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ANNECY 2019 IS COMING: 
UKRAINE HAS SOMETHING TO SURPRISE YOU!

Scary and not so scary stories

TOLD BY GUILLERMO
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ГолоВі держаВноГо аГентстВа україни З питань кіно пилипу іллєнку,

орГаніЗатораМ одеськоГо кінофестиВалю й осоБисто: Вікторії тіГіпко, юлії сінькеВич, юлії Шарко, анні МачуХ,  аніМаційній студії 

AnimAgrAd, осоБисто ВиконаВчоМу директору української аніМаційної асоціації олені ГолуБєВій, ВиконаВчоМу директору студії AnimAgrAd 

олексію толуБко, проГраМноМу директору фестиВалю аніМації LinoLeum анастасії Верлінській.
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Я К  У  К І Н О
Як у кіно: Ідеальне весілля в країні Едем

С .  8

О Б РА З И
Аромати індивідуальності: 

Бездоганність у кожному кадрі

С .  1 0

Золоте століття

С .  1 2

П О Д І Я
«Золота Дзиґа» – кіноподія 2019 року

С .  1 6

Lucky Decor: Наші цінності – це стильно, 

красиво та якісно

С .  1 9

З А Х О Д И
The Angry Birds movie 2 у Каннах

С .  2 2

А К Т УА Л Ь Н А  Т Е М А
На порозі «Аннесі-2019»: 

Україні є чим дивувати!

С .  2 4

К Р У П Н И Й  П Л А Н
Юлія Сінькевич: «ОМКФ – це дзеркало того, 

що відбувається в індустрії кіно»

С .  3 8

П Е Р С О Н А
Михайло Іллєнко: «Для «Відкритої ночі» 

ключовим є бажання глядача 

дивитися українське кіно»

С .  4 0

Н О В И Н И
С .  4 2

П Р О Е К Т И
С .  4 4

І Н Т Е Р В ' Ю 
Олег Борщевський: «Комедійний жанр 

обирає мене, а я не уникаю цих зустрічей»

С .  4 4

С В О Є  К І Н О
Українське кіно в Парижі

С .  4 8

П О  Т О Й  Б І К  Е К РА Н А
Холодний лід з італійським 

темпераментом-2: Корисні поради

С .  5 0

І Н Т Е Р В ' Ю
Страшні й не дуже історії, що розповів 

Гільєрмо дель Торо

С .  5 2

П О Д І Ї  У  С В І Т І  К І Н О
Початок великого кінця

С .  5 4

Месники: Завершення

С .  5 6
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Гільєрмо дель Торо
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ІДЕАЛЬНЕ ВЕСІЛЛ Я В КРАЇНІ ЕДЕМ
Як у кiно:

НАЙЯСКРАВІШІ КІНОІСТОРІЇ, ЩО 
ЗМУШУЮТЬ НАС МРІЯТИ, ЗАВЖДИ 

ПРО КОХАННЯ. «СНІДАНОК У 
ТІФАНІ», «АМЕЛІ», «ГОРДІСТЬ 

ТА УПЕРЕДЖЕННЯ» – ЦІ КІНОХІТИ 
ВЖЕ ДАВНО СТАЛИ КІНОКЛАСИКОЮ, 

А СПРАВЖНІ ЛЮБОВНІ ПОЧУТТЯ, 
БЕЗПЕРЕЧНО, ВАРТІ ГЕПІ-ЕНДУ.

Зробити історію кохання будь-якої пари незабут-
ньою та почати новий етап стосунків – весілля – з 
казкового свята, допоможуть у Edem Resort Medical 
&SPA. Про те, як створюються весілля мрії, розпо-
відає івент-менеджер Edem Resort Medical &SPA Лі-
лія Куц: «Ми поруч у найщасливіші моменти життя. 
Ваше весілля – один із них. Для нас немає зайвих 
деталей, адже головний критерій – створити весілля 
мрії, тобто повністю реалізувати вашу концепцію, де 
кожна деталь має значення: від кольору серветок до 
музичного супроводу, ведучого та артистів».
Готельний палацово-парковий комплекс Edem Resort 

розташований у мальовничому куточку Західної 
України неподалік від Львова та може запропонува-
ти весілля на будь-який смак – від свята у родинному 
колі до втілення наймасштабніших бажань: «Обирай-
те зал, який найкраще передасть настрій свята. Grand 
Hall – для гучних та пишних церемоній, вміщає до 
250 осіб. Затишний зал із французьким шармом Palais 
дозволить відсвяткувати весілля посеред первоздан-
ної краси природи в оточенні 100 гостей. Або ж кла-
сичний Edem на 45 осіб для камерного та зворушли-
вого свята з найріднішими», – говорить Лілія Куц.
Втілити мрію в життя команді Edem Resort довіря-

ють закохані зі всього світу: «Позаду – 150 успішних 
святкувань. За нашими плечима – весілля для гостей 
із Каліфорнії, Дубаю, Відня, Варшави і, звісно ж, з усієї 
України. Попереду – ще сотні щасливих пар. Адже саме 
в нас закулісся весільного процесу – це злагоджений 
механізм, який працює для того, аби ваше свято було 
досконалим», – підсумовує Лілія. 
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О Б РА З И О Б РА З И

БУТИК AROMATEQUE ОДЕСА, ГАЛЕРЕЯ «САДИ ПЕРЕМОГИ», (067) 562 54 61 | БУТИК AROMATEQUE ХАРКIВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 118, (067) 560 16 65 

AROMATEQUE CONCEPT STORE КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 7А, (044) 374 03 77 | КОРНЕР БРЕНДІВ AROMATEQUE КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 38, ЦУМ 

БУТИК KILIAN, БУТИК JO MALONE LONDON КИЇВ, ТРЦ GULLIVER, СПОРТИВНА ПЛОЩА, 1A | ТРЦ RIVER MALL, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 10, +380675023055

 БУТИК AROMATEQUE ЛЬВІВ, ВУЛ. КУЛЬПАРКІВСЬКА, 226А, VICTORIA GARDENS | БУТИК AROMATEQUE ЛЬВІВ, ВУЛ. ПІД ДУБОМ, 7Б, ТРЦ FORUM LVIV, (067) 653 55 60

 AROMATEQUE CONCEPT STORE ДНІПРО, CASCADE PLAZA, (056) 732 13 05 

   

L ' A I R  B A R B Е S  В І Д  1 9 - 6 9
Цей аромат – авторська присвята Парижу від парфумера Йохана Бергеліна. 
На створення цього аромату його надихнули фотографії Гельмута Ньютона і 
атмосфера міста. Гламур, креативність і вразливість, надії і мрії. Андрогінність і 
краса, моделі вдень і одночасно ексцентричні опортуністи вночі – цей контрастний 
настрій відмінно передадуть альдегіди, аромати туберози, ірису, амброксана й 
білого мускусу. Автора надихнув французький фільм «La Haine» 1995 року, який 
передає настрій паризького злочинного світу, перетворюючи його в майстерне 
мистецтво. 

Основні ноти: альдегіди, тубероза, ірис, амброксан, білий мускус.

Руйнівна сила, поєднана з талантом, та майстерне мистецтво – цей аромат 
чудово доповнив би легендарний образ актриси Руні Марі у фільмі «Дівчина з 
татуюванням дракона» – незручної, незрозумілої для більшості, але сильної, 
живої, вразливої й талановитої.

Немов астероїд B-612, на якому жив Маленький принц, 
аромат B-612 від Nishane наближається до Землі. Володар 
цих парфумів порине у світ власної уяви, стане відкритою 
людиною, яка розуміє й відчуває подих спогадів, яка відродить 
з пам'яті забуті риси дитинства. Ноти кипариса, лаванди, 
кедра й пачулі пропонують кожному вирушити в унікальну 
пригоду разом зі своєю внутрішньою дитиною. Найкращим 
провідником у цьому сяючому світі стала б Троянда, яку 
безмежно любив Маленький принц. 

Основні ноти: кипарис, лаванда, кедр, пачулі, боби тонка, 
мускус.

Аромат B-612 від Nishane, як жоден інший, здатен витончено 
підкреслити елегантність, вишуканість і шляхетну красу 
Троянди, як і самої французької актриси Маріон Котіяр, яка 
так чудово втілила її образ, озвучивши роль цієї благородної 
квітки в мультфільмі Марка Осборна. 

B - 6 1 2  В І Д  N I S H A N EАромати iндивiдуальностi:
Парфуми Chronic є порушниками правил та завжди першими у всьому. Волелюбні
та незалежні, вони виведуть свого власника поза всі межі ароматами грейпфрута,
конопель та моху. Загорнувши вас у класичні ноти пачулі та мускусу, нададуть
творчому бунту вишуканих нот.

Основні ноти: гіркий апельсин, грейпфрут, пачулі, ветивер, мох, мускус.
 
Актриса Меган Фокс неодноразово визнана найсексуальнішою жінкою світу та секс-
символом сучасності, та, попри вражаючу красу, вона відома в Голлівуді як бунтарка 
найвищої проби. Тож зухвалість, вишуканість і краса змішалися в одному флаконі 
– саме аромат Chronic від 19-69 міг би стати ідеальним доповненням до образу 
спокусливої та сміливої Меган.

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ - ЦЕ ТЕ, ЩО РОБИТЬ НАС ОСОБЛИВИМИ, ВІДМІННИМИ ВІД ІНШИХ. СВІЙ СТИЛЬ, СВОЯ МУЗИКА, СВОЄ КІНО, І, ЗВИЧАЙНО 
Ж, СВІЙ АРОМАТ. КІНОЗІРКИ ЗНАЮТЬ ЦЕ, ЯК НІХТО ІНШИЙ, АДЖЕ В ОЧАХ МІЛЬЙОНІВ ШАНУВАЛЬНИКІВ ВОНИ ПОВИННІ БУТИ УНІКАЛЬНИМИ 
ОСОБИСТОСТЯМИ - ПОЧИНАЮЧИ ВІД ДОСКОНАЛОСТІ ОБРАЗУ НА ЧЕРВОНІЙ ДОРІЖЦІ, ЗАКІНЧУЮЧИ НАЙРАДИКАЛЬНІШИМИ ПЕРЕВТІЛЕННЯМИ В КАДРІ. 
СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ VGL СINEMA AROMATEQUE CONCEPT STORE ПІДІБРАВ НАЙКРАЩІ АРОМАТИ ДЛЯ НАЙКРАЩИХ АКТРИС ТА ЇХ ЕКРАННИХ ОБРАЗІВ.

C H R O N I C  В І Д  1 9 - 6 9

БЕЗДОГАННІСТЬ У КОЖНОМУ КАДРІ

Це нове прочитання ароматів LOVE, don't be shy EAU FRAICHE від Killian, що 
залишається привабливо гурманським, але додає ще один відтінок сміливості, який 
так потрібен на ранніх етапах кохання. Нові парфуми з базою із зефіру та мускусу 
стануть приємною насолодою для дорослих. Відвертіші, аніж попередні, вони 
огорнуть власника ароматами неролі з Північної Африки та петитгрейна з Парагваю, 
що додають свіжості та делікатності основній композиції. Довершить цей ансамбль 
структурована та ніжна квіткова вуаль з піона та фрезії.

Основні ноти: неролі, петитгрейн, півонія, фрезія, пастила, білий мускус.

Акторка Емма Уотсон стала зіркою вже в 9 років: після ролі Герміони Грейнджер у 
фільмах про Гарі Поттера вона прокинулася відомою на весь світ. Доросла Емма 
із користю змогла використати образ своєї героїні, щоб боротися зі стереотипами. 
Адже з юної дівчини вона перетворилася на посла доброї волі ООН та ікону стилю. 
Сильна та тендітна жінка в сучасному світі – саме аромат LOVE, don’t be shy EAU 
FRAICHE від Kilian чудово пасував би Еммі на всьому життєвому шляху.

L O V E ,  D O N ' T  B E  S H Y  E A U 
F R A I C H E  В І Д  K I L I A N
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НА ЧЕРВОНІЙ ДОРІЖЦІ 
ІІІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
КІНОПРЕМІЇ «ЗОЛОТА 
ДЗИҐА» АКТРИСА ОЛЕНА 
ЛАВРЕНЮК З’ЯВИЛАСЯ 
В ПО-СПРАВЖНЬОМУ 
ЗОРЯНІЙ СУКНІ, ЯКУ 
СТВОРИЛА ВІДОМА 
УКРАЇНСЬКА ДИЗАЙНЕРКА 
АЙНА ГАССЕ. VGL CINEMA 
ПОГОВОРИВ З АЙНОЮ 
ПРО ТЕ, ЯК ЗАГАЛОМ 
ЗМІНЮЄТЬСЯ ПІДХІД 
ДО МОДИ В СУЧАСНОМУ 
СВІТІ Й ДО ВБРАННЯ 
ДЛЯ ЧЕРВОНИХ ДОРІЖОК 
ЗОКРЕМА, А ТАКОЖ ПРО 
ТЕ, ЩО ЇЇ НАДИХАЄ. 

– Айно, у чому особливості створення сукні для червоної доріжки порівняно з іншими вечірніми сукнями?
– Для мене завжди важлива естетика вбрання. У сукні, яка створюється за індивідуальним замовленням, насамперед прагну 
підкреслити переваги фігури. Зокрема, у випадку з Оленою мені дуже пощастило. У неї ідеально виточена фігура. Ми затягну-
ли її й без того тонку талію в корсет. Олена говорила: «Затягуємо, я витримаю». Все-таки естетична сторона іноді є важливі-
шою для актриси. Я здивувалася її витримці! Напевно, у цьому основна особливість створення суконь для особливих виходів.

– На чому Ви зосереджуєтеся, працюючи над сукнею за індивідуальним замовленням?
– Мені важливо, щоб жінка отримувала задоволення від вбрання. Насамперед я прислухаюся до її бажання, не бачу 
сенсу тут давити авторитетом дизайнера. У кожної клієнтки свої переваги щодо тканини: хтось не любить блиск, комусь 
подобається шовк. Наприклад, з Оленою ми детально обговорювали кожну зону, яку можна відкривати: декольте, шию. 
Якщо людині щось личить, але не подобається,  я на цьому не наполягатиму. На мій погляд, у Олени шикарні ноги, і мені 
хотілося зробити високий розріз збоку. І я його зробила на примірці, і, повірте, це було приголомшливо сексуально. Але 
Олена вирішила, що надто багато відкритого тіла, тому розріз ми зашили.

– Як довго Ви створювали ескіз вбрання й придумували ідею? Яку тканину використали для сукні Олени?
 – Сам ескіз я створюю за декілька хвилин. Якщо ідея приходить відразу – це попадання, а коли починається довге об-
думування, значить, не варто й працювати над нею. Далі під затверджений з Оленою ескіз ми почали шукати матеріали. 
Ідея була в тому, щоб створити ефект легкості, дівочої ніжності. Тому в підкладці ми використали найтонший стрейче-
вий бежевий шифон, а зовні такий самий невагомий тюль, розшитий бісером і пайєтками. Такий прийом збиває з панте-
лику, дає відчуття нюд, але насправді все має дуже цнотливий вигляд. Щоправда, тканину ми ще допрацювали: обрізали 
окремі бісерні нитки у верхній частині сукні, щоб зробити її стриманішою. Усього в сукні приблизно 60 % ручної роботи.

– Скільки часу зайняло виготовлення сукні для Олени?
– Робота тривала три тижні: починаючи від ескізу й вибору тканини й закінчуючи створенням квітки-прикраси. Внизу 
потрібно було підрізати кожну бісерну нитку, випороти й нашити шви, зовнішні та внутрішні. У нас було дві примірки, 
плюс перша зустріч для обговорення ескізів.

О Б РА З И

Золоте столiття
– Чому Ви зупинилися саме на золотому кольорі? Які особливості підбо-
ру кольорів вбрання саме для червоної доріжки?
– Олена не хотіла чорну сукню.  І хотілося створити ніжний образ. Обирали 
ми з декількох кольорів. Окрім бежевих і нюдових, розглядали ще холодний 
зелений. У результаті побачили, що бежево-золотистий сяє дійсно зоряним 
блиском, а на червоній доріжці все-таки важливо показати зірковий статус.

– Якісь риси Олени (зовнішності, характеру) надихали Вас у роботі?
– Я познайомилася з Оленою, коли ми обговорювали ескізи сукні. На той 
момент я бачила з її участю лише один фільм. Мені важливо було зрозуміти, 
яка жінка переді мною, який у неї характер, харизма, наскільки вона стрима-
на. У процесі вибору ескізів, примірок Олена здивувала мене не властивою 
зірці м'якістю, тактовністю під час примірок. Навіть здалася дуже скром-
ною. Вона мініатюрна, витончена й при цьому має ідеальні форми.

– Чи надихалися Ви образами актрис минулого, створюючи сукню для 
Олени?
– Мене взагалі надихають люди. У цьому випадку я згадала про сукню Ме-
рілін Монро, у якій вона виконує знамените привітання «Happy Birthday» 
на дні народження Кеннеді.

– Звідки Ви зазвичай берете натхнення?
– Звідусіль. Знайомлюся з новими людьми, іноді ходжу під враженням 
від спілкування декілька днів. Також я часто звертаю увагу на роботу ко-
стюмерів у кіно. Прізвища цих людей не на слуху, але я бачу цей обсяг 
роботи й не втомлююся захоплюватися й надихатися. Взагалі, ми в такому 
інформаційному світі живемо, тільки встигай ловити з усіх боків. У мене  

немає часу чекати музу. Свою роботу дизайнер, як і кожен, повинен роби-
ти щодня. Я не дозволяю собі втрачати навіть один день – я у відповіді за 
команду, за свою сім'ю. Адже, незважаючи на творчу складову, є клієнти, 
терміни, постачання тканин.

– Як Ви відпочиваєте від роботи, адже навіть від улюбленої справи важ-
ливо переключатися?
– Проводжу час з дочкою, друзями. Іноді, звичайно, втомлююся за тиж-
день, і хочеться побути на самоті. У такі моменти можу приїхати в студію 
у вихідний день. Малюю й слухаю лекції з мистецтва та історії (Айна по-
казує на вражаючу картину за моєю спиною. – Ред.).

– Які художники й напрями в мистецтві Вас особливо надихають?
– Любов до живопису з'явилася в мене ще під час навчання на дизайне-
ра, малювання в нас було основним предметом. З художників мені дуже 
подобаються Леон Бакст, Альфонс Муха. Мені імпонує живопис, у якому 
є пластичність, якась жвавість. З побоюванням ставлюся до сучасного 
мистецтва. Якщо, щоб зрозуміти роботу, мені треба прочитати ще вісім 
сторінок тексту – це не для мене. Я консерватор, люблю мистецтво мину-
лих століть.

– А куди зараз рухається найбільш близьке Вам мистецтво – мода?
– Мені трохи сумно, що відходить висока мода, haute couture, ці сукні 
дійсно були витворами мистецтва, але зараз їх уже нікуди носити, та й 
вартість зашкалює. Мода рухається в бік демократизації, зручності, люди 
більше займаються спортом, більше рухаються. А ще всі ми живемо в та-
кому ритмі, що попереднє покоління навіть не уявляє ці обсяги інформації. 
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Тож під час вибору одягу переважає пошук максимального комфорту: 
коли твій день триває 18 годин, ти не можеш собі дозволити відволікатися 
ще й на здавлюючий пасок або корсет.

– Які тренди зараз Ви можете виділити у вечірніх сукнях і в сукнях для 
червоної доріжки?
– Останнім часом у сукнях на червоних доріжках спостерігаємо тренд на 
відвертість або навіть оголення. На противагу – існує також мода на па-
лантини, накидки, які одягають поверх сукні, багатошаровість, коли одя-
гають навіть другу сукню поверх першої. Червоні доріжки стоять трохи 
осторонь від іншої моди, тут свої тенденції, і останнім часом спостеріга-
ється попит на епатаж. Чого тільки варті чоловічі вечірні сукні!

– А чи важливо сьогодні дизайнерові бути епатажним, хайповим?
– Я за естетику в будь-якому випадку. Вбрання має говорити саме за себе, 
навіть без складного пояснення задумки автора. Дизайн одягу я вважаю 
мистецтвом. А мистецтво виникає з майстерності, коли вона відшлі-
фована, і ти робиш свою справу – майстерно. Я проходила цю «школу» 
відразу під своїм брендом: спрацював юнацький максималізм, напевно. 
Я на той час навчилася шити, кроїти й малювати. Частково талант до 
малювання передався від батька, плюс я вчилася в підсумку 9 років, я 
була упевнена, що все зможу. Відразу відкрила ательє й почала робити 
колекції, брати участь у тижнях моди. Були і зльоти, і падіння. Вчилася 
на своїх помилках. 
Якщо говорити про інших дизайнерів, я завжди захоплювалася пра-
цездатністю Карла Лагерфельда – він був унікальним у світі моди: очо-
лювати відразу чотири будинки моди! Мені подобається також Джор-
джіо Армані, усе, що він робить: його готелі, предмети інтер'єру.

– Що Ви зараз шиєте частіше: сукні чи, можливо, костюми, які захопи-
ли подіуми останні пару років?
– Я відшиваю зараз капсульні колекції без прив'язки до сезону. Велика 
частина моїх клієнток – ділові жінки. Тому відшиваю багато костюмів, 
брюки, спідниці, блузи, пальта. Іноді як доповнення образу створюємо 
аксесуари. Шиємо також домашній одяг, шовкові пеньюари й одяг для 
подорожей. Я певною мірою й менеджер гардеробу для своїх клієнтів, 
часто навіть відговорюю від сукні, яку їм нікуди буде носити. Такий під-
хід повертається щирою вдячністю.

– Чи часто Ви сама носите сукні, і чи тільки свої?
– У одязі я дійсно віддаю перевагу сукням, і не лише своїм. Собі іноді не 
встигаю пошити, оскільки в черзі замовлень клієнти завжди пріоритетні-
ші. Іноді декілька місяців чекаю можливості пошити щось у власному ате-
льє собі. У кінці тижня й на вихідних, як правило, обираю вільний кежуал.

– Чи вважаєте, що дизайнер повинен відвідувати світські заходи, якщо 
працює для публічних людей?
– Я не фанат тусовок, люблю більше спілкуватися в колі близьких людей. 
Часто влаштовую тут, у студії, дівич-вечори з моїми клієнтками. Віддає-
мо перевагу дозвіллю пізнавальному й небанальному: можемо запросити 
лектора з мистецтва або кухаря, щоб провів майстер-клас з приготування 
якоїсь страви.

– Як Ви розумієте, що Ваша робота вдалася?
– Мені важливо побачити блиск в очах. Я, як жінка, знаю, наскільки це важ-
ливо – подобатися собі. Така наповненість заряджає всіх навкруги. Коли 
жінка щаслива й коли її чоловік бачить черговий раз, що в нього найкраси-
віша дружина. Все-таки думка чоловіка здатна нас піднести вище за будь-які 
компліменти подруг. І для мене показник моєї роботи – це коли чоловіки 
клієнток говорять їм: «Не мордуйся з вибором, йди відразу до Айни».

– Як змінилися запити клієнтів за останній час? Можливо, для них став 
важливіший комфорт?
– Моєму дизайнерському бізнесу скоро 20 років, і можу з впевненістю ска-
зати, що змінюються і клієнти, і підхід до одягу. Якщо раніше деякі клієн-
ти могли так, між іншим, замовити одинадцяту сукню схожого кольору, 
то зараз поширений раціональніший підхід. Люди більше думають про 
зручність і як річ буде носитися: часто просять сукню, яка не помнеться 
за декілька годин у літаку й можна буде відразу йти на зустріч. Я б сказала, 
зараз підхід більш свідомий.

– Де можна купити або замовити Ваш одяг?
– Одяг Aina Gasse можна купити на сайті або в студії. Я не планую відновлю-
вати масове пошиття, такий досвід уже був, і я дійшла висновку, що краще 
залишитися в ніші, де я можу продовжувати створювати ту якість, до якої 
звикли і я, і моя команда. Вони натреновані на певну посадку, гідну якість. 
Мої речі стають улюбленими, і люди можуть носити їх роками, я це ціную.

АКТОРКА ОЛЕНА ЛАВРЕНЮК ПРО ТЕ, ЯКІ ЕМОЦІЇ ЗДАТНА ПОДАРУВАТИ СУКНЯ, ОДЯГНУТА ВСЬОГО ОДИН РАЗ

– Чим запам'яталося Вам вручення премії «Золота Дзиґа» цього року?
– «Золота Дзиґа» – свято для всіх кінематографістів, особливо для тих, які зазвичай за кадром, і насправді їх біль-
шість. Усі ці люди створюють індустрію під назвою кіно. Для них це рідкісний привід одягти вечірнє вбрання й 
відсвяткувати. Радує, що рівень премії зростає щороку: і якість фільмів, і те, як гості готуються до доріжки.

– А як часто у Вашому житті бувають заходи, що вимагають дрес-коду й вечірнього вбрання?
– Я досить частий гість світських хронік. Тож часто потрібні якщо не сукні до підлоги, то як мінімум ефектні комп-
лекти. У більшості випадків я навіть приїжджаю на захід на 15 хвилин, але готуюся при цьому півтори години. Мій 
особистий рекорд був, здається, сім заходів за тиждень.

– Як Ви почували себе в сукні від Айни Гассе?
– До мене стільки людей підійшло й поцікавилося, що за сукня на мені, кількість компліментів просто зашкалюва-
ла! Я дійсно почувала себе королевою й відчула, що Айна надихалася золотим століттям Голлівуда під час роботи 
над моїм вбранням.

– З чим Ви поєднували сукню від Айни Гассе?
– Сукня сама по собі помітна, тому аксесуари я підібрала стримані: сумочка Valentino і туфлі Giuseppe Zanotti.

– Чи маєте Ви вже якусь колекцію вихідних суконь?
– На жаль, такі сукні одягають один раз, адже ти вже з'явилася на всіх фотографіях в ній. Часто 
я їх дарую, віддаю на благодійні аукціони. Але десь п’ять-сім суконь осіло в моїй невеликій ко-
лекції. До них обов’язково додасться сукня від Айни Гассе, адже це справжній витвір мистецтва.

– Що в сукні було нетиповим для Вашого стилю, у чому Ви прийняли бачення дизайнера?
– Золотий колір я практично не ношу. Тут я довірилася Айнi. Я вибирала з двох тканин, обидві 
вони були блискучими. Спочатку на маленькому зразку мені складно було уявити готову сукню, 
здавалося, що буде занадто кидатися в очі, але Айна запевнила, що сукня буде витримана в мо-
єму стилі – лаконічно. Вона мене побачила яскравішою, ніж я зазвичай себе сприймаю. У ході 
примірок ми постаралися і втілити ідею Айни, і при цьому, щоб мені було в сукні комфортно. 
Мені здається, у нас це вийшло!

– Чи багато часу Ви провели на примірках, і чим Вам запам'ятався досвід роботи з Айною 
Гассе?
– Я часто замовляю пошиття одягу й можу сказати, що для такої складної сукні кількість при-
мірок була мінімальною! Це свідчить про суперпрофесіоналізм. Корсет мене обтягував, іде-
ально сидів, але при цьому я могла дихати – неперевершена робота! Мені сподобався підхід 
дизайнера до вечірніх суконь. Я вперше працювала з Айною Гассе, і однозначно прийду до 
неї ще. Вона чула мене й при цьому пропонувала свої варіанти, я довірилася й залишилася 
задоволеною.

– Які актриси надихають Вас своїм стилем і виходами?
– Мені подобається Наталі Портман, вона співпрацює з Dior, а мені близька естетика цього 
будинку. Також завжди спостерігаю за Кейт Бланшетт, у ній відчувається її власний стиль, а 
не робота стиліста.

– Ви частіше шиєте одяг чи купуєте?
– Дуже часто я ношу саме сукні. Добре, що зараз їх можна поєднувати із зручним взуттям. 
У моєму гардеробі є і куплені, і зшиті на замовлення речі – 50 на 50. Але 90 % з купленого я 
все одно перешиваю, оскільки навіть найменший розмір на мене буває великий. Сукні для 
червоної доріжки для актриси – це завжди виклик. Заради краси я готова на деякі жертви: і 
затягнути талію тугіше, і пропустити вечерю.

– Скільки часу у Вас займає робота зі своїм гардеробом і зовнішністю?
– Гардероб – частина моєї роботи, і я намагаюся оптимізувати цей процес. Виділяю вечір і 
продумую образи наперед, що з чим комбінувати, фотографую на телефон. Мій гардероб 
формувався роками, я не хочу витрачати час на його нескінченне поповнення й купую речі 
раціонально. У мене немає стиліста, я вибираю речі сама, дружу з багатьма магазинами, ди-
зайнерами, вони намагаються мені прислати новинки додому. Але я не люблю користуватися 
своїм статусом і ціную працю. Я вдячна за подарунки, але велику частину речей купую. Хоча, 
звичайно, багато хто зацікавлений, щоб їхня сукня з'явилася у світській хроніці.

Fashion House

Тел.: +380 (67) 990 23 55
+380 (67) 220 04 74
www.ainagasse.ua
 
    @ainagasse_official
    @ainagassefashion 

О Б РА З И
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«ЗОЛОТА ДЗИҐА» – КІНОПОДІЯ 2019 РОКУ
19 КВІТНЯ  НАЦІОНАЛЬНА КІНОАКАДЕМІЯ ВТРЕТЄ ВРУЧИЛА УКРАЇНСЬКИЙ «ОСКАР» – НАЦІОНАЛЬНУ КІНОПРЕМІЮ «ЗОЛОТА ДЗИҐА».
ЗАПОВІТНІ СТАТУЕТКИ ЗНАЙШЛИ СВОЇХ ВЛАСНИКІВ У 20 РІЗНИХ КІНЕМАТОГРАФІЧНИХ НОМІНАЦІЯХ.
ЦЬОГОРІЧ З'ЯВИЛИСЯ ДВІ НОВІ НОМІНАЦІЇ  - «НАЙКРАЩИЙ МОНТАЖ» ТА «НАЙКРАЩА ПІСНЯ». УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ВЗЯЛИ 83 СТРІЧКИ, ЗОКРЕМА 26 
ПОВНОМЕТРАЖНИХ ІГРОВИХ, 32 КОРОТКОМЕТРАЖНІ, 11 ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ТА 14 АНІМАЦІЙНИХ. ТАКОЖ 22 САУНДТРЕКИ ЗМАГАЛИСЯ В НОМІНАЦІЇ «НАЙКРАЩА 
ПІСНЯ».

Керуючий партнер венчурного 
фонду ТА Ventures, засновниця та 
голова Наглядової ради Української 
кіноакадемії, президент Одеського 
кінофестивалю Вікторія Тігіпко

Міністр культури Євген Нищук

Генеральний продюсер 
Одеського міжнародного 

кінофестивалю
Юлія Сінькевич

Засновниці 
українського видання 

про кіно VGL cinema 
Галина Шкуренко 

(ліворуч) та Вікторія 
Хотянова

Український 
модельєр і ди-
зайнер одягу 
Андре Тан

Режисер, музичний продюсер та 
композитор Семен Горов

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко та 
ведуча програм «Нового каналу» 
Олена-Христина Лебедь

Зліва направо: Марина Шух, виконавчий директор Кінопремії Анна Мачух, продюсер Ольга  
Безхмельницина, керуючий партнер венчурного фонду ТА Ventures, засновниця та голова 
Наглядової ради Української кіноакадемії, президент ОМКФ Вікторія Тігіпко, співзасновниця 
клубу WTECH Вірослава Новосильна, Ася Тігіпко.

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко вручає «Золоту 
Дзиґу» за внесок у розвиток українського кінематографа 
кінооператору Юрію Гармашу

Засновник та генеральний 
продюсер кінокомпанії
Star Media Влад Ряшин 

Виконавчий ди-
ректор Кінопремії 

Анна Мачух 
(по центру), 
засновниці 

українського 
видання про 

кіно VGL cinema 
Галина Шкуренко 

(ліворуч)
 та Вікторія 

Хотянова на 
презентаційному 

стенді VGL cinema

Справа наліво: продюсер Андрій Різоль, 
Ольга Новікова, письменник Андрій 

Кокотюха з дружиною, генеральний про-
дюсер FRESH PRODUCTION GROUP Юлія 

Чернявська та гості церемонії

Зліва направо: директор Кіноринку ОМКФ Катерина 
Звєздіна, засновниця та голова Наглядової ради Української 
кіноакадемії, президент ОМКФ Вікторія Тігіпко, виконавчий 
директор Кінопремії Анна Мачух, засновниці журналу про 
кіно VGL cinema Вікторія Хотянова та Галина Шкуренко

Керуючий партнер 
венчурного фонду 
ТА Ventures, 
засновниця та 
голова Наглядової 
ради Української 
кіноакадемії, пре-
зидент Одеського 
кінофестивалю 
Вікторія Тігіпко

Продюсер Solar 
Media Entertainment, 
співвласник 
телеканалу «Сонце» 
Сергій Лавренюк 
(ліворуч) із сином 
та актриса
Олена Лавренюк

Зліва направо: актриси 
Катерина Молчанова 
та Варвара Лущик

Ведучий, 
капітан 
команди КВК 
«Одеські 
манси» Сергій 
Середа та 
українська 
співачка 
MamaRika

Володар «Золотої Дзиґи» у 
номінації «Найкращий ігровий 
фільм» режисер
Павло Остріков («Mia Donna»)

Продюсер Володимир  Яценко 
отримує «Золоту Дзиґу» для
Сергія Михальчука – номінація
«Найкраща операторська робо-
та» (фільм «Дике поле»)

Зліва направо: продюсер Solar 
Media Entertainment, співвласник 
телеканалу «Сонце» Сергій Лав-
ренюк, продюсер кінокомпанії 
Dzidziofilm, режисер, сценарист, 
музикант і співак Михайло Хома 
(DZIDZIO)

Арт-директор Кінопремії Алік 
Шпилюк та виконавчий директор 
Кінопремії Анна Мачух

Адміністративний директор 
ОМКФ Юлія Шарко (ліворуч) та 
генеральний продюсер ОМКФ 
Юлія Сінькевич

Зліва направо: директор «Медіа Групи Україна» Євген Лященко, 
засновниця та голова Наглядової ради Української кіноакадемії, 
президент Одеського кінофестивалю Вікторія Тігіпко, актор та 
ведучий Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою

Творча група 
фільму «Коли 
падають дерева»

Голова Держкіно 
Пилип Іллєнко
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Виконавчий 
директор 

Кінопремії 
Анна Мачух

Український 
силач, во-

лодар титулів 
«Найсильніша 

людина 
України» та 

«Найсильніша 
людина світу», 

актор Василь 
Вірастюк

Голова 
оргкомітету 

Ukrainian 
Fashion 

Week Ірина 
Данилевська

Жіночий хор Ірина 
Даниленко, Галина 

Гончаренко та 
Сусанна Карпенко 

– володарки 
нагороди за 

«Найкращу пісню» 
(«Моя мамонько 

рідненька») у 
фільмі «Гірська 

жінка: на війні» ре-
жисера Бенедикта 

Ерлінґссона

Українська акторка та телеведуча Лілія 
Ребрик із чоловіком

Телеведуча Надія Матвєєва

«Золота Дзиґа» 
в номінації 

«Премія 
глядацьких 

симпатій» —
фільм «DZIDZIO 

Перший раз» 
режисерів Ми-
хайла Хоми та 
Тараса Дроня

Зліва направо: директор Асоціації кіноіндустрії України 
Іванна Хіцінська, керівник медіа та PR компанії Solar 

Media Entertainment Олександра Миколишин

Арт-дует дизайнерів Василь та Іван Костенки (Braty 
Design), травесті-діва Монро, адміністративний директор 
ОМКФ Юлія Шарко

Режисер, сцена-
рист, радіоведучий 
та засновник радіо 

«Аристократи» 
Ярослав Лодигін з 

дружиною

Фільм «Міф» режисерів Леоніда Кантера та 
Івана Яснія – переможець у номінації 
«Найкращий документальний фільм»

Музична група 
Ray Band  

Український 
модельєр-
дизайнер, теле-
ведуча Діана 
Дорожкіна
(ліворуч) з 
гостею події

Зліва направо: 
генеральний 
продюсер ОМКФ 
Юлія Сінькевич 
та почесна гостя 
кінопремії дирек-
тор European Film 
Awards Маріон 
Дьорінг

Зліва направо: ак-
тори Роман Луць-
кий та Анжеліка 
Ніколаєва  з 
гостями церемонії

Директор 
«Медіа Групи 
Україна» Євген 
Лященко, 
креативний 
продюсер 
телеканалу 
«Україна» та 
директор «Теле 
Про» Олена 
Канішевська

 Актор Олег 
Москаленко – 
володар «Золотої 
Дзиґи» у номінації 
«Найкраща 
чоловіча роль»

Засновник та генеральний продюсер кінокомпанії 
Star Media Влад Ряшин та креативний продюсер 
Star Media Галина Балан -Тімкіна

Режисер фільму «Донбас» Сергій Лозниця 
– володар «Золотої Дзиґи» у номінаціях: 
«Найкращий фільм», «Найкраща режисерська 
робота» (премія ім. Ю. Іллєнка),
 «Найкращий сценарій»

Співвласниця продакшн-студії 
Red Glass Яна Алтухова

Актриса Ірма Вітовська – володарка «Золотої Дзиґи»
 у номінації «Найкраща жіноча роль»

Творча група фільму 
«Секс і нічого 

особистого» (зліва 
направо): режисер 

Ольга Ряшина, про-
дюсер Влад Ряшин 

і виконавці головних 
ролей Анжеліка 

Ніколаєва та Сергій 
Притула

Актриса Олена Лавренюк

Справа наліво: дизайнер, засновник чоловічого бренда 
IDoL Серж Смолін та художник Серж Пайє

Керівник київського кінотеатру 
«Жовтень» Людмила Горделадзе

Режисер Ярослав Лодигін отримує «Золоту Дзиґу» для 
Володимира Ямненка – номінація «Найкраща чоловіча 
роль другого плану» (фільм «Дике поле»)

Кримськотатарський режисер 
Наріман Алієв із супутницею

Владлен Одуденко – володар премії в номінації «Найкраща 
робота художника-постановника» (фільм «Дике поле»)

Директор студії пере-
кладу «Мій Дракон» Ольга 
Король та засновник Black 

Cat Produktion Павло 
Коротнюк

Режисер, сценарист Олег 
Борщевський з дружиною
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PR директор «Медіа 
Групи Україна» Олена 
Шрамко (праворуч) з 
гостею

Представник 
Благодійного фонду 
Ігоря Янковського 
Тагір Імангулов та 
Альбіна Смірнова

Актор Олексій 
Тритенко

Український музикант 
Дмитро Шуров 
(Pianoбой) з дружиною 
Ольгою

Медіакоординатор ОМКФ Аня Бурдіна та звукорежисер
Михайло Закуцький, який отримав «Золоту Дзиґу» для 
Антона Байбакова – номінація «Найкраща музика»

Володарка «Золотої Дзиґи» за «Найкращий
анімаційний фільм» Оксана Шевченко

Марія 
Керо – 
володарка 
«Золотої 
Дзиґи» у 
номінації 
«Най-
кращий 
дизайн 
костюмів» 
(фільм 
«Шляхетні 
волоцю-
ги»)

Актриса 
Римма 
Зюбіна

Сергій Степанський — 
володар премії
в номінації 
«Найкращий звук» 
(фільми «Дике 
поле» та 
«DZIDZIO Перший 
раз»)

Актриса Катерина Молчанова

Директор «Вольга 
Україна» Вероніка 

Ясінська (ліворуч) з 
гостею

Режисер 
Тоня 

Ноябрьова

Продюсер
Іраклі Макацарія

Продюсер 
Леонід Гудков 
та продюсер і 

режисер
Олена Каретник

Директор з 
маркетингу 

Film.UA Group 
Поліна Толмачова

Ведучі III Національної Кінопремії «Золота Дзиґа» 
Олег Панюта та Даша Трегубова

Лідер групи «ТНМК» Олег Михайлюта (Фагот)
та дизайнер Ольга Навроцька

СТУДІЯ ДЕКОРУ ЮЛІЇ БАРАННИКОВОЇ LUCKY DECOR БЕРЕТЬСЯ НАВІТЬ ЗА НАДСКЛАДНІ РІШЕННЯ В ОФОРМЛЕННІ 
УРОЧИСТОСТЕЙ. ФАХІВЦІ КОМПАНІЇ ГОТОВІ РЕАЛІЗУВАТИ ЗАВДАННЯ В БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ, ПОЧИНАЮЧИ ВІД ОФОРМЛЕННЯ 
ВЕСІЛЬ І ЗАКІНЧУЮЧИ КІНО. У ЇХНЬОМУ ПОРТФОЛІО ВЖЕ Є ЗНАМЕНИТИЙ ТРОН З «ГРИ ПРЕСТОЛІВ», А ТАКОЖ РОСТОВА 
МОДЕЛЬ СТАТУЕТКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КІНОПРЕМІЇ «ЗОЛОТА ДЗИҐА», ВИКОНАНА В ТЕХНІЦІ ПОЛІГОНАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ.
VGL сinema познайомився із засновницею агентства Lucky Decor Юлією Баранниковою напередодні урочистої цере-
монії вручення Третьої Національної кінопремії «Золота Дзиґа», адже саме ця компанія допомогла створити фотозо-
ну видання. «Ми відразу знайшли спільну мову – розповідають Галина Шкуренко та Вікторія Хотянова, засновниці 
VGL сinema. – Працювати з Юлією дуже легко – ми зрозуміли один одного з першої зустрічі, а фахівці студії запропо-
нували доповнити нашу концепцію й зробили ідею цілісною та завершеною. Ми дуже раді такій ефективній і плідній 
співпраці». 

Сама Юлія каже, що в роботі вони завжди прислухаються до клієнта й можуть втілити будь-яку ідею: «Насамперед 
ми агентство нестандартного виробництва й можемо працювати в різному діапазоні. Наприклад, коли в клієнта про-
сто є ідея, але немає уявлення про те, який вигляд це повинно мати. Тоді ми повністю розробляємо концепцію – від 
візуалізації до втілення. Другий варіант – коли замовник приходить з готовим рішенням. Яким би складним воно не 
було  – ми обов'язково його реалізуємо».

На урочистій церемонії вручення Третьої Національної кінопремії «Золота Дзиґа» компанія Lucky Decor не тільки 
оформила фотозону VGL сinema, але також створила ростову скульптуру головного символу церемонії – статует-
ки «Золота Дзиґа»: «Ми оформлюємо все: від дитячих свят та весіль і закінчуючи виставками великих компаній та 
фестивалями. Для нас немає нічого складного. Коли ти розумієш, як це зробити, – ти береш і робиш. Цього разу до 
нас звернулися колеги з компанії «MAZDA» з проханням зробити скульптуру для церемонії вручення Третьої На-
ціональної кінопремії «Золота Дзиґа». Це не перша полігональна модель у нашому арсеналі: до цього ми вже робили  
тигрів, оленів і багато іншого. Це трендова техніка, і ми знаємо, як з нею працювати. І все-таки реалізовувати один з 
головних символів для українського кіно — це дуже почесно!».

Гості кінопремії із захопленням сприйняли такий сюрприз, впевнена виконавчий директор Української кіноакадемії 
Анна Мачух: «Ми дуже вдячні нашому автомобільному партнеру – компанії «MAZDA» за такий гарний подарунок 
усім гостям церемонії! Після урочистої частини вони зв'язалися з нами та подарували нам скульптуру «Дзиґи», яку 
зробили в студії Lucky Decor. Це дуже щедрий дарунок, який стане чудовою прикрасою наступних заходів!».

Юлія Баранникова прийшла в галузь декору з індустрії організації весіль: «Я починала як весільний організатор і не 
відчувала 100 % задоволення. А потім зрозуміла, що моє покликання – це декор. Тож я стала розвивати цей напрям. 
Мені надзвичайно приємно, коли бажання клієнта й наше бачення знаходять гармонію у своєму втіленні. Для мене  
вкрай важливо створювати якісний декор, процес виробництва якого буде максимально клієнтоорієнтованим і су-
проводжуватиметься сервісом належного рівня. Адже наші цінності — це стильно, красиво та якісно».

Студія дизайнерського оформлення УРОЧИСТИХ ЗАХОДІВ ТА ІНТЕР’ЄРІВ  |  www.luckydecor.com.ua  |        luckydecor.com.ua  |        luckyeventdecor

LUCKY DECOR:
НАШІ ЦІННОСТІ – ЦЕ СТИЛЬНО, КРАСИВО ТА ЯКІСНО

Юлія Баранникова, засновниця та керівник студії Lucky Decor
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НІЩО ТАК НЕ ОБ’ЄДНУЄ ЗАПЕКЛИХ ВОРОГІВ, ЯК СПІЛЬНИЙ ПРОТИВНИК, А НАПЕРЕДОДНІ КАННСЬКОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ ПТАШКИ ТА СВИНІ ГОТОВІ НА ВСЕ. 
УЛЮБЛЕНІ ГЕРОЇ ОБ’ЄДНАЛИСЯ В ОДНУ КОМАНДУ ДЛЯ ЯСКРАВОГО ФОТОКОЛУ НА КУЛЬТОВОМУ ПІРСІ ГОТЕЛЮ КАРЛТОН. ВЕСЕЛА КОМПАНІЯ ПЕРНАТИХ І  
ЗЕЛЕНИХ НА ЧОЛІ З РЕЖИСЕРОМ ТУРОПОМ ВАН ОРМАНОМ ТА МІЖНАРОДНОЮ КОМАНДОЮ ДУБЛЯЖУ ДОБРЯЧЕ ПОГАЛАСУВАЛИ НА ФРАНЦУЗЬКІЙ РИВ’ЄРІ, 
ПОЗУЮЧИ ПЕРЕД ФОТОКАМЕРАМИ. УКРАЇНСЬКИМ ГОЛОСОМ ЕКСЦЕНТРИЧНОЇ ФУКСІЇ З «ПТАХООСТРОВА» СТАЛА НЕПЕРЕВЕРШЕНА ТЕЛЕВЕДУЧА,  МОДНИЙ 
ЕКСПЕРТ  ТА ВІДОМИЙ ФОТОГРАФ СОНЯ ПЛАКИДЮК. 

А К Т УА Л Ь Н А  Т Е М АЗ А Х О Д И

THE ANGRY BIRDS MOVIE 2 У КАННАХ

У фотоколі взяли участь: 
Джош Ґад («Чак», США), Соня Плакидюк 
(«Фуксія», Україна), Ензо Кнол 
(«Чак», Нідерланди), Ірма Кнол («Мама 
Бомба», Нідерланди); Туроп ван Орман 
– режисер; Джон Коен – продюсер.

«Я неймовірно щаслива бути 
сьогодні тут, на грандіозному 
фотоколі «Angry Birds у кіно 
2», що проходить на набережній 
Круазетт напередодні 72-го 
Каннського кінофестивалю. Круто 
бути частиною цього дійства, 
познайомитися з талановитими 
зірками дубляжу з інших країн 
– моя рожева мрія здійснилася. 
Я давно мріяла здублювати 
анімаційного персонажа й тепер 
стала українським голосом нової 
пташечки Фуксії в продовженні  
анімаційної пригоди. Тож слідкуйте 
за новинами й зустрінемося в 
кінотеатрах уже 22 серпня!»

«Неймовірно хвилююче відчуття бути на культовому 
фестивалі такого масштабу, - коментує режисер Туроп ван Орман. 
– По-справжньому хороший початок!»
Продюсер Джон Коен додає: «Ми з Джошем Ґадом уже відвідували 
Каннський кінофестиваль у 2016 році, перед прем’єрою 
першої частини фільму. І тепер, коли Angry Birds 
став повноцінним анімаційним фільмом, ми надзвичайно 
раді додати нових поворотів сюжету та по-справжньому 
повеселитися».

На пташок та свиней 
чекають карколомні пригоди 
та випробування в новій 
анімаційній комедії «Angry 
Birds у кіно 2»! Коли на 
їхньому шляху виникає нова 
загроза, запеклим ворогам 
доведеться стати друзями й 
поборотися за долю своїх 
островів.

Соня Плакидюк ділиться враженнями:

ПРО ФІЛЬМ:
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На порозi "Аннесi-2019": Украiнi c чим дивувати!

УЖЕ ТРЕТІЙ РІК ПОСПІЛЬ УКРАЇНСЬКІ АНІМАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ВИРУШАЮТЬ НА НАЙБІЛЬШУ АНІМАЦІЙНУ ПОДІЮ ЄВРОПИ – ФЕСТИВАЛЬ «АННЕСІ-2019». 
ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАЦІОНАЛЬНОГО АНІМАЦІЙНОГО СТЕНДА В АННЕСІ ТРАДИЦІЙНО ЗАЙМАЄТЬСЯ УКРАЇНСЬКА АНІМАЦІЙНА АСОЦІАЦІЯ. ЦЬОГО РОКУ СТЕНД 
ПІДТРИМУЮТЬ ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО, ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ У ФРАНЦІЇ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ. 

А К Т УА Л Ь Н А  Т Е М АА К Т УА Л Ь Н А  Т Е М А

З кожним роком анімаційна спільнота України стає більш об’єднаною та 
приваблює не тільки внутрішніх, але й зовнішніх інвесторів. Учасників 
стенда стає більше, а проекти урізноманітнюються. Це дозволяє зміцню-
вати й розвивати позитивний імідж України на міжнародній арені.
Цього року є особливий привід для гордості – анімаційний фільм «Ко-
хання» українського режисера Микити Лиськова увійшов до конкурсної 
програми фестивалю. Стрічка розповідає історію кохання за допомогою 
символів і складається з епізодів, які не пов'язані між собою сюжетно й 
стилістично, але мають єдиний настрій і єдиний сенс. Фільм знятий без 
слів, дотепна історія-роздум про стосунки між людьми розкривається через 
звуки. «Потрапити на такий фестиваль, та ще й у конкурсну програму – це 
те, про що я навіть мріяти не насмілювався», – говорить режисер стрічки 
Микита Лиськов.

Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко: 
«Вперше в історії українського кіно наша стрічка потрапляє до головного 
конкурсу фестивалю анімації такого масштабу. Не останню роль тут, на 
мою думку, зіграла робота Українського стенда на кіноринку «Mifa Market», 
яку ми спільно з Українською анімаційною Асоціацією проводили два роки 
поспіль. Фільм «Кохання» створений у дуже незвичайному та інновацій-
ному стилі, і я радий, що наші експерти побачили перспективність цього 
проекту, надавши йому підтримку».

Виконавчий директор UAnimA, продюсер студії «Червоний собака» Оле-
на Голубєва:
«Після участі у фестивалі в Аннесі два роки поспіль Україну почали розгля-
дати як серйозного міжнародного партнера, залучати до спільних ініціатив. 
Без перебільшення можна сказати, що Асоціація дуже активно промотує 
творчий потенціал українських студій та сприяє їхній участі в презентації 
на багатьох міжнародних майданчиках. А за сприяння Асоціації студії-де-
бютанти мають підтримку у вигляді позитивного іміджу української аніма-
ції. Ми дуже пишаємося, що довіра є як всередині української анімаційної 
спільноти, так і з боку міжнародних партнерів. Цей рік в Аннесі для нас – 
кардинальна зміна іміджу. В основі – дизайн  Іллі Чичкана за мотивами ро-

біт Марії Примаченко. Персонажі  оживають  у різних анімаційних стилях у 
найкращих традиціях української анімаційної школи».

Продюсер cтудії «КАПІ» Михайло Маргуліс:
«Для успіху на закордонних ринках необхідний постійний контакт з потен-
ційними міжнародними партнерами та дистриб'юторами. Участь у міжна-
родних кіноринках та фестивалях – це спосіб перевірити, як сприяє твоїй 
роботі кіноспільнота. Наші герої викликають великий інтерес, нас запро-
шують за місяці до початку пітчингів». 

На початку травня проект повнометражного анімаційного фільму за пові-
стю Наталії Гузєєвої «23 образи Петрика П’яточкіна» студія «КАПІ» презен-
тували на кіноринку APD у Штутгарті (Німеччина), а вже у червні його 
чекають на ринку MIFA в Аннесі, де його буде представлено компаніям 
Walt Disney, Technicolor, європейським бродкастерам та дистриб’юторам. 
Цей проект уже втретє відвідає фестиваль.  Цього разу разом з Петриком 
до Аннесі прямує мишеня Мишкін, створений Ольгою Титовою. Воно 
вперше побачить води озера Тіу. Новий проект студії «Лабра Кадабра» 
тільки розробляється, але вже був обраний обличчям фестивалю аніма-
ційних фільмів MONSTRINHA в Лісабоні. У Аннесі відвідувачі Україн-
ського стенда будуть мати нагоду з ним сфотографуватися.

Цього року знову брати участь у роботі Українського стенда на фес-
тивалі в Аннесі буде анімаційна студія, яка представляє групу компаній 
«Квартал 95». Студія презентуватиме міжнародним колегам уже відомий 
у міжнародних анімаційних колах проект – повнометражний фільм «По-
вернення Гуллівера». Наразі проект перебуває на стадії продакшену, а 
великий міжнародний реліз фільму планується у 2020 році. Делегація 95 
Animation Studio має на меті скористатися всіма перевагами міжнародно-
го анімаційного майданчика Аннесі та продовжити комунікації з колегами 
й партнерами щодо можливої співпраці стосовно виробництва фільму та 
його дистрибуції на різних територіях. «Повернення Гуллівера» – це амбіт-
ній проект. «Кварталівці» поставили собі за мету створити продукт, який 
зможе конкурувати з фільмами найкращих світових анімаційних студій. 

Так, режисером стрічки є американський фахівець Тоні Боніла, який брав 
участь у виробництві таких відомих фільмів від студії Disney, як «Моана», 
«Звірополіс», «Ральф», а також має досвід викладача у всесвітньо відомій 
анімаційній школі. До розробки та міжнародної адаптації сценарію «Гу-
ллівера» було залучено відомого американського драматурга й продюсера 
Майкла Райана, володаря «Еммі», одного з авторів всесвітньо відомих се-
ріалів «Скубі Ду», «Том і Джері», «Черепашки мутанти ніндзя» та інших. 
Головний режисер проекту – Ілля Максимов, у творчому доробку якого ро-
бота над популярним серіалом «Смішарики», повними метрами «Альоша 
Попович і Тугарин Змій», «Добриня Микитич і Змій Горинич». Продюсери 
фільму впевнені, що захоплююча, динамічна історія всесвітньо відомого 
мандрівника має всі шанси сподобатися глядачам різних країн та розрахо-
вувати на успішний міжнародний прокат. Адже «Повернення Гуллівера» 
– це дуже романтична історія, у якій з гумором та жартами розповідається 
про загальнолюдські цінності – дружбу, кохання та взаємодопомогу. І це, 
безперечно, мають вподобати як діти, так і дорослі у всьому світі.

Виконавчий директор студії Animagrad Олексій Толубко:
«Ми, студія Animagrad, яка випустила минулого року анімаційний хіт «Ви-
крадена Принцеса: Руслан та Людмила», не зупиняємося на досягнутому 
й продовжуємо працювати над розробкою та створенням різноманітного 
анімаційного контенту. На цей рік заплановані роботи над такими проек-
тами, як повнометражні фільми «Мавка. Лісова пісня» та «Роксолана», 
анімаційні серіали «Академія Храбна» та «Клуб Всезнайків». Найбільш 
очікувана українська анімація «Мавка. Лісова пісня» перебуває в активній 
виробничій стадії, інші ж проекти – на різних етапах девелопменту». 

Програмний директор фестивалю анімації LINOLEUM Анастасія Вер-
лінська: 
«Для фестивалю LINOLEUM насамперед є важливим пошук партнерів, 
спікерів та обмін анімаційними програмами. У 2018 році ми презентували 
програму сучасної української анімації на фестивалях Cinanima (Португа-
лія) та Thessaloniki Animation Festival (Греція), а цього року зробили показ 
у Нью-Йорку та разом зі студією Happy Hippie Lab організували безко-
штовний воркшоп з відомим британським аніматором Тімом Алленом 
(«Острів собак», «Труп нареченої», «Життя Кабачка») для стоп-моушн ані-
маторів. Участь у міжнародних фестивалях, серед яких і Аннесі, дає змогу 
познайомитися з професіоналами в різних сферах анімації та запросити їх 
в Україну для навчання та обміну досвідом з вітчизняними аніматорами. 
Також важливим пунктом є налагодження контактів з іншими фестива-
лями та школами задля спільного просування незалежної анімації».  

Генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко: 
«Підтримка Українським інститутом стенда на міжнародному фестивалі 
анімації в Аннесі є для нас стратегічною інвестицією в розвиток україн-
ської анімації. Аннесі – це найбільший світовий майданчик анімаційної 
індустрії; фільми, які сюди потрапляють і отримують відзнаки, здобува-
ють шанс на міжнародне визнання. Окрім того, це нагода гідно представи-
ти українську анімацію міжнародним фахівцям. Тут укладають контракти 
як на прокат, так і на спільне виробництво, а отже, це крок до посилення 
фінансової спроможності українських креативних індустрій. Зважаючи 
на те що цьогоріч відбудеться черговий пітчинг Держкіно, у якому аніма-
ція вперше виокремлена в окрему категорію, Україна зможе представити 
в Аннесі можливості для міжнародного співфінансування нових аніма-
ційних проектів. Українська анімаційна традиція є цікавою, самобутньою 
та однією з найдавніших у світі. Останнім часом галузь активно розвива-
ється, проте потребує налагодження міжнародних зв'язків. Український 
стенд в Аннесі об'єднає українських аніматорів для представлення інте-
ресів галузі й популяризації її здобутків у світі.  Маємо щастя робити цю 
справу разом з надійними партнерами. Українська анімаційна Асоціація 
не вперше робить стенд в Аннесі. Ці послідовні зусилля вже дають ре-
зультат: українські роботи присутні в конкурсній програмі фестивалю. 
Державне агентство України з питань кіно є тією інституцією, завдяки 
якій відбувається відродження українського кінематографа останніх ро-
ків. Український інститут – державна установа, яка просуває українську 
культуру за кордоном і підтримує представлення України на ключових 
культурних подіях світу. Впевнені, що така синергія принесе позитивні 
результати, і бажаємо успіху українській анімації на фестивалі в Аннесі!».

Перший секретар з питань культури посольства України у Франції Іре-
на Карпа:
«Уже втретє МЗС підтримує цей знаковий івент культурної дипломатії. 
І, як на мене, українські аніматори щоразу беруть нові висоти. Цьогоріч, 
наприклад, український фільм Deep Love Микити Лиськова потрапив 
до основного конкурсу, і я щиро бажаю йому перемоги. Це неймовірно 
красивий, високомистецький анімаційний фільм, який зачіпає глибини 
нашого існування. Крім того, на завершальному етапі три повнометраж-
ні мультики, які я спостерігала ще в зародках: «Мавка», «Віктор_Робот» 
і «Гуллівер». Мрію, щоб їх показали на велетенському оупен-ейрі біля 
озера, куди люди приходять з родинами на вечірні пікніки... Та й вза-
галі, погодьтеся: усі ми виросли на давніх-добрих мультиках, і тепер хо-
четься, щоб і наші діти на таких росли – на добрих і нових українських 
мультфільмах, що теж колись стануть класикою». 

ПИЛИП ІЛЛЄНКО
Голова Державного агентства 

України з питань кіно

МИХАЙЛО МАРГУЛІС
Продюсер студії «Капі»

ОЛЕКСІЙ ТОЛУБКО
Виконавчий директор студії Animagrad

АНАСТАСІЯ ВЕРЛІНСЬКА
Програмний директор фестивалю анімації 

LINOLEUM

ІРЕНА КАРПА
Перший секретар з питань культури 

посольства України у Франції 

ОЛЕНА ГОЛУБЄВА
Виконавчий директор Української анімаційної 

Асоціації, продюсер студії «Червоний собака» 

ВОЛОДИМИР ШЕЙКО
Генеральний директор

Українського інституту 
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Український інститут – новостворена державна 
інституція, яка просуває українську культуру у сві-
ті та розвиває культурні зв’язки між Україною та 
іншими країнами. Місія Українського інституту – 
сприяти кращому розумінню й гідному ставленню 
до України та створювати можливості для взаємодії 
українців зі світом.

Державне агентство України з питань кіно (Дер-
жкіно України) – центральний орган виконавчої 
влади, діяльність якого спрямовується й координу-
ється Кабінетом Міністрів України через Міністра 
культури України. Держкіно України входить до 
системи органів виконавчої влади та забезпечує ре-
алізацію державної політики у сфері кінематографії.

Студія Animаgrad – заснована в Києві в 2012 році, входить до складу FILM.UA Group і є одним з 
провідних анімаційних продакшенів у Східній Європі. Студія займається створенням повноме-
тражної та серіальної анімації в технологіях 2D і 3D, а також виконує творчі та технічні завдання 
в галузі анімаційного виробництва для партнерів і клієнтів. Фільмографія: мультсеріали «Ескімо-
ска» (2012–2016); «Клуб Всезнайків» (2020), «Академія Храбна»; повнометражна анімація «Викра-
дена принцеса: Руслан і Людмила» (2018), «Мавка. Лісова пісня» (2020), «Роксолана» (2022). Де-
бютний анімаційний фільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» вийшов на екрани 7 березня 
2018 року й став рекордсменом прокату серед анімаційних фільмів українського виробництва, а 
права на його показ були продані в понад 50 країн.

95 Animation Studio – частина компанії «Квартал 95», яка протягом 6 років займається вироб-
ництвом анімаційних фільмів та серіалів у технології motion capture, 3D та 2D. У команді понад 
120 професіоналів у галузі сучасної анімації, які можуть виробляти понад 50 хвилин анімації для 
телебачення щотижня. МоСар павільйон студії площею 400 м² з 36 камерами є одним з найбіль-
ших у Центральній та Східній Європі. Серед відомих проектів студії – популярний в Україні сері-
ал «Казкова Русь» (гостра політична сатира), який неодноразово здобував призи українських та 
міжнародних фестивалів. Зокрема, у 2013 році «Казкова Русь» отримала дві головні телевізійні на-
городи України «Телетріумф», у 2016 році – міжнародну кінопремію WorlFest Remi Award (США) 
у номінації «Анімація». Крім того, студія виробляє серіал «Мульти Барбара», «Свинка Шмепа – 
донька нардепа» для одного з найбільших в Україні мовників – каналу «1+1», а також анімаційний 
дитячий Інтернет-серіал «ЧоМуха» для найменших глядачів.

«Червоний собака» – навчально-виробнича студія, створена у 2005 році. Виробничі потужності 
сконцентровані в класичній мальованій анімації. Фільмографія: «Чудове чудовисько» (2017), «Ти і 
поліція» (2016), перший в Україні анімаційний фільм у стерео-3D «Дівчинка з риб’ячим хвостом», 
анімаційний музичний фільм «Країна мрій» (2013) та ін. Цього року на стенді студія представляє 
стрічку «Віктор_Робот» – повнометражний анімаційний фільм, який перебуває в стадії виробни-
цтва, авторські художні роботи «Сама собі тут», «Світ навпаки» та серіал «Стрічка» (у розробці). 

Студія «КАПІ» – заснована в Києві у 2015 році. Поєднала креативний досвід автора відомих укра-
їнських дитячих анімаційних брендів Капітошки та Петрика П’яточкіна Наталії Гузєєвої (вона 
є і засновницею студії) та 25-річний виробничий досвід створення міжнародних анімаційних 
проектів студії «Борисфен». У розробці студії повнометражна 3D-анімація «23 образи Петрика 
П’яточкіна». На початку травня цей проект студія презентувала на кіноринку APD у Штутгарті 
(Німеччина), а вже в червні він прямує на Міжнародний анімаційний фестиваль у місті Аннесі 
(Франція).

Yarki Studio – українська компанія, яка займається виробництвом анімаційного та ігрового контен-
ту. Створює ігри, анімаційні серіали для копродукції та надає високоякісні графічні та програмні по-
слуги. У 2016 році команда розпочала розробку анімаційного серіалу для дітей South Farm (пізніше 
назву було змінено на Purple Pin). У 2017 році перші 7 пілотних епізодів побачили світ. У 2018 році 
Purple Pin був обраний фіналістом для пітчингу на MIP Junior. Протягом минулого року серіал був 
представлений тисячам глядачів на багатьох фестивалях та форумах, таких як Visegrad Animation 
Forum в Чехії, фестивалі анімації Linoleum в Україні, MIPTV та Annecy у Франції. На початку 
2019 року команда Yarki провела конкурс на кращий сценарій для однієї серії Purple Pin та зміц-
нила свою команду сценаристів. Сьогодні в розробці студії є ще один анімаційний серіал – Summer 
Kingdom – комедійне фентезі для підлітків та дорослих, події якого відбуваються в постапокаліп-
тичному світі.

Студія Happy Hippie Lab – це єдина анімаційна стоп-моушн студія повного циклу виробництва 
в Україні з досвідом роботи більше п’яти років в індустрії. Команда об’єднує концептуальних ав-
торів, режисерів, аніматорів, дизайнерів, лялькових виробників, музичних композиторів та ін-
ших фахівців. Брали участь у KLIK Amsterdam (Нідерланди), Curtas Vila do Conde (Португалія), 
Linoleum (Україна), анімаційному фестивалі Animarkt (Польща). 

Компанія «Т.Т.М» – заснована у 2010 році. Флагманський проект – анімаційний фільм «Кохан-
ня»/Deep Love (2019).

Фестиваль LINOLEUM – міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіамистецтва; некомер-
ційна приватна ініціатива, яка спрямована на підтримку, розвиток та популяризацію авторської ані-
мації в Україні. Фестиваль проводиться з 2014 року в Києві, а організатором події є студія Animаgrad.

My Dragon – You Create, We Translate – компанія, яка виконує творчий переклад по всьому світу. 
Її основна галузь – переклад та адаптація анімації та фільмів. Фестиваль Annecy – це можливість 
залишатися на зв'язку, відкрито заявити про свою рішучість і довести, що дубляж анімації – це не 
одна з тих речей, яку можна записати в домашній комірчині, а завдання, яке має бути виконано з 
відданістю.

Анімаційні студії, які увійшли в UAnimA, та склад делегації до «Аннесі-2019»:      МИКИТА ЛИСЬКОВ:
«АНІМАЦІЯ – ЦІЛКОМ МІЙ ЖАНР»
НОВА ВІХА В УКРАЇНСЬКІЙ АНІМАЦІЇ: КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ  ФІЛЬМ «КОХАННЯ» УКРАЇНСЬКОГО РЕЖИСЕРА З ДНІПРА МИКИТИ ЛИСЬКОВА УВІЙШЛА ДО 
КОНКУРСНОЇ ПРОГРАМИ ПРЕСТИЖНОГО АНІМАЦІЙНОГО ФЕСТИВАЛЮ В АННЕСІ. У ЙОГО ТВОРЧОМУ ПОРТФОЛІО ВЖЕ 22 АНІМАЦІЙНИХ РОБОТИ, ЗОКРЕМА Й 
КЛІПИ ДЛЯ МУЗИКАНТА ДЕЛЬФІНА Й УКРАЇНСЬКОЇ ГРУПИ DZ`OB. В ІНТЕРВ'Ю VGL СINEMA РЕЖИСЕР РОЗПОВІВ ПРО ТЕ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ З УКРАЇНСЬКОЮ 
АВТОРСЬКОЮ АНІМАЦІЄЮ, ПРО УЧАСТЬ ЙОГО ФІЛЬМУ В ПРЕСТИЖНОМУ КОНКУРСІ ФЕСТИВАЛЮ В АННЕСІ ТА ПРО ПЕРЕВАГИ ТВОРЧОСТІ НАД КОМЕРЦІЄЮ.

– Розкажіть, будь ласка, про що Ваш анімаційний фільм «Кохання»?
– Насамперед, це фільм про місто, у якому я живу,  – про Дніпро. Мені 
хотілося передати атмосферу цього міста, архітектурні особливості, вра-
ження про ті місця, які я знаю. Я хотів створити щось дуже автентичне, 
українське, розповісти про те, що знають тільки місцеві жителі. Передусім 
це фільм про Україну, створений для українців.

– Наскільки я знаю, у музичному оформленні фільму використовується 
музика, яку грають світлофори в Дніпрі.
– Так, в основу музики лягла саме ця мелодія. Хотілося передати не тільки 
візуальну атмосферу міста, а й використовувати якісь звуки, які є тільки 
тут, і більше ніде. Це виявилася мелодія світлофорів – вона грає на кож-
ному перехресті та її знає кожен мешканець Дніпра. Я шукав музику для 
фільму, і виявилося, що в мого друга Євгена Гордєєва, учасника гурту 
«Курс валют», є трек, у якому він уже використав цю мелодію, і, обробив-
ши її, зробив цілу музичну композицію. Ця музика звучить у фільмі.

– Чим Ви надихалися, створюючи «Кохання»?
– Я надихався українською сучасністю: абсурдом, дивиною та часом дурі-
стю, у якій сьогодні ми живемо. Адже великою мірою увесь час повторю-
ються одні й ті самі помилки: з одного боку, ми начебто прагнемо у Європу, 
а в реальності  – буксуємо в найпростіших речах – не займаємося екологі-
єю чи не сортуємо сміття. Ми застрягли в соціальних проблемах. Напри-
клад, у Дніпрі не відбувається майже нічого в культурній сфері, а в Києві 
таких подій – перебір. Саме на таких речах мені хотілося сконцентрувати 
увагу глядача.

– Ви відправляли «Кохання» на інші фестивалі?
– Так, звичайно ж. Прем’єра фільму відбулася на KISFF, де він отримав 
приз глядацьких симпатій. Перед Аннесі він буде показаний в Загребі, 
Словаччині, Мексиці, уже показували в Америці. У стрічки вже є справ-
жня фестивальна історія.

– Ви багато працюєте в жанрі абстрактної анімації. Чи означає це, що 
Ви обрали для себе саме такий напрямок?
– Я створюю роботи не лише в стилі абстрактної анімації. Треба врахува-
ти, що анімація із сюжетом – більш складний жанр, для якого необхідно 

ретельно пропрацьовувати персонажів, продумувати структуру сюжету. 
Це досить напружений процес. А коли ти малюєш абстракцію – це чиста 
імпровізація, при якій ти отримуєш задоволення від форм, кольорів. Я 
часто чергую між собою абстракції й сюжетні роботи, тому для мене це  
своєрідний відпочинок.

– Ви хотіли б спробувати себе в чомусь, крім анімації? Можливо, у кіно 
чи серіалах?
– Анімація – цілком мій жанр. Я багато експериментував: був художником, 
займався дизайном, рекламою. Зараз я прийшов до авторської анімації та 
відчуваю, що я тут надовго. Сьогодні в анімації, особливо в українській, 
відбувається багато цікавого. Наприклад, є просто непочатий край сюже-
тів, тому що в нас зовсім не розвинена авторська анімація. Я бачу велике 
поле для експериментів у цій галузі.

– Які проблеми та виклики стоять сьогодні перед українською анімацією?
– Мені здається, головна проблема в тому, що ми багато в чому продов-
жуємо жити за радянськими стандартами. Українські мультиплікатори 
бояться говорити про сучасність, бояться критикувати. Багато аніматорів 
продукують вигадані світи, які ніяк не пов'язані з реальністю. Як за ра-
дянських часів  – я прямо це відчуваю. Є сенс в тому, щоб задуматися про 
ту свободу, яка в нас є зараз. Ми можемо порушувати дорослі теми: сексу, 
соціальної нерівності, насильства. Як і в авторському кіно, є, наприклад, 
Ларс фон Трієр, який знімає й показує все, що він хоче, і так, як він хоче, – і 
ми співпереживаємо цьому. Українська анімація повинна відкритися для 
різних тем і зрозуміти, що ми можемо про це говорити. Не обов'язково 
копіювати Дісней і робити «Русалоньку». Але ми можемо розказувати про 
те, що для нас важливо.

– З цієї позиції "Love, dead & robots" – хороший приклад?
– Це відмінний приклад поєднання комерційної та авторської анімації.

– Що Ви обираєте для себе – чисту творчість чи комерцію?
– Для себе я обираю тільки творчість. Раніше я обирав комерцію, а сво-
їми власними проектами займався тільки в перервах. А потім зрозумів, 
що творчість починає гальмувати й відставати, коли я роблю комерційний 
проект, який менше мені цікавий.

Кадр з фільму “Гуллівер”

Постер до фільму “Віктор_Робот”

Кадр iз серіалу Purple Pin Кадри з фільму «Кохання»

Дизайн для серіалу «Лабра Кадабра»
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Annecy 2019 is coming: Ukraine has something to surprise you!

PYLYP ILLIENKO
The Head of the 

Ukrainian State Film Agency

MICHAEL MARGULIS
Producer of the "KAPI" studio

OLEKSII TOLUBKO
Executive Director of Animagrad Studio 

ANASTASIA VERLINSKAYA
Program Director of the animation festival 

LINOLEUM

IRENA KARPA
First secretary for culture of the Embassy of 

Ukraine in France

OLENA GOLUBEVA
Executive director UANIMA, director of the 

"Chervony Sobaka" studio

VOLODYMYR SHEIKO
the Ukrainian Institute's

Director General

FOR THE THIRD YEAR IN A ROW, UKRAINIAN ANIMATION PROJECTS PARTICIPATE IN THE LARGEST ANIMATION EVENT IN EUROPE ANNECY FESTIVAL 2019. THE 
NATIONAL ANIMATION STAND IN ANNECY IS TRADITIONALLY ORGANIZED BY UKRAINIAN ANIMATION ASSOCIATION. THIS YEAR STAND IS SUPPORTED BY THE 
UKRAINIAN STATE FILM AGENCY, THE EMBASSY OF UKRAINE IN FRANCE AND THE UKRAINIAN INSTITUTE.

Every year the animation community of Ukraine becomes more united 
and attracts not only domestic but also foreign investors. The amount of 
the participants is getting bigger and the projects are getting more diverse. 
This allows to strengthen and develop the positive image of Ukraine in the 
international community.

This year there is a special reason to be proud - animation film "Deep Love" by 
Ukrainian director Mykyta Lyskov was elected to participate in the competition 
program of the festival. The film tells the love story with the help of symbols and 
consists of episodes that are not interrelated to each other by the storyline and 
stylistic, and which have a single mood and a single meaning. The film is made 
without words. A witty story-reflection about the relationship between people 
is shown through the sounds. The director of the film Mykyta Lyskov said: "To 
participate in such festival, and even in the competition program is something 
that I couldn't even dare to dream about."

The Head of the Ukrainian State Film Agency Pylyp Illienko said: "For the 
first time in the history of Ukrainian cinema, our film participates in the main 
competition of animation festival of such magnitude. In my opinion, the work 
of the Ukrainian Stand at the film market "Mifa Market", which was held by us 
and the Ukrainian Animation Association two years in a row, made a significant 
impact. The film "Deep Love" is created in a very unusual and innovative style, 
and I am glad that our experts have seen the promising outlook of this project by 
providing it with support. "

Executive director UANIMA, director of the "Chervony Sobaka" studio 
Olena Golubeva:
"After participating in the festival in Annecy for two years in a row, Ukraine 
has begun to be regarded as a serious international partner and has begun to be 
attracted to various initiatives".
Without exaggeration, we can say that the Association actively promotes the 
creative potential of Ukrainian studios and supports their participation in the 
presentation on many international venues. And with the assistance of the 
Association, studios-debutants have support in the form of a positive image of 

Ukrainian animation. We are very proud to have trust both of the Ukrainian 
animation community and international partners. For us this year in Annecy is 
a determining change of image. The basis is the design of Ilya Chichkan based on 
the works of Mariya Primachenko. Characters come to life in different animation 
styles in the best traditions of the Ukrainian animation school".

Producer of the "KAPI" studio Michael Margulis:
"For international market success, there is a need for constant contact with 
potential international partners and distributors. Participation in international 
film markets and festivals is a way to check how your film community contributes 
to your work. Our heroes are of great interest, we are invited months before the 
pitching starts. " .
In the beginning of May, studio presented the project of full-length animated 
film based on the story of Natalya Guzeeva "23 images of Petryk Piatochkin’’ 
to the APD film market in Stuttgart (Germany), and already in June, it will be 
presented to Walt Disney, Technicolor, European Broadcasters and Distributors 
at MIFA market in Annecy. This project will visit the festival for the third time.
This time, together with Petryk, Myshkin the mouse, created by Olga Titova is 
heading to Annecy. It will see the waters of Lake Tiu for the first time. The new 
project of “Labra’’ studio is in development, but it has already featured in the 
MONSTRINHA Animation Film Festival in Lisbon. In Annecy, visitors of the 
Ukrainian stand will have the opportunity to take a photo with it.

This year, again, an animation studio, which represents the group of companies 
“Kvartal 95’’ will take part in the work of Ukrainian stand at the festival in Annecy. 
The studio will present to its international colleagues a well-known project 
in international animation - a full-length feature film "Gulliver Returns". The 
project is currently in production, and a major international release of the film is 
scheduled for 2020. Delegation of 95 Animation Studio aims to take advantage 
of the Annecy international animation platform and continue to communicate 
with colleagues and partners about possible collaboration on film production 
and distribution on different territories. "Gulliver Returns" is an ambitious 
project. “Kvartal team’’ has set the goal to create a product that can compete 
with the films of the world's best animation studios. So, the film’s director is 

an American specialist, Tony Bonilla, that has been involved in the production 
of such famous films from Disney studios as “Moana’’, “Zootropolis’’, “Ralph’’, 
and has a lecturer experience at the world-famous animation school. American 
screenwriter and producer Michael Ryan was involved into the development 
and international adaptation of the Gulliver’s script, the owner of Emmy, one of 
the authors of the world-famous TV series Scooby Doo, Tom and Jerry, Turtle 
Mutants Ninja, and others. The main director of the project is Ilya Maksimov,  
among his works: popular TV series "Smeshariki", full meter "Alesha Popovich 
and Tugarin the Serpent", "Dobrynya Nikitich and Zmey Gorynych". The film's 
producers are convinced that the fascinating, dynamic story of the world-
famous traveler has all the chances to appeal to viewers from different countries 
and become successful in international rental. After all, "Gulliver Returns" is a 
very romantic story, in which human values such as friendship, love and mutual 
help are told with humor and jokes. And this, of course, should be praised both 
for children and for adults all over the world.

Executive Director of Animagrad Studio Oleksii Tolubko:
"We, Animagrad studio, released the animated hit " Stolen Princess: Ruslan and 
Ludmila’’  last year, we do not stop on the accomplished and continue to work on 
the development and creation of various animated content. This year, work on 
feature films such as "Mavka. The Forest Song’’, and “Roksolana", animated series 
“Hrafn’s Academy’’ and “The WhizzKids Club’’ is planned. The most anticipated 
Ukrainian animation "Mavka. The Forest Song’’ is in active production stage, 
and other projects are at different stages of development."

Program Director of the animation festival LINOLEUM Anastasia 
Verlinskaya: 
"For the LINOLEUM festival, the most important thing is to find partners, 
speakers and to exchange animation programs. In 2018, we presented a 
program of contemporary Ukrainian animation at Cinanima (Portugal) and the 
Thessaloniki Animation Festival (Greece), and this year they performed together 
with the studio Happy Hippie Lab in New York, organized a free workshop for 
the stop-motion animators with well-known British animator Tim Allen ("Isle of 
Dogs ","Corpse Bride "," My Life as a Zucchini’’). Participation in international 
festivals, including Annecy, allows you to get acquainted with professionals 
in various fields of animation and invite them to Ukraine to study and share 
experiences with domestic animators. Another important point is to establish 
contacts with other festivals and schools in order to promote independent 
animation together".

Volodymyr Sheiko, the Ukrainian Institute's Director General:
"The support by the Ukrainian Institute of the stand at the international animation 
festival in Annecy is a strategic investment for us in the development of Ukrainian 
animation. Annecy is the world's largest animation industry platform; the films 
that get here and receive honors, have a chance for international recognition. 
In addition, it is an opportunity to adequately present Ukrainian animation to 
international experts. Here, contracts for distribution and co-production are 
signed, and therefore, it is a step towards strengthening the financial capacity 
of Ukrainian creative industries. In this year's pitching of Derzhkino there is a 
separate category for animation, Ukraine will be able to present in Annecy the 
opportunities for international co-financing of new animation projects. 
Ukrainian animation tradition is interesting, original and one of the oldest 
in the world. This industry is actively developing in recent years, but it needs 
to establish international relations. The Ukrainian stand in Annecy will bring 
together Ukrainian animators to represent the interests of the industry and 
popularize its achievements in the world.
We are fortunate to do this business together with reliable partners. The Ukrainian 
Animation Association is preparing a stand in Annecy not for the first time. 
These consistent efforts are already giving results: Ukrainian works are present 
in the competition program of the festival. Ukrainian State Film Agency is the 
institution thanks to which the Ukrainian cinema has been revived in recent 
years. The Ukrainian Institute is a state institution that promotes Ukrainian 
culture abroad and supports the representation of Ukraine in the key cultural 
events of the world. We are confident that such a synergy will bring positive 
results and we wish Ukrainian animation success at the Annecy Festival! "

First secretary for culture of the Embassy of Ukraine in France Irena Karpa:
“For the third time, the Foreign Ministry supports this significant event of 
cultural diplomacy. And, as for me, Ukrainian animators take new heights every 
time. This year, for example, the Ukrainian film Deep Love by Mykyta Lyskov 
is represented in the main competition (and I sincerely wish him victory). This 
is an incredibly beautiful, highly skilled animated film that affects the depths 
of our existence. In addition, at the final stage are three full-length cartoons, 
which I have observed from gathering momentum: "Mavka", "Victor_Robot" 
and "Gulliver". I wish them to be shown at the giant open-air near the lake, 
where people come with their families for evening picnics ... And in general, let’s 
agree: we were all brought up on old-fashioned cartoons, and now we want the 
same for our children - to be brought up on good and new Ukrainian cartoons, 
which too will once become classics. "
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The Ukrainian Institute is a state institution that 
represents Ukrainian culture in the world and forms 
a positive image of Ukraine abroad. The Institute was 
founded by the Cabinet of Ministers of Ukraine in 
2017 and belongs to the Ministry of Foreign Affairs. 
The Institution establishes international cultural 
ties between people and institutions and creates 
opportunities for interaction of Ukrainians with the 
world.

Ukrainian State Film Agency (or Derzhkino of 
Ukraine) is a central executive body whose activities are 
directed and coordinated by the Cabinet of Ministers 
of Ukraine through the Minister of Culture of Ukraine. 
Derzhkino of Ukraine is a member of the system of 
the government agency and ensures implementation 
of state policy in the field of cinematography.

Animаgrad studio was founded in Kyiv in 2012, it is a part of FILM.UA Group and it is one of the 
leading animation production in Eastern Europe. At the present time, more than 30 artists-animators 
work in the studio, who implement projects in 2D and 3D formats. Cartoons' filmography: “Eskimo 
Girl’’ (2012- ...), "Kazkova Rus" (2012-2013), "Adventures of Kotyhoroshko and his friends" (2012-2013); 
feature animation: "The Stolen Princess" (2017), "Mavka. The Forest Song" (2020). The debut feature 
animation film of the studio is "The Stolen Princess", that was screened on March 7, 2018, and that has 
become the record holder of the film distribution among films of the Ukrainian production, and the 
rights to its screening are sold to over 50 countries of the world.

95 Animation Studio is a part of the "Kvartal 95 Studio" group of companies, which has been producing 
animation films and TV serials using motion capture technology, 3D and 2D for 6 years. The team has 
over 120 professionals in the field of modern animation, who can produce more than 50 minutes of 
animation for television every week. Studio's pavilion MoSar is 400 m² with 36 cameras is one of the 
largest in Central and Eastern Europe. Among the well-known studio's projects is the popular in Ukraine 
TV serial "Kazkova Rus" (stinging political satire), which has repeatedly become the owner of Ukrainian 
and international festivals. In particular, in 2013 "Kazkova Rus" received two main television awards of 
Ukraine: "Teletriumf " and in 2016 film received the international film award WorldFest Remi Award 
(USA) in the category "Animation". In addition, the studio produces the TV serial "Multi Barbara", 
"Pig Shmepa - the daughter of the people's deputy" for the "1+1" TV channel, which is one of the largest 
broadcasters in Ukraine, as well as animation childish Internet TV serial "WhyFly" for the smallest 
spectators.

"Chervoniy Sobaka" is an educational and production studio. It was founded in 2005. The production 
capacities are concentrated in the classical hand-drawn animation. The production filmography: “A 
Wonderful Monster" (2017), "You and Police" (2016), "A Fish-Tailed Girl" which is the first animation 
film in Ukraine in 3D stereo, animation musical film “The Country of Dream" (2013) and others. This 
year, at the stand the studio presents the film "Victor_Robot" - the feature animation film is at the 
production stage, the author's artwork "Topsy-Turvy" and the TV serial "Strichka" (under development).

KAPI studio was founded in Kyiv in 2015. The studio has combined the creative author's experience 
of the famous Ukrainian childish animation brands Kapitoshka and Petryk Piatochkin, as well as the 
founder's experience of the new studio Natalya Guzeeva and 25 years of the production experience of 
creation of the international animation projects of the "Borisfen" studio. Full-feature 3D-animation "23 
images of Petryk Piatochkin’’ is in development. In the beginning of May, studio presented the project 
of full-length animated film based on the story of Natalya Guzeeva "23 images of Petryk Piatochkin’’ to 
the APD film market in Stuttgart (Germany), and already in June, it will be presented to Walt Disney, 
Technicolor, European Broadcasters and Distributors at MIFA market in Annecy. 

"Yarki" studio is an animation and design company-producer that has created content for the mobile 
games, TV shows, and media since 2012. In 2016, a team began developing an animation TV serial 
"South Farm" for children (later the name was changed to Purple Pin). In 2017, the first 7 pilot episodes 
were released. In 2018, Purple Pin was chosen as a finalist for MIP Junior finalist. During last year serial 
was presented to thousands of spectators at many festivals and forums such as Visegrad Animation 
Forum in the Czech Republic, the Ukrainian Linoleum animation festival, French MIP-TV and Annecy. 
In the beginning of 2019, Yarki team held a competition for the best script for one of the Purple Pin 
series and strengthened its scriptwriting team. Today, in the development of the studio there is another 
animated series - Summer Kingdom - a comedic fantasy for teens and adults, events take place in the 
post-apocalyptic world.

The "T.T.M." company was founded in 2010. Flagship projects: animation film  "Deep Love" (2019).

LINOLEUM festival is an international festival of actual animation and media art; a non-profit private 
initiative aimed at supporting, developing and popularizing the author's animation in Ukraine. The 
initiator of the festival is Mykhailo Tsarov (the founder of the association), and the organizer of the 
LINOLEUM festival is the Animagrad studio.

My Dragon - You Create, We Translate. The company that makes creative translation, over 50 languages 
of the world. Its main and principal area is the translation and adaptation of animation, books and films. 
Subtitling, dubbing and voice-over services.

Animation studios which entered  UAnimA and the composition of the delegation in Annecy 2019:
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SCARY AND NOT SO SCARY 
STORIES TOLD BY GUILLERMO
THE MASTER OF MONSTERS, GUILLERMO DEL TORO, PREPARED FOR HORROR MOVIE FANS A NICE PRESENT. THIS AUGUST WILL BE SHOWN A SCARY STORIES 
TO TELL IN THE DARK, DIRECTED BY ANDRE OVREDAL AND WRITTEN AND PRODUCED BY GUILLERMO DEL TORO. LUCKILY WE HAD AN OPPORTUNITY TO TALK TO 
DOUBLE OSCAR WINNER AT LA HOTEL “LONDON” ABOUT THE NEW MOVIE AND A FUTURE OF THE CINEMA.

– This movie is an adaptation of the chilren’s book series "Scary Stories to Tell 
In the Dark" by Alvin Schwartz. Are those books well-known in America?
– In America these books are very, very important that to several generations of 
readers. I discovered them as a teenager in a little bookstore in San Antonio, 
Texas. I was browsing and I saw the cover and it was such a creepy drawing 
and the title was irresistible: “Scary stories to tell in the dark”. And I started 
browsing and I basically read the book sitting on my considerable butt on the 
floor. I read it all cover to cover. Back then I was on a very young teenagers’ 

budget. So, I thought, do I buy it, do I not? So, I put it back. I came back, read 
it again, put it back. And finally, I bought it the third time. And then through 
the years I bought the other two books published of the same series. All of 
them amazing. Alvin Schwartz took the traditional campfire tale to tell it 
around the campfire for effect. Or, it's a folktale that you repeat over and 
over again, generation after generation. The illustrations were by an artist 
by the name of Stephen Gammell. They are so spooky and so scary they stayed 
with me. 

– So, was it your idea to shoot a movie based on those books?
– When CBS Films approached me about doing this movie, they had done 
two screenplays before and I said, well, let's start from scratch. I have this 
idea that is very relevant to today, about how stories shape who we are. And 
how once you release a story, you cannot get it back. And we tried to set it 
up in a relevant time. A time in which lies or stories were being told to our 
country and we were engaged in a war we didn't understand. So that is why we 
chose 68, 69 as a perfect period to set the story. And then when the time came 
to choose a filmmaker, I have one single name on the list and the first and 
only name we approach was Andre Øvredal. His movies before captivated my 
imagination. I wrote about "The Autopsy of Jane Doe," gave a review. Stephen 
King loved it just as much, if not more. And, I thought he was supremely 
elegant in setting up the scarce, but also incredibly entertaining. So he had 
the perfect energy. Horror can be upsetting, existential, and deep. Or it can be 
entertaining, fun and scary. And Andrew honors the latter, sort of tradition in 
horror. And I knew he was going to be a supremely entertaining. 

– Can you just give a kind of setup of how the story begins?
– These are characters that are kids that are on the fringe. The main character 
is Zoe, the girl with the spectacles. She's a writer and she is sort of the outcast at 
school. She's a girl that likes things that nobody understands as good. She likes 
horror stories, horror movies, and writing and everybody thinks she should 
be interested in the prom, school musicals, and makeup. Her best friends are 
two kids that also are not the most popular kids in school. And it starts on 
Halloween, they meet a character called Ramon. He's treated by the sheriff and 
by everybody with racist attitudes, but he is avoiding the draft to be Vietnam. He 
knows that he doesn't want to be recruited in a war that he doesn't understand. 
And they become allies in this. And they stumble on the house of the main 
character, the antagonist, so to speak, is called Sarah. She is a girl that died in 
the 1800s. Stories were told about her killing kids. And everybody talks about 
this book that exists and they find it. But the beauty of it is, not to spoil it, but 
is a little by little, you will reveal that that girl from the 1800s was also gossiped 
about and she was innocent. So, it's the discovery of that. Something that I liked 
doing and my movies often is to start with a monster that is scary and then 
realize that there's a dimension to that story that is different. 

– There have been so many different horror movies and horror television 
shows. what is your secret to scare the out of people's minds?
– I will say is what I've said for 25 years. As a director, I'm not that interested 
in scares, I use my movies more like a fairy tale, you know? But I do the horror 
images, but like a fairy tale. But as a producer, I'm really interested in the 
scares (LAUGHTER), with Juan Antonio Bayona in "The Orphanage", Andy 
Muschiettion "Mama", those. I am very interested because it's something that 
I have fun watching. And I think the way you do it, you need to coax the 
audience with very elegant camera work, production value and empathy with 
the characters. So, for example, Andre often uses points of view. So, you are in 
the eyes of the character. And the camera moves very elegantly, very beautifully. 
And once the audience is in, basically, it's like, when people go to a car race, 
they don't go to see who wins. They go to see who crashes (LAUGHTER). 
And they will never say it, but that's the complicity of the audience. They're 
there wanting something horrible to happen. They're saying, "Oh, I hope they 
are okay." No, no. You want something horrible to happen (LAUGHTER). Oh 
yeah, and once you do that, everything works.

– Stories are universal but every culture has its own specific, I believe. So 
in the Slavic culture, we have our own specifics. I am just wondering if you 
can tell us the story from Mexico?
– Well, the story that I specifically know, there's an inception in my country, 
is the story I was telling you, it's not in the movie, about the guys going to the 
cemetery and putting a dagger in the grave. They say, "Will you do it?" There's 
a witch buried in the cemetery and they go and put the dagger and they put 
it through, in my country, their cape, because it's the 1600's, and they get up 
and they feel something pulling them, and they think it's the witch. And it is 
the knife that was embedded in there. And in the modern stories, a girl with 
a dress. 

– It seems that the movies that are bringing people to the cinema are either 
the big superhero films that cost $200 million, or the horror movies. why 
do you think horror can compete so well in theaters?
– Because there is nothing better than laughing in a theater together or 
screaming in a theater together (laughter). These are concert movies. You go 
and you cry the chorus of the song. If it's a scary moment, everybody screams 
and then, whether you like it or not, you kind of look around, and we empathize. 
And what happens with comedy? Same thing. We laugh together and, look, this 
is the matter, we are told right now by the recognition that we are all different 
and I should hate you for your race, religion, gender. We're trying to be separated 
brutally. And when we go to a collective experience, and we all laugh at the 
same point, and we all scream at the same point, it's a healing thing. I really 
believe it. The big movies right now are concert movies. Superhero movies are 
concert movies. You go and Ironman steps onto the stage and everybody knows 
it's Ironman, and they start clapping, basically, internally. Horror and humor 
are the same thing. And I don't think you can pull people out of their houses 
anymore with something that is not a concert moment. Biggest stadium, big 
concert. Smaller concert, I watch at home (laughter). 

– What do you think about the discssion, should films be on the big screen 
before they get streamed?
– Well, I'm 54, and I've seen the death of cinema three times (laughter). 
Supposedly, right? TV, right? Happened to my generation early on, it's dying. 
So, Cinemascope. Blah, blah,blah. And then, we return in an unexpected way 
because we move as a society towards the 70's,"Easy Rider," American New 
Wave. I remember, VHS, the death of cinema. (laughter). Where is VHS? It's 
gone, and cinema is still here, right? And the same thing happens, right now. 
Every company is going to stream in the next three years. These are moments 
of change and there is an audience, there are two or three generations; us, our 
kids, and the kids that were born in a world where they can stream a certain 
type of story in a more intimate, moving moment. They're alive, what are we 
going to do, deny it? It's as if I told you, you can only listen to Mozart in a 
concert hall. You cannot listen to Mozart jogging or in your car. No, I can! 
If I say this to somebody from the 1600's, "I love listening to Mozart while I 
drive." They go, "Whaaat???!!!" So, we’ve got to take it easy and realize that we 
are streaming, not streaming, we're sharing a culture and audio-visual stories, 
and the form that we used to dissipate those stories is changing. Cinema 
will still exist and it will not only be the big movies. You'll see. Because the 
common experience in the theater is wonderful. 

– Making this movie, who was considered as an audience more: today's 
kids or kids from yesterday? 
– Hopefully, all of them. But it's a good question because I remember, that is 
what I was thinking when I did, for example, the first "Hellboy." I thought, "My 
audience that I really want for this movie is going to able to tell me what they 
think ten years from now." I was making that movie for kids and, sure enough, the 
people that grew up with it are the people that love it the most. But this one to me, 
the beauty of this project is it's a horror movie that can be watched with the family

– In the year off that you took, what did you discover about life?
– You know, first of all, I got a sense of continuity. I really have. My father 
passing, and at the same, I used the momentum of the award season with 
"The Shape of Water," to create an animation center for young animators in 
my home town. And I created two scholarships and one new award for a film 
festival. I said, "This is the time." Because we all are going to go. That's for 
sure. I can tell you right now (laughter) And what I think is very valuable 
is continuity. You know? Because, as I say, I don't know, sometimes I read 
a name on the street that I take to go to work, and I don't know who that 
person is, but that street exists. And I think what you do as a professional, is 
you create streets for other people to get to work in the future. And it doesn't 
matter if they know who you are. And I learned that this was the moment and 
that, frankly, that's the most important thing. Because we're all going to be 
forgotten and gone. And fatter! All of us (laughter)

Lena Basse, exclusive for VGL cinema,Los Angeles, 2019
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THE BEGINNING OF 
THE GREAT END

IN NEW YORK, ON APRIL 3, THE PREMIERE OF THE FINAL 8TH SEASON OF THE TELEVISION SERIES "GAME OF THRONES", WHICH 
IN THE 9 YEARS OF ITS EXISTENCE, HAS AN ARMY OF FANS FORMED AROUND THE WORLD.

When the cable channel HBO acquired the rights in 2007 to the film version 
of the novel “A Song of Ice and Fire” written by George Martin in the fantasy 
genre, few could have imagined what the idea would become, including the 
author himself and the two executive producers: David Beniof and Daniel Brett 
Weiss. “Thrones” showrunners spoke about this in their opening speech before 
the premiere of the first episode of the eighth season. They were addressing 
their wives and children in the hall who saw little of them in last 10 years. They 
told them that now when the series has become so popular that the music from 
it can be heard at school proms, anniversaries and even weddings, they must 
make a confession. When, prior to the release of the pilot episode, they told their 
families they doubted that the series would continue, they weren’t lying. When, 
after the release of the first season, they said that the chances that they would be 
given the go-ahead for the shooting of the second season was rather small, they 
did not lie. But when they said that they were not quite sure whether the filming 
of the third season would take place, they were lying. By that time they knew 
that the show reached a level of great success. Both creators warmly thanked 
everyone who worked on the series. And, of course, George Martin himself, 
who never managed to finish writing the book series. For the final season, the 
creators of the series did it for him: “All our heroes were born in the head of 
this person. And we want to apologize to him for not treating his children in an 

appropriate way. ” 
Most of the actors gathered on the stage in Radio 

City Hall, even those who "did not make 
it" to the finale. All of them lined up on 
the stage and thanked the numerous 
and loyal viewers, without whom the 
success of the series would have been 

simply impossible. It is good that 
Radio City Music Hall is able to 

accommodate up to six thousand spectators to attend the latest premiere of the 
series. It seemed that Sixth Avenue at the time turned into a modern version of 
Westeros’s capital. The mood that prevailed in the hall was rather mixed. On 
the one hand, those spectators who were lucky to get to the premiere were fully 
aware of the solemnity of the moment. On the other hand, it was impossible not 
to feel sad about the fact that this premiere would be the last. Despite the success 
of the series, its action came to an end. Whatever it was, we must not forget that 
one of the main messages of Martin’s books, which he was inspired by Tolkien’s 
novel The Lord of the Rings, was the idea that death is the inevitable truth of all life.

It is not surprising that this very idea became the subject of a party held after 
viewing in the banquet hall of the former Siegfeld Theater. Red skulls were placed 
on all the tables, and the bar was installed against the background of the Throne, 
who was drowning in fire. Sophie Turner, who played the role of Sansa in the 
series, came to the party with her then-fiancé now-husband, musician Joe Jonas. 
After a long evening, she took off her high-heeled sandals and enjoyed the true 
freedom of her bare feet. Kit Harrington, who plays Jon Snow, naturally came 
with his new wife Leslie Rose, who celebrated their wedding last June. Emilia 
Clark, who was not at all like her heroine, Daenerys, sat at a table surrounded by 
her friends, talking lively with them. Then the celebration continued at a private 
party, held in the hall of the luxury hotel Mandarin Oriental, in which almost 
all the actors participated in the festivities attended. It is not known for certain 
how long this party lasted, but already the next morning its participants arrived 
at pre-scheduled meetings with the press, which, fortunately for the actors, took 
place in the same hotel. We managed to ask some of them a couple of questions. 
As always, the leadership of the cable channel HBO in order to avoid getting 
into the press spoilers, banned the actors from discussing the details of the plot 
of the final season. Therefore, the conversation with them, for the most part, was 
rather humorous.

SOPHIE TURNER is wearing Cushnie 2019/Fall velvet 
leotard bodysuit, along with Cushnie 2019/Fall high-
rise silk pants

– Yesterday we felt privileged to be part of the 
premiere and see all of you on stage and so many 
actors. how did you feel to be a part of that with 

those actors and look into the audience?
– It was nice to look down the line and see all of your cast mates together, in a 
line standing together all holding hands and just chatting.  And it was really nice 
to have that private moment, just us before we went out and started mingling 
with everyone else.  It was nice to have those moments where we can be just the 
cast and it was really special

– Is there a difference in how it feels now, is it really over now? how do you feel?
– I don’t know how I feel. I didn’t cry last night which I was kind of half expecting 
to.  I don’t think I fully realize that it’s over.  I didn’t say any goodbyes to anyone 
last night, I think because it’s too painful, so I will probably just text them at some 
point and say bye-bye. It doesn’t feel like it’s over yet, I think once summer rolls 
around and we are not in Belfast again, I think that’s when it’s going to hit me.

KIT HARRINGTON in light blue jeans and almost same color shirt 

– I have to confess, lately, i realize why i am seeing so many young men with a 
beard on the streets. so, in what other ways do you think your show influenced 
modern time?
– It's interesting, I think we probably had something to do with that. I think we 
influenced fashion a bit. We influenced the way stories are told a bit on TV, a lot, 
I think. I think in some ways, Jon is a very emotional character. He's very broody. 
If he was born into a modern drama, he'd be like the Goth (LAUGHTER) guy in 
a band, you know, who's just depressed the whole time. Hopefully, he gave a lot of 
Goth kids out there happiness.

– Did you get something from the set to remember your character?
– Not a lot to tell you the truth. I was sure that I get my costume and my sword. 
And they were, no. Well why not? Because it’s worth so much now. I got my gloves 
because they couldn’t pry them from my hands on the day (Laughs)

– You recenetlely cut your hair. do you miss having long hair, and what was it 
like when they cut it off? does that make you feel like you're a changed person?
– I did it for a play "True West," which I was doing in London. And it felt weird, 
because I was like, "Right, this is me getting rid of the character a bit." And they 
took it off. And I went, "Oh my, I can feel my 
neck!" It was just having a lighter head and hair. 
By the way, the hairdresser was, do you want it? 
Do you want to sell it? (Laughs) And I was, no, 
no, that’s weird. (Laughter) And I did feel, I was, 
like, "Right, done. Jon's somewhere there on the 
floor.»

MAISIE WILLIAMS is wearing a black/white checked fitted jacket from alexa chung, 
coupled with an alexa chung checked denim skirt

– Now that the show has ended, what will you miss the most or the least?
– I will miss going back to Belfast and being with the cast there.  No doubt I 
am going to see them all because we become great friends. The ease of being in 

Belfast is like a 40 minute flight or something. But there’s something about being 
in a new city that gives you a little burst of energy to just have a really great time 
together. And so I will really miss that and all of the people there and just that 
feeling of being home but being so far from home, that is what I am going to miss. 
And what am I going to miss the least?  I guess like the wet feet, that was the worst 
thing.  (laughs)  Because I have really bad circulation in my ankles so there were 
these waterproof socks that you can wear but they would hold my foot too tight. 
We got ten minutes to change your socks, but the logistics of actually doing that, 
like you are surrounded by muddy puddles everywhere and you got to try and get 
these boots off but you have got these huge gloves on, and so you take the huge 
glove off and you try and take your boot off, which is covered in mud and your 
hands are covered. So it’s just all of those little complications just to keep dry feet, 
that’s something I am not going to miss. (laughs)

– Do you have any kind of rituals at the beginning and the end of a season?
– This final season, so the first episode is going to be aired on the 15th of April in 
the UK and that is my 22nd birthday.  So when I was a kid and when it started, I 
think episode one, season one came out two days before my birthday ten years ago. 
And so it was a little bit of my friends came over and I had a little bit of a party and 
we watched “Game of Thrones” and we were 12 year old girls.  (laughes) it’s almost 
going to become a ritual going back and being with all of my family on the sofas 
again and watching it on the same television. And that is going to be really lovely 
and be my birthday.
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NIKOLAJ KOSTER-WALDAU came in wearing military style shirt and black 
pants. 

– Yesterday premiere attended people who’s characters were not so 
lucky to stay alive until the final season. talk about who you were 
excited to see, what it was like?
– It was wonderful. It was really cool that they were able to get so many. 
It was great to see Jack, who played Joffrey, he’s so cool and he’s so 
interesting and he’s very, very funny. And he’s nothing like Joffrey. But 
also Sean came, and Mark Addy. Even Jason Momoa showed up. It’s such 

a great gang. And we had a really fun night (laughs)
– When we were on set last year, david benioff was saying that they called 
you up and they pretended that they were going to kill you on the show. 
did you prank them back?
– This is years ago, but I did this…there’d been a lot of talk about Jamie’s 
hair in the early seasons, his long golden locks. And then once he lost his 
hand I thought maybe he should have a haircut. I sent them a picture where 
I had a buzz cut. And I said in a long actual letter where I was, I’ve taken 
control of my character and I want to be respected and my integrity as an 
artist is at stake. (Laughs) And they believed me! And they not only were 
frantically trying to build a wig for me but also also called my manager, HBO 
had started to talk about suing me!

EMILIA CLARK is wearing a a sheer nylon midi 
dress designed with a ruffled mock neck 
from miu miu's 2019 fall/winter collection

– I have a theory that "game of thrones" 
made the men's facial hair very popular, 
but not women's braids, not so much 
in the present. even though they are so 
beautiful, especially yours. so, can you 
please talk about your wigs and how many 
did you have?
– We had five wigs in the end, and they 
all had names. And the first wig is called, 
"Daeny," and she's my favorite. She's got a 
little blood in it, and she's a little thinning 
(laughs), right now, because that one went 
through the wringer. And then there are a 
bunch of others. But the hair department on 
this show is exemplary. It's insane. In the last 

season, you guys saw a little bit of it last night, Daenerys' hair is like 
eight people's hair (LAUGHS). I remember once we tried to do just 
like a ponytail at the back of my head, and you literally, you couldn't, 
there was no elastic band that would fit around the amount of hair 
that's on my head. And you're completely right, the trendy beard 
thing, I think is entirely "Game of Thrones'" fault. (LAUGHS)

Lena Basse exclusive for VGLcinema, April 2019, New York City
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– Влітку на нас чекає ювілейний, 10-й Одеський міжнародний кіно-
фестиваль. Чого від нього очікувати? Чим будете дивувати глядачів?
– Мені складно повірити, що вже десятий рік поспіль ми робимо цю 
надзвичайну подію – Одеський міжнародний кінофестиваль. Він на-
родився як амбітний кінофорум, який відбувався в одному кінотеатрі 
«Родіна», а переріс у головну й наймасштабнішу кіноподію України та 
одну з провідних кіноподій у Європі. Дивувати щороку та пропонувати 
глядачам ексклюзивні події й зустрічі з кіномитцями  – це результат 
складної роботи, але він того вартий.
Цього року до нас завітають декілька світових кінозірок. Наразі точно 
підтверджена присутність Роуз Макгоуен, яку багато хто любить ще з 
часів серіалу «Усі жінки відьми». Також особисто нас привітають з юві-
леєм переможці та члени журі минулих років.
Ще одним гостем ОМКФ стане відомий британський режисер Майкл 
Лі. Він сім разів номінувався на премію «Оскар», а на ювілейному 
Одеському міжнародному кінофестивалі його колекцію премій попов-
нить статуетка «Золотий Дюк» за внесок у кіномистецтво. Він також 
представить міні-ретроспективу своєї фільмографії. Звісно, це не всі 
наші зіркові гості, але деякі карти ще зарано розкривати.
Незмінним та традиційним залишається показ просто неба на По-
тьомкінських сходах. Цього разу глядачі дивитимуться там легендар-
ний фільм «Козаки» 1928 року. Це фільм про українських козаків, але 
повністю вироблений американською студією Metro Goldwin Meyer. 
Над створенням оновленого саундтреку до стрічки працював відомий 

композитор Роберт Ізраель. Для партитури він використав класичну 
українську музику, зокрема твори Миколи Лисенка, Семена Гулака-Ар-
темовського. Таке просто неможливо пропустити! Показ відбудеться в 
супроводі оркестру та хору.
Новинкою фестивалю стане те, що цього року Потьомкінські сходи бу-
дуть приймати ще один перформанс – театрально-музичний, від ре-
жисера Влада Троїцького. Це перформанс із робочою назвою «Сходи 
в...» за участі музикантів Нової опери та гурту ЦеШо. Плануємо його до 
закриття фестивалю.
Ще однією родзинкою стане  виступ культового лондонського тріо The 
Tiger Lillies з кіноконцертом «Кабінет доктора Калігарі».
Ми завжди прагнемо, аби глядачам було цікаво та комфортно, тому до 
10-го ОМКФ ми підготували деякі зміни в інфраструктурі. До Одесько-
го національного академічного театру опери та балету, Театру музкоме-
дії ім. Водяного, кінотеатру «Родіна», Зеленого театру додався кінотеатр 
Multiplex, де розташується Літній Кіноринок, та готель «Лондонська», 
який прийматиме професійну секцію Film Industry Office.
А дивувати будемо найголовнішим – надзвичайно цікавою кінопрогра-
мою.

– Ви неодноразово говорили в інтерв'ю, що мрієте привезти на ОМКФ 
Меріл Стріп і Кейт Бланшетт. Звучали також імена Коліна Ферта, 
Шарлотти Ремплінг. Кого б ще хотілося побачити в статусі гостя 
Одеського міжнародного кінофестивалю?

– Сподіваюсь, мої плани щодо Меріл Стріп та Кейт Бланшетт обов'яз-
ково втіляться в життя. І ми над цим працюємо. Насправді в нас ве-
личезний список тих, кого хотілося б запросити, адже у світі стільки 
талановитих, визначних особистостей, яким хочеться відкрити Одесь-
кий кінофестиваль та нашу публіку. Ми впевнені, що їм сподобається. 
Особисто я б хотіла, аби до нас завітала Жозіан Баласко, Гольшифте 
Фарахані та легендарна Катрін Деньов.

– Чи були якісь казуси на ОМКФ за десять років його існування? Як з 
ними справлялися, викручувалися із ситуації?
– Були як смішні казуси, так і форс-мажори. Не варто забувати, що фес-
тиваль – це величезна машина, де задіяно безліч людей. Іноді людський 
фактор може круто змінити ситуацію, адже якась одна помилка здатна 
потягнути за собою цілу низку серйозних наслідків. Трапляється, що 
запізнюються літаки й гості потрапляють на свої показі чи на Q&A в 
останній момент. Глядачам цього не видно, але за всім цим стоїть вели-
ка логістична робота.
Серйозним форс-мажором стала трагедія, коли за два дні до завершен-
ня фестивалю було збито малайзійський боїнг. Тоді на нас усіх це силь-
но вплинуло: окрім власне психологічного напруження через цю ситу-
ацію, ми також повинні були змінити концепцію церемонії закриття, 
скасувати всі розважальні заходи, відмінити прильоти деяких гостей. 
Це було дуже складно.
Але в нас працює професійна команда, яка вже багато років робить 
фестиваль, тому ми завжди маємо план Б і навіть план В. Ми розумі-
ємо один одного з півслова, й кожен підставить своє плече в потрібну 
хвилину.

– Скільки фільмів за день Ви переглядаєте, щоб відібрати на фести-
валь? Чи не виникає профдеформації? Наприклад, коли Ви дивитеся 
кіно в кінотеатрі на вихідних, чи не з'являється внутрішній голос, 
який нашіптує: «А ось тут не так знято, а тут краще було б по-іншо-
му»?
– Моя робота не передбачає, що я дивлюся щодня по фільму. Якщо я їду 
на фестиваль у Берлін, Канни чи Венецію, то дивлюся до п’яти стрічок. 
П’ять – це моя межа, бо на останньому фільмі вже складно сприймати твір 
цілісно. Ти не можеш дивитися кіно автоматично, бо все одно занурюєшся 
в історію емоційно. Тому я часто не додивляюся відверто погані фільми, 
не витрачаю на це свій час. А під час відбору робіт на Одеський міжнарод-
ний кінофестиваль можу дивитися й більше ніж п'ять стрічок, але це вже 
дійсно забагато.
Щодо профдеформації – цілковита правда. Йдучи на фільм, я одразу звер-
таю увагу на країну-виробника. Це дає розуміння, що там відбувається, 
у якому контексті знімалася стрічка. Завжди читаю титри, дивлюсь, хто 
брав участь, які фонди фінансували проект, на яких платформах він був 
представлений, хто продюсери. Але я намагаюся дивитися фільм не з по-
зиції критики, а з боку пояснення. Я розумію, який колосальний труд за 
цим стоїть і в яких умовах іноді завершують стрічку. Відповідно, результат 
не завжди такий, яким задумувався від самого початку. Але все ж, мені 
здається, важливо навіть всупереч строкам та умовам отримати бажаний 
результат, бо фільм залишається в доступі глядачів на багато років впе-
ред. Тому є випадки, коли режисери вже після світових прем'єр або навіть 
після прокату робили перемонтаж, бо не могли миритися з результатом.

– Минулого року в рамках ОМКФ відбулася дискусія на тему гендер-
ної рівності. Які воркшопи плануються цьогоріч? Які теми збираєте-
ся порушити?
– Одеський міжнародний кінофестиваль – це головний і найбільш 
значущий професійний майданчик, де є FilmIndustry Office та Кіно-
ринок. Таким чином ми презентуємо всі сектори кіноіндустрії для 
того, аби проекти на різних стадіях могли максимально отримати те, 
що їм потрібно для подальшого просування. Тему гендерної рівності 
ми не полишаємо. Цьогоріч у партнерстві з організацією ООН Жін-
ки і HeForShe ми будемо робити кінопоказ та дискусію, бо вважаємо 
це важливою та актуальною темою сьогодення. Наша команда також 
приєдналася до руху HeForShe. На ювілейному ОМКФ ми розширює-
мо географію проектів, які будуть представлені в Пітчингу та на Work 
in progress, посилюємо платформу проектів телесеріалів EastSeries 
у партнерстві з фестивалем Series Mania та за підтримки Star Media. 
Продовжуємо розвивати в рамках Film Industry Office міні-конферен-

цію Cinema: Backstage, яка минулого року була присвячена гендерній 
рівності. Цьогоріч порушимо питання копродукції, міфів та реалій, 
пов’язаних з цим, наскільки вона релевантна для всіх проектів. Будемо 
обговорювати реальний досвід продюсерів зі Східної Європи, які мають 
проекти в міжнародній копродукції. Звичайно, буде й Літня кіношкола 
з майстер-класами та творчими зустрічами з гостями кінофестивалю 
та членами журі.
 
– Судячи з ОМКФ, як можна охарактеризувати зміни в кіноіндустрії? 
Як вони відображаються на фестивалі, як це можна помітити, порів-
нюючи попередні роки?
– Кінофестиваль як такий і ОМКФ зокрема – це дзеркало того, що від-
бувається в індустрії. Власне Одеський кінофестиваль репрезентує всі 
головні тенденції, які панують у цій справі. Ми бачимо, що ще 7-10 ро-
ків тому говорити про міжнародну копродукцію було складно, а зараз 
все більше наших продюсерів беруть участь у таких проектах. До нас 
постійно звертаються іноземні продюсери, які дійсно бачать перспек-
тиву ринку, перспективу співпраці з Україною – як з талантами, так і 
з позиції виробництва та його рівня. Свіжий приклад – стрічка Аґн-
єшки Голланд «Гарет Джонс», світова прем'єра якої відбулася на 69-му 
Берлінале.
Це стало можливим завдяки системній підтримці держави, адже були 
створені умови для роботи над великою кількістю якісних проектів. 
Ми бачимо, що збільшується кількість залів, кінотеатрів. Дистриб'ю-
тори зацікавлені в прокаті українського кіно, а ще декілька років тому 
цього взагалі не було. Лише одна-дві компанії зрідка бралися за прокат 
національного продукту. А зараз це норма. Звісно, з відходом росій-
ського контенту з нашого ринку звільнилося місце та, хоч трохи і запі-
зно, були створені умови для розвитку національного контенту.
До того ж, мені здається, у масового глядача зростає інтерес до фести-
вального кіно й ОМКФ теж цьому сприяє. Раніше українська аудиторія 
була культурно відрізана від світового контексту. У глядача не було 
звички дивитися нішеве кіно, він радше пішов би на черговий блок-
бастер, а не на артхаусний фільм. Зараз ситуація змінюється.
Повертаючись до світового контексту, варто зазначити, що спостері-
гається стрімкий розвиток серіалів. Режисери, відомі за своїми пов-
ними метрами, пробують себе в новій ролі: Паоло Соррентіно, Вуді 
Аллен, Стівен Содерберг. На Одеському міжнародному кінофестивалі 
ця тенденція також відбивається. У нас є програма показів серіалів для 
глядачів Series! Ще однією з нагальних тем є питання зміни ринку дис-
трибуції через таких гігантів, як Netflix, Amazon тощо. 
Поки не зрозуміло, що буде з традиційним кінотеатральним прокатом: 
чи залишиться він таким ексклюзивним досвідом для глядача, чи поч-
не потроху вмирати.

– Ви часто відвідуєте міжнародні кінофестивалі класу А. Чи знають 
там про Одеський кінофестиваль? Що про нього говорять?
– За 10 років існування Одеського міжнародного кінофестивалю про 
нас не просто знають, нас люблять і все більше людей хочуть до нас 
приїхати. Це завдяки трьом основним китам – якісному кіно, атмос-
фері фестивалю та Одесі як місту, адже вона дуже кінематографічна. У 
певний момент для мене стало несподіванкою, що Одесу знають кра-
ще, ніж Київ. До того ж люди цінують нашу публіку. Багато хто з тих, 
хто представляв у нас свої фільми, згадують покази як одні з найяскра-
віших вражень. Усе завдяки тому, що наша публіка не байдужа, вона 
думаюча, вона цікавиться. І ми цим пишаємося, адже не дарма ми пе-
редусім глядацький кінофестиваль.
Крім того, жоден фестиваль не може займати важливе місце на міжна-
родному рівні, не будучи діловою платформою. А оскільки ми поєдну-
ємо декілька аспектів в одному фестивалі, до нас прагнуть приїхати.

– А що думають про українську кіноіндустрію в цілому?
– Останнім часом українське кіно настільки стрімко вийшло вперед 
порівняно з попередніми роками, що не знати про її існування вже 
неможливо. Про нас говорять, у нас знімають, наших режисерів, сце-
наристів, акторів залучають до міжнародних копродуційних проектів. 
Наші стрічки щороку потрапляють на міжнародні кінофестивалі кла-
су А, виборюючи там нагороди, як «Донбас» Сергія Лозниці минулого 
року в Каннах. І я дуже рада, що найкращі українські фільми обирають 
місцем своєї прем’єри саме Одеський міжнародний кінофестиваль.

«ОМКФ – ЦЕ 
ДЗЕРКАЛО ТОГО, 

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ 
В ІНДУСТРІЇ КІНО»

ЮЛІЯ   
СІНЬКЕВИЧ:

З 12 ПО 22 ЛИПНЯ ОДЕСА ВЖЕ ДЕСЯТИЙ РІК ПОСПІЛЬ 
ПЕРЕТВОРИТЬСЯ НА МІСЦЕ, ДЕ ПОЄДНУЮТЬСЯ МОРЕ, СОНЦЕ І 
ЯКІСНЕ КІНО. В ОЧІКУВАННІ ЮВІЛЕЙНОГО, 10-ГО ОДЕСЬКОГО 

МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ VGL CINEMA ПОГОВОРИВ З 
ГЕНЕРАЛЬНИМ ПРОДЮСЕРОМ ОМКФ ЮЛІЄЮ СІНЬКЕВИЧ ПРО ТЕ, 

ЧИМ ЗДИВУЄ КІНОФЕСТИВАЛЬ, ХТО ЗІ СВІТОВИХ ЗІРОК ЗАВІТАЄ 
НА НЬОГО ТА ЯКІ ВИКЛИКИ СТОЯТЬ ПЕРЕД КОМАНДОЮ, ЩО 

СТВОРЮЄ НАЙГУЧНІШУ КІНОПОДІЮ ЛІТА.
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– Як змінився фестиваль «Відкрита Ніч» за 22 роки?
– До сьогодні наша програма – це національне кіно. Насамперед, 
ми задумували його як фестиваль, який буде робити все можливе, 
щоб прокласти свій шлях до глядача. Коли в 1997 році ми почина-
ли «Відкриту Ніч», українського кіно майже не було й знімалося 
один-два фільми на рік. Більшість тодішніх українських фестива-
лів були міжнародними, а нашим авторам не те, щоб казали прямо, 
але це було відчутно: «Тут гості приїхали з Бангладеш, Вільнюса. 
А ви ж українці, свої люди, поки почекайте в коридорі, ми гостей 
покажемо». І мене завжди це дуже чіпляло.
Це був своєрідний виклик – створити фестиваль національного 
кіно. Тому в нас виникла така формула – один фестиваль, одна ніч, 
українське кіно – «Відкрита Ніч». Але я завжди наполягав: націо-
нальне кіно ми маємо розглядати як, наприклад, японці японське. 
Навряд, щоб у Японії на національному фестивалі був фільм іспан-
ською. У нас це викликало активний спротив – адже, мовляв, кіно 
не має національності. Але ж ми всі розуміємо, що великі майстри 
кіно чітко «належать» до якоїсь країни, народу. Ось ці дві складові 
й визначили формулу фестивалю, що витримується вже 22-й рік. 

– Чим викликані позитивні зміни, що відбулися за останні три 
роки?
– Спочатку на фестивалі були переважно студентські фільми. 
І це все в складні 90-ті – кіноплівки вже не було, а сучасні засо-
би відеозйомки ще не були настільки доступні. У той час це були 
титанічні зусилля, щоб зібрати контент на одну ніч. Зараз більше 
можливостей, і кіно почало фінансуватися. Тож сьогодні нам до-
водиться думати, як обрати з усього різноманіття поданих фільмів 

та скласти програму, бо українських фільмів у нас більше ніж 6 годин та одна ніч.
Ми доклали великих зусиль у поліпшенні технічної та промоційної складової 
фестивалю, підборі контенту та розширенні мережі офіційних майданчиків. Так, 
уже третій рік поспіль відбірником фестивалю працює Олександр Телюк (режи-
сер, кінокритик), а цього року до нас приєдналася Ліана Плісецька (програмний 
директор мережі кінотеатрів «Лінія кіно»), що нам надзвичайно приємно.

– Який контент ви намагаєтеся показувати глядачеві?
– Це третя складова кінофестивалю. На жаль, в Україні з різних причин, і про це 
можна довго говорити, дуже багато депресивного кіно, що показує лише стагна-
цію й не пропонує креативного та оптимістичного переосмислення життєвих ви-
кликів. Ось уявіть собі, люди приходять на фестиваль у якомусь невеличкому мі-
сті чи селі або на Сході та в зоні бойових дій, де їм усю ніч показують депресивне 
кіно. Наповнювати людей, які воюють, депресухою? Це неправильно й нечесно. 
Я, власне, бажаю, щоб ось ці 6 годин програми фестивалю були заповнені філь-
мами, у яких був би різний імпульс – десь критичний, а десь і гумористичний чи 
сатиричний. Я зараз не кажу, що все має бути суцільно комедійним, але потрібно, 
щоб був інший посил, окрім цього декадансу, хоч він і дуже добре капіталізується 
на міжнародних кінофестивалях. Наше завдання – запропонувати глядачеві такі 
фільми, щоб людина не заснула й почула несподівані авторські аргументи. Ми 
здатні знімати різне кіно, і воно з’являється. І в цьому є дуже гостра потреба – 

«ДЛЯ «ВІДКРИТОЇ НОЧІ» КЛЮЧОВИМ Є 
БАЖАННЯ ГЛЯДАЧА ДИВИТИСЯ УКРАЇНСЬКЕ КІНО»

МИХАЙЛО IЛЛЄНКО:
УКРАЇНА ВІДКРИВАЄ СЕЗОН КІНОФЕСТИВАЛЬНОГО ЖИТТЯ. УЖЕ В 
ЧЕРВНІ НА МАЙЖЕ 100 ЕКРАНАХ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ ВІДБУДЕТЬСЯ 
ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКОГО КІНО «ВІДКРИТА НІЧ». НАПЕРЕДОДНІ 
ЦЬОГО ЖУРНАЛІСТ VGL СINEMA ПОСПІЛКУВАВСЯ З УКРАЇНСЬКИМ 
РЕЖИСЕРОМ, СЦЕНАРИСТОМ, ПРЕЗИДЕНТОМ ТА АРТ-ДИРЕКТОРОМ 
ФЕСТИВАЛЮ МИХАЙЛОМ ІЛЛЄНКОМ ПРО ЗМІНИ «ДУБЛЯ 22», 
«ГЕРМЕТИЧНЕ» КІНО ТА ВІДКРИТІСТЬ ДО ГЛЯДАЧА.

МИХАЙЛО ІЛЛЄНКО – відомий український кінорежисер, ак-
тор та сценарист. Президент та арт-директор кінофестивалю 
«Відкрита Ніч», заслужений діяч мистецтв України, лауреат 
Державної премії ім. О. Довженка. З 2017 по 2018 рік – голова 
правління Української кіноакадемії.

«ВІДКРИТА НІЧ» – фестиваль українських короткометражних 
фільмів, покликаний відкривати нові українські імена в галузі 
кінематографа та телевізійного виробництва. У 2019 році фе-
стиваль «Відкрита Ніч. Дубль 22» відбудеться в ніч з 29-го на 
30-те червня. Основним майданчиком фестивалю стане Арт-
причал у Києві, а паралельні покази та трансляції відбудуться 
на більше ніж 100 локаціях по Україні та за кордоном. 

П Е Р С О Н А П Е Р С О Н А

вона виникла в той момент, коли ми почали розширювати фестиваль. З кож-
ним роком ми маємо  все більше майданчиків: минулого року їх було понад 
80, цього року очікуємо приблизно 100. 

– Чи будуть якісь нововведення цього року?
– Щороку ми намагаємося внести зміни до фестивалю. Цьогоріч головне но-
вовведення – наш призовий фонд зріс вдвічі. У нас є правило: якщо автор на 
світанку на офіційній церемонії нагородження не забирає грошовий приз, 
то він автоматично акумулюється в призовому фонді фестивалю на користь 
майбутніх переможців. Так, минулого року режисер фільму не забрав приз, і 
цього року в нас головна нагорода становить 100000 гривень.
Ще однією реновацією стане конкурс рекламних роликів та музичних відео. 
Кілька років тому він уже проводився, але останні три роки ми не робили на 
них акцент. Зараз ринок реклами розвинувся та змінився, велика частина ре-
кламних роликів наповнилися гарними соціальними меседжами. Серед них 
є такі, що просто викликають захват. Тож ми вирішили відновити конкурс 
реклами та музичних відео.

– У вас дуже багато майданчиків – у селах, у великих містах та навіть за 
кордоном. Глядачі також голосують за фільми. Розкажіть, будь ласка, у 
чому різниця в сприйнятті фільмів журі та глядачами?
– Насправді, різниця є. Журі визначає свої вподобання, а глядачі – свої. І 
якщо подивитися голосування журі та перевернути його догори дригом – 
це будуть якраз результати смс-голосування. І в цьому є правда, адже журі 
бачить кіно з позиції людей, які цим займаються, – це професійний, а інколи 
навіть «герметичний» підхід. А глядачі по-іншому дивляться кіно, і це по-
трібно усвідомлювати.

– Якими сьогодні мають бути культурні заходи, щоб привернути увагу 
глядача?
– На «Відкриту Ніч» ми намагаємося не тягнути глядача до себе, а рухатися 
до нього. Відвідувачі «Відкритої Ночі» самі організовують майданчики фес-
тивалю у своїх містечках у зручний для них спосіб за їхніми можливостями 
та смаком, але ключовим є бажання глядача дивитися українське кіно. Ми 
здійснюємо культурну дипломатію від найменшого українського села до сто-
лиці та зарубіжних країн.
Організовуючи фестиваль 22-й рік поспіль, ми намагаємося досягти нашої 
основної мети – розширювати контакти з глядачем, аби він дивився, розви-
вався й пишався, що в нас є власне кіно. 

– На чому, на Вашу думку, потрібно зосередитися українським кінемато-
графістам?
– У кіно нам усім потрібно більше гострої актуальності – саме на неї від-
гукується глядач. У нас в цьому плані дефіцит – є класні, навіть геніальні 
фільми, але дуже часто вони для вузького кола людей. Я ходжу в кіно, і коли 
дивлюся такий фільм, а там четверо людей у залі… дуже прикро. 
Потрібно зосередитися на пошуку та розкритті героя. Я підтримую, напри-
клад, фільм «Кіборги», адже він є дуже актуальним. Але давайте думати ши-
рше: це може бути не тільки про війну – перемога може бути й у вас у дворі. 
Герой – це не обов’язково воїн. Ним може стати й маленька дитина, і сусід чи 
навіть дворовий пес. Для когось знаходження та перемога такого героя стане 
підтримкою та вселить віру. І неважливо, буде це драма чи комедія.

– З такими ідеями гарно працює короткий метр. 
– Саме тому «Відкрита Ніч» – фестиваль короткого метра. Якщо говорити 
про повний метр, скільки можна показати за одну ніч? Ну, три фільми. А в 
нас буває 40 фільмів тривалістю від 2 до 20 хвилин. І так набирається про-
грама. Навіть один з наших основних призів – це приз за пошук героя. Героя 
в широкому плані, того, який може надихати, відвертої людини. У нас статус 
героя девальвований з часів імперії, вона не дозволяла нам мати своїх героїв 
– вони були тільки там, а не в нас. І тому зараз країні та кіно так потрібен 
герой. Його можна шукати усюди: й у собі, і навколо.

– Ваш фільм «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» був висунутий від України 
на «Оскар»,  Ви були головою Української кіноакадемії, що проводить 
український «Оскар» – «Золоту Дзиґу». Як Ви вважаєте, нагороди – це 
важливо? І для Вас особисто теж? 
– Я в цьому сенсі не кокетую. Коли я побачив пиво з назвою «ТойХтоПро-
йшовКрізьВогонь» – це не кінематографічна нагорода, але це для мене надваж-
ливо. Хлопці просто зробили пляшку, скориставшись назвою, яка була на 
слуху. Я не відмовлюся від «Оскара», «Золотої пальмової гілки», але для мене 
головне – щоб відгукнулися глядачі. І це  – найкраща нагорода.
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Н О В И Н И

«БОНД 25»: СТАЛО ВІДОМО, ХТО СТАНЕ ДІВЧИНОЮ БОНДА
Продюсери майбутнього бойовика «Бонд 25»,  який стане ювілейним для 

шпигунської франшизи й останнім для актора Деніела Крейга, що зіграв 

легендарного агента 007, уже визначилися з ключовими ролями й, головне, 

знайшли актрису на роль дівчини Джеймса Бонда. Нею стане французька 

актриса Леа Сейду, яка з'явилася в стрічці 2015 року «007: Спектр» у 

ролі психолога Мадлен Суонн. Таким чином, француженка стане першою 

дівчиною, яка зніметься у фільмі про брутального шпигуна з ліцензією на вбивство вдруге. Режисером ювілейної стрічки «Бонд 

25» стане Кері Фукунага, відомий за  фільмом «Справжній  детектив». Окрім 33-річної Сейду у фільмі зіграють Рорі Кіннір, Рейф 

Файнс, Бен Вішоу, Наомі Харріс, Джеффрі Райт. Нагадаємо, що на роль ключового супротивника Бонда затвердили кандидатуру 

американського актора Рамі Малека, що отримав «Оскара» за роль Фредді Мерк’юрі в «Богемній рапсодії». Раніше ми писали, 

хто може стати новим агентом британської розвідки в майбутніх фільмах «бондіани».

КИТАЙ ПЕРЕГЛЯНЕ КЛАСИЧНІ БАЛКАНСЬКІ ФІЛЬМИ 
Китайська Huahua Media підписала контракт на переробку двох класичних військових фільмів з Балкан у рамках зусиль із 

поліпшення дипломатичних зв'язків між Середнім Королівством і країнами, що беруть участь у його глобальному 

інфраструктурному проекті «Один пояс, один шлях». Ця новина з’явилася одразу після повернення Huahua Media 

як інвестора майбутнього франшизного фільму «Годзилла: король монстрів», хоча в минулому компанія 

була відоміша завдяки короткостроковій угоді про фінансування компанії Paramount в 2017 році. Посли 

із Сербії і з Боснії і Герцеговини були присутніми, коли Huahua Media підписала угоду з кіноцентром 

Сараєво й сербською продюсерською компанією, очолюваною боснійським режисером Хайрудином 

Крвавацем, щоб переробити два сербохорватські фільми: «Міст» (1969) й «Уолтер захищає 

Сараєво» (1972). 

«Римейк – це не лише данина класиці; це також сприятиме глибокому культурному обміну 

між трьома країнами», – вказано на сайті Sohu Film. Вони посилаються на слова генерального 

директора Huahua Ван Кефей про те, що партнерство «відповідає на заклик держави, переймаючи на 

себе важливу роль зміцнення культурного обміну в рамках проекту «Один пояс, один шлях».

MARVEL ОЗВУЧИТЬ ПОДАЛЬШУ ДОЛЮ «МЕСНИКІВ» ЦЬОГО ЛІТА
Чи будуть Месники знову збиратися найближчим часом? Генеральний директор Disney Боб Айгер натякнув, що Marvel 

Studios, ймовірно, представить список подальших фільмів зі свого кінематографічного всесвіту супергероїв цього літа. 

Айгер відмовився повідомити подробиці про те, які герої в масках будуть в центрі уваги на наступному етапі фільмів 

Marvel, хоча натякнув, що «Месники: Завершення» зробив  деякі підказки стосовно того, яким буде майбутнє імперії 

коміксів. Хоча презедент Disney не сказав про те, яких героїв ми можемо чекати, щоб врятувати світ у майбутніх 

пригодах, він озвучив проекти, що вже перебувають у розробці, зокрема фільм «Шан-Чі» – перший фільм коміксів під 

керівництвом азіатських американців, і «Вічність» – епічне фентезі про 

расу інопланетян.

Айгер зауважив, що коли Disney придбав Marvel, у всесвіті коміксів 

було приблизно 8000 персонажів. Він додав, що майбутні історії будуть 

«незалежними від платформи». Як було оголошено раніше, у Marvel 

є нова серія Disney Plus за участю Loki, Falcon, Winter Soldier, Scarlet 

Witch і Vision. Майбутні покази будуть пов'язані з розказуванням 

історій в оповіді, чого не було на великому екрані впродовж останнього 

десятиліття. «Ніхто більше цим не займається», – сказав він.

ПРИБУТОК DISNEY ПЕРЕВЕРШИВ ОЧІКУВАННЯ УОЛЛ-СТРИТ
Це хороший час для компанії Уолта Діснея. Компанія опублікувала свій перший звіт про прибутки після укладення угоди на 

суму $ 71,3 млрд про купівлю більшої частини кіно- й телевізійних активів Fox 21st Century. Ця угода поліпшила баланс сил у 

Голлівуді на користь Disney. У четвертому кварталі Disney вправно перевершив очікування, заробивши 14,9 млрд доларів при 

прибутку на акцію 1,61 долара.

Аналітики Уолл-стрит прогнозували, що квартальний прибуток компанії становитиме 1,58 долара на акцію при обсязі продажів 

14,5 мільярда доларів. Надійна картина прибутку призвела до того, що акції Disney продавалися в неробочий час, перевищивши 

136 доларів за акцію. Квартальна виручка виросла на 3 %, а прибуток на акцію збільшився на 13 %.

Компанія пов'язує кращі, ніж очікувалося, результати з більш високими доходами партнерів від ESPN, а також популярністю 

своїх внутрішніх курортів: Walt Disney World і Walt Disney Land. Це допомогло компенсувати спад обсягів у відділі мовлення та 

кінобізнесі. Disney зняв величезний блокбастер «Капітан Марвел» вартістю 1,2 мільярда доларів, але навіть цю обставину не 

можна порівняти зі спільним успіхом «Чорної пантери» й «Зоряних воєн: останній джедай», які дали величезні доходи їхньому 

бізнесу. Це час величезних змін у розважальному конгломераті. Він не лише поглинає Fox своїми глобальними операціями, але 

й готує до запуску новий потоковий сервіс Disney Plus. «Це амбітні плани», – заявив президент Disney Боб Айгер на брифінгу 

аналітиків після оголошення результатів. Він сказав, що почав розмовляти з головою Fox 21st Century Рупертом Мердоком 

про придбання значної частини імперії після того, як Disney оголосив про плани запустити конкурента Netflix. Врешті-решт, 

він вирішив, що Фокс, маючи франшизи, які 

включають все – від «Аватара» до «Симпсонів», 

може допомогти в цих зусиллях. «У нас є декілька 

сильних брендів ... але в нас також є бренди, які 

ми можемо навіть зміцнити, підживлюючи їх 

великою кількістю ресурсів», – сказав Айгер.

КАННИ «ТИЖДЕНЬ КРИТИКИ»: «ПОМЕШКАННЯ В ГОРАХ ФУЧУНЬ» 
Французький Wild Bunch відповідатиме за міжнародні продажі, а ARP 
займатиметься французьким дистрибутивом для дебютного фільму 
китайського письменника-режисера Гу Сяогана «Помешкання в горах 
Фучунь», який завершує цього року «Тиждень критики» в Каннах. У фільму 
доки немає дистриб'ютора для Китаю.
Це перший китайський фільм за вісім років, обраний для участі в цій 
категорії. І лише одинадцятий китайський фільм, який увійшов до цієї частини конкурсу. Він буде боротися за приз Camera d'Or, 
що присуджується за найкращий дебютний повнометражний фільм, представлений в одній з програм фестивалю. Гу 30 років 
вивчав дизайн костюмів і маркетинг в університеті, перш ніж відкрив кіновиробництво й почав знімати документальні фільми. 
«Помешкання в горах Фучунь» є першим фільмом з трилогії «Тисяча миль вздовж східної частини Янцзи», яку режисер називає 
своєю «трилогією малювання сувоїв». 150-хвилинний фільм знімався впродовж двох років, режисер намагався зафіксувати зміну 
сезонів уздовж річки у своєму рідному районі Фуян міста Ханчжоу.

ФІЛЬМ «НЕСКІНЧЕННІСТЬ» ОГОЛОШУЄ НОВУ ДАТУ ВИХОДУ
Paramount призначив вихід драми «Нескінченність» з Крісом Евансом у головній 
ролі на 7 серпня 2020 року. Студія також перенесла сиквел Еді Мерфі «Прибуття 
в Америку» на 18 грудня 2020 року. Режисером «Нескінченності» є Антуан Фукуа, 
а продюсерами Лоренцо ді Бонавентура, Марк Вахрадян і Джон Заозірний. Джон Лі 
Хенкок і Єн Шорр адаптували роман Д. Эріка Майкранца «Досьє реінкарнаціоніста», 
у центрі якого показано таємне товариство людей, які повністю пам'ятають свої минулі 
життя. Головний герой Еван, якого переслідують спогади про два минулі життя, розуміє, 
що йому потрібно теж стати членом цієї організації.

МАРІОН КОТІЯР СТАНЕ ПРОДЮСЕРОМ ФІЛЬМУ «БІЛЬШЕ, НІЖ МИ»
Лауреатка премії «Оскар» французька актриса Маріон Котіяр збирається зняти документальний фільм «Більше, ніж ми», 
який розповість про 18-річну індонезійську дівчину Мелаті Війсен, яка лобіювала місцевий уряд, щоб заборонити продаж і 
поширення пластикових пакетів на її острові Балі впродовж останніх шести років. 
Мелаті стає знаковою фігурою, яка уособлює розширення прав і можливостей 
молоді. Документальний фільм показує Мелаті, коли вона вирушає в подорож, щоб 
зустрітися з іншими молодими лідерами по всьому світу.
«Понад 20 років я займаюся екологічними й соціальними питаннями, борюся за 
підвищення обізнаності в цих питаннях, – говорить Котіяр. – Ставши мамою, я 
відразу відчула, що моя дитина може багато чому навчити мене. Нове покоління 
вибирає життя і гідність. І вони показують нам шлях».
«Більше, ніж ми» буде знятий французькою компанією «Mars Films» у першій 
половині 2020 року.

DISNEY ПРОДАЄ СПОРТИВНІ ТЕЛЕКАНАЛИ, ЩО 

НАЛЕЖАТЬ КОРПОРАЦІЇ FOX
Кінокомпанія Disney почала активно продавати спортивні 
телеканали, що належать організації Fox. Як повідомляють 
іноземні джерела, так було передбачено в угоді, підписаній 
під час поглинання Fox Broadcasting Company компанією 
Walt Disney. У кінці березня стало відомо, що Disney 
придбала корпорацію 21th Century Fox за рекордні 71 мільярд 
доларів. Представники двох організацій вели переговори про 
купівлю-продаж майже два роки. Проте деталі їхньої угоди не 
оприлюднювалися. Іноземне видання Bloomberg повідомило, що тепер 
Disney продає спортивні телеканали, які належать корпорації Fox. Проте 
не для збільшення прибутку, а тому що так було записано в умовах. Так, 
корпорація Sinclair Broadcast Group придбає у Disney усю спортивну мережу Fox, 
до якої входить 21 мовець. Вартість угоди –10 мільярдів доларів.

«СВІТ ДИКОГО ЗАХОДУ»: 3-Й СЕЗОН ОТРИМАЄ ЗІРКОВОГО ЛИХОДІЯ
З'явилася інформація про акторський склад третього сезону серіалу «Світ Дикого 
Заходу». Тепер до акторської команди серіалу приєднається патріарх французького 
кіно Венсан Кассель. Актор з'являтиметься в шоу на регулярній основі й виконає 
роль лиходія. У заяві творців серіалу зазначено, що вони неймовірно раді можливості 
попрацювати з актором, оскільки вже давно є його прихильниками. На роль, яку в 
результаті отримав Кассель, раніше претендував Антоніо Бандерас, проте кінцевий 
вибір ліг на французьку зірку. Але для того щоб насолодитися грою актора, доведеться 
зачекати – новий сезон серіалу вийде не раніше ніж 2020 року. Спочатку планувалося, 
що 3-й сезон шоу побачить світ раніше, але через пожежі в Каліфорнії були знищені 
практично всі декорації і їх довелося відновлювати з нуля, витрачати зайві гроші, а 

головне – час. Проте проект житиме. Ще б пак, адже він неймовірно популярний. Окрім француза в третьому сезоні зіграють 
Ліна Вейт («Першому гравцеві приготуватися») і зірка серіалу «Пуститися берега» Аарон Пол. Старожили проекту Еван Рейчел 
Вуд, Ед Харріс, Джеффрі Райт і Тенді Ньютон повернуться до своїх ролей. Зауважимо, що це буде далеко не перший досвід для 
Касселя в американському кіно – раніше він намагався стати частиною франшизи про друзів Оушена, зображуючи  російського 
мафіозі (усі іноземці для американців на одне обличчя) у фільмі «Eastern Promises» Кроненберга. Крім того, є в активі Касселя 
й роль людини з Дикого Заходу – у 2004-му він утілив образ шерифа Блуберрі в однойменному фільмі Яна Кунена – красивому 
й філософському, але дуже зрозумілому глядачам.
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Режисер та сценарист: Адріан Бол.
Актори: Скотт Адкінс (Scott Adkins), Вільям Форсайт 
(William Forsythe), Юлія Соболь, Анна Буткевич, Онор 
Ніфсі (Honor Kneafsey), Сергій Калантай, Гордон 
Александер (Gordon Alexander), Джон Хейлс (John 
Hales) та ін.

Шпигунський трилер, події якого розгортаються  в 
Києві. Мартін Бакстер, колишній оперативник МІ6, 
знову занурюється у світ шпигунства, коли молода 

українська журналістка Саша Степаненко просить його допомоги в розкритті шокуючої правди про 
секретні операції міжнародних спецслужб.
«Спадок брехні» – проект спільного виробництва України та Великої Британії. Продюсери фільму: 
Алла Бєлая і Дмитро Суханов (Україна), Марк Фоліньйо та Грант Бредлі (Велика Британія), Кшиштоф 
Солек (Польща). Міжнародними продажами фільму займається відома американська компанія «13 
Films».
Проект фільму став переможцем 10-го конкурсного відбору Держкіно. 

Режисер: Михайло Костров.
Продюсер: Євгеній Д’яченко.
Сценарій: Сашко Лірник.
Актори: Костянтин Лінартович, Григорій Бакланов, 
Леся Самаєва, Олександр Пожарський, Володимир 
Задніпровський, Діана Розовлян, Арам Арзуманян, 
Сталіна Логошняк та Олександр Логінов.

Химерна казка наповнена українським народним гумором та козацькою героїкою, фантастичними та 
несподіваними персонажами й закорінена в український фольклор та народну міфологію й вірування. 
Козацький рід існує на світі доти, доки в ньому народжуються козаки-лицарі, які захищають свою землю від 
ворогів-нападників. А козакам, які поклали свої голови в бою, прощаються всі гріхи. Розлючений цим Чорт 
укладає парі зі Святим Петром, який зможе полонити й утримати до Різдва найкращого та найхоробрішого 
козака Семена. Так, Чорт отримає можливість знищити весь козацький рід на землі. Але на відважного козака 
не діють чари і його неможливо залякати чи купити.
Стрічка призначена для сімейного перегляду.

Режисери: Галина Кувівчак-Сахно, Станіслав Сукненко.
Автор сценарію: Станіслав Сукненко.
Продюсери: Олег Щербина, Юлія Чернявська.

Мало хто знає, що наші співвітчизники відіграли 
неабияку роль у створенні славнозвісної «фабрики 
мрій», виникненні «Оскара» та сприяли появі найкращих 
американських фільмів, які стали історією світового 

кіномистецтва. Майже кожен з них має свою зірку на «Алеї слави», «Оскар» чи «Золотий глобус», але 
найважливіше, що всі вони зробили величезний внесок, не тільки збагативши Голлівуд своїм талантом,а 
й принісши в нього власну культуру, частину свого життя й душі.
Зйомки стрічки проходили в Україні та США.
Проект реалізується за підтримки Державного агентства України з питань кіно. На фільм очікує 
фестивальне життя та вихід у національний прокат.

Режисер: Тарас Ткаченко.
Сценарист: Тарас Антипович.
Оператор-постановник: Олександр Кришталович.
Генеральний продюсер фільму: Олександр 
Ткаченко.
Виконавчі продюсери: Христина Шкабар та 
Володимир Андріюк.
Художник-постановник: Ігор Філіппов. 
Художник по костюмах: Марія Квітка. 
Художник по гриму: Лариса Сапанович. 
Актори: Тарас Цимбалюк, Павло Москаль, Андрій 
Мостренко, Ксенія Данилова, Азіз Абдурашидов, Зоряна Марченко, Наталя Сумська, Аліна Коваленко, 
Олексій Тритенко, Данило Мірешкін. 

Події в стрічці розповідають історію життя та кохання Івана за прізвиськом Ворон, якому випала доля 
стати учасником повстанського руху часів Холодноярської республіки. Одвічна жага українців до волі не 
дає головному герою залишатися осторонь важливих подій, які розгортаються в його селі. Саме тому він 
відважно жертвує спокоєм та сімейним затишком і починає запеклу боротьбу за незалежність рідної землі, 
волю та майбутнє українців та власної родини.
Проект реалізується за підтримки Державного агентства України з питань кіно та планується до показу в 
кінотеатрах України.

Режисер, автор сценарію, оператор: Андрій 
Лисецький.
Продюсер: Геннадій Кофман.

Документальна стрічка розповідає про 
Івана Приходька – одного з останніх 
народних художників України. Він самоук, живе 
в селі й усе, що виходить з-під його пензликів 
чи різця, – наївне та чесне мистецтво. Іван є 
справжнім багатієм –  його світосприйняття, 
його внутрішній світ сповнені краси та радості. Одного дня  картини Івана потрапляють на виставку в 
Мистецький арсенал – головний виставковий центр країни. Чи проміняє він маленьку сільську хатинку на 
гламурне міське життя, розливи Дніпра, сади та поля – на галерейні зали й товариство арт-критиків та 
агентів?
Проект реалізується за підтримки Державного агентства України з питань кіно. На фільм очікує фестивальне 
життя в Україні та за кордоном.

Режисер: Юлія Шашкова.
Автор сценарію: Мирослав Слабошпицький.
Продюсери фільму: Ігор Савиченко, Володимир 
Тихий, Мирослав Слабошпицький.
У зйомках кінокартини взяли участь відомі діячі 
української культури, політики та родичі Олеся 
Ульяненка: Сергій Жадан, Михайло Бриних, Михайло 
Слабошпицький, Мирослав Слабошпицький, Володимир 

Тихий, Григорій Гусейнов, Андрій Кокотюха, Ірина Ваннікова, Євгенія Чуприна, Вікторія Стах, Олександр 
Красовицький, Юка Гаврилова, Сергій Проскурня, Анатолій Сухий, В'ячеслав Кириленко, Микола 
Княжицький, Дмитро Корчинський, Валентина Лісовська, Дмитро Лісовский, Павло Вольвач, Лариса 
Денисенко, Ірен Роздобудько, Світлана Поваляєва, Андрій Курков та Олег Веремієнко.

Фільм спирається на документальні відео- та фотоматеріали, які стосуються безпосередньо життя Олеся 
Ульяненка, і на величезний пласт кіно- та фотоархівів, на яких зафіксовано соціальні та культурні події, що 
вплинули на творчий шлях письменника та на становлення новітньої України. Це поєднання представників 
різних соціальних прошарків виразно демонструє контекстуальні та світоглядні конфлікти, які лежать в 
основі творчості Олеся та загалом актуальні й досі. 
Проект реалізується за підтримки Державного агентства України з питань кіно. На фільм очікує 
фестивальне життя та вихід у національний прокат.

С П А Д О К  Б Р Е Х Н І

ПЕКЕЛЬНА ХОРУГВА, 
АБО КОЗАЦЬКЕ РІЗДВО

З  У К РА Ї Н И  Д О 
Г О Л Л І В У Д А

Ч О Р Н И Й  В О Р О Н

З Е М Л Я  І В А Н А

УЛ Ь Я Н Е Н К О :
Б Е З  Ц Е Н З У Р И
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– Олеже, розкажіть нашим читачам про новий фільм?
– «Високо в горах» – це романтична комедія про те, як двоє людей, які 
ненавидять одне одного, змушені  вдавати, що вони пара. Звичайно, як у 
будь-якій романтичній комедії, усе завершиться хепі-ендом, але поки це 
таємниця (сміється). 

– Чи можете Ви розкрити імена виконавців головних ролей?
– Поки про це говорити зарано, ми тільки почали переговори з акторами. 
Але запевняю, будуть і відомі особистості, і нові обличчя.

– Фільм – копродукція з Грузією. Якою мірою плануєте залучати гру-
зинську сторону? Чи будуть в кінокартині грузинські актори? А також, 
чи будуть зйомки в Грузії?
– У Грузії відбуватиметься велика частина зйомок. Нам сподобалося де-
кілька локацій, які ми придивилися дистанційно, але скоро вирушимо на 
локейшн-скаутинг. У цьому ми розраховуємо на допомогу наших колег з 
Грузії. Звичайно ж, плануємо залучати грузинських кінематографістів і ак-
торів.

– Коли фільм вийде в прокат?
– Це новорічно-різдвяна історія, тому в ідеалі ми хочемо, щоб прем’єра 
відбулася взимку 2020 року.

– Якщо я правильно зрозуміла, це Ваша перша стрічка в співробітни-
цтві з BIG HAND FILMS. Які очікування у Вас від цього партнерства?
– Коли я обираю, з ким працювати, мені важливо, щоб виникло особливе 
порозуміння. Це відбувається на інтуїтивному рівні, але якщо є «контакт», 
душевність і швидке взаєморозуміння, то я легко приймаю рішення. Мені 
дуже просто спілкуватися з BIG HAND FILMS, з Машею Каель (генераль-
ний продюсер компанії. – Авт.). Я очікую на плідну та дуже комфортну 
співпрацю.

Олег Борщевський:
«КОМЕДІЙНИЙ ЖАНР ОБИРАЄ МЕНЕ, А Я НЕ УНИКАЮ ЦИХ ЗУСТРІЧЕЙ»

У ЙОГО ПОРТФОЛІО – ДЕСЯТКИ ВІДЕОКЛІПІВ ДЛЯ НАЙПОПУЛЯРНІШИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗІРОК, ТАКИХ ЯК «ПОТАП І НАСТЯ», «НЕАНГЕЛИ», «БУМБОКС». ШЛЯХ 
ДО ВЕЛИКОГО КІНО УКРАЇНСЬКИЙ КІНОРЕЖИСЕР ОЛЕГ БОРЩЕВСЬКИЙ РОЗПОЧАВ НЕ МЕНШ ЯСКРАВО – З ФІЛЬМУ «DZIDZIO КОНТРАБАС», ЩО ЗІБРАВ 
РЕКОРДНИЙ БОКС-ОФІС ТА ВИБОРОВ ПЕРЕМОГУ В НОМІНАЦІЇ «ПРЕМІЯ ГЛЯДАЦЬКИХ СИМПАТІЙ» ДРУГОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КІНОПРЕМІЇ «ЗОЛОТА ДЗИҐА». ЗАРАЗ 
ОЛЕГ ПРАЦЮЄ НАД НОВОЮ ІСТОРІЄЮ – РОМАНТИЧНОЮ КОМЕДІЄЮ «ВИСОКО В ГОРАХ», ЯКА ЗНІМАЄТЬСЯ В КОПРОДУКЦІЇ З ГРУЗІЄЮ. З УКРАЇНСЬКОГО 
БОКУ ПРОДЮСЕРОМ ФІЛЬМУ СТАЛА  КОМПАНІЯ BIG HAND FILMS.

– Чому для Вас це кіно – особливе?
– Це саме той фільм, під час перегляду якого в кінотеатрі глядач зможе від-
почити та емоційно розважитися. Також переконаний, що фільм створить 
казковий новорічний настрій і змусить згадати, що дива трапляються. І, 
зрештою, це весела комедія, яка, як ми сподіваємося, по-справжньому спо-
добається глядачеві.

– У Вас у портфоліо вже дві комедії – «DZIDZIO Контрабас», яка мала 
шалений успіх та отримала «Золоту Дзиґу», а тепер на екрани вийде 
«Високо в горах». Чи можете Ви сказати, що комедія – це Ваш жанр?
– Я думаю, що поки, ймовірніше, комедія обирає мене, а я не уникаю цих 
зустрічей (сміється). У юності я грав у аматорському гумористичному 
театрі, тому мені близький гумор, мені приємно, що мені трапляються такі 
чудові проекти. Не впевнений, що всі мої проекти будуть комедійними, 
але для мене цей фільм цікавий не тому, що це комедія, а тому, що в нього 
цікавий сценарій.

– Чи є у Вас жанр мрії?
– Я б хотів зняти не абсолютно чисту комедію, а, можливо, кримінальну 
або містичну. Мені подобається містика та фантастика, а в перспективі я 
хочу розробити проект власної казки для дітей. Вона містична, незвичай-
на й весела. І про добро, звичайно ж.

– Ви знімали багато кліпів для українських музикантів. Чому вирішили 
спробувати себе в повнометражному кіно?
– Мені подобається жанр кліпу, оскільки в ньому можна реалізувати не-
великі історії – по суті, це короткометражка. А з іншого боку, я ніколи не 
розраховував, що кліпи будуть моїм постійним родом діяльності. Я завж-
ди хотів знімати кіно. І ось зараз ця мрія почала втілюватися. Якщо надалі 
будуть цікаві пропозиції щодо кліпів, я, звичайно, погоджуся, але зараз 
кіно для мене – головний пріоритет.

ФІЛОСОФІЯ ДОМАШНЬОГО ПРОСТОРУ
З КІНЕМАТОГРАФІЧНИМ акцентом
17 ТРАВНЯ LA PERLA HOME & ITIS GALLERY ЗАПРОСИЛИ НАЙБАЖАНІШИХ ГОСТЕЙ НА «ВЕСНЯНИЙ КОКТЕЙЛЬ "LOVE YOUR HOME"». ОСОБЛИВОСТІ ТА 
НЕПОВТОРНОЇ АТМОСФЕРНОСТІ ЦЬОМУ ВЕЧОРУ ДОДАВ СПЕЦІАЛЬНИЙ ГІСТЬ – ВІДОМИЙ УКРАЇНСЬКИЙ РЕЖИСЕР, КЛІПМЕЙКЕР ТА ФОТОХУДОЖНИК ОЛЕГ 
БОРЩЕВСЬКИЙ З ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ СЕРІЇ РОБІТ «ЧОРНО-БІЛЕ ФОТО».
ГОСТІ ВЕЧОРА ПОРИНУЛИ В АТМОСФЕРУ ЗАТИШКУ Й КОМФОРТУ ЗНАКОВОГО ДОМАШНЬОГО ТЕКСТИЛЮ LA PERLA HOME З ОСОБЛИВО ТОНКИМ НАСТРОЄМ 
ТИХОЇ РОЗКОШІ ДОМАШНЬОГО ПРОСТОРУ. ФІЛОСОФІЯ КОМПАНІЇ ITIS GALLERY – ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО, ЯКІСНОГО ЖИТТЯ ТА 
СТВОРЕННЯ НЕПОВТОРНОЇ ІНТЕР’ЄРНОЇ АТМОСФЕРИ. 
НОВА ЛОКАЦІЯ SHOP-IN-SHOP LA PERLA HOME В ITIS GALLERY У М. ДНІПРО ПО ВУЛ. ГОГОЛЯ 4 - УСЕ ДЛЯ ВАШОЇ ГАРМОНІЇ ВІДЧУТТІВ.
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УКРАЇНСЬКЕ КІНО В ПАРИЖІ
У рамках церемонії відкриття фестивалю «Нова хвиля українського кіно» від імені українських кінема-
тографістів за підтримки Фонду Ігоря Янковського відбулася передача пам'ятника Анні Київській, дочці 
Ярослава Мудрого, яка стала королевою Франції, посольству України у Франції з метою встановлення 
його в Парижі. Відкрили пам`ятник засновник Фонду Ігор Янковський та посол України у Франції Олег 
Шамшур. Цей символічний жест нагадує про те, що тісні зв'язки з Європою Україна мала ще тисячу років 
тому. Тож нам не треба доводити, що Україна – це Європа!

Автор сценарію фільму 
«Дике поле» Сергій Жадан

Зліва направо: режисер фільму «Дике поле» Ярослав Лодигін, координатор про-
екту в Парижі Анна Корягіна, засновник Благодійного фонду «Ініціатива заради 
майбутнього» Ігор Янковський, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко,  
Надзвичайний та Повноважний Посол України у Франції Олег Шамшур, автор 
сценарію фільму «Дике поле» Сергій Жадан

Q&A після показу фільму 
«Дике поле». Зліва на-
право: продюсер стрічки 
Володимир Яценко, 
копродюсер Miklos Gimes 
(Швейцарія), режисер 
Ярослав Лодигін, автор 
сценарію Сергій Жадан 
та голова Державного 
агентства України з питань 
кіно Пилип Іллєнко

Зліва направо: продюсери компанії  Les Steppes 
Productions  Nikolai Larochenko та Louis Beaudemont

Зліва направо: засновник Благодійного фонду «Ініціатива заради майбутнього» 
Ігор Янковський  з дружиною Світланою Сухіною та український музикант-

мультиінструменталіст, композитор, лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка 

Найбільший 
кінотеатр 
Парижа Le 
Grand Rex

Сучасне українське видання про кіно та телебачення 
VGL cinema (Victory Generation Life Cinema) на відкритті 
фестивалю "Нова хвиля українського кіно" в Парижі

Продюсер фільму «Дике 
поле» Володимир Яценко

З 5 ПО 10 КВІТНЯ В ПАРИЖІ ВІДБУВСЯ 
ПЕРШИЙ ФЕСТИВАЛЬ «НОВА ХВИЛЯ 

УКРАЇНСЬКОГО КІНО», ЩО ПОЗНАЙОМИВ 
ФРАНЦУЗЬКУ ПУБЛІКУ З ТВОРЧІСТЮ 

КІНЕМАТОГРАФІСТІВ УКРАЇНИ. ФЕСТИВАЛЬ 
ОРГАНІЗОВАНИЙ ФОНДОМ ІГОРЯ ЯНКОВСЬКОГО 

ЗА ПІДТРИМКИ ДЕРЖКІНО УКРАЇНИ. 
УПРОДОВЖ ШЕСТИ ДНІВ ПАРИЖАНИ ЗМОГЛИ 

ПОБАЧИТИ ФІЛЬМ ЯРОСЛАВА ЛОДИГІНА «ДИКЕ 
ПОЛЕ», ЗНЯТИЙ ЗА РОМАНОМ СЕРГІЯ ЖАДАНА 

«ВОРОШИЛОВГРАД», КОРОТКОМЕТРАЖКУ 
ОЛЕСЯ САНІНА «АННА», СТРІЧКИ РОМАНА 

БОНДАРЧУКА «ВУЛКАН» ТА АРКАДІЯ 
НЕПИТАЛЮКА «11 ДІТЕЙ З МОРШИНА», УЖЕ 

ХРЕСТОМАТІЙНУ РОБОТУ ЮРІЯ ІЛЛЄНКА 
«ЛЕБЕДИНЕ ОЗЕРО. ЗОНА», ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ 
ФІЛЬМ ПРО МАЙДАН ЯРОСЛАВА ПІЛУНСЬКОГО 

«ПЕРША СОТНЯ», А ТАКОЖ ПЕРШИЙ 
ПОВНОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ МАРИСІ НІКІТЮК 

«КОЛИ ПАДАЮТЬ ДЕРЕВА».

Засновник Благодійного фонду «Ініціатива 
заради майбутнього» Ігор Янковський

Передача пам'ятника Анні Київській, дочці 
Ярослава Мудрого, яка стала королевою 
Франції, посольству України у Франції з 
метою встановлення його в Парижі. Над-
звичайний та Повноважний Посол України у 
Франції Олег Шамшур (ліворуч) та засновник 
Благодійного фонду Ігор Янковський

Депутат Київради Вадим Сторожук  

Гості відкриття фестивалю «Нова хвиля українського кіно»

Режисер фільму «Дике поле» Ярослав Лодигін та гості 
фестивалю

Засновник Благодійного 
фонду «Ініціатива заради 
майбутнього» Ігор Янковський 
з дружиною Світланою Сухіною

Пам'ятник Анні Київській

Заступник мера міста Aulnay-sous-
Bois (Франція)  Eric Pallud

Засновник компанії 
«Вавілон» Андрій Різоль 

(ліворуч),  український 
режисер, актор, 

оператор, продюсер, 
музикант і скульптор 

Олесь Санін (праворуч) і 
засновниця  та директор 
Studio Parisien des Arts 

et de la Mode Олена 
Морозова

Зліва направо: український музикант, 
композитор, лідер гурту «Воплі Відоплясова»  
Олег Скрипка та український режисер, актор, 

оператор, продюсер, музикант і скульптор 
Олесь Санін біля пам'ятника Анні Київській

Український композитор
 лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка
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ХОЛОДНИЙ ЛІД З ІТАЛІЙСЬКИМ ТЕМПЕРАМЕНТОМ-2:

КОРИСНІ ПОРАДИ
Устаткування
Для того щоб готувати слаш і, що ще важливіше, забезпечити безперервне 
його приготування без додаткових витрат робочої сили, використовується 
спеціальне устаткування – гранітори. 
Найкращим обладнанням для охолоджених десертів є італійські апарати 
CAB і GBG. Вони мають привабливий дизайн, зручні й прості в обслугову-
ванні. Окремі елементи машини легко знімаються без допомоги спеціаль-
них інструментів. Завдяки компактним розмірам їх можна легко вста-
новити на барній стойці або прилавку, до того ж, наповнені яскравими 
десертами, вони привертають увагу відвідувачів і забезпечують хорошу 
презентацію готовому продукту.
Визначальними характеристиками під час вибору устаткування є кіль-
кість і об'єм колб в апараті. Залежно від кількості колб в граніторі можна 
готувати один, два або три види слашу одночасно. Також варто звернути 
увагу на можливість перемикання режиму однієї з колб з приготування 
слашу на охолодження напоїв.

Інгредієнти й упаковка
Особливо важливим під час організації продажів слашу є вибір сировини 
й упаковки.
Успіх десерту залежить передусім від якості сиропу. Ми ретельно підбира-
ємо виробників сиропів і пропонуємо продукцію світових лідерів у цій га-
лузі, а також лінійку найбільш популярних смаків. Сиропи поставляються 
з достатнім терміном зберігання та в спеціальній упаковці, якою зручно 
користуватися й транспортувати. У нашому асортименті європейські си-
ропи тринадцяти смаків: вишня, полуниця, мохіто, лісова ягода, апельсин, 
лайм, екзотик, кола, яблуко, грейпфрут, малібу, ківі–груша і манго–пер-
сик. Додаткова перевага – можливість поєднувати різні смаки й створю-
вати унікальні коктейлі, навіть з додаванням алкогольної складової для 
дорослих кіноманів.
Упаковка так само має велике значення – високі прозорі склянки з тру-
бочками й кришками різних кольорів. Завдяки особливій формі упаковки, 
десерт зберігається холодним тривалий час. Спеціальна склянка дозво-
ляє подавати слаш 2-3 видів одночасно. Десерти декількох смаків у таких 
склянках не змішуються, а укладаються акуратними шарами. У такій упа-
ковці заморожений десерт набуває оригінального вигляду й виділяється 
серед уже звичних холодних напоїв і морозива.
Слаш – незамінна пропозиція в літньому меню будь-якого закладу, осо-
бливо в парках, на пляжах, прогулянкових набережних та інших зонах від-
починку. Освіжаючий, смачний, яскравий – слаш продає себе сам!

Заморожений йогурт– найкорисніший десерт
Ще один літній хіт – заморожений йогурт. Він не лише смачний, але й ко-
рисний. Низькокалорійний, з набагато меншим вмістом жиру й цукру, ніж 
традиційне морозиво. Ніжність, легкість і свіжість – це відмітні риси за-
мороженого йогурту. А якщо додати в нього свіжих ягід, фруктів, горіхів 
або злаків – десерт поза конкуренцією!

Сировина й устаткування
Основа десерту – молоко й високоякісні італійські компоненти одного з 
найкращих виробників Geldue. Йогурт виготовляється в спеціальному 
устаткуванні – фризерах SPIN EVO італійської компанії GBG. Це новий 
етап розвитку апаратів з приготування холодних кремів і м'якого мо-
розива. Дозволяють готувати п'ять видів десерту: заморожений йогурт, 

м'яке морозиво, слаш, фруктове морозиво, охолоджені напої. Апарати 
мають високу продуктивність. Кришка-купол з підсвічуванням забезпе-
чує яскраву презентацію готовому продукту. На додаток до оригінального 
дизайну таке устаткування забезпечує відмінну продуктивність і має уні-
кальну систему контролю температури.

Упаковка
Ефектна й зручна подача – запорука високих продажів десертів. Креман-
ки різного об’єму від італійської компанії PoloPlast забезпечують акуратну 
подачу й привабливий вигляд готовому десерту. За бажання така упаковка 
дозволяє реалізувати будь-яку гастрономічну фантазію за допомогою різ-
них топінгів, посипок, фруктів і декоративних елементів.
Заморожений йогурт на 100 % відповідає бажанню споживачів ласувати 
корисними, низькокалорійними й при цьому дуже смачними десертами.

Надійна та зручна експлуатація устаткування
У цілому ця техніка надійна та зручна в експлуатації, але для якісної ро-
боти необхідно уникати помилок і дотримуватися простих правил, щоб 
забезпечити безперебійну роботу апаратів. Ми хочемо поділитися корис-
ними порадами, які допоможуть зробити їх використання найбільш ком-
фортним.
Найчастіше поломки відбуваються через порушення пропорцій приготу-
вання сумішей, вказаних на упаковках продукту або рекомендованих в 
інструкціях з експлуатації фризерів/граніторів. 
1) Якщо порушена пропорція розведення продукту у воді (молоці), при 
цьому спостерігається підвищена консистенція продукту або утворення 
льоду в чаші. Суміш, що загусла, ускладнює обертання шнека й підвищує 
навантаження на мотор-редуктор з подальшим передчасним виходом 
його з ладу. Утворення льоду в продукті призводить до заклинювання пе-
ремішувального шнека, що обертається, і його поломки, також можливе 
зрушення чаші відносно посадочних місць з поломкою їх елементів і утво-
ренням тріщин чаші. 
2) Порушення герметичності чаші через передчасний знос робочих кро-
мок ущільнювачів чаші, поршня крана видачі продукту, ущільнювального 
ковпачка шнека. Відбувається внаслідок недотримання вимог з обов'яз-
кового змащення цих елементів під час складання фризера або гранітора 
після очищення, дезінфекції та миття. 
3) Для продовження ресурсу безвідмовної роботи апарата необхідно звер-
тати увагу на правильну його установку відносно іншого устаткування, 
особливо того, яке виділяє велику кількість тепла або пару. Також не мож-
на встановлювати його впритул до стін, вітрин, необхідно дотримуватися 
рекомендованого інструкцією проміжку не менше ніж 25 см з кожного боку, 
зокрема згори. Ці вимоги необхідно виконувати, інакше буде порушений 
рівень вентиляції й охолодження випарника охолоджувача й інших вузлів 
апарата, що позначиться на збільшенні часу охолодження продукту, при 
цьому апарат працюватиме в умовах підвищеного навантаження. 
Повітря з підвищеною вологістю в приміщенні, а особливо устаткування, 
яке під час роботи виділяє велику кількість пару, наприклад потужна ка-
вова машина, встановлена поряд з фризером або гранітором, призводять 
до підвищеного рівня конденсату, що осідає на зовнішніх поверхнях чаші 
й далі викликає їх обмерзання товстим шаром льоду.
І найважливіша умова комфортної роботи й задоволених клієнтів – тісна 
взаємодія  з надійним і компетентним партнером, таким як «Техніка Дніпро». 
Ми завжди і словом, і ділом підтримуємо й розвиваємо ваш бізнес.

СЛАШ – ХІТ ПРОДАЖІВ У ТЕПЛУ ПОРУ РОКУ. ЦЕ ПОЄДНАННЯ НАПОЮ І ЛАСОЩІВ У ЗАМОРОЖЕНОМУ ДЕСЕРТІ НА ОСНОВІ НАТУРАЛЬНОГО ФРУКТОВОГО ЕКСТРАКТУ. 
КРИЖАНИЙ ФРУКТОВИЙ НАПІЙ ГОТУЄТЬСЯ В СПЕЦІАЛЬНОМУ АПАРАТІ, ЯКИЙ БЕЗПЕРЕРВНО ЗМІШУЄ СОЛОДКУ КРИЖАНУ СУМІШ, ПІДТРИМУЮЧИ НАПІЙ ПРИ ПОСТІЙНІЙ 
ТЕМПЕРАТУРІ, БЛИЗЬКІЙ ДО ТОЧКИ ЗАМЕРЗАННЯ. НАЙПОПУЛЯРНІШИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ ДЕСЕРТ У ЄВРОПІ, ЯКИЙ ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ З КОНЦЕНТРОВАНОЇ СУМІШІ ФРУКТОВИХ 
СОКІВ АБО СИРОПІВ. ПРИХИЛЬНИКІВ ЖЕ КОРИСНОЇ ЇЖІ ЦЬОГО ЛІТА НЕ ЗАЛИШИТЬ БАЙДУЖИМ ЗАМОРОЖЕНИЙ ЙОГУРТ – НИЗЬКОКАЛОРІЙНИЙ І ДУЖЕ СМАЧНИЙ ДЕСЕРТ.
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СТРАШНІ Й НЕ ДУЖЕ ІСТОРІЇ, ЩО 
РОЗПОВІВ ГІЛЬЄРМО ДЕЛЬ ТОРО
ВОЛОДАР МОНСТРІВ ГІЛЬЄРМО ДЕЛЬ ТОРО ПІДГОТУВАВ ДЛЯ ПРИХИЛЬНИКІВ ФІЛЬМІВ ЖАХІВ СПРАВЖНІЙ ПОДАРУНОК. У СЕРПНІ НА КІНОЕКРАНИ ВИЙДЕ 
ФІЛЬМ АНДРЕ ОВРЕДАЛА «СТРАШНІ ІСТОРІЇ ДЛЯ РОЗПОВІДІ В ТЕМРЯВІ», СЦЕНАРІЙ ДЛЯ ЯКОГО НАПИСАВ САМ ГІЛЬЄРМО. ВІН ЖЕ СТАВ І ПРОДЮСЕРОМ 
КІНОКАРТИНИ. НАМ ПОЩАСТИЛО ПОГОВОРИТИ З ДВІЧІ ЛАУРЕАТОМ КІНОПРЕМІЇ «ОСКАР» ПРО НОВИЙ ФІЛЬМ І ПРО МАЙБУТНЄ ВСЬОГО КІНЕМАТОГРАФА, 
ЗУСТРІВШИСЬ З НИМ У ЛОС-АНДЖЕЛЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ «ЛОНДОН».

– Ваш фільм є екранізацією серії дитячих книг з такою самою назвою: 
«Страшні історії для розповіді в темряві», написаних Елвіном Шварцом. 
Чи популярні ці книги в Америці?
–У Америці ці книги зіграли важливу роль у житті вже декількох поко-
лінь читачів. Для себе я їх відкрив ще підлітком. Це сталося в невеликому 
книжковому магазині техаського містечка Сан-Антоніо. Роздивляючись 
там книги, я побачив серед них одну зі страшними малюнками на об-
кладинці й заголовком, перед яким було важко встояти: «Страшні історії 
для розповіді в темряві». Звичайно, я одразу почав її розглядати і, вреш-
ті-решт, прочитав усю книгу, просто сидячи на підлозі в магазині. Від по-
чатку до кінця. Але оскільки я був у той час досить обмежений у коштах, 
то замислився про те, купувати книгу чи ні, і після прочитання повернув 

її на полицю. Коли я наступного разу прийшов до магазину, я знову про-
читав книгу й знову поставив її на полицю. І нарешті, прийшовши втретє, 
я її купив. Пізніше, протягом декількох наступних років, я придбав і дві 
інші книги цієї серії. Усі вони просто дивовижні. Елвін Шварц використав 
історії, які за традицією для більшого ефекту розповідаються біля нічного 
вогнища. Або народні казки, які повторюються з покоління в покоління. 
Ілюстрації були виконані Стівеном Гаммелом. Вони такі страшні й жахли-
ві, що я запам'ятав їх на все життя.

– Так це була Ваша ідея, зняти за цією книгою фільм?
– Коли компанія CBS Films звернулася до мене з пропозицією зняти цей 
фільм, то в них уже було заготовлено два сценарії. Але я запропонував по-

чати всю роботу спочатку. У мене виникла ідея, актуальна поточному часу: 
донести, як історії впливають на те, ким ми врешті-решт стаємо. І про те, що 
розказану історію не можна повернути назад. Ми постаралися прив'язати 
сюжет до відповідного часу. До часу, у якому брехня або вигадані історії в 
нашій країні були розказані для того, щоб втягнути нас у війну, сенс якої 
нам був незрозумілий. І тому ми вирішили, що для сюжету нашого фільму 
ідеально підходять саме 1968–1969 роки. А коли настав час обирати режи-
сера, у моєму списку було лише одне ім'я. Ми звернулися з пропозицією до 
Андре Овредала. Його фільми вразили мою уяву. Я навіть написав ревю про 
його фільм «Демон всередині». Стівену Кінгу фільм теж дуже сподобався, 
може, навіть більше, ніж мені. Я подумав, що Андре здатний не лише неймо-
вірно майстерно злякати глядача, але при цьому його й розважити. Фільми 
жахів можуть бути сумними, екзистенціональними й глибокими або роз-
важальними, веселими й одночасно страшними. Андре шанує саме другий 
тип фільмів жахів. І я знав, що вийде суперрозвага.

– Чи не могли б Ви розповісти, як починається ця історія?
– Герої цієї історії – діти, які не належать до категорії популярних. Головну 
героїню звати Зої, вона дівчинка-заучка, яка пробує себе як письменниця. 
Можна сказати, що в школі вона є ізгоєм. Їй подобаються такі речі, які ін-
шим просто незрозумілі: страшні історії, фільми жахів. Вона любить і сама 
писати історії. Це тоді, коли всі інші вважають, що вона повинна цікави-
тися випускним вечором, шкільними мюзиклами й макіяжем. Її найкращі 
друзі, два хлопчики, теж не найпопулярніші діти в школі. Усе починається 
з Хелловіна, під час якого всі вони знайомляться з хлопцем на ім'я Рамон. У 
ставленні до нього багатьох людей, навіть шерифа, проглядаються расист-
ські нотки. Рамон ухиляється від призову у В'єтнам. Він не хоче брати участь 
у війні, яка йому абсолютно незрозуміла. Наші герої стають спільниками 
Рамона. Усі разом вони натикаються на будинок, у якому колись жила так 
звана антагоністка головної героїні Сара. Ця дівчинка померла в ХIХ сто-
літті. Ходили розповіді про те, що вона вбивала дітей. І всі говорять про 
якусь книгу, яка існує і яку знаходять наші герої. Не розкриваючи всього 
сюжету, скажу, що вся привабливість в тому, що поступово стає зрозумі-
ло: про цю дівчинку з минулого теж поширювали плітки. Насправді вона 
була невинна. У цьому й полягає відкриття. Це якраз те, що мені завжди 
подобається робити у своїх фільмах. Розпочинати розповідь зі страшних 
монстрів і поступово приводити глядачів до розуміння абсолютно іншого 
виміру всієї історії.

– Існує велика кількість різноманітних фільмів і телесеріалів жахів. По-
діліться своїм секретом про те, як лякати глядачів?
– Я повторю те, що я говорю вже протягом останніх 25 років. Мені, як 
режисерові, насправді не цікаво лякати. Я знімаю свої фільми у вигляді 
казок. Хоча я й використовую для цього страшні картини, як і вимага-
ють казки. Але як продюсер, я дуже зацікавлений в ляканні (сміється): 
з Хуаном Антоніо Байона у фільмі «Притулок», з Енді Мускетті в «Мамі». 
Тому що це якраз те, що мені подобається дивитися. Мені це приносить 
задоволення. A робити це потрібно заманюванням глядачів за допомогою 
витонченої роботи камери, красивих картин і виклику співчуття до героїв. 
Наприклад, Андре під час зйомок часто використовує ракурси героїв стрі-
чок. Тобто ви, як глядачі, дивитеся на все те, що відбувається, очима героя. 
У цей час камера елегантно й дуже красиво рухається. І в той момент, коли 
глядачі захоплені цим рухом, з ними відбувається те саме, що з людьми, 
які стежать за автоперегонами. Вони стежать не за тим, хто виграє, а за 
тим, у кого станеться зіткнення (сміється). Звичайно, вони ніколи не ви-
знають цього. Вони завжди скажуть: «Я сподіваюся, що все буде добре». 
Ні, не буде. Ви хочете, щоб щось погане сталося (сміється). І коли нам 
вдається добитися цього ефекту, усе одразу починає працювати.

– Історії універсальні, але водночас кожна культура має свої забобони. У 
нас, у слов'янській культурі, свої, а чи не могли б Ви розповісти історію 
з Мексики?
– Історія, яку я зараз розповім, бере початок у моїй країні, але її немає 
в нашому фільмі. Це історія про те, як хлопці йдуть на кладовище, щоб 
увіткнути кинджал у могилу відьми. У одного з них запитують: «Ну як? 
Зробиш це?». Він, звичайно, встромляє, але при цьому кинджал проходить 
через його накидку (усе відбувається у XVII столітті). Вони хочуть піти, 
але їх щось тягне, і всі, звичайно, думають, що їх не пускає відьма. У сучас-
нішому ж варіанті те саме відбувається з дівчинкою в сукні.

– Фільми, що збирають повні кінотеатри, є або супергероїчними фільма-
ми з величезним бюджетом $200 мільйонів, або фільмами жахів. Чим Ви 
пояснюєте конкурентоспроможність фільмів жахів?
– Тим, що в кінотеатрі немає нічого кращого, ніж сміятися всім залом 

або всім разом кричати від переляку (сміється). Це так звані філь-
ми-концерти. Ви йдете на концерт, і всі разом кричите приспів пісні. 
А коли це страшний момент у кіно, всі разом кричать від жаху. І подо-
бається вам це чи ні, але в цей момент ви озираєтеся й ви співчуваєте. 
Те саме відбувається під час перегляду комедії. Ми сміємося всі разом. 
І це дуже важливо якраз зараз, коли нам постійно говорять про те, які 
ми всі різні, і про те, як я повинен ненавидіти інших через належність 
їх до іншої раси, релігії, статі. Нас усіх намагаються щосили розділити. 
Тому коли ми відчуваємо колективні переживання, коли ми всі разом 
сміємося й усі разом кричимо, ми зціляємося. Я по-справжньому вірю 
в це. Тож нині такий успіх мають саме фільми-концерти. Супергероїчні 
фільми – це теж фільми-концерти. І я думаю, що людей нині неможли-
во витягнути з будинку до кінотеатрів, якщо це не фільм-концерт. Ве-
ликі стадіони – великі концерти. Маленькі концерти я дивлюся вдома 
(сміється).

– Що Ви думаєте з приводу суперечок про те, чи повинні фільми з'явля-
тися на великих екранах, перш ніж вони транслюватимуться за допомо-
гою стримінга?
– Що сказати, мені вже 54 роки і я вже тричі був свідком смерті великого 
кіно (сміється). Хіба не так? Телебачення. Це сталося вже в часи мого по-
коління. Кіно помирає. Тоді з'явився сінемаскоп тощо. І тоді ми несподі-
вано повернулися, тому що, як суспільство, ми почали розвиватися убік 
70-х: «Безтурботний Їздок», Американська нова хвиля. Це лінії zeitgeist 
нашого шляху, і ми ніколи не знаємо, куди вони поведуть нас далі. Але 
потім, пам'ятаю, з'явилися VHS – смерть кіно (сміється). Ну і де тепер 
ці VHS? Вони зникли, а кіно все ще існує, чи не так? І зараз відбува-
ється те саме. Послухайте, усі компанії через три роки займатимуться 
стримінгом. Ми живемо в момент змін. Нас тут три покоління: ми, наші 
діти й діти, які були народжені у світі, у якому можлива за допомогою 
стримінга передача певного типу історій. І вони вже тут. Що ми з ними 
робитимемо, заперечуватимемо? Це те саме, якщо я скажу вам, що Мо-
царта можна слухати лише в концертному залі. Хіба ви не можете слу-
хати Моцарта під час пробіжки або в машині? Якби я кому-небудь з XVI 
століття розповів, що я слухаю Моцарта під час того, як їду в авто, він, 
напевно б, навіть не зрозумів, про що я говорю. Таким чином, ми повин-
ні розслабитися й усвідомити, що будемо ми займатися стримінгом чи 
не будемо, ми вже ділимося культурою й аудіо-візуальними історіями. І 
форми, які ми при цьому використовуємо для розсіювання цих історій, 
змінюються. Кіно існуватиме, і не лише у вигляді фільмів з великими 
бюджетами. Ось побачите! Я вірю в це, тому що спільні переживання 
в театрі – прекрасні. А смерть фільму жахів я бачив п'ять разів за своє 
життя. «Фільми жахів як жанр помер!», «Хорор повернувся!», «Хорор 
помер!», «Хорор повертається!». Мені здається, що усе це йде на користь 
медійним історіям, але це лише перехідний процес.

– А для кого Ви знімали цей фільм: для дітей сьогоднішніх чи вчорашніх?
– Хотілося б сподіватися, що для тих і інших. Але це хороше запитання, 
тому що я згадую, що коли я знімав свого першого «Хеллбоя», я замислю-
вався: «Я сподіваюся, що ті мої глядачі, для кого я зараз знімаю свій фільм, 
зможуть мені через десять років розповісти, що вони думають з цього 
приводу». Тому що я знімав його для дітей, і дійсно, люди, які виросли з 
цим фільмом, люблять його більше, ніж інші глядачі. Але з приводу цієї 
стрічки, я можу сказати, що її привабливість в тому, що цю жахливу істо-
рію можна дивитися всією сім'єю.

– За ту річну перерву в кар'єрі, яку Ви взяли, що Вам вдалося пізнати 
про життя?
– Ви знаєте, я думаю, що передусім я набув відчуття безперервності. Це 
дійсно так. Мій батько помирає, і водночас я використовую імпульс, отри-
маний у сезон нагородження мого фільму «Форма води», для створення 
центру молодих аніматорів у моєму рідному місті. Ще я створив дві сту-
дентські стипендії і нову нагороду для кінофестивалю. Я сказав собі: «За-
раз час». Тому що ми усі підемо. Це абсолютно точно. Я можу це зараз 
вам впевнено сказати (сміється). І я думаю, що неймовірно цінним є саме 
безперервність. Розумієте? Іноді я читаю назву вулиці, якою йду на робо-
ту, і не знаю, на честь кого вона названа. Але ця вулиця існує. І я вважаю, 
що, як професіонал, я теж створюю вулиці для інших людей, якими вони 
йтимуть на роботу в майбутньому. І не важливо, чи будуть вони знати, 
хто я такий. І я зрозумів, що це якраз той самий момент. І чесно, це і є най-
важливіша річ. Тому що ми всі відійдемо й будемо забуті. І потовщаємо! 
Усi! (сміється).

Спеціально для VGL cinema Лєна Бассе, Лос-Анджелес, 2019

ГІЛЬЄРМО ДЕЛЬ ТОРО – мексиканський режисер та продюсер. Народився 9 жовтня 1964 року в Гвадалахарі (штат Халіско, Мексика). Навчався в 
Інституті наук (Instituto de Ciencias), виховувався бабусею – ультраконсервативною католичкою. Виробництвом фільмів дель Торо захопився ще 
підлітком. Пізніше він вчився створенню гриму й ефектів у Діка Сміта, творця спецефектів до фільму «Той, що виганяє диявола». Дель Торо майже 
10 років був гримером, на початку 1980-х створив свою компанію з виробництва спецефектів «Некропія». Одночасно він займався продюсуванням і 
був режисером мексиканських телепрограм. Також став одним із засновників Мексиканського кінофестивалю в Гвадалахарі. Живе в Лос-Анджелесі. 
Першим успіхом дель Торо стали 9 нагород Мексиканської кіноакадемії за дебютний повнометражний фільм «Хронос» (1993). Здебільшого завдя-
ки цьому успіху дель Торо створює свій перший голлівудський фільм «Мутанти» (1997) і після повернення в Мехіко засновує свою продюсерську 
компанію «Текіла Ганг».

2017 р. – премія «Золотий лев» Венеціанського кінофестивалю («Форма води»).
2018 р. – премія «Золотий глобус» у категорії «Найкраща режисерська робота» («Форма води»).
2018 р. – премія «Оскар» у категорії «Найкраща режисерська робота» («Форма води»).
2018 р. – премія «Оскар» у категорії «Найкращий фільм» («Форма води»).
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ПОЧАТОК 
ВЕЛИКОГО КІНЦЯ

ТРЕТЬОГО КВІТНЯ В НЬЮ-ЙОРКУ ВІДБУЛАСЯ ПРЕМ’ЄРА ЗАВЕРШАЛЬНОГО, 8-ГО СЕЗОНУ ТЕЛЕСЕРІАЛУ «ГРА ПРЕСТОЛІВ», 
ЯКИЙ ЗА 9 РОКІВ ІСНУВАННЯ СФОРМУВАВ ЦІЛУ АРМІЮ ФАНАТІВ ПО ВСЬОМУ СВІТУ. 

Коли кабельний канал HBO у 2007 році придбав права на екранізацію серії 
романів «Гімн Льоду і Вогню», написаних Джорджем Мартіном у жанрі 
фентезі, на що перетвориться ця витівка, мало хто міг собі уявити, вклю-
чаючи самого автора й двох виконавчих продюсерів: Девіда Беніоффа й 
Деніела Бретт Вайса. Про це вони говорили й у своїй вступній промові 
перед прем'єрним показом першої серії восьмого сезону серіалу «Гра пре-
столів». Вони звернулися до своїх дружин і дітей, які були присутні в залі 
й з якими вони протягом останніх 10 років бачилися нечасто. Тепер, коли 
серіал став настільки популярним, що музику з нього можна почути на 
шкільних випускних вечорах, ювілеях і навіть весіллях, творці серіалу на-
важилися зробити зізнання. Коли перед випуском пілотної серії обидва 
продюсери сумнівалися в тому, що робота над серіалом продовжиться, і 
говорили про це своїм рідним, це була правда. Коли після виходу першого 
сезону вони стверджували, що шанс на те, що їм дадуть добро на зйомки 
другого сезону, досить малий, вони не обманювали. Але коли вони говори-
ли, що не зовсім упевнені в тому, чи відбудуться зйомки третього сезону, 
то це вже точно лукавили. Обидва творці гаряче дякували не тільки своїм 
родинам, але й усім, хто працював над серіалом. І, звичайно, насамперед 
самому Джорджу Мартіну, який так і не встиг закінчити написання серії 
книг. Сюжет сценарію завершального сезону написали самі його творці: 
«Усі наші герої народилися в голові в цієї людини. І ми хочемо попросити 

вибачення в нього за те, що обходилися з його дітьми не завжди належ-
ним чином». 

Виконавці практично всіх ролей зі-
бралися на сцені в залі Радіо-Сіті. 
Навіть тих, хто «не дожив» до фі-
налу. Усі вони вишикувалися на 
сцені в довгий ряд і вклонилися 
відданим глядачам, без яких успіх 

серіалу був би просто не-
можливий. Добре, що зал 

Радіо-Сіті мюзик-холу 

здатний вмістити до шести тисяч глядачів. Від тих, хто виявив бажання 
відвідати останню прем’єру культового серіалу, на якому виросло майже 
ціле покоління глядачів, не було відбою. Здавалося, що шоста авеню Ман-
хеттена на певний час перетворилася на сучасну версію Вестероса. Настрій, 
що панував у залі, був досить змішаним. З одного боку, ті глядачі, кому по-
щастило потрапити на прем'єру, цілком усвідомлювали урочистість момен-
ту. А з іншого – не можна було не засмутитися з приводу того, що ця прем'є-
ра буде останньою. Незважаючи на успіх серіалу, його дія добігла кінця. Хоч 
би як не було, не можна забувати, що Мартін своїми книгам, на написання 
яких його надихнув роман Дж. Толкіна «Володар перснів», намагався доне-
сти читачам ідею про те, що смерть є неминуча істина всього життя.

Не дивно, що саме ця ідея й стала темою вечірки, яка відбулася після пе-
регляду в банкетному залі колишнього Зигфельд-театру. На всіх столиках 
були розміщені червоні черепи, а бар був установлений на фоні потопаю-
чого у вогні Трону, того самого, через який і зчинилася буча. 

Софі Тернер, що виконувала в серіалі роль Санси, прийшла на вечірку в 
компанії свого нареченого музиканта Джо Джонаса, весілля з яким було 
призначене на 1 травня. Кіт Герінґтон, що втілив Джона Сноу, природно, 
прийшов з Леслі Роуз, з якою вони зіграли весілля в червні минулого року. 
Емілі Кларк, зовсім не схожа на свою героїню Дейнеріс, сиділа за столиком 
в оточенні подруг і жваво розмовляла з ними. Потім свято продовжило-
ся на приватній вечірці у вузькому колі, що пройшла в залі отелю-люкс 
Mandarin Oriental, у якому зупинилися майже всі актори, що брали участь 
в урочистостях. Достеменно невідомо, як довго тривала ця вечірка, але вже 
наступного ранку її учасники прибули на заздалегідь заплановані зустрічі 
з пресою, які, на щастя для акторів, відбулися в тому самому готелі. Нам 
вдалося поставити деяким з них пару запитань. Як завжди, керівництво 
кабельного каналу HBO для уникнення потрапляння в пресу спойлерів 
заборонило акторам обговорювати деталі сюжету завершального сезону. 
Тому в розмові з ними переважали досить жартівливі нотки.

СОФІ ТЕРНЕР з’явилася в чорному оксамитовому  
відкритому трико від Cushnie й чорних шовкових 
широких брюках із завищеною талією.

– Вчора ми мали честь бути присутніми на 
прем'єрному показі. Що Ви відчували, коли стояли з усіма акторами 
на сцені й дивилися в зал, де зібралося стільки людей?
– Було приємно дивитися на всіх колег, що вишикувалися на всю дов-
жину сцени,  трималися за руки й мило перемовлялися між собою. Було 
так чудово відчути єднання один з одним перед тим, як усі ми розбре-
лися по своїх місцях. Це був прекрасний момент, особливий для всіх.

– А як Ви почуваєте себе сьогодні, чи відчуваєте різницю? 
– Не знаю навіть. Учора я так і не заплакала, хоча й не виключала такої 
можливості. Я ні з ким не попрощалася, просто тому, що це надзви-
чайно болюче для мене. Напевно протягом декількох наступних днів 
я зроблю це письмово, відправивши всім повідомлення. Насправді, я 
не зовсім усвідомила, що це кінець. Найімовірніше, я в це повірю тоді, 
коли восени ми не зберемося знову всі разом у Белфасті.

КІТ ГЕРІНҐТОН з’явився в блакитних джинсах і трикотажній сорочці такого 
самого кольору.

– Я повинна зізнатися, мене не залишає думка про те, що саме серіал «Гра 
престолів» став причиною неймовірного сплеску популярності бороди се-
ред молодих чоловіків, який ми спостерігаємо останнім часом. А як Вам 
здається, як вплинув Ваш серіал на наше життя?
– Зізнаюся, про бороди це цікаве спостереження. І я не виключаю такої мож-
ливості. Цілком імовірно, що ми доклали до цього руку (сміється). Думаю,  
наш серіал повпливав певним чином на моду. І сто відсотків, що він позначив-
ся на манері розповіді телевізійних історій.  А якщо говорити з приводу мого 
героя, досить емоційного, постійно понурого, то впевнений, що в наш час він 
би був готом і учасником музичного гурту, який постійно перебуває в депре-
сії. Сподіваюся, що мій герой порадує багатьох сучасних хотів (сміється).

– Що Ви залишили собі на пам'ять від свого героя?
– Якщо чесно, то не дуже багато. Я абсолютно був упевнений, що мені діста-
неться його костюм і меч. Але мені відмовили, пояснивши все їхньою високою 
вартістю. Мені дісталися лише рукавички й то лише тому, що я просто не дав 
їх з мене стягнути (сміється).

– Ви зрізали свої довгі кучері, чи не жалкуєте? Як ви 
себе в той момент почували, чи вплинула нова зачіска 
на зміну вашого самовідчуття?
– Це було зумовлено моєю участю в спектаклі True West, 
що ставився на сцені лондонського театру. Це було дивне 
відчуття, ніби разом з волоссям з мене зрізали частинку  
Джона Сноу. Я навіть відчув при цьому полегшення в 
ділянці голови, навіть подумав: «Виявляється, у мене є 
шия!» (сміється). До речі, перукар запитав, чи хочу я 
зберегти відрізане волосся. Я поцікавився навіщо. На 
що отримав відповідь: «Щоб продати його на ebay!» (смі-
ється). Я відмовився, це було б дуже дивно. Нехай уже 

Джон Сноу залишається десь там, на підлозі. 

П О Д І Ї  У  С В І Т І  К І Н О

МЕЙСІ ВІЛЬЯМС прийшла на зустріч у піджаку з шаховим малюнком від 
Alexa Chung і джинсовій спідниці цього ж дизайнера. З голубим волоссям  
і величезними очима, вона була схожою на ляльку Мальвіну.

– Тепер, коли зйомки серіалу закінчилися, як Ви думаєте, чого Вам най-
більше бракуватиме? І про що Ви нудьгувати не будете?
– Думаю, що найбільше я сумуватиму за Белфастом, адже саме там ми 
збиралися в кінці  кожного літа. Звичайно, я зустрічатимуся з багатьма 
акторами, просто тому що ми стали справжніми друзями за той час, який 
ми провели разом. Та й у Белфаст, певне, я завжди можу поїхати. Переліт 
з Лондона триває всього 40 хвилин. Але є щось таке, що не можна пояс-

нити, в тому, коли ти перебуваєш у незнайомому місті разом з друзями. Це 
надає додатковий імпульс енергії. Я сумуватиму за всіма близькими мені 
людьми, яких більше не буде в Белфасті. І мені не вистачатиме того відчут-
тя, яке в мене завжди було в Белфасті саме завдяки друзям: я почувала себе 
удома, хоча була від нього далеко. Про що не нудьгуватиму, так це про мокрі 
ноги під час зйомок (сміється). Оскільки я не могла носити спеціальні не-
промокальні шкарпетки (вони шкодять нормальному кровообігу в ногах), 
я повинна була часто міняти промоклі під час зйомок шкарпетки. А це було 
зовсім нелегко, оскільки, як правило, такі зйомки відбувалися в бруді. А на 
моїх руках були громіздкі рукавички, які теж були брудними. Тобто це була 
ще та морока.

– Чи склалися у Вас певні ритуали за час зйомок?
– Перший епізод останнього сезону у Великобританії транслюватиметься 15 
квітня, якраз на мій день народження. Мені виповниться 22 роки. А перший 
епізод першого сезону вийшов на телеекрани через пару днів після мого дня 
народження, коли мені було 14. Тому ми тоді вирішили поєднати святкуван-
ня з переглядом серіалу. Так і вийшло, що я дивилася перший епізод «Гри 
престолів» у компанії своїх подруг, деяким з яких було 12 років (сміється)! 
Таку маємо традицію. Це чудово, збиратися на свій день народження разом з 
рідними та друзями й дивитися «Гру престолів». 

CINEM
A  УКРАЇНА  №
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П О Д І Ї  У  С В І Т І  К І Н О

НІКОЛАЙ КОСТЕР-ВАЛДАУ прийшов у сорочці стилю «мілітарі» 
кольору хакі й чорних брюках. 

– На прем'єрі було багато акторів, що виконували ролі 
героїв, яким не пощастило дожити до фінального сезо-
ну. Кого Ви були особливо раді бачити?
– Я був радий побачити Джека Глісона, який зіграв 
Джоффрі. Він прекрасний хлопець, цікавий і дуже-дуже 
веселий. І він зовсім не схожий на свого героя. Шон Бін 
прийшов, Марк Еді. Навіть Джейсон Момоа! Така чудо-
ва компанія зібралася. І ми вчора непогано повеселилися 
(сміється).

– Під час відвідування знімального майданчика у Белфасті минулого року Девід 
Беніофф розповів історію про те, як Вас декілька років тому розіграли телефоном, 
повідомивши, що ухвалили рішення вбити Вашого героя. Сподіваюся, Ви не залиши-
лися в боргу?
– Це сталося пару років тому, і було так… У мого героя Джеймі за сценарієм повинні були 
золотаві кучері. І коли він втратив свою руку, мені прийшла в голову думка, що після цьо-
го Джеймі міг би підстригти своє волосся. От я і надіслав Девіду свою давню світлину, на 
якій я з короткою стрижкою. Це фото я супроводжував листом, у якому повідомив, що я 
скористався правом артиста, який тонко відчуває свого героя. Тому й відрізав волосся  й 
прошу поважати моє рішення. Найстрашніше, що вони повірили! Вони не лише почали 
створювати для мене перуку, але й зателефонували моєму менеджерові, а в НВО почали 
навіть говорити про те, щоб подати на мене в суд!

ЕМІЛІЯ КЛАРК з’явилася в бежевій нейлоновій сукні 
міді зі стоячим комірцем-оборкою від Miu Miu.

– У мене виникла теорія про те, що саме завдяки 
«Грі престолів» чоловічі бороди останнім часом 
стали неймовірно популярними. А ось дівчат з ве-
ликою кількістю кісок зустрінеш на вулиці не так 
часто. Хоча зачісками, особливо Вашої героїні, за-
хоплюються багато хто. Розкажіть про свої перуки, 
скільки їх у Вас було?

– Так, до кінця останнього сезону, кількість перук 
моєї героїні збільшилася до п'яти. І в усіх них були 
свої імена. Перша називалася «Дені», і вона так і за-
лишилася моєю улюбленою. Хоча на ній залишилися 
плями крові й вона дуже зносилася за час зйомок.  
Крім неї було ще декілька перук. Наш цех з виготов-
лення виробів із волосся робив справжні дива. Це 
просто божевілля! У останньому сезоні в Дейнеріс 

була перука з обсягом волосся як у восьми чоловік! (сміється). Якось ми 
спробували зібрати його в хвостик і не знайшли жодної гумки, яку можна 
було б на нього натягнути. А з приводу моди на бороди, я з вами абсолют-
но згодна. Я теж думаю, що все це саме завдяки «Грі престолів»(сміється)!

Спеціально для VGL cinema Лєна Бассе, квітень, 2019, Нью-Йорк
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Джо: А що стосується пояснення про те, якими ж є наші фільми, то я б 
сказав так: це величезна за своїм масштабом експериментальна розпо-
відь, у якій колектив кіношників працює разом для того, щоб об’єднати 
історію більше ніж 11 різних франшиз. Усі вони вплетені в єдину арку. 
Незважаючи на те що споконвічна природа всіх героїв наших фільмів є 
міфологічною, у них є досить багато гумору.

– Хоча в назві вашого фільму є слово «завершення», всесвіт Marvel все 
ж не припинить свого існування, чи не так? Як ви собі уявляєте наступ-
ну фазу його розвитку?
Джо: Якщо чесно, то під час роботи над цим фільмом ми фокусувалися 
лише на його історії. Але, мабуть, надалі можна чекати ще більшого різно-
маніття. Усі напевно вже й так помітили появу нових супергероїв, які зна-
ходять свою публіку. Ми в цьому постійно переконуємося, спілкуючись з 
глядачами під час наших світових турів. До того ж кожен бачить щось своє 
в цих героях. Я думаю, що міфологія настільки популярна серед людей 
саме через її звернення до споконвічних людських мрій. І в майбутньому 
різноманіття супергероїв буде, найімовірніше, розширятися й далі.
Ентоні: Привабливість нашого проекту й полягає в тому, що нам абсолют-
но не потрібно було думати про майбутнє. Перед нами стояло завдання 
привести до спільного знаменника всі 22 фільми, якщо рахувати й цей. 
Тобто ми думали лише про минуле, про 21 фільм, які привели всю роз-
повідь до цього моменту. Ми не 
думали про те, що буде далі.

Джеремі Реннер, що зіграв Хоу-
кая, прийшов на зустріч разом з 
Крісом Гемсвортом, який утілив 
на кіноекрані Тора.

– Що ви пам'ятаєте про свою 
першу зустріч з братами Руссо?
Джеремі: Я був знайомий з ними 
ще до зйомок цього фільму. Вони 
такі прості хлопці, що навіть не 
віриться. Адже насправді вони 
неймовірно розумні. І до того ж 
вдумливі та емоційні. З ними дуже легко працювати. Дуже весело завжди 
на майданчику. Навіть якщо щось іде не так, вони просто поправляють і 
потім, шуткуючи, рухаються далі.
Кріс: Це точно. Враховуючи те, скільки процес цих зйомок міг би забрати 
нервів, який тиск ми всі могли там відчути, порівняно з цим, ми просто 
отримували задоволення. Неначе ми знімали вже десятий епізод яко-
го-небудь сіткома. Ніхто не нервував, не бігав, не кричав. Неймовірно! Я 
зустрівся з Джо та Ентоні на одному з Comic-Con. І вони там говорили про 
«Першого Месника». Я ще припустив, що вони актори звідти. Знаєте, на 

Comic-Con зустрічаєш стільки людей, що не завжди розумієш, хто 
вони й звідки. Але потім, коли я зрозумів, що ці хлопці справді 

зняли цей фільм, що вони режисери, я відчув себе досить ніяково 
(сміється).

– Якби ви раптом зустріли в справжньому 
житті свого героя, що б ви йому сказали?
Кріс: «У тебе є Інстаграм? Під яким ім'ям?» 
(сміються)
Джеремі: Якщо чесно, я не пригадаю, щоб мені 
хтось ставив запитання про Інстаграм.
Кріс: А що б ти запитав?

МЕСНИКИ: 
ЗАВЕРШЕННЯ
25 КВІТНЯ ВІДБУЛАСЯ СВІТОВА ПРЕМ’ЄРА ЧЕТВЕРТОГО І, ЯК ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ, 
ОСТАННЬОГО ФІЛЬМУ-ЕКРАНІЗАЦІЇ КОМІКСІВ MARVEL ПРО ПРИГОДИ КОМАНДИ МЕСНИКІВ.

Фанати нетерпляче чекали на продовження історії сво-
їх улюблених супергероїв. І хоча всіх цікавило, що ж 
станеться після рокового клацання Таноса, що пере-

творило половину з них на пил, кінокомпанія 
Disney, яка вже стала майже самостійним 

всесвітом, що розширюється, ретельно 
тримала в секреті всі деталі майбутнього 
кінодійства. У зв'язку з цим навіть тради-
ційний передпрем'єрний журналістський по-
каз було замінено на демонстрацію дуже незначної частини 

кінокартини тривалістю лише 10 хвилин. Так що навіть за 
особливого бажання про жодні допрем’єрні спойлери після 

такого перегляду й мови бути не могло. Тому зустріч з акторами 
й творцями фільму, організована 7 квітня в готелі InterContinental, що 

розташований у даунтауні Лос-Анджелеса, перетворилася, ймовірніше, у 
веселе базікання про все й одночасно ні про що. І хоча в акторів теж не 
можна було розпитувати про долю їхніх героїв, хто ж відмовиться від того, 
щоб поставити хоча б пару запитань, наприклад, Брі Ларсон або Крісу Гем-
сворту?

Але спочатку можна спробувати розговорити режисерів фільму братів 
Джо і Ентоні Руссо. Прості хлопці з Клівленда, що зарекомендували себе 
здебільшого як творці успішних комедійних телесеріалів, були запрошені 
продюсером Кевіном Файгі для зйомок стрічки «Перший Месник: Інша 
Війна» після того, як голова студії Marvel побачив їхній серіал «Спіль-
нота». У роботі братів Кевіна підкорили дві речі: їхнє почуття гумору й 
здатність знімати якісний екшн. Після двох стрічок про пригоди Капі-
тана Америка, що мали величезний касовий успіх, брати Руссо зняли в 
2018 році свій перший з двох фільмів про Месників, у якому були зібрані 
майже всі марвелівські супергерої. Світові збори від «Війни нескінченно-
сті» подолали мільярдну позначку, а сам фільм глибоко шокував фанатів 
своєю кінцівкою. Ось чому вже зараз мало хто сумнівається в тому, що 
новий завершальний фільм, який повинен буде розставити все по своїх 
місцях, збере ще більше глядачів і, відповідно, принесе ще більший при-
буток.

– Вам, напевно, важко собі уявити, але на світі існує величезна кіль-
кість людей, які ніколи не дивилися жодного фільму про марвелів-
ських месників. Як би ви їм пояснили, що за фільм ви зняли?
Джо: Звичайно, ми розуміємо, що далеко не всі глядачі дивилися наші 
фільми. Крім того, ці фільми далеко не для всіх. Адже це досить специ-
фічна манера кіновикладу й для того, щоб отримувати задоволення від 
перегляду супергероїчних фільмів, треба передусім любити цей жанр.
Ентоні: Водночас, про що я часто замислююся, так це про те, що гляда-
цька аудиторія постійно росте, адже так? Про що це говорить? Що багато 
з тих, хто прийшли на перегляд «Війни нескінченності», не бачив інших 
марвелівських фільмів. Це ж очевидно вже виходячи з одних касових збо-
рів.
Джо: Так-так. Узяти, наприклад, «Чорну Пантеру» або «Перший месник».
Ентоні: Тому ми ніколи не забуваємо про тих глядачів, які дивитимуться 
наш фільм уперше. Так було й тоді, коли ми тільки приступили до зйо-
мок першого фільму про «Першого Месни-
ка». Звичайно, справжні фанати, знайомі з 
історіями улюблених супергероїв, винесуть 
набагато більше з наших оповідей, їхнє розу-
міння того, що відбувається на екрані, буде 
глибшим порівняно з тими, хто прийшов на 
перегляд уперше. Та все ж ми завжди пам'я-
таємо про тих і про інших.

Джеремі: «Хочеш те-
кіли? Чи тако?» (смі-
ються)
Кріс: О, я знаю: «Не 
помирай!»
Джеремі: Або: «На 
екрані ти набагато біль-
ший» (сміється). Точно, 
саме так я і скажу!
Кріс: І я! (Заходиться 
сміхом. Далі вони вдвох починають дружно реготати й нічого не залишаєть-
ся, як сміятися разом з ними. Але справжня причина такої веселості стає 
зрозумілою лише після перегляду фільму.) 

Брі Ларсон, що зіграла Капітан Марвел, з'явилася у вишневій сукні від 
MONSE, Данай Гуріра, виконавиця ролі Окойе, прийшла в довгій жовто-ко-
ричневій сукні від PROENZA SCHOULER, а Пол Радд, якому всього за день 
до нашої зустрічі виповнилося 50 років, знайомий фанатам як 
Людина-мурашка, був одягнутий у синій костюм від CANALI.

– За допомогою яких трьох слів ви описали б ваші відчут-
тя від того, що є частиною всесвіту на ім'я Marvel?
Данай: Це було запаморочливо, класно й неймовірно!
Брі: Я б сказала, що це було повчально, звільнююче та ди-
намічно, як шар, що котиться (сміється).
Пол: Сюрреалістично, збудливо й радісно.
Брі: Так нечесно! У нього було більше часу!
Пол: Тому що я був третім.
(Усі весело сміються.)

– Що  вам подобалося або не подобалося у ваших костюмах?
Пол: Найгірше те, що він був повністю зі шкіри й коли в мене чухалася, на-
приклад, спина, то зробити це було дуже важко.
Брі: Це те, що було найгірше?! Нічого собі!
Пол: Ну, це те, що мені прийшло відразу в голову. Хоча це далеко не єдине. 
Іноді ми знімали на свіжому повітрі й у костюмі було дуже душно, оскільки 
він абсолютно не пропускав повітря. Але мені дуже подобалося, що мій ко-
стюм дозволяв мені самостійно ходити в туалет!
Брі: Оце так!
Пол: Що, заздриш?
Брі: Аякже!
Данай: Ще й як!
Брі: Я скажу тобі так: у костюмі я не могла підняти руки вище за свої плечі. 
Костюм просто не давав мені це зробити. А крім того, для того щоб сходити 
в туалет, мені потрібна була допомога чотирьох чоловік! Причому вся ця 
процедура тривала не менше ніж півгодини. До речі, паралельно я працюва-
ла на інших майданчиках, де я знімалася в джинсах і футболці. Й іноді мене 
там переклинювало, і я урочисто всім оголошувала, що мені треба сходити в 
туалет. При цьому все оточення дивилося на мене з подивом: треба, так іди 
(сміється)! І тільки тоді я розуміла, що я це можу зробити сама, без допомоги 

чотирьох асистентів!
Пол: «Ви, четверо, йдіть зі 
мною!»
Брі: Саме так і було! З іншого 
боку, мені дуже подобалося, 
який вигляд я маю в цьому 
костюмі. І ще, він дуже добре 
мене захищав, адже багато 
трюків я виконувала сама.

Дон Чідл, що зіграв Вої-
на, з'являється в чорно-
му ансамблі від MARCEL 
EVERETT, Скарлетт Йоханс-
сон, виконавиця ролі Чорної 

Вдови, вбрана в укорочений білий светр від SIES MARJAN і ясно-рожеві ши-
рокі штани. Її волосся зачесане назад. Карен Гіллан, яка у фільмі з'являється 
в масці Небули, одягнена в картатий бордовий брючний костюм і білу блузу 
від ANTONIO BERARDI.

– Незважаючи на те що ми не можемо обговорювати дію фільму, який ще не 
вийшов на кіноекрани, усе ж уже зрозуміло, що, на відміну від героя Воїна, 
глядачів попереду ще чекає зустріч з Чорною Вдовою, оскільки з нею вже за-
планований новий фільм. Не важко було прощатися зі своїми героями?
Дон: Не знаю, як Карен, але мені так ніхто ще й не сказав, що мені потріб-
но прощатися зі своїм героєм. Насправді, з Marvel ніколи нічого не знаєш 
напевно. Наскільки я розумію, це дуже рухливий всесвіт, у якому можливі 

будь-які процеси. І я зараз не лукавлю, я дійсно не знаю.
Карен: А ось я хоч і маю уявлення, що станеться з моєю героїнею, але я 
не можу нічого розповідати. Але допускаю, що для деяких персонажів цей 
фільм дійсно прощання.
Дон: Для кого?
Карен: Я не знаю (сміється)!
Скарлетт: Час ілюзорний. Нічого не має сенсу (говорить голосом Кім Кар-
даш’ян).
Дон: Боюся, серед нас немає потрібних тобі акторів (сміються).
Скарлетт: Одне можна сказати точно, що ми всі відчували величезний 
привілей, знімаючись у цьому фільмі. Упродовж тривалого часу ми май-

же кожні два роки зустрічалися на знімальному майданчику, після усіх 
життєвих баталій і баталій у інших проектах. Ми приходили, знаючи, 
що на нас тут чекають люди, які вже всі разом стали нам сім'єю. І цей 
відрізок життя добіг кінця. І від цього, безумовно, сумно. І ми всі ще це 
не зовсім усвідомили. А з приводу того, хто ще продовжуватиме зніма-

тися, то тут і справді ніхто нічого не знає напевно.
Думаю, що навіть сам Кевін Файгі не знає. Всесвіт Marvel – він такий не-

передбачуваний!

– А якби вам довелося раптом зустрітися з власними героями в реально-
му житті, щоб ви їм сказали?
Дон: «Нічого собі, ти маєш точно такий вигляд, як і я!» Не знаю, це хороше 
запитання. Напевно, подякую йому за службу.
Скарлетт: Це ти добре придумав.
Дон: Так, я теж так вважаю.
Скарлетт: Мені складніше. Доведеться говорити: «Ти вбила дуже 
багато людей. Ну, дуже багато. Як ти спиш ночами? Совість не 
гризе? Не хочеш про це поговорити?» (сміється).

– А ви не хотіли б про щось попередити своїх героїв?
Дон: Ні-ні. Тоді нам доведеться розповідати вам спойлери. А 
нам це заборонено. Зовсім.

Знаменитий Роберт Дауні молодший, який зіграв, мабуть, най-
улюбленішого героя з «Месників» – Тоні Старка, з'явився в еле-
гантному темно-сірому піджаку, темно-синій сорочці з чорною крават-
кою, а його широкі брюки були заправлені у високі світлі кросівки.  Він був 
не менш безтурботний і спокійний, ніж його Залізна Людина. І не дивно, 
виявилось, що він тільки-но прийняв сеанс шиацу.

– Погодьтеся, дуже важко говорити про фільм, який не дивився. Зрозуміло, 
що в Marvel все тримається у великому секреті. Але дуже цікаво, чи хоч Ви 
знали, яким буде кінець цієї історії, перш ніж приступили до зйомок?
–Звичайно, творці фільму завжди спочатку розмовляють з головними ви-
конавцями, але потім усі ці обговорення самі собою переносяться на про-
цес зйомок. І навіть якщо тобі відомий кінець, то з Мarvel ніколи не знаєш, 
справжній він чи вигаданий. До того ж у марвелівському Всесвіті можливо 
все! Завдяки різним хитрим пристосуванням і трюкам, уже закладеним 
у книзі. Водночас я не особливо вітаю фільми, які «сприймають» самі 
себе занадто серйозно, і тому мені іноді трохи смішно, коли люди, які 
беруть участь у зйомках супергероїчних стрічок, викладаються на-
повну. І я не виняток (сміється). Що не кажи, а цим фільмам усе 
ж не зашкодить більше жартівливості. І на такі моменти я чекаю 
найбільше.

– А коли Вас можна буде побачити в інших, не супергероїчних фільмах?
–Мені часто ставлять такі запитання. Насправді я і моя дружина зняли 
фільм «Суддя», яким я безмірно пишаюся. Ще я зіграв у декількох фільмах 
про Шерлока Холмса. До того ж у мене є безліч інших інтересів, окрім кіно. 
Я захоплююся музикою.  Зізнатися чесно, коли починаєш близько працю-
вати з Marvel, то у тебе практично не залишається часу ні на що інше. Спо-
діваюся, що тепер, після того як зйомки завершилися, я зможу зайнятися 
багатьма справами, які мені просто довелося відкласти. Іноді я думаю про 
те, щоб стати з іншого боку камери й самому зняти фільм. Але як тільки я 
починаю про це думати, то відразу ж уявляю, як злитимуся, коли актори не 
робитимуть те, що я від них вимагатиму. Найімовірніше, справа закінчить-
ся тим, що зі словами «дивіться, як треба!» я направлю камеру на самого 
себе (сміється).

Спеціально для VGL cinema Лєна Бассе, квітень, 2019, Лос-Анджелес
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