою, про що йде мова. Річ у тому, що при стандартному
наборі діагностики ми просто не здатні побачити захворювання. Тому
з генетичним підходом ми робимо цілий спектр аналізів, абсолютно
різних. Ми підбираємо тільки те, що потрібно, й індивідуально. Пацієнт
відразу бачить, як це працює, і отримує якісний, видимий результат. Так
і з'явилася моя авторська методика генетичного омолодження.

Висновки
Для того щоб одужати й досягти результату, необхідно просто дотримуватися трьох
правила, три дії в день і одна стандартна й обов'язкова – поїть себе водою. Не треба
ставити собі запитання, любите ви себе чи ні, просто почніть дотримуватися інструкції. На запитання, як ви ставитеся до себе, ми зможемо відповісти вже через
місяць. Не потрібно їсти п'ять раз на день, це помилкова думка, стара методика,
придумана в 60-70-х роках для лікування анорексії та інших психічних розладів,
пов'язаних з харчуванням. Це схема, яка потрібна, щоб вивести пацієнта з передсмертного стану. Моя авторська методика омолодження ґрунтується на абсолютно
протилежних механізмах. І не обов'язково мати зайву вагу, щоб звертатися в «Лабораторію омолодження», але обов'язковим є бажання змінити себе на краще. Усі ми,
незалежно від віку й положення, хочемо бути красивими, здоровими і схожими на
кіно- та телезірок. А для багатьох, особливо для публічних людей, привабливий зовнішній вигляд – це неодмінний складник їх успіху. Приходьте до нас в «Лабараторію
омолодження», і ми поговоримо, як стати зіркою у власному житті.

www.genetics.ludmila-goncharova.com
@dr.goncharovalv
@doctor_goncharova/
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Воно може любити.
Може страждати... Може хворіти...
Та не дай йому зупинитись!

Діагностика та лікування
серцево-судинних захворювань

• коронарографія
• стентування судин серця
м. Дніпро, пр. О. Поля, 141а, тел. +38 (0562) 305-305
www. medicalplaza.ua

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
Останнім часом ситуація із серцево-судинними захворюваннями в Україні дуже насторожує. Вони є лідерами серед причин втрати соціальної
активності, можливості працювати й радіти життю.
До групи підвищеного ризику відносять пацієнтів старше 50 років, однак
все частіше інфаркти, інсульти, атеросклероз, ішемічну хворобу серця
виявляють і в більш ранньому віці.
«Профілактика досить банальна, проста і дійова: ми просто повинні усунути фактори ризику. Немає причини – немає наслідку», – говорить лікар-кардіолог Володимир Михайлович Гінзбург.
Можливі причини захворювань:
• Спадковість – вона передбачає схильність на рівні генів.
• Куріння – підвищує ризик розвитку інфаркту міокарда. Продукти,
які з кожною сигаретою потрапляють у кровотік, ушкоджують внутрішню вистілку судин.
• Підвищений рівень холестерину.
• Стрес.
• Підвищений рівень глюкози.
• Ожиріння й малорухливий спосіб життя.
Насамперед мова йде про захворювання, пов’язані з атеросклеротичним
ураженням судин. Саме ця проблема і є основною причиною смертності
та інвалідизації.
Негативні зміни в структурі внутрішніх судинних стінок (утворення
атеросклеротичних бляшок) погано піддаються стандартному лікуванню, провокуючи звуження судин та розвиток захворювань серця. На
початковому етапі патологія майже не викликає негативних відчуттів.
Але після закриття просвітів більше ніж на 50% відбувається порушення
функцій вен або артерій.
На сьогодні одним з найкращих методів лікування різних форм ішемічної хвороби є стентування коронарних судин серця. Воно призначене

Medical Plaza (м. Дніпро) – приватний багатопрофільний
медичний центр, який має Сертифікат Міжнародної системи
Менеджменту Якості ISO 9001:2015 (4.01.2017 р.)
і найвищу акредитаційну категорію (квітень 2017 р.).

для відновлення просвіту коронарних артерій у місцях звуження атеросклеротичними бляшками за допомогою спеціальних розширювачів
– коронарних стентів. Таким чином можна надійно й повноцінно відновити нормальний кровообіг у серці.
Фахівці відділення серцево-судинної хірургії МЦ Medical Plaza володіють усіма тонкощами стентування вен, різних видів артерій (серед яких
коронарні, сонні, стегнові та ін.). У клініці використовують як звичайні
стенти, призначені тільки для розширення просвіту судин, так і стенти з
покриттям, що може медикаментозно впливати на уражену судину, запобігаючи повторній появі симптомів на тривалий термін.
Усі пацієнти після консультації кардіолога проходять обстеження на
сучасному рівні, зокрема ЕхоКГ-дослідження, КТ-дослідження (за показаннями), коронарографію, навантажувальні проби для діагностики
ІХС. У разі потреби отримують консультації фахівців інших профілів.
Коронарографія – це діагностичне обстеження артерій серця. Суть його
полягає в тому, що під місцевою анестезією на руці робиться прокол.
Лікарі заводять в артерії, які живлять серце, тонкий катетер і вводять
контрастну речовину. Таким чином шукають «бляшки». «Якщо вони є –
віддаємо пацієнта на відкриту кардіохірургію. А якщо їх всього одна чи
дві – переходимо до стентування. Змінюючи інструменти, ми проходимо
«через бляшки» і практично оперуємо серце через прокол на руці», – розповів кардіохірург Костянтин Миколайович Хацько.
Можливості відділення ендоваскулярної хірургії дозволяють проводити
повноцінне й вичерпне обстеження в мінімальні терміни, скорочуючи
час госпіталізації. Операційна оснащена сучасним обладнанням. Після
планової консультації пацієнтам пропонується оптимальний варіант лікування, включаючи передопераційну підготовку, саму операцію й післяопераційне лікування сучасними препаратами й методами з можливістю подальшого курсу реабілітації. У палатах відділення забезпечений
високий рівень комфорту, що істотно підвищує ефективність медичної
допомоги та створює оптимальні умови для одужання. Усі палати обладнані телевізорами, індивідуальними душовими кабінами, консолями
з можливістю постійного моніторування ЕКГ, артеріального тиску, температури тіла, функції дихання, а також кнопкою виклику медичного
персоналу.
Бережіть своє серце! Не чекайте, доки стане запізно! Звертайтесь по
допомогу в Medical Plaza своєчасно.
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BB IDEAL SKIN

ПЕРЕВАГИ ПРОЦЕДУРИ:
• ВИРІВНЮЄ ТОН ШКІРИ;
• УСУВАЄ ПІГМЕНТАЦІЮ;
• ПОМ'ЯКШУЄ ВИДИМІСТЬ
ВЕСНЯНОК;
• ПРИХОВУЄ ДРІБНІ ДЕФЕКТИ;
• РОЗГЛАДЖУЄ МІМІЧНІ ЗМОРШКИ;
• МІНІМІЗУЄ ВИРАЖЕНІСТЬ
КУПЕРОЗУ;
• ВИРІШУЄ ПРОБЛЕМУ ПОСТАКНЕ.

Б`ЮТІ ДІМ ГРИМЕРКА
м.Дніпро, вул.Троїцька, 3а
тел.+38 (097) 959 88 88
www.grimerka.dp.ua

Iрина Начкебiя:

BB Ideal Skin – миттєвий ефект
та ідеальний тон шкіри на цілий рік!

Обличчя – візитна картка жінки, її «паспорт», якщо бажаєте. Тому кожна
представниця прекрасної статі мріє про красивий, доглянутий і досконалий тон обличчя. Проте похвалитися ідеальним тоном без нанесення тональної основи можуть, мабуть, одиниці. І справа тут зовсім не в здоров'ї
шкіри – вона може випромінювати сяйво, бути чистою й без найменших
вад. Але добитися по-справжньому бездоганного ефекту – як на обкладинці модного глянцю – можна лише за допомогою тональної бази.

яка забезпечує ідеальний тон шкіри на цілий рік! Процедура дозволяє
вирівняти тон шкіри, приховати дрібні дефекти, усунути пігментацію, згладити мімічні зморшки й пом'якшити прояви куперозу. Такий
ефект досягається шляхом уведення у верхні шари дерми унікальної
сполуки на основі гіалуронової кислоти й тонувального пігменту. Також до складу препарату входять світловідбивні частки, які надають
шкірі природного сяйва.

Мати впевнений вигляд і бути у всеозброєнні, не витрачаючи при цьому
силу-силенну часу на make-up, дівчатам допомагає перманентний макіяж губ, брів і навіть повік. Але індустрія краси не стоїть на місці й уже
зараз існує унікальна процедура зі створення ідеального тону обличчя.
Про неї читачам журналу VGL сinema розповіла майстер перманентного
макіяжу вищої категорії Ірина Начкебія.

Виконується процедура за допомогою спеціального апарата, забезпеченого мікроголками. Проте при цьому пацієнтки не мають жодних болісних
відчуттів, як і негативних наслідків після процедури. А ось ефект – одразу
вражає! Шкіра вирівнюється, зникають дрібні судини, змінюється колір
обличчя – усе це дозволяє дівчатам взагалі забути про макіяж. Кількість
необхідних процедур може варіюватися від однієї до трьох.

BB Ideal Skin – це справжній прорив у кометології. Новітня технологія,

BB Ideal Skin не має вікових обмежень, ефект триває від півроку до року.
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