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VANILLA VIBES
ВІД JULIETTE HAS A GUN

BOUQUET DE HONGRIE
ВІД BDK PARFUMS

SUNDAZED ВІД BYREDO

Створюючи аромати, засновник парфумерного будинку BDK
Parfums Давид Бенедек надихається витонченими образами
паризьких жінок. Аромат Bouquet de Hongrie від BDK Parfums
запросить свою власницю в захоплюючу подорож містом
кохання. Квітковий, свіжий, ніжний і чуттєвий, він швидко став
одним зі світових бестселерів парфумерного будинку.
Основні ноти: амбра, груша, жасмин самбак, кедр, мускус,
чорна смородина.
Цей аромат чудово підійшов би справжній парижанці Амелі,
роль якої талановито зіграла французька актриса Одрі Тату.
Кінематографічна пригода Амелі розпочинається з пробки від
парфумів, а от ароматна паризька подорож може розпочатися
з перших нот Bouquet de Hongrie.

Спекотний літній день, коли сонце приємно гріє шкіру, а час – зупиняється.
Свобода бути собою й насолоджуватися станом повного занурення в
момент – аромат Sundazed від Byredo перенесе думки свого власника
в безтурботне літо – канікули, легкість у думках, палкі обійми й перше
кохання, яке здається вічним.
Основні ноти: каліфорнійський лимон, мандарин, неролі, жасмин самбак,
білий мускус, цукрова вати.
Здається, усього 24 години можуть змінити все, як і сталося з героїнею
Енн Хетуей у мелодрамі «Один день». Познайомившись літнього дня на
випускному, вони відразу почали симпатизувати одне одному, але зберегли
дружбу, зустрічаючись усього лише раз на рік – кожного 15 липня. Спогади
про той сонячний літній день і свої глибокі почуття їм вдасться пронести
крізь роки й відстань, що відділяє їх один від одного. До речі, сама Енн
Хетуей є однією з відданих прихильниць ароматів від Byredo.

На створення зухвалого аромату Vanilla Vibes хуліганів парфумерного світу Juliette Has
a Gun надихнула музика й атмосфера фестивалю Burning Man, який уже став однією
з найяскравіших і найвідоміших подій світу. Парфуми є яскравим поєднанням двох
протилежностей – ванільних афродизіаків, переплетених з атмосферними флюїдами
морської солі. Цей аромат – вираження чуттєвої, могутньої та
вільної жіночності.
Основні ноти: морська сіль, абсолю орхідеї, абсолю
натуральної ванілі, боби тонка, мускус.
Британська топ-модель і актриса, зірка стрічки «Валеріан
і місто 1000 планет» Кара Делевінь часта гостя
фестивалю Burning Man. Аромат Vanilla Vibes від
Juliette Has a Gun може стати ідеальним доповненням
до її яскравих образів, і підкорити серця мільйонів
фанатів буде ще простіше.

ЗІРКИ ЗІЙШЛИСЯ:

НАЙКРАЩІ АРОМАТИ ГОЛЛІВУДА
КІНЕМАТОГРАФ ПОЄДНУЄ БЕЗЛІЧ МИСТЕЦТВ, ТОРКАЮЧИСЬ МАЙЖЕ ВСІХ НАШИХ ПОЧУТТІВ. МИ СПІВПЕРЕЖИВАЄМО
РАЗОМ З ГОЛОВНИМИ ГЕРОЯМИ, РАДІЄМО, СУМУЄМО Й НАДИХАЄМОСЯ. І ВСЕ ЦЕ БУЛО Б НЕМОЖЛИВО БЕЗ НАШОЇ УЯВИ.
ЯК АРОМАТ, ЯКИЙ ВАМ ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ, ХОРОШЕ КІНО ВІДНОСИТЬ ГЛЯДАЧА У СВІТ ФАНТАЗІЙ. VGL CINEMA
ПРОПОНУЄ ЧИТАЧАМ ДОБІРКУ АРОМАТІВ, ЯКА РОЗКРИЄ ГЛИБИНИ ЧУТТЄВОГО СПРИЙНЯТТЯ Й ДОПОМОЖЕ ПОРИНУТИ В
ЗАХОПЛЮЮЧУ КІНЕМАТОГРАФІЧНУ ПОДОРОЖ.

SONGES ВІД GOUTAL PARIS
Один з легендарних парфумерних будинків Goutal запрошує вас на
парфумерну прогулянку пляжами острова Маврикій. Сонце сідає,
а силуети високих дерев височіють на фоні заходу – це справжнє
запрошення для того, щоб включити свою фантазію. Тонкі
аромати ночі, загадкове світло зірок – аромат Songes відкриє вам
найпотаємніші таємниці.

EAU DE MINTHE ВІД DIPTYQUE
У грецькій міфології аромати часто народжуються з єдності романтичної
поезії та метаморфоз. Так, незрівнянний аромат м'яти, за повір'ями,
пішов від німфи Мінти, яку на запашну рослину перетворив бог Аїд.
Творці парфумованої води Eau de Minthe були натхненні цим міфом, щоб,
спираючись на запах м'яти, наново винайти символічний парфумерний
акорд – фужер. У серці композиції ароматна свіжість м'яти посилюється
живими квітковими нотами герані, тоді як пачулі пом'якшують цей дует своєю
абсолютною глибиною.
Основні ноти: мускатний горіх, м'ята, герань, троянда, пачулі.
Грецькі легенди – вічні, як і легенди кінематографа. Актриса Катрін Денев,
фільми за участю якої вже давно стали кінокласикою, утілює витонченість,
ніжність і вишуканість аромату Eau de Minthe. У звичайному житті вона також
віддає перевагу ароматам французького парфумерного будинку Diptyque
Paris і вже багато років є однією з відданих прихильниць цього бренда.

Основні ноти: ваніль, жасмин, квітка тіаре, іланг-іланг,
франжипані.
Тривалий час від світу був прихований талант французької
письменниці Сідоні-Габрієль Колетт, адже всі твори обдарованої
авторки привласнював її чоловік. Проте Колетт зуміла розірвати
це хибне коло, ставши символом жіночої сили й незалежності.
Мабуть, не випадково Колетт зіграла неабияку роль у житті
парфумерного будинку Goutal: вона подарувала засновниці бренда
Аннік Гоуталь флакончик з квітковим екстрактом, який досі
надихає парфумерів Goutal на створення нових ароматів.
Сучасний витвір парфумерного будинку – аромат Songes
прекрасно б доповнив образ Колетт, який в однойменному фільмі
талановито втілила Кіра Найтлі.

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 | БУТИК AROMATEQUE КИЇВ, ТРЦ RIVER MALL, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 10, (067) 502 30 55
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
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ДЕ І ЯК ВАРТО КУПУВАТИ ПРИКРАСИ?
Як відомо, коли справа стосується чогось дійсно цінного, з'являється багато шляхів обману, міфів та продавців, які прагнуть збагатитися за рахунок відсутності знань у покупця. Як правильно придбати прикраси? Де
придбати коштовності? Тема актуальна та досить специфічна, оскільки
інформацією щодо неї володіють лише професіонали. І навіть «великий»
Google не зможе дати вам відповіді на ці питання. Пропоную розглянути
найбільш поширені міфи про місця, де варто купувати прикраси.

Пам’ятайте, що жоден ювелірний дім не надасть статус офіційного представника show-room, адже ніколи не продасть всього одну прикрасу. Бутик купує у ювелірного дому та презентує прикраси лише колекціями.
Тобто, якщо вам пропонують придбати прикрасу в show-room, де є лише
по одному виробу кожного бренда, варто поцікавитися походженням цих
прикрас. Крім того, ви завжди можете відвідати офіційний сайт бренда,
щоб запевнитися, що той чи інший бутик є представником цього бренда і
його адреса вказана на сайті.

МІФ № 1. ВИГІДНІШЕ КУПУВАТИ ПРИКРАСИ ЗА КОРДОНОМ
Під час подорожей чи відпочинку за кордоном насолоджуйтесь, отримуйте яскраві емоції, купуйте сувеніри, які будуть нагадувати вам про чудово
проведений час! Але, що стосується прикрас, тут ви маєте зрозуміти: жодної гарантії щодо якості каменів чи виробів ви не отримуєте. Тобто це не
інвестиція і зовсім не ті коштовності, які ви з гордістю зможете передати
у спадок. Це лише ваша емоція – бажання придбати «тут і зараз». Тож,
купуючи прикраси, завжди потрібно мислити раціонально та обирати
місце, куди ви зможете в будь-який момент повернутися. Навіть більше,
віддавайте перевагу не стільки бутику чи країні, скільки професіоналу зі
знаннями, досвідом та бездоганною репутацією, перевіреною роками.

Тож, де купувати прикраси? Купувати варто в такому ювелірному бутику,
у якому працює та колекції для якого відбирає гемолог. Тобто не просто
байєр, власник, його права рука чи його дружина... Прикраси для ювелірного бутика має відбирати гемолог – професіонал, який розуміється на
якості дорогоцінних каменів, має знання, міжнародний досвід та стежить
за тенденціями світового ювелірного ринку!
Купуючи ювелірні прикраси, віддавайте перевагу тому бутику, у який ви
завжди зможете повернутися; тому продавцеві, якому ви довіряєте та чия
репутація перевірена часом. Довіра – ось найважливіший фактор, коли
справа стосується купівлі прикрас.

МІФ № 2. ВИГІДНІШЕ КУПУВАТИ ПРИКРАСИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Купувати прикраси з дорогоцінними каменями в мережі Інтернет, запитувати у Google про якість дорогоцінного каменя чи судити про якість з відповідей Google не є правильним рішенням. Адже дорогоцінні камені – це
ціла наука, в основі якої закрита інформація. Щоб володіти такими знаннями й розумітися на якості діамантів та інших каменів, на своє навчання гемолог витрачає чималі кошти. Це безперервний процес. Адже ринок
щодня змінюється й розвивається. Постійно з’являються нові технології,
які можуть впливати на якість каменів... Звідки все це може знати Google?
У мережі Інтернет можна знайти все: від синтетичних діамантів, які видають за природні, до діамантів за 50-60 тис. доларів із сильною флуоресценцією та характеристиками, які не мають попиту на ринку, тобто камені,
які ви просто не зможете продати в майбутньому.
МІФ № 3. ВИГІДНІШЕ КУПУВАТИ ПРИКРАСИ В SHOW-ROOM
Купуючи коштовності, завжди потрібно пам’ятати про найважливіше –
про гарантії. Адже ви ризикуєте придбати підробку. Подумайте про те, чи
достатньо добре ви знаєте продавця? Чи впевнені ви в тому, що колекції
для бутика відбирає гемолог? Чи має цей бутик статус офіційного представника ювелірного дому і чи зможете ви в майбутньому скористатися
привілеями клієнта (наприклад, якщо ваш виріб потребуватиме ремонту)?

IРИНА ОМЕЛЬЧЕНКО – гемолог міжнародного рівня.
Дипломи, курси та воркшопи:
Gemstone Identification (HRD Antwerp)
Certified Diamond Grader (HRD Antwerp, July 8, 2011)
Workshop: Fancy Coloured Diamonds, Diamond Treatments & Synthetic Diamonds
(HRD Antwerp, September 27, 2013)
Advanced Training Certificate: Ruby, Sapphire, Emerald (SSEF, Basel,
November 18, 2013)
HRD Graduate Gemmologist (HRD Antwerp, October 30, 2015)
Sorting of Polished Diamonds-Small Goods (HRD Antwerp, October 21, 2016)
Workshop: Fancy Coloured Diamonds, Diamond Treatments & Synthetic Diamonds
(HRD Antwerp, May 23, 2017)
Workshop: Ruby, Sapphire and Emerald (HRD Antwerp, January 13, 2017)
Contemporary Diamond Jewellery Design Advanced Course (HRD Antwerp,
November 16, 2018)
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ТІЛЬКИ НЕЩОДАВНО ЗАВЕРШИЛОСЯ АКТИВНЕ ОБГОВОРЕННЯ ОБРАЗІВ ЗІРОК КАННСЬКОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ. НЕЙМОВІРНІ СУКНІ З КУТЮРНИХ КОЛЕКЦІЙ ВРАЖАЛИ,
А РЕКОРДНО ДОРОГІ ЮВЕЛІРНІ ПРИКРАСИ – ВІЧНІ ЦІННОСТІ, ЯКИМИ ПРАГНУЛО Й ПРАГНУТИМЕ ВОЛОДІТИ ЛЮДСТВО В УСІ ЧАСИ. І ЗІРКИ НЕ ВИНЯТОК... АДЖЕ
САМЕ КОШТОВНОСТI НАЙБІЛЬШ ВДАЛО ПІДКРЕСЛЮЮТЬ ВИТОНЧЕНИЙ СМАК І ВИСОКИЙ СТАТУС. ДАРУЮЧИ ПРИКРАСИ, ЧОЛОВІК БЕЗ ЗАЙВИХ СЛІВ ГОВОРИТЬ
ПРО СВОЇ ГЛИБОКІ НА НІЖНІ ПОЧУТТЯ ДО ЖІНКИ! НІЩО НЕ СКАЖЕ КРАСНОМОВНІШЕ... І, ЗВИЧАЙНО, САМЕ КОШТОВНОСТІ БУЛИ, Є Й БУДУТЬ СИМВОЛОМ
ВЕЛИЧІ РОДУ ТА МОГУТНОСТІ ЦІЛИХ КРАЇН. ЦЕ ТА НЕОЦІНЕННА СПАДЩИНА, ЯКА ФОРМУЄ ЗВ'ЯЗОК ПОКОЛІНЬ. СТОЛІТТЯ ЗА СТОЛІТТЯМИ КОШТОВНОСТІ
ЗДАТНІ ЗАЛИШАТИСЯ У ВОЛОДІННІ ЗАМОЖНИХ РОДИН НЕ ЛИШЕ ЯК МАТЕРІАЛЬНА ЦІННІСТЬ, АЛЕ І ЯК СИМВОЛ ТРАДИЦІЙ ТА ПАМ'ЯТЬ ПРО МИНУЛІ ПОКОЛІННЯ.

Маючи дипломи бельгійського гемологічного інституту HRD Antwerp і
швейцарського гемологічного інституту SSEF, відвідуючи найпрестижніші міжнародні ювелірні виставки VicenzaOro, Bangkok Gems & Jewelry,
Las Vegas Couture, я понад десять років відбираю колекції для мережі
ювелірних бутиків Il Cammeo, які працюють у Дніпрі та Харкові. Зовсім
скоро відчинить свої двері бутик у Києві. Придбавши прикраси в бутиках
Il Cammeo, ви отримуєте гарантію, що кожен дорогоцінний камінь у них
було перевірено щодо відповідності заявленим характеристикам! Таким
чином, ви можете бути впевненими, що за ту чи іншу ціну отримуєте найвищу якість, без компромісів та будь-яких сумнівів.
А якщо ви бажаєте створити фамільну коштовність, якою в майбутньому будуть володіти наступні покоління вашої родини, за індивідуальним
замовленням я знайду для вас унікальний дорогоцінний камінь, який відповідатиме найвищим вимогам якості та вартість якого з роками лише
зростатиме!
Даруйте прикраси коханим! Обирайте неповторний дизайн та найкращі
дорогоцінні камені! Збирайте свої приватні колекції унікальних коштовностей! Але завжди пам’ятайте, щоб бути впевненим у якості каменів та
оригінальному походженні виробів, звертайтесь до професіонала, який
візьме на себе персональну відповідальність, знайде для вас найкращий
дорогоцінний камінь та забезпечить вас необхідними гарантіями.
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глядачам міні-ретроспективу своєї фільмографії.
Свій перший фільм «Безрадісні миті», побудований здебільшого на імпровізації, Майк Лі зняв у 1971 році. Далі були «Великі надії», «Солодощі життя», «Оголені», «Таємниці і брехня», «Кар'єристки», «Все або нічого», «Віра
Дрейк», «Безтурботна», «Містер Тернер» і багато інших.
Майк Лі написав і поставив на сцені понад 20 п'єс: «Вечірка Ебігейл», «Екстаз», «Гусячі прищі», «Запах щура», «Горе» та інші. До речі, режисер неодноразово висловлювався на підтримку політв'язня Олега Сенцова.

ЮВІЛЕЙНИЙ 10-Й ОМКФ:
ЩО ДИВИТИСЯ, КУДИ ХОДИТИ, КОГО ЗУСТРІЧАТИ

ОДЕСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ СВЯТКУЄ СВІЙ ПЕРШИЙ ЮВІЛЕЙ – 10 РОКІВ! ЗА ЦЕЙ ЧАС ОМКФ СТАВ ОДНИМ ІЗ НАЙБІЛЬШИХ ГЛЯДАЦЬКИХ
КІНОФЕСТИВАЛІВ СХІДНОЇ ЄВРОПИ, НАБУВ ВАГИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ Й ВПЕВНЕНО ЗАЙНЯВ НІШУ НАЙГРАНДІОЗНІШОЇ КІНОПОДІЇ ЛІТА В УКРАЇНІ. ЦЬОГО РОКУ
ФЕСТИВАЛЬ ВІДБУДЕТЬСЯ З 12 ПО 20 ЛИПНЯ. РОЗБИРАЄМОСЯ, НА ЩО ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ В РІЗНОМАНІТТІ ПРОГРАМИ ЮВІЛЕЙНОГО 10-ГО ОДЕСЬКОГО
МІЖНАРОДНОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ.
ГОСТІ:
Одна з найяскравіших складових кожної гучної події, а міжнародного кінофестивалю й поготів, – червона доріжка. А в Одесі вона найдовша у
Європі – 80 метрів! Традиційно нею проходять найважливіші персони кіногалузі й, звичайно ж, світові зірки, які відвідують фестиваль.
РОУЗ МАКГОУЕН
Американська акторка, режисерка та співачка Роуз
Макгоуен стане спеціальною гостею 10-го ОМКФ.
Вона відома за ролями у фільмах «Покоління гри
DOOM», «Крик», «Грайндхаус», «Королеви вбивства», «Конан-варвар», «Планета страху». Крім того,
глядачі добре знають акторку за роллю Пейдж Метьюс
у телесеріалі «Усі жінки – відьми», де Макгоуен знімалася з 2001 по 2006 рік.
Роуз Макгоуен також відома своєю активною соціальною позицією. Вона пропагує ідеї гендерної рівності та
фемінізму. Актриса три роки писала мемуари «Смілива»
(BRAVE). У них вона розповіла особисту історію про сексуальні
домагання в контексті цілої індустрії під назвою Голлівуд. Роуз Макгоуен

стала однією з перших жінок, які відкрито заявили про харасмент у Голлівуді, що спричинило за собою появу руху #MeToo. Мемуари актриси
швидко стали бестселером New York Times.
Нещодавно Роуз Макгоуен отримала нагороду DLD Impact, була визнана людиною року за версією журналу Time і удостоєна окремої категорії
«Натхнення» на церемонії нагородження «Людина року GQ» в Лондоні
влітку 2018 року. Засновниця #RoseArmy Роуз Макгоуен стала потужним
голосом для тих, хто хоче стати сміливими людьми – такими, якими ми
всі народжені.
МАЙК ЛІ
На ювілейному ОМКФ знаменитий британський
режисер театру і кіно, семиразовий номінант на
«Оскар», п’ятиразовий лауреат кінопремії BAFTA,
лауреат премії за найкращу режисуру Каннського кінофестивалю й головної нагороди фестивалю Palme d'Or, а також володар «Золотого лева»
Венеційського кінофестивалю отримає статуетку
«Золотий Дюк» за внесок у кіномистецтво. Крім
цього, у рамках фестивалю Майк Лі представить

КАТРІН ДЕНЬОВ
Почесною гостею 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю стане легендарна французька актриса, двічі володарка премії «Сезар» за найкращу
жіночу роль Катрін Деньов.
Актриса отримає почесну нагороду ОМКФ – «Золотого Дюка» за внесок у кіномистецтво. Окрім
того, у межах фестивалю глядачам буде представлено міні-ретроспективу трьох найзнаковіших
фільмів за участю Катрін Деньов, а також зірка
проведе майстер-клас.
Ікона французького кіно Катрін Деньов зіграла в понад
ста фільмах. Перший зліт у кар'єрі актриси відбувся завдяки романтичному мюзиклу «Шербурзькі парасольки» (1964) Жака Демі.
Роль юної Женев'єви відкрила Катрін дорогу у світ великого кіно. Стрічка
отримала «Золоту пальмову гілку» на Каннському кінофестивалі та чотири номінації на «Оскар».
У її фільмографії також багато складних і незвичних ролей. Наприклад,
у фільмі «Денна красуня» (1967) режисера Луїса Бунюеля, в еротичному
трилері «Голод» (1983) режисера Тоні Скотта та інших. За роль у фільмі
«Останнє метро» режисера Франсуа Трюффо Катрін Деньов отримала
премію «Сезар». Ще один «французький Оскар» акторка здобула за «Індокитай» Режиса Варньє.
Катрін Деньов активно займається соціальними питаннями. Зокрема, у
1971 році вона разом із письменницями, серед яких були Сімоне де Бовуар
і Маргеріт Дюрас, написали відкритого листа із закликом скасувати французький закон проти абортів.
СПЕЦПОДІЇ:
Потьомкінські сходи – це вже не лише кіновізитівка Одеси, завдяки фільму Сергія Ейзенштейна «Броненосець «Потьомкін». Це
ще й впізнавана локація ОМКФ – місце, де щорічно відбувається
наймасовіший open air показ. Саме тут традиційно на другий день
фестивалю демонструються світові шедеври німого кінематографа в супроводі симфонічного оркестру. А цього року спеціально
до ювілею організатори фестивалю вирішили влаштувати аж два
open air перформанси!
ПОКАЗ ФІЛЬМУ «КОЗАКИ» У СУПРОВОДІ СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ
На другий день фестивалю, а саме 13 липня, глядачі ОМКФ зберуться на Потьомкінських сходах на перегляді легендарної стрічки «Козаки» 1928 року режисерів Джорджа У. Гілла та Кларенса
Брауна. Виробництвом фільму займалася видатна студія Метро-Ґолдвін-Майєр (MGM). Спеціально для зйомок у Лорел-Каньоні у

Лос-Анджелесі було побудовано велике козацьке село та
привезено понад 100 справжніх козаків.
За сюжетом стрічки, отаманський син Лукашка не підтримує правило «чоловік повинен воювати, а жінка – працювати» і відмовляється йти на війну. Товариші глузують з хлопця через його
пацифістські погляди, а кохана ледь не кидає Лукашку. Зрештою, отаманський син стає найжорстокішим воїном і обороняє свою землю від турків.
Над саундтреком працював композитор Роберт Ізраель, відомий за роботами над фільмами «Доктор Джек», «Першокурсник», «Сором’язливий»,
«Шукач пригод» та іншими. Готуючи партитуру до фільму «Козаки», композитор адаптував та аранжував класичну українську музику, зокрема
твори Миколи Лисенка, Кирила Стеценка, Семена Гулака-Артемовського,
а також традиційні народні пісні.
УНІКАЛЬНЕ ШОУ ВЛАДА ТРОЇЦЬКОГО
Ще одним показом на Потьомкінських сходах стане прем'єра нового творіння Влада Троїцького музичного медіа-перформансу-опери «Сходи до
…». Це шоу створювалося спеціально для ювілею ОМКФ. Побачити на
власні очі унікальну подію можна буде 19 липня.
Музичний медіа-перформанс покаже публіці розмаїття стилів сучасного
мистецтва — новий погляд на оперне мистецтво з поєднанням сучасних
тенденцій у медіа-арті та віджеїнгу. Медіа-художники, які працюють у різноманітних жанрах сучасної електронної музики, об’єднаються з оперою
в спробі досягти нових шляхів творчої співпраці в нестандартному поєднанні стилів.
«КАБІНЕТ ДОКТОРА КАЛІҐАРІ» РОБЕРТА ВІНЕ У СУПРОВОДІ ПАНК-КАБАРЕ «THE
TIGER LILLIES»
17 липня у Зеленому театрі відбудеться спеціальний показ класики німого кіно – німецької стрічки «Кабінет доктора Каліґарі» Роберта Віне. Сюжет стрічки побудований на містичних подіях, пов'язаних із приїздом до
невеликого німецького містечка таємничого доктора Каліґарі. Сценарій
фільму був задуманий Карлом Майером і Гансом Яновіцем як метафора
безумства влади, яка піддає свій народ страшним лихам — малася на увазі
програна Німеччиною Перша світова війна.
Прем’єра стрічки відбулась у 1920 році в Берліні. А в Одесі показ буде
супроводжуватися виступом культового британського панк-кабаре «The
Tiger Lillies». Музичне тріо створено у 1989 році. На початку 90-х авангардний колектив виділявся впізнаваним звуком і стилем, замішаним на
передвоєнному берлінському кабаре, анархічній опері та циганській музиці. Музика «The Tiger Lillies» завжди з відтінком чорного гумору — творчість тріо описують як «сюрреалістичну порнографію».
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КІНО:
Одеський міжнародний кінофестиваль – це насамперед фільми. Саме заради них до Одеси в липні приїжджають кіномани з усього світу. Адже це
можливість першими побачити кінохіти, що побували в Каннах, Берліні
та на інших кінофестивалях класу А, подивитися найсучасніше українське кіно, побачити режисерські погляди з найрізноманітніших країн та
поринути в найактуальніший світовий кінематограф сьогодення.

CINEMA УКРАЇНА №24.2019

КОНКУРС
На ОМКФ є конкурсні та позаконкурсні покази. Зокрема, є три програми,
де обирають переможців: Міжнародна конкурсна програма, Національна конкурсна програма та Конкурс європейських документальних фільмів. Головними арбітрами Одеського кінофестивалю стають глядачі: за
результатами глядацького голосування визначається володар Гран-Прі
Міжнародної конкурсної програми – премії «Золотий Дюк». Цього року
в конкурсі представлена й українська стрічка – дебютна повнометражна
робота Нарімана Алієва «Додому», головну роль у якій зіграв Ахтем Сеітаблаєв. Прем’єра фільму відбулася на 72-му Каннському кінофестивалі в
програмі «Особливий погляд», де «Додому» зірвав кількахвилинні овації.
Спеціально до ювілею ОМКФ організатори ввели нову номінацію для
Національної конкурсної програми – «Приз глядацьких симпатій». Тепер
глядачі будуть судити не лише фільми з Міжнародного конкурсу, а й українські стрічки. Для цього потрібно лише переглянути фільм і поставити
йому оцінку по шкалі від 1 до 5.
ПОЗАКОНКУРСНІ ПРОГРАМИ
Однією з найпопулярніших секцій ОМКФ є позаконкурсна програма
«Фестиваль Фестивалів». Саме тут можна побачити номінантів та лауреатів Канн, Берлінале, Венеційського кінофестивалю, фестивалів у Локарно, Сан-Себастьяні та інших. Зокрема, покажуть новий фільм Педро
Альмодовара «Біль та слава», за роль у якому Антоніо Бандерас отримав
нагороду в Каннах, лауреата «Золотої пальмової гілки» стрічку «Паразити» режисера Пона Чжуна Хо, володаря «Золотого ведмедя» 69-го Берлінле фільм «Синоніми» та інші.
У секції «Гала-прем’єри» демонструються стрічки, які незабаром вийдуть
в український прокат. Втім, глядачі ОМКФ мають змогу першими побачити ці фільми, та ще й в оригіналі. Причому нерідко на ці покази приїжджають творчі групи, аби особисто представити свою роботу.
Для наймолодших глядачів функціонує позаконкурсна програма
«ОМКФ-дітям: разом з «Чілдрен Кінофест». Тут демонструються стрічки-фіналісти фестивалю «Чілдрен Кінофест», який проходить наприкінці травня та знайомить молоду українську аудиторію як з найновішими
європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою. Наймолодшим
режисерам, які представляють свої фільми в дитячій програмі, ще немає
й 10 років!
Одеса – не тільки місце народження українського кіно. Це ще й місто, де
завжди без упину вирувало кінематографічне життя – від винайдення «кінескопа» Йосипом Тимченком у 1893 році до останніх фільмів Кіри Муратової.
Цього року на ОМКФ Довженко-Центр презентує фільми-легенди від
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культових режисерів Одеської кіностудії в спеціальній програмі «Голлівуд на березі Чорного моря». Ретроспектива присвячена 100-річчю Одеської кіностудії. У «Голлівуді
на березі Чорного моря», як охрестив Одеську кіностудію
письменник і редактор студії Юрій Яновський, знімалися
фільми, які ставали непересічними подіями в українському, радянському
та світовому кіно. Сучасна кіностудія виникла на місці кількох ательє на
Французькому бульварі, у яких грали ще зірки дореволюційного кіно –
Віра Холодна, Йосип Рунич, Вітольд Полонський.
До програми ретроспективи увійшли такі стрічки: «Мовчи, суме, мовчи»
(1918, реж. Петро Чардинін), «Ягідка кохання»
(1926, реж. Олександр
Довженко), «Весна на Зарічній вулиці» (1956, реж.
Марлєн Хуциєв, Фелікс
Міронер), «Формула веселки» (1966, реж. Георгій Юнгвальд-Хількевич),
«Воєнно-польовий роман»
(1983, реж. Петро Тодоровський) та «Настроювач»
(2004, реж. Кіра Муратова).
ІНДУСТРІЯ:
ОМКФ – це головний професійний майданчик для комунікації, підтримки та розвитку українських кінопроектів та кіноіндустрії в цілому, а
також для її презентації міжнародній спільноті. Під час Одеського міжнародного кінофестивалю працює Літній Кіноринок – єдиний в Україні
майданчик для комунікації представників української кіноіндустрії. На
учасників Кіноринку очікують презентації релізів дистриб'юторських
компаній та українських кіновиробників, доповіді технічних та сервісних компаній, обговорення важливих для кіноіндустрії питань.
У межах секції Film Industry Office проводиться пітчинг повнометражних
кінопроектів, що перебувають на стадії «препродакшн». Також відбувається презентація проектів Work in Progress — повнометражних фільмів
на фінальній стадії виробництва, які заплановані для кінотеатрального
показу, українського виробництва, у копродукції з Україною, а також
проектів з країн Східно-Європейського партнерства. Крім того, пітчинг
проектів телесеріалів із Східної та Центральної Європи – EastSeries. Цей
конкурс організовано за підтримки Star Media – найбільшої міжнародної
кінокомпанії України, та ScripTeast – європейської програми підготовки
для найкращих сценаристів Східної Європи, організованої Незалежною
кінофундацією та в партнерстві із Series Mania.
АРТ:
Арт-програма відбувається вже втретє й стала невід'ємною частиною
ОМКФ. З 12 по 20 липня агенція культурного менеджменту Port та Український культурний фонд представлять арт-програму «Новини культури»,
присвячену десятиріччю Одеського міжнародного кінофестивалю.
Арт-програма складається з чотирьох ключових подій: фотопроект у Зеленому театрі, художній пленер «Art-in-progress», ніч в Одеському художньому музеї, документальна виставка, присвячена 10-річчю ОМКФ у галереї Invogue.
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THE 10TH ANNIVERSARY OIFF:

WHAT TO SEE, WHERE TO GO, WHOM TO MEET
ODESA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL CELEBRATES ITS FIRST 10-YEARS ANNIVERSARY! DURING THIS TIME, OIFF BECAME ONE OF THE LARGEST SCREENING
FESTIVALS IN EASTERN EUROPE, GAINED WEIGHT IN THE INTERNATIONAL ARENA AND CONFIDENTLY OCCUPIED THE NICHE OF THE MOST CINEMATIC EVENTS OF THE
SUMMER IN UKRAINE. THIS YEAR THE FESTIVAL WILL BE HELD FROM 12 TO 20 JULY. LET US FIGURE OUT WHAT WORTH PAYING ATTENTION TO IN THE DIVERSITY OF
THE ANNIVERSARY PROGRAM OF THE 10TH ODESA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL.
GUESTS:
One of the brightest components of every high-profile event, as well as the international
film festival and the podium, is the red carpet. And in Odesa it is 80 meters, the longest in
Europe! Traditionally, the most important persons in the film industry and, of course, the
world stars, who attend the festival walk over it.
ROSE MCGOWAN
An American actress, director and singer Rose McGowan will
become a special guest of the 10th OIFF. She is known for
her roles in The Doom Generation, Scream, Grindhouse,
Jawbreaker, Conan the Barbarian, Planet Terror. In
addition, viewers are well aware of the actress in the
role of Paige Matthews in the serial Charmed, where
McGuane was being shot from 2001 to 2006.
Rose McGowan is also known for her active social
position. She promotes ideas of gender equality and
feminism. The actress has been writing memoirs BRAVE
for three years. There she told her personal story about sexual
harassment in the context of the whole industry, called Hollywood.
Rose McGowan became one of the first women who openly announced about harassment

in Hollywood, which resulted in the #MeToo movement. Memoirs of actress quickly
became the bestseller of The New York Times.
Recently, Rose McGowan was awarded the DLD Impact Award, was recognized by The
Time magazine as the Person of the Year and won a separate category of Inspiration Award
at the GQ Men of the Year Awards ceremony in London in the summer of 2018. Rose
McGowan, the founder of #RoseArmy has become a powerful voice for those who want to
become courageous people, the ones we all are born.
MIKE LEIGH
At the anniversary OIFF, the famous British director of theater and cinema, the
seven-time nominee for the Oscar, the five-time BAFTA film award
winner, the award winner of the Cannes Film Festival's best film and
the main prize of the Palme d'Or Festival, as well as the winner of the
Golden Lion Venice Film Festival will get the statuette of Golden
Duke for his contribution to the cinema art. In addition, within
the framework of the festival, Mike Leigh will represent to the
audience a mini-retrospective of his filmography.
In 1971, Mike Leigh shot his first film Bleak Moments, which
mostly had been built on improvisation. Then there were High
Hopes, Life Is Sweet, Naked, Secrets and Lies, Career Girls, All or
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Nothing, Vera Drake, Happy-Go-Lucky, Mr. Turner and many others.
Mike Leigh wrote and put on the stage more than 20 plays: Abigail's Party, Ecstasy, GoosePimples, Smelling a Rat, Grief and others. In addition, the director repeatedly spoke in
support of Oleg Sentsov, the political prisoner.
CATHERINE DENEUVE
The honorary guest of the 10th Odesa International Film Festival
will be Catherine Deneuve, the legendary French actress, twice
award winner of the Cesar Award for the best female role.
The actress will get Golden Duke, the honorary award of OIFF
for her contribution to the cinema art. In addition, during the
festival, a mini-retrospective of the three most famous films
with the featuring Catherine Deneuve will be shown to the
audience, and the star will hold a workshop as well.
Catherine Deneuve, the icon of French cinema, has played in
more than a hundred films. The first career up of the actress was
due to the romantic musical The Umbrellas of Cherbourg (1964),
directed by Jacques Demy. The role of the young Geneviève has opened
Catherine's way to the world of great cinema. The film won the Golden Palm at the Cannes
Film Festival and four Oscar nominations.
There are many complicated and unusual roles in her filmography as well. For example,
in the film Belle de Jour (1967) directed by Luis Buñuel, in The Hunger (1983), the erotic
thriller directed by Tony Scott and others. For the role in the film The Last Metro by
François Truffaut, Catherine Deneuve won the Cesar Award. Another French Oscar the
actress won for Indochine, directed by Régis Wargnier.
Catherine Deneuve is actively involved in social issues. In particular, in 1971, she and
writers, including Simone de Beauvoir and Marguerite Duras, wrote an open letter calling
for the abolition of the French law against abortion.

SPECIAL EVENTS:
Potemkin Stairs is not only already a cinema visit card of Odesa, thanks
to the film Battleship Potemkin, directed by Sergei Eisenstein. This is
also the recognized location of the OIFF, the place where the massive
open-air show takes place annually. This is the place where the world's
masterpieces of silent cinema, accompanied by a symphony orchestra, are
featured on the second day of the festival. And this year, especially for the
anniversary, the organizers of the festival decided to hold two open-air
performances!
THE COSSACKS FILM FEATURE ACCOMPANIED BY A SYMPHONY ORCHESTRA
On the second day of the festival, namely on July 13th, the OIFF viewers
will gather at the Potemkin Stairs for the viewing The Cossacks, the
legendary film of 1928, directed by George W. Hill and Clarence Brown.
The production of the film was produced by the outstanding MetroGoldwyn-Mayer (MGM) studio. A large Cossack village had been built
and more than 100 real Cossacks were brought especially for shooting in
Laurel Canyon in Los Angeles.
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According to the plot, cossack chef 's son Lukashka does not support the
rule that a man must fight, and a woman is to work and refuses to go to
war. His comrades mock with the boy because of his pacifist views, and
his beloved almost leaves Lukashka. In the end, the cossack chef 's son
becomes the most brutal warrior and defends his land from the Turks.
Composer Robert Israel, known for his work on films Dr. Jack, The
Freshman, Girl Shy, Wandering Willies and others, worked on the
soundtrack. While composing the score for the film The Cossacks, the
composer adapted and arranged classical Ukrainian music, including the works of Mykola
Lysenko, Kyrylo Stetsenko, Semen Hulak-Artemovsky, as well as traditional folk songs.
A UNIQUE SHOW BY VLAD TROITSKY
Another performance on the Potemkin Stairs will be the premiere of the new creation
of the Musical Media-performance Opera Stairs to .... by Vlad Troitsky. This show was
created specially for the OIFF anniversary. This unique event can be first-hand seen on
July 19th.
Musical media performance will show the public the diversity of contemporary art styles,
a new look at operatic art combining modern trends in media-art and visualization. Media
artists working in a variety of genres of modern electronic music will unite with the opera
in an attempt to reach the new ways of creative collaboration in a non-standard mix of
styles.
The Cabinet of Dr. Caligari by Robert Wine accompanied by The Tiger Lillies punk cabaret
On July 17th at the Green Theater will be a special show of the classics of silent cinema, the
German film The Cabinet of Dr. Caligari by Robert Wine. The plot of the film is based on
the mysterious events related to the mysterious doctor Caligari's arrival to a small German
town. The script of the film was conceived by Carl Mayer and Hans Janowitz as a metaphor
for the madness of power, which subjugates its people to terrible disasters, it meant the
First World War lost by Germany.
The premiere of the film took place in Berlin in 1920. And in Odesa, the show will be
accompanied by a performance of The Tiger Lillies, the cult British punk cabaret. The
music trio musical trio was formed in 1989. In the early 90's the avant-garde band was
distinguished by the recognizable sound and a style involved in the pre-war Berlin cabaret,
the anarchist opera and gypsy music. The Tiger Lillies music always with a touch of black
humour, the art of the trio is described as "surrealistic pornography".
CINEMA:
Odesa International Film Festival is all about films. Film fans from around the world come
to Odesa in July for their sake. This is the first opportunity to see cinema hits featured

in Cannes, Berlin and other A-Class film festivals, to watch the most modern Ukrainian
cinema, to see directorial views from the most diverse countries and to dip into the most
current world cinema of our time.

COMPETITION
The OIFF has competitive and non-competitive movie screenings. In particular, there are
three programs where winners are selected: the International Competition Program, the
National Competition Program and the European Documentary Competition. The main
referee of Odesa Film Festival is the audience: according to the results of the voting, the
winner of the Grand Prix of the International Competition Program, the Golden Duke
Award shall be determined. This year the competition also features a Ukrainian film Evge,
the debut full-length film, directed by Nariman Aliev, where the leading role was played by
Akhtem Seitablaev. The premiere of the film took place at the 72nd Cannes Film Festival
in the Special Screenings program, where Evge got a big hand.
Especially for the anniversary OIFF, the organizers introduced an Audience Award, the
new nomination for the National Competition Program. Now the audience will judge not
only films from the International Contest but also Ukrainian films. To do this, you just
have to watch the movie and estimate it under 1 to 5 scale.

NON-COMPETITION PROGRAMS
One of the most popular sections of OIFF is the non-competition program Festival
of Festivals. This is the place where you can see the nominees and winners of Cannes,
Berlinale, the Venice Film Festival, the festival in Locarno, San Sebastián and others.
In particular, here will be featured Pain and Glory, a new film by Pedro Almodóvar, for the
role in which Antonio Banderas won the Cannes Prize, the film Parasite, the Golden Palm
winner, directed by Bong Joon-ho, Synonyms, the winner of the Golden Bear of the 69th
Berlinale and others.
“Gala Premieres” section featured the films, which to release in Ukraine soon. However,
the OIFF audience will be able to first see these films in the original as well. Moreover,
often these creative features are visited by creative groups in order to personally present
their work.
For the youngest audience, there functions the non-competition program "OIFF for Kids:
together with Children KinoFest". The finalists of Children Film Fest festival are being
shown here, which takes place at the end of May and introduces the young Ukrainian
audience both the latest European films and the world cinema classics. The youngest
directors, who represent their film in the children's program, are younger than 10!
Odesa is not only the birthplace of Ukrainian cinema. This is also a city where the cinematic
life was blasting, from the invention of the "kinescope" by Joseph Timchenko in 1893 to the
latest films by Kira Muratova.
This year at the OIFF Dovzhenko Center presents legendary films from the cult directors of
the Odesa Film Studio in a special program Hollywood by the Black Sea. The retrospective
is devoted to the 100th anniversary of Odesa Film Studio.
In Hollywood by the Black Sea, as the writer and editor of the studio, Yuri Yanovsky

baptised Odesa Film Studio, where the films were shot, which became
a remarkable event in the Ukrainian, Soviet and world cinema. A
modern film studio appeared on the site of several studios on the
French Boulevard, where stars of pre-revolutionary films played - Vira
Kholodna, Osip Runich, Witold Polonsky.
The retrospective program includes the following films: Be silent, sorrow… be silent
(1918, dir. Pyotr Chardynin),
Love's Berries (1926, dir.
Olexandr Dovzhenko), Spring
on Zarechnaya Street (1956,
dir. Marlen Khutsiev, Felix
Mironer), Formula of the
Rainbow (1966, dir. George
Jungwald-Khilkevich),
War
Time Romance (1983, dir.
Pyotr
Todorovsky)
and
The Tuner (2004, dir. Kira
Muratova).

INDUSTRY:
OIFF is the main professional platform for communication, support and development of
Ukrainian cinema projects and film industry as a whole, as well as for the presentation of
the Ukrainian film industry to the international community. During Odesa International
Film Festival, the Summer Film Market works, which is the sole site in Ukraine for the
communication of the representatives of the Ukrainian film industry. The Film Market
participants are expected to present releases of distribution companies and Ukrainian film
producers, reports of technical and service companies, and discussion of the important
issues for the film industry.
Within the section of the Film Industry Office, shall be held the Pitching of the fulllength cinema projects that are in the pre-production stage. The presentation of Work in
Progress projects is also taking place, the full-length films at the final stage of production
that are planned for the feature, of Ukrainian production, in co-production with Ukraine,
as well as projects from the countries of the Eastern European Partnership. In addition,
there are EastSeries, the pitching TV series projects from Eastern and Central Europe.
This competition is organized with the support of Star Media, the largest international
film company in Ukraine, and ScripTeast, the European training program for the best
scriptwriters from Eastern Europe, organized by the Independent Film Foundation and in
partnership with the Series Mania.

ART:
The art program takes place for the third time and has become an integral part of the OIFF.
From July 12th till July 20th, the Cultural Management Agency Port and the Ukrainian
Cultural Foundation will present the art program “Culture News”, dedicated to the tenth
anniversary of Odesa International Film Festival.
The art program consists of four key events: a photographic project at the Green Theater,
an artistic plein air “Art-in-progress”, the Night at the Odesa Art Museum, and a
documentary exhibition in Invogue gallery, dedicated to the 10th anniversary OIFF.
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BABI YAR BY SERGEI LOZNITSA
IS IN PREPRODUCTION

SERGE LAVRENYUK, producer Solar Media Entertainment
Preproduction of the feature film "Babi Yar", directed by Sergei Loznitsa, is a continuous partnership with
Slot Machine, the French producing company created by Marianne SLOT in 1993 renowned worldwide for
producing high profile arthouse cinema by international directors. Over the past three years Solar Media
Entertainment coproduced Sergey Loznitsa’s "A Gentle Сreature", and Benedikt Erlingsson’s "Woman at
War". Those films were not only featured in many international film festivals and won awards, but also had
wide international distribution.
Today, Babi Yar, is supported by the Ukrainian Cultural Foundation for pre-production of the film. In the
framework of the competitive selection, we received the highest rate in our program "Strengthening the
Capacity of the Ukrainian Audiovisual Sector". We also are in the list of film projects that were admitted
to participate in the Eleventh competitive selection Session of the Ukrainian State Film Agency and we are
getting ready for the Pitching.
It is very important to me to have a reassessment of the events of the Second World War and of the history
that was imposed on us for a long time. Communists and fascists are not much different in the way of
implementation of their ideology. For me, this is important because our country is still experiencing these
vibrations, fluctuations and echoes. We are talking about the military actions in fact being in a state of war. I
believe that if we estimate our history that has been imposed on us for many years in some other way, then,
perhaps, we will look at the future in a different way. Such a change of world view will alter our attitude to
this war. In my opinion, this will be a guarantee of an honest future. This film is very important from the
perspective of the idea that we are going this long way to find the truth.

SLOT MACHINE AND SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT GOT INTO AN ACTIVE PERIOD FOR PREPRODUCTION OF THE HISTORICAL
DRAMA BABI YAR BY SCRIPTWRITER AND DIRECTOR SERGEI LOZNITSA

On the 29th and 30th of September 1941 more than 33 000 Jews were killed in the
ravine of Babi Yar at the western outskirts of Kyiv.
Babi Yar by Sergei Loznitsa is a radical act of transforming the language of
cinema. In order to recreate on screen, the humanitarian tragedy which has become
one of the symbols of the XX century, director breaks up traditional narrative and
abandons the concept of a «main hero».

About Film:
Timing: 120 min
Genre: Historical drama
Shooting Start: June 2020
Producers: Marianne Slot, Carine Leblanc
Co-producer: Serge Lavrenyuk
Production: France, Ukraine, Lithuania

SERGEI LOZNITSA, scriptwriter and director
In his Nobel Prize acceptance speech, poet Joseph Brodsky noted: “For
in a real tragedy, it is not the hero who perishes; it is the chorus”. The
subject of the film is a tragedy of the «chorus». It is the tragedy of millions
of Europeans, who found themselves enslaved by grand delusions and
who were eventually destroyed by them. A pandemic disaster known to us
today as “Holocaust” started with individual acts of barbarity and localized
killings. The film traces the origins of the catastrophe and sheds light on
the initial events of the drama, which ultimately led to the point of no
return.
When I began working on the script of “Babi Yar”, the more I talked to the
scholars, the more texts I read, the more obvious it became to me, that a
film about Babi Yar cannot have a “main hero”. Neither can it have a linear
narrative and a singular plot, which will reduce this Biblical story to a tale
about “bad Germans” and “desperate victims”.
I want to unfold the story as a multitude of parallel planes – when certain
events and certain acts happen almost simultaneously and independently
of each other, and yet each of these seemingly unconnected events
predetermines the outcome.

MARIANNE SLOT AND CARINE LEBLANC, producers Slot Machine
Babi Yar is not only a film about the Holocaust. Above all else, it is a film about
humanity. It is a film in the long line of works bearing witness to and conserving
the past by adopting an unprecedentedly modern perspective on history. It is
unique.
Ukrainian history is extremely complex due to the country’s geopolitical
situation, and so historians, intellectuals and artists have a duty to avoid
simplistic statements. Sergei Loznitsa’s approach, the acuity of his vision and
the extraordinarily original nature of his proposal convinced us that this is the
film that could bring different points of view together.
Since we started developing the project, we have not stopped meeting people
who see this film not just as important but as self-evident. Partners or associates
all over the world, everyone used very similar words to express their desire
and motivation to support this project. It was more than a sign; it became a
necessity.
The film will be entirely shot in Ukraine in the summer of 2020 and is scheduled
to be ready by spring 2021.
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ФІЛЬМ
«БАБИН
ЯР»
СЕРГІЯ ЛОЗНИЦІ ГОТУЄТЬСЯ ДО ЗЙОМОК

КОМПАНІЇ SLOT MACHINE ТА SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT
РОЗПОЧАЛИ АКТИВНУ ПІДГОТОВКУ ДО ЗЙОМОК ІСТОРИЧНОЇ
ДРАМИ «БАБИН ЯР» СЦЕНАРИСТА ТА РЕЖИСЕРА СЕРГІЯ ЛОЗНИЦІ

СЕРГІЙ ЛАВРЕНЮК, продюсер, компанія Solar Media Entertainment
Підготовка до зйомок художнього фільму «Бабин Яр» режисера Сергія Лозниці є продовженням нашої
співпраці зі Slot Machine – французькою кіновиробничою компанією, яка заснована Маріанн Слот у
1993 році та відома по всьому світу як виробник високоякісного арт-хаусного кіно режисерів різних країн.
За останні три роки Solar Media Entertainment брала участь у спільному виробництві фільмів «Лагідна»
Сергія Лозниці та «Гірська жінка: на війні» Бенедикта Ерлінгссона. Ці фільми стали не тільки учасниками
багатьох міжнародних кінофестивалів та були відзначені багатьма нагородами, але також отримали широку світову дистриб’юцію.
На сьогодні «Бабин Яр» було підтримано Українським культурним фондом у частині етапу предпродакшену фільму. У рамках конкурсного відбору у своїй секції програми «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору» ми отримали найвищий бал. Ми також пройшли до переліку кінопроектів,
які допущені до участі в Одинадцятому конкурсному відборі Державного агентства з питань кіно та готуємося до пітчингу.
Для мене дуже важливо, щоб відбулася переоцінка подій II Світової війни й історії, яку нам нав'язували
довгий час. Комуністи й фашисти мало чим відрізнялися в способі реалізації своєї ідеології. Для мене
це важливо тому, що наша країна, як і раніше, переживає ці вібрації, коливання й відгомони. Ми говоримо про військові дії, фактично перебуваючи в стані війни. Я вважаю, що якщо зараз ми по-іншому
оцінимо ту історію, яку нам нав'язували багато років поспіль, то, можливо, будемо інакше дивитися
в майбутнє. Така переоцінка цінностей змінить наше ставлення до цієї війни. На мій погляд, саме це
стане запорукою чесного майбутнього. Фільм дуже важливий з позиції того, що ми йдемо цим довгим
шляхом, щоб знайти істину.

29 та 30 вересня 1941 року понад 33 000 євреїв були вбиті в урочищі Бабин
Яр на західній околиці Києва
Бабин Яр – це радикальний акт трансформації мови кіно. Для того щоб
відтворити на екрані гуманітарну трагедію, яка стала одним із символів
XX століття, режисер пориває із традиційним наративом і відмовляється від
концепції «головного героя»

Про фільм:
Хронометраж: 120 хв
Жанр: історична драма
Сценарист та режисер: Сергій Лозниця
Початок зйомок: червень 2020
Продюсери: Маріанн Слот, Карін Леблан
Копродюсер: Сергій Лавренюк
Виробництво: Франція, Україна, Литва

СЕРГІЙ ЛОЗНИЦЯ, сценарист та режисер
У своїй промові під час вручення Нобелівської премії поет Йосип
Бродський зазначив: «У реальній трагедії гине не герой, а хор». В
основі фільму – трагедія «хору». Це трагедія мільйонів європейців,
які опинилися в полоні величезної примарної мрії, яка зрештою знищила їх. Пандемічна катастрофа, відома нам сьогодні як «Голокост»,
почалася з поодиноких актів варварства та вбивств на окремих територіях. Фільм простежує витоки катастрофи та проливає світло на
початкові події драми, які, зрештою, дійшли до точки неповернення.
Коли я розпочав працювати над сценарієм «Бабиного Яру», чим більше я розмовляв з вченими, чим більше текстів читав, тим очевидніше
усвідомлював, що фільм про Бабин Яр не може мати «головного героя». Так само як не може мати лінійної оповіді та цілісного сюжету,
які перетворять цю біблійну історію на розповідь про «поганих німців» і «безстрашних жертв».
Я хочу розкрити історію за допомогою безлічі паралельних планів
– коли певні події відбуваються майже одночасно й незалежно одна
від одної, і все ж кожна з цих, здавалося б, не пов’язаних подій попередньо визначає результат.

МАРІАНН СЛОТ та КАРІН ЛЕБЛАН, продюсерки, компанія Slot Machine
«Бабин Яр» – це не просто фільм про Голокост. Насамперед це фільм про
людськість. Це фільм з великого переліку робіт, що одночасно свідчать та
зберігають минуле, прийнявши безпрецедентно сучасний погляд на історію. Він унікальний.
Історія України надзвичайно складна внаслідок геополітичної ситуації в
країні, тому історики, інтелектуали та художники повинні уникати простих висловлювань. Підхід Сергія Лозниці, гострота його бачення та надзвичайно оригінальна природа його пропозиції переконали нас, що це –
саме той фільм, який зможе поєднати всі такі різні погляди разом.
Щойно ми почали розробку цього проекту й до цього часу ми стикаємося
з людьми, які вважають цей фільм не тільки важливим, але й очевидно
необхідним. Партнери та сподвижники по всьому світу – усі використовували дуже схожі слова, щоб висловити своє бажання та мотивацію
щодо підтримки цього проекту. І це було більше, ніж знак; це означало
необхідність.
Зйомки мають завершитися в Україні влітку 2020 року, і заплановано, що
фільм буде готовий до весни 2021 року.
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СВОЄ КІНО

СВОЄ КІНО

УКРАЇНСЬКИЙ ІНДІАНА ДЖОНС
ВИРУШИТЬ У ПРИГОДИ У ФІЛЬМІ «РАГНАБОР»
ПОЧАЛАСЯ РОБОТА НАД ПРИГОДНИЦЬКИМ ФІЛЬМОМ «РАГНАБОР». ІДЕЯ ЦІЄЇ СТРІЧКИ НАРОДИЛАСЯ В УКРАЇНІ (КОМПАНІЯ PRIME STORY PICTURES), ПІСЛЯ
ЧОГО ЗДОБУЛА ПАРТНЕРІВ У НІМЕЧЧИНІ (КОМПАНІЯ DUELLMANN FILMPRODUKTION) І ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ, ДЕ, ВЛАСНЕ, І РОЗГОРТАЄТЬСЯ ЇЇ СЮЖЕТ.
ЗА СЛОВАМИ ТВОРЦІВ КІНОКАРТИНИ, ПО ДУХУ ЇЇ СЮЖЕТ ПЕРЕГУКНУВСЯ З ТАКИМИ КІНОХІТАМИ, ЯК «ДЖУМАНДЖІ» (2017) Й «ІНДІАНА ДЖОНС» (1981).
У центрі сюжету стрічки – авантюрний хлопець Дмитро. Він має особливий дар бачити предмети під землею. Завдяки цьому він заробляє на нелегальних розкопках, під час яких знаходить коштовності минулих епох, які
продає на чорному ринку. Його життя сповнене пригод та екстремальних
випадків. Одного разу він потрапляє до команди відомого професора-археолога Вержбицького і його розумної та красивої реставраторки Віри
Сташенко.
Незвичайні вміння Дмитра допомагають офіційним археологам розкрити
одну з найскладніших таємниць, якою огорнутий спадок язичницького
волхва Рагнабора. Артефакти, пов’язані з ним, відкривають можливість не
тільки зазирнути в майбутнє, але й змінити подальший хід подій.
Погодившись відправитися з колегами-археологами в небезпечну подорож
на пошуки артефактів Рагнабора, Дмитро й гадки не мав, які шалені пригоди та несподівані віражі долі на нього чекають. Адже шлях дослідників прокладено через землі стародавнього племені в джунглях Південної Америки.
Чим ближче головні герої до своєї мети, тим більше переконуються, що
артефакт може принести світу як благо, так і біду. А на того, хто хоче от-
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ПАВЛО СУШКО,
генеральний продюсер Prime Story Pictures (Україна):

З початку «Рагнабор» задумувався як хітовий фільм. Розробка
ідеї почалася у 2017 році, а вже у 2018 році ми виграли грант
від Українського культурного фонду на 100 % фінансування
девелопменту стрічки. Завдяки цьому вже наприкінці 2018-го був
написаний перший драфт сценарію, створена біблія персонажів і пропрацьована візуальна складова до майбутніх промо-матеріалів фільму.
Увесь цей пакет ми презентували на кіноринках у Берліні й у Каннах, де й
знайшли міжнародних партнерів, зацікавлених у спільному виробництві. А
вже цього року ми презентували проект на "Meet Ukrainian Producers!", організованому Благодійним фондом Ігоря Янковського в рамках 72-го Каннського кінофестивалю. Щодо країн Латинської Америки, зізнаюся чесно, ми
маємо навіть надлишкову пропозицію (сміється. – Ред.). На сьогодні ми вже
підписали попередні угоди про спільне виробництво з Бразилією та Еквадором. Окрім того, тривають переговори з Болівією, Мексикою й Чилі. Кожна з
цих країн має свої переваги для виробництва: більша концентрація необхідних краєвидів неподалік від великих міст з інфраструктурою, кращі фінансові умови, більш розвинена державна підтримка кіно або більш досвідчені
місцеві кінопрофесіонали. Кожна з вищезгаданих країн бачить потенціал нашого фільму — як культурний, так і комерційний.
Головного негідника в кінокартині зіграє німецький актор, який має великий
досвід у перевтіленні в поганців для багатьох відомих стрічок. Він обожнює
грати «велике зло». Однак поки що я не можу назвати його ім’я. Наразі він
вивчає сценарій, щоби привнести власне бачення в запропонованого персонажа.
Сценарій побудовано таким чином, що в нього буде інтегровано місцевий
колорит, локальну міфологію й культуру. Другорядні та яскраві епізодні ролі
будуть віддані відомим місцевим акторам, що покращить прокатний потенціал у регіоні.
Ще на етапі розробки сценарію робоча назва проекту була «Український Індіана». Усі ми виросли на цій відомій голлівудській франшизі й з дитинства
хотіли бути схожими на Інді: подорожувати, ризикувати, прагнути і здобувати, закохуватися й досягати своєї мети попри все. Це і є головним меседжем
фільму.
Українському кіно бракує таких завзятих героїв. Тож наша стрічка в цьому
плані стане першою. Проте ми не ставимо собі за мету конкурувати з Голлівудом. Завдання фільму «Рагнабор» зовсім інше – створити справжній вітчизняний пригодницький фільм українською мовою, з нашими героями, на базі
українського культурного коду й міфології. Ми створимо нашого власного
Інді!
Бюджет кінокартини становить 57 мільйонів гривень. Цього року проект
було подано на пітчинг Державного агентства з питань кіно для здобуття
часткового фінансування. А решта бюджету пропорційно розподілиться між
Германією, Бразилією та власними інвестиціями нашої компанії.

римати від нього користь, накликає прокляття, божевілля чи смерть. Вирушаючи з колегами на пошуки розгадки стародавньої таємниці, Дмитро
ще не знає, що сам є ключем до неї.
Україну в цьому проекті представляють продюсери Павло Сушко та
Олександр Недбаєв, відомі за фільмом «DZIDZIO Кронтрабас» (2017).
А з німецького боку створенням фільму займається продюсер Сюзанна
Дуельманн, фільмографія якої налічує десяток популярних стрічок. Від Латинської Америки над «Рагнабором» працюватимуть продюсери з Бразилії
та Еквадору.
Режисером кінокартини заявлено Володимира Харченка-Куліковського,
що раніше зняв цілу низку телесеріалів: «Тінь кохання» (2018), «Перший
раз прощається» (2018), «Паперові квіти» (2016), «Нерівний шлюб» (2012-13).
Бюджет становить 2 млн доларів. Початок зйомок стрічки планується на
наступний рік, а прем’єра – на 2021-й.
Детальніше про «Рагнабор» ексклюзивно для VGL cinema розповіли його
ключові творці.

ОЛЕКСАНДР НЕДБАЄВ,
продюсер Prime Story Pictures (Україна):

Зйомки фільму «Рагнабор» проходитимуть у кількох країнах. В
Україні ми зніматимемо в Запорізькій області, на острові Хортиця, й на Київщині. Далі, коли за сюжетом герої вирушають на
пошуки магічного артефакту до лісів Амазонки, то знімальний процес продовжиться в Латинській Америці, а саме в Бразилії та Еквадорі. Там неймовірна краса: джунглі, чарівні дощові ліси, неприступні гори й безкрайні пустелі.
За сюжетом стрічки диґер Дмитро разом із командою археологів шукають магічні артефакти давнього таємничого волхва на ім’я Рагнабор. Карколомні пригоди починаються на острові Хортиця, тривають на теренах Україні й у результаті
приводять героїв до Латинської Америки, де і відбувається кульмінація пошуків з
неочікуваним сюжетним поворотом.
Наразі ми ведемо переговори з українськими, німецькими і латиноамериканськими акторами першої ланки на головні й другорядні ролі у фільмі. Однак остаточний акторський склад поки що не затверджено. Але будьте впевнені – у фільмі
гратимуть найкращі!

СЮЗАННА ДУЕЛЬМАНН,
копродюсер (Німеччина):

Рагнабор – це вигаданий стародавній слов'янський волхв. Міф про
нього створили українські сценаристи. Так звана суперсила Рагнабора
полягає в тому, що його артефакти допомагають не тільки побачити
майбутнє, але й змінити його.
Вперше я почула про «Рагнабор» на Каннському кінофестивалі під час
зустрічі групи міжнародних продюсерів з українськими кінопрофесіоналами. Саме цей проект одразу привернув мою увагу через те, що він перегукувався
з «Індіаною Джонсом». Я знаю, що глядачі по всьому світу люблять такі сюжети
про карколомні пригоди й стародавні таємниці. Я і сама є фанаткою такого кіно.
Чудово, що такий фільм ініційовано саме в українській кіноіндустрії, що суттєво
відрізняється від американської. Тобто в цю кінокартину закладено інший стиль,
що є поки маловідомим у всьому світі.
Я знаю, що в українській кіноіндустрії є багато професіоналів високого рівня.
Кожна копродукція ґрунтується на взаємній довірі. Це стосується технічних, мистецьких і фінансових аспектів. Енергія виробників «Рагнабора» Олександра Недбаєва і Павла Сушка просто вражає. Ми більше ніж задоволені, що взяли участь
у такому проекті.
Звісно, «Рагнабор» важко зіставити з голлівудськими 100-мільйонними пригодницькими блокбастерами. Проте в цій стрічці буде багато особливого українського гумору й колориту. А з німецького боку ми забезпечимо великого актора. Однак його ім’я оприлюднимо трохи згодом.
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ЛЕГЕНДАРНИЙ ГЕРОЙ, МАГІЧНІ КАРПАТИ,
КОХАННЯ, НЕНАВИСТЬ, ПОШУКИ
СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ПРАГНЕННЯ
СВОБОДИ, ЯСКРАВІ КОСТЮМИ,
КАРКОЛОМНІ ТРЮКИ ТА СКЛАДНІ
ОСОБИСТІ ПЕРИПЕТІЇ. ЦЕ ВСЕ ПРО
ІСТОРИЧНУ ДРАМУ “ДОВБУШ”, ЯКУ
ЗНІМАЄ ОЛЕСЬ САНІН ЗА ПІДТРИМКИ
ДЕРЖКІНО. ПЕРШИЙ ЕТАП ЗЙОМОК
ВЖЕ ЗАВЕРШЕНИЙ, НАПРИКІНЦІ ЛІТА
РОЗПОЧНЕТЬСЯ ДРУГИЙ. ВИХІД У
ПРОКАТ ЗАПЛАНОВАНИЙ НА 2020 РІК.
МАСШТАБНИЙ ПРОЕКТ УЖЕ НАЗИВАЮТЬ
НАЙБІЛЬШ ОЧІКУВАНОЮ СТРІЧКОЮ
УКРАЇНСЬКОГО КІНО. А АКТОРСЬКИЙ
КАСТ – ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКІ,
АЛЕ Й ПОЛЬСЬКІ ЗІРКИ: СЕРГІЙ
СТРЕЛЬНІКОВ, ДАР’Я ПЛАХТІЙ, ДАНІЕЛЬ
ОЛЬБРИХСЬКИЙ, АГАТА БУЗЕК, МАТЕУШ
КОСЬЦЮКЕВИЧ.
VGL CINEMA ПОСПІЛКУВАВСЯ З
ПРОДЮСЕРОМ МАКСИМОМ АСАДЧИМ ТА
РЕЖИСЕРОМ ОЛЕСЕМ САНІНИМ, ФІЛЬМИ
ЯКОГО “МАМАЙ” ТА “ПОВОДИР”
ВИСУВАЛИСЯ ВІД УКРАЇНИ НА “ОСКАР”,
І ДІЗНАЛИСЯ ПРО КІНОПРОКАТНІ
ПЕРСПЕКТИВИ “ДОВБУША”, ПОДРОБИЦІ
ЗЙОМОК ТА ВИМОГИ ДО АКТОРІВ.

МАКСИМ АСАДЧИЙ
ВИКОНАВЧИЙ ПРОДЮСЕР "PRONTO FILM",
ПРОДЮСЕР ФІЛЬМУ "ДОВБУШ"

ЯК ЗНІМАЮТЬ СПРАВЖНЮ ІСТОРІЮ ОЛЕКСИ ДОВБУША
МАКСИМ АСАДЧИЙ: УКРАЇНСЬКОГО КІНО ТАКОГО МАСШТАБУ ЩЕ НЕ БУЛО
– Заявлений бюджет фільму поважний — 87 млн грн, і його вже назвали найдорожчим проектом за всю історію
українського кіно. Що в роботі над кінокартиною потребувало найбільше витрат?
– Бюджет фільму вже виріс до 100 млн грн. І це не межа. Незміннною лишається підтримка Держкіно — 65 млн грн,
а решта — кошти приватних інвесторів та спонсорів.
Усе в такому масштабному жанровому проекті досить затратно. Судіть самі. Увесь фільм знімається в експедиціях: Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська області. Ми дуже ретельно працюємо над декораціями, адже архітектурних споруд того часу майже не лишилося. Залучаємо професійних консультантів,
відтворюємо з нуля (наприклад, аутентичну колибу, де збираються головні герої) або суттєво доробляємо те, що
збереглося. Спеціально для фільму було виготовлено величезну кількість зброї того часу – ретельно, за старими
зразками. Побудували дві карети 18 століття. Велика робота велася над пошиттям костюмів. Окрім опришків та
селян, у нас ціла польська армія вдягнута з ніг до голови: 120 солдатів при повній амуніції та в перуках.
А ще в «Довбуші» багато екшену: залучена велика кількість каскадерів, вони виконують технічно складні сцени,
для яких потрібен ретельний підготовчий період. Наприклад, щоб перевернути карету на мосту, довелося задіяти
кілька кранів, троси, страховки... Зйомки дуже масштабні: є сцени, у яких залучено понад 300 людей!
Додаткові інвестиції дозволяють нам вдосконалити сцени, спецефекти, зробити кінокартину ще більш видовищною. Сподіваюсь, глядач такий підхід оцінить.
– Розкажіть про плани з кінопрокату. Скільки кінотеатрів плануєте охопити, чи передбачається прокат поза
Україною?
– Докладно про прокат говорити ще рано, адже зйомки тривають. Шукаємо найбільш вдалий час для виходу.
Поки в планах випустити фільм у світ наступної весни. Уже ведемо перемовини з потенційними партнерами,
дистриб’юторами, сейлз-агентами – як з українськими, так і міжнародними. Показуємо їм трейлер, відзнятий
матеріал, прислуховуємося до запитів, вражень, сподівань. Поки відгуки дуже позитивні: усі чекають готового
матеріалу. З «Довбушем» уже знайомилися на кіноринку в Каннах та Берліні. Були в нас перемовини з партнерами
зі США, Китаю, Польщі (до того ж у фільмі грають провідні польські актори). І цей процес триває.
«Довбуш» – кінокартина для масового глядача насамперед в Україні, і наша мета охопити максимальну аудиторію
в наших кінотеатрах. Фільм яскравий, у нього універсальна та зрозуміла історія, багато екшену, кохання, яскраві
герої, за якими цікаво спостерігати. Жанрове кіно такого рівня не може залишити байдужим. Тому, думаю, стрічка перейде кордони України й суто внутрішнім прокатом ми не обмежимось.
ОЛЕСЬ САНІН: НАШ ДОВБУШ – ЖИВА ЛЮДИНА: НЕ ПАМ’ЯТНИК, НЕ РОБІН ГУД І НЕ ФАНФАН ТЮЛЬПАН
– Наскільки відрізняється образ Довбуша у Вашому фільмі від хрестоматійного героя Гната Хоткевича? Чи
запропонуєте Ви нове прочитання?
– У той час, коли писав Гнат Хоткевич, Україна була інакшою. Довбуша розглядали передусім крізь призму
соціальної ролі – народного ватажка, ідеального героя, який боровся з ненависною шляхтою. Усе легко розділялося на чорне і біле.
У мене Олекса – жива людина, із сумнівами, з неймовірними вчинками. Це не Робін Гуд і не Фанфан Тюльпан.
Це історія людини, ім’я і слава якої більші, ніж він сам. За тих часів люди могли не знати його з вигляду, але вже
саме ім’я Довбуша наводило страх на панство й давало наснагу простим людям.
А ще в нас є те, що переважно оминали наші письменники, – лінія Івана, рідного брата Довбуша. Він так само був
опришком, але обрав інший шлях. Коли вони розійшлися в поглядах, Олекса зі своєю ватагою почав маленьку
революцію в Карпатах – захист бідних та знедолених, а Іван став його антиподом. Це цікава тема — дві сторони
історії одного героя й зрештою пошуки відповіді, хто ж з них справжній опришок.
– Можливо, Ви відкрили якісь невідомі раніше факти?
– Ми працювали з консультантами, з науковими джерелами і знайшли абсолютно неочікувані речі.
Наприклад, у списках солдатів, які брали участь у війні за Польську спадщину 1733-1734 років, є Олексій Добош з
Червоної Руси. Тобто людина з таким самим ім’ям, того самого віку, як і визнаний істориками, а саме академіками
Грабовецьким та Михайлом Грушевським, реальний Олекса. Він міг воювати в польській армії і, відповідно, мати
потрібний досвід для боротьби з двотисячною армією коронного гетьмана. Для мене це важлива деталь. Багато
письменників змальовували Довбуша як неграмотного, але меткого хлопа, що пас собі овець, грав у флоярку, а

потім спустився з гір і, зрозумівши несправедливість світу, успішно воював із професійною польською армією, а ми в це вірили. І якби не було
війни сьогоднішньої, ми б і не замислювалися над тим, що для цього потрібен досвід. А якщо він дійсно воював у польській армії, це багато чого
пояснює.
Наша історія міцно пов’язана з історією Польщі. Для мене неприйнятним
було розглядати польське панство як беззаперечного антагоніста – чорно-біле мене не цікавить. У нас інший погляд на роль польської шляхти.
І мені дуже приємно, що польські актори пройнялися цією історією, їм
хочеться зіграти живих людей, живі характери, адже мова не йде про ворожнечу між народами – це особистісний конфлікт між героями.
– Тобто образ Довбуша багато кого здивує?
– У фільмі не буде історії пам’ятника, можу вас запевнити. Це не буде історія соціал-демократа чи українського Робін Гуда, який у багатих бере і
бідним роздає.
Окрім легенд про Олексу Довбуша, найвідоміша пісня про нього – «Під
гаєм зелененьким ходить Довбуш молоденький...» – це ж про кохання, а
не про подвиг. Він прийшов до жінки, яку кохав, і там його наздогнала
смерть. Це найвідоміша співанка про Довбуша. І єдина правда, яку ми знаємо про нього, все інше – легенди. Тож фактично ми екранізуємо пісню.
– Історичний фільм – це масштабна робота над костюмами та декораціями. Де шукали зразки, що Вас надихало?
– Історичні консультанти постійно поруч. І українські, і польські. Титри
фахівців з усіма їхніми регаліями, я думаю, нам істотно подовжать хронометраж стрічки.
У нас феноменальна робота художників по костюмах. Їм треба було докопатися, який вигляд мала Гуцульщина того часу. Ми дійсно багато працювали, шукали, вивчали музейні експонати, аналізували іконографічний
матеріал. Наприклад, знімали в Дрогобичі, у церкві Святого Юра. Там все
намальовано з натури: житіє святих не умовне, а реалістичне для того
часу, з досить точними відповідниками костюмів. Так що, думаю, для багатьох з мистецького погляду «Довбуш» стане навіть відкриттям. Про таку
Гуцульщину мало хто знає.
– Розкажіть про музичний супровід. Це будуть народні мотиви, спеціально створена музика, кого з композиторів та музикантів залучили?
– Композиторка фільму – усім відома Алла Загайкевич. Музика дуже сучасна, буде складатися із шумів, електронних обробок… Крім того, у нас
дуже потужна обрядова тема. Це, звичайно, не етнографічний фільм, але
дуже важливо, як музика живе в тілі фільму, як впливає на загальну атмосферу, на гру акторів.
Ми робили спеціальні фольклорні експедиції, щоб знайти найдавніше
звучання, без пізніших нашарувань. У фільмі багато музичних експериментів з автентичними музикантами: когось довелось везти за 400 км до
місця зйомок, трембітарі в нас у кадрі грають наживо. Для сцени весілля
спеціально виготовляли старовинні цимбали. Усе це дуже відрізняється
від музики, яку ми звикли називати «карпатською». Це своєрідна машина
часу, адже у 18 столітті навіть трембіти звучали інакше.
– Навіть з трейлеру вже зрозуміло, що в «Довбуші» особлива увага до
екшен сцен.

– У нас багато спецефектів, але вони не мальовані, а відбуваються наживо.
Це вимагає репетицій, підготовки. Центральна історія – 9 опришків, усі
вони мають історичних прототипів. Але є сцени, де задіяно понад 300 людей: каскадери, реконструктори, актори... Такої кількості каскадерів у нас
фізично немає в країні, тому вони виконують у нас основну роботу – їх
майже 30 у сцені, а решта — спеціально підготовлені люди.
У нас згідно із сюжетом – війна з армією, тож задіяні реконструктори, які
знають, як стріляти, що таке багнетна атака тощо. Польська армія того
часу мала специфічну гусарську школу фехтування, яка відрізняється від
класичної, – довелося відроджувати і її. Матеуш Косьцюкевич уже став
майстром з фехтування, Сергій Стрельніков може, напевно, показувати майстер клас з володіння барткою. Опришки щоденно тренуються в
спортзалі. Маємо справжній акторський спецназ! (сміється). Усі ці навички змінюють людей: це інший спосіб мислення, пересування, пластика.
До того ж я на собі все перевіряю. Переламав купу барток. Тестував взуття
– як у ньому ходити по скелях. Зі мною дуже непросто працювати реквізиторам, костюмерам, каскадерам. Всюди встромляю свого носа, вивчаю.
– Розкажіть про акторський склад.
– Для багатьох акторів це дебюти. Для багатьох – абсолютно нові випробування. Я думаю, багато з них після прем’єри фільму стануть новими
українським зірками. Поступово в Україні кіно стає частиною життя людей, і я хочу, щоб цей процес посилився: щоб акторів впізнавали на вулиці, хотіли бути на них схожими. Впевнений, що дехто з акторів «Довбуша»
стане резонатором таких почуттів серед глядачів. У мене є великі сподівання на розкриття їх таланту, і я щасливий, що з ними познайомився й
попрацював.
– Кого довелося шукати найдовше?
– Довбуша. Це дуже важка роль для актора, оскільки, з одного боку, вінповинен мати харизму, яка веде за собою інших людей, з іншого – сумніви, чи правильно він чинить. Багато акторів пробувалися на цю роль: у
комусь сумнівів було більше, ніж самого героя, у когось навпаки. Обрали
Сергія Стрельнікова, бо він зміг показати дві сторони Довбуша.
Декілька кіл відбору було в пошуках актора на роль Івана, брата Олекси.
Його грає театральний актор Олексій Гнатковський. Складними були пошуки Марічки. У драматургії, розказаній 100 років тому, мене не влаштовувало, що жінка була лише об’єктом кохання і не мала права голосу. Я
хотів нового прочитання не тільки ролі, але й образу української жінки.
На цю роль відібрали Дар’ю Плахтій.
– Резюмуючи нашу розмову, як би Ви змалювали основний меседж
кінокартини?
– Це історія про те, що неможливо позбавити людину свободи: вона все
одно буде її прагнути й шукати, навіть ціною власного життя. Це історія
про нашу свободу – як внутрішню, так і зовнішню. Це про захист своєї
родини, своїх інтересів, своєї честі... Про Батьківщину, яка набуває для
нас все більшого й більшого значення. Батьківщина для нас уже не просто територія, а внутрішнє духовне поняття й переживання. І саме зараз
воно стає все реальнішим і таким, без якого ми більше не зможемо жити,
не зможемо себе поважати. Тим, що для нас уже стало важливішим, ніж
саме життя.
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ГОЛОВНИЙ МЕСЕДЖ ФІЛЬМУ “ТІЛЬКИ ДИВО”:
ОЛЕНА КАРЕТНИК
продюсерка, режисерка та сценаристка
стрічки «Тільки Диво»

СІМ’Я – ЦЕ ГОЛОВНЕ

КАЗКОВЕ МІСТЕЧКО В БУКОВЕЛІ, КОСТЮМИ ВІД АЙНИ ГАССЕ, МУЗИЧНИЙ СУПРОВІД У ВИКОНАННІ ІЛАРІЇ, LAMA І СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ - ЦЕ ВСЕ ПРО ФЕНТЕЗІЙНИЙ
ФІЛЬМ “ТІЛЬКИ ДИВО”. ПОВНОМЕТРАЖНА СТРІЧКА РЕЖИСЕРКИ ТА СЦЕНАРИСТКИ ОЛЕНИ КАРЕТНИК, ЯКУ ПІДТРИМАЛО ДЕРЖКІНО, ВИХОДИТЬ У ПРОКАТ 19 ГРУДНЯ
2019 РОКУ, АДЖЕ САМЕ В ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ ВСІ МИ ОЧІКУЄМО ДИВ І ПОДАРУНКІВ. ТВОРЦІ ФІЛЬМУ ОБІЦЯЮТЬ РОЗКРИТИ ТАЄМНИЦЮ: ЩО САМЕ ПОТРІБНО
РОБИТИ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ВІДБУВАЛИСЯ СПРАВЖНІ ДИВА. ПРО ОСНОВНІ МЕСЕДЖІ КІНОКАРТИНИ, ПЕРСПЕКТИВИ КІНО ДЛЯ СІМЕЙНОГО ПЕРЕГЛЯДУ В УКРАЇНІ, ВІДБІР
АКТОРІВ ТА ПЛАНИ З МІЖНАРОДНОГО КІНОПРОКАТУ СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ VGL CINEMA РОЗПОВІЛА ОЛЕНА КАРЕТНИК.
– «Тільки Диво» – кіно для сімейного перегляду. Які основні меседжі Ви
спрямовуєте на дітей, а які на дорослих?
– «Тільки Диво» розрахований на сімейну аудиторію, і ми б хотіли, щоб
фільм дивилися всією родиною – з бабусями, дідусями, кумами й друзями,
щоб це був такий святковий похід у кіно. У фільмі є персонажі всіх вікових
категорій. Наприклад, кумедна стара няня Муся й дядечко Жорж, у якого
складні стосунки з родиною, багато дітей різного віку, які й бешкетують,
і здатні на справжні величні вчинки. У нас захоплюючі пригоди, вишукані костюми, загадкові тварини і… Святий Миколай. Тобто повний спектр
того, що робить фільм змістовним і цікавим для будь-якого віку.
Але головне, що історія змушує хвилюватися й не відпускає ні на хвилину.
За сюжетом, юнаку Северину потрібно врятувати батька, і на це в нього є
лише три дні. Потрапляючи разом із хлопцем у вир подій, глядач щиро хвилюється за його родину. Отже, наш основний меседж, що сім’я – це головне.
Любов до близьких, до дітей, до сім'ї – на цих начебто простих речах тримається світ. І фільмів, які нагадують про такі цінності, не так уже й багато.
У стрічці «Тільки Диво» можна й посміятися, і поспівчувати, і поплескати
в долоні від милих, теплих картин різдвяних свят у сімейному колі та зворушливих зізнань у коханні. Зрештою, любов – велика і безмежна, і саме
вона рятує світ.
– Що, на Ваш погляд, найголовніше для сімейного кіно – тема, сюжет,
подача, цінності? І як Ви оцінюєте перспективи розвитку цього напрямку в Україні в цілому? Чому Ви обрали саме його?
– Для сімейного кіно всі названі складові важливі, але, думаю, насамперед
треба доторкнутися до душевних струн глядача.
Після перегляду стрічки фокус-групою, який ми проводили, одна вже літня жінка розповіла, що пригадала, як разом з мамою загортала горішки
у фольгу, щоб прикрашати ялинку. І вона казала про це із тремтінням у
голосі й з таким щастям!.. Саме на теплі емоції, які глядач відчуватиме під
час перегляду, ми й розраховуємо. У цьому сенсі це унікальне кіно.
У сімейних фільмів є важлива місія – об’єднувати родини, робити людей
уважнішими один до одного. Адже світ занадто жорстокий…
Стосовно перспективи розвитку сімейного кіно в Україні, я відчуваю великий запит у глядача на нього, але творцям, як правило, цей жанр здається примітивним. Сценаристи й режисери хочуть бути надоригінальними,
незрозумілими, або навпаки, поверховими й комедійними. Ніша казкового доброго кіно, на жаль, напівпорожня.
Особисто я люблю красивий світ, де панує любов, де добро перемагає. Такі
картини не завжди побачиш крізь власне вікно. Мабуть, мені не вистачає
цієї казки в житті, тому я її вигадую.

– Які основні вимоги були до акторів, які зіграли головних героїв? Розкажіть про співпрацю досвідчених і дебютантів.
– Саме за принципом краси ми й підбирали акторів у фільм. Вони мали
бути, по-перше, не «серіальними», по-друге, красивими й виразними.
Коли до нашого художника по костюмах Айни Гассе почали приходити
актори на примірку, вона, заздалегідь прочитавши сценарій, з першого погляду розуміла, хто з персонажів прийшов.
Усі актори у фільмі – професіонали з великої літери, навіть юні виконавці
головних ролей уже мають досвід гри в дитячих театрах, студіях. В епізодах і масових сценах задіяні мешканці Івано-Франківської області, де відбувалися зйомки: їхні образи дуже натуральні. Мені взагалі хотілося, щоб
глядач повірив усьому, що бачить на екрані. Принаймні на знімальному
майданчику все було дуже по-справжньому. Не можу не згадати фінальну сцену, де юні актори Северин і Софія мали зіграти перший поцілунок.
Ми хотіли зняти це з першого дубля, бо вони летіли в повітрі на підвісному мості, який тримали й розхитували два десятки постановників. Тобто сцена важка фізично, купа людей навколо... І наші герої так правдиво
поцілувалися, що вся доросла група змахувала сльози від зворушливості
моменту. Мабуть, усі згадали свій перший поцілунок...
– Реліз «Тільки Дива» виходить поруч із «Зоряними війнами». Чи не
лякає Вас таке сусідство? Як би Ви сформулювали, чому глядачеві
обов'язково потрібно подивитися саме Вашу стрічку?
– Події фільму відбуваються напередодні свята Миколая. Цей таємничий
персонаж приходить і до героїв фільму – несподівано і дуже вчасно. Тож,
думаю, жодні «Зоряні війни» Святому Миколаю не завадять (посміхається).
Для України святкування цього дня – особлива традиція. Батьки думають,
як його провести з дітьми, що подарувати? Ми пропонуємо подарувати
добре кіно. До того ж стрічка розкриє таємницю: що саме треба робити
для того, щоб відбувалися справжні ДИВА.
– Де, окрім України, можна буде подивитися фільм? Чи вже є домовленості про міжнародний прокат?
– «Тільки Диво» тепло сприймали світові дистриб'ютори на Каннському
Кіноринку цього травня. Вони були вражені, що в Україні почали знімати
таке позитивне кіно. Здавалося, до цього вони й не здогадувалися, що ми,
українці, любимо свої родини, дітей, закохуємося, святкуємо Різдво й співаємо колискові…
Уже є майже 20 домовленостей: фільм взяли в прокат Канада, Корея, європейські країни. Перемовини тривають.
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СВОЄ КІНО

«ФОКСТЕР & МАКС» -

НЕЙМОВІРНІ ПРИГОДИ ХЛОПЧИКА ТА НАНОПСА
19 ВЕРЕСНЯ В УКРАЇНСЬКИЙ ПРОКАТ ВИХОДИТЬ НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СІМЕЙНИЙ ФІЛЬМ ПРО ПРИГОДИ ХЛОПЧИКА ТА ПСА-СУПЕРГЕРОЯ – «ФОКСТЕР & МАКС». КРІМ
БЕЗЛІЧІ ДЕВАЙСІВ І БАЛАКУЧИХ РОБОТІВ, У КАДРІ ПОКАЖУТЬ УЛЮБЛЕНІ Й ЗНАЙОМІ МІСЦЯ КИЄВА. ФАНТАСТИЧНА ІСТОРІЯ ПРО ДРУЖБУ НАНОПСА ТА ХЛОПЧИКА ВЧИТЬ
ДІТЕЙ ДОБРОГО СТАВЛЕННЯ ДО ТВАРИН, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА В ЧЕРГОВИЙ РАЗ ДОВОДИТЬ, ЩО ВАЖЛИВО ВІРИТИ В СЕБЕ ТА СВОЇ МРІЇ.
Режисер: Анатолій Матешко
Оператор: Дмитро Недря
Продюсери: Максим Асадчий, Катерина Копилова
Жанр: пригоди, фентезі, сімейний фільм
У ролях: Богдан Козій, Віталія Турчин, Томаш Освєчінскі,
Максим Самчик, Роман Халаїмов, Дар’я Полуніна,
Макс Родіонов, Влад Мамчур, Анастасія Матешко
Виробництво: Pronto Film за підтримки Держкіно
Сценаристи: Скотт Париз’єн (Канада) і Анастасія Матешко
Дистриб’ютор: FILM.UA Distribution та MMD UA
Головні зірки:

Хлопчика Макса грає юний актор Богдан Козій.

Це перша його роль у повнометражному кіно.
Також у фільмі знялася ще одна юна актриса
- Віталія Турчин, яка зіграла однокласницю
Макса Соню.		
Роль собачки-супергероя Фокстера виконав
справжня зірка YouTube, учасник шоу
«Україна має талант. Діти», неймовірно
харизматичний
пес Амадей. Зараз він
відвідує цікаві заходи, зустрічається з
відомими особистостями й усі свої пригоди
висвітлює у влозі. Усі ролики можна
подивитися на офіційному каналі в Youtube
«Foxter & Max».
Про фільм:
Творчий, але самотній школяр Макс
виявляє, що графіті собаки, яке
він намалював знайденим під мостом
балончиком, ожило у вигляді псананоробота із суперможливостями. І
тепер за ними обома полює небезпечний
злочинець, який не зупиниться ні
перед чим, щоб оволодіти цією
потужною технологією.

Анатолій Матешко, режисер («День народження Буржуя», «Трубач», «Полон» та ін.): «Головна мораль фільму полягає в тому, що
сім’я, любов і довіра — це найцінніше в нашому житті. А ще, віра в себе та справжня дружба здатні перемогти зло й врятувати
світ. «Фокстер і Макс» — емоційна, добра кінокартина й прекрасна можливість зібратися всією родиною для походу в кіно».
Катерина Копилова, продюсер: «Це історія про самопізнання, вічну цінність дружніх взаємин та виникнення перших романтичних
почуттів, що залишатиметься актуальною для кожного юнацького покоління. Кожен з нас колись був дитиною. І кожен з нас з
роками переконувався, що саме пам’ять та емоційні враження дитячих років складають найяскравішу й найважливішу частину
нашої особистості. Щире розуміння того, що дитинство є найзахопливішим періодом життя, ми намагалися вкласти у своє кіно».
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“КОЛИ ЗА ФІЛЬМОМ ВИДНО ЙОГО ТВОРЦЯ, ЦЕ – “МАГІЯ КІНО”, ЯКА БЕЗЗАПЕРЕЧНО ЗАЦІКАВЛЮЄ ГЛЯДАЧА”

CINEMA УКРАЇНА №24.2019

РИНОК
КІНОТЕАТРАЛЬНОГО
ПРОКАТУ В УКРАЇНІ
ШВИДКО РОЗВИВАЄТЬСЯ,
А УКРАЇНСЬКЕ КІНО
ЩОРІЧНО Б’Є НОВІ
РЕКОРДИ. ДИРЕКТОРКА
ДИСТРИБ’ЮТОРСЬКОЇ
КОМПАНІЇ VOLGA
УКРАЇНА ВЕРОНІКА
ЯСІНСЬКА РОЗПОВІЛА
VGL CINEMA ПРО ПЛАНИ
НА НАЙБЛИЖЧІ ПІВРОКУ,
ПРО ТЕ, ЧИ Є НА РИНКУ
КОНКУРЕНЦІЯ ЗА
УКРАЇНСЬКЕ КІНО ТА ЯК
ЗНАЙТИ РІВНОВАГУ МІЖ
РОБОТОЮ ТА ЖИТТЯМ.

– Як Ви обираєте фільми? Чи є у Вас універсальні критерії?
– Оскільки VOLGA – це комерційна організація й наша мета полягає в отриманні прибутку, звісно, доводиться бути надзвичайно чутливими до
актуальних трендів, аби розуміти, за що глядач готовий платити гроші,
вирушаючи в кіно саме сьогодні. Це непросте завдання, виконання якого
вимагає зусиль. Універсальних критеріїв тут точно немає. Здавалося б, усі
люблять посміятися, проте по-справжньому успішних комедій, які збирали
б приголомшливу касу, не так уже й багато. Кожен нібито цінує потужний
акторський склад, однак немало кінокартин з професійними акторами так і
не знаходять свого глядача.
Думаю, відмітна риса фільмів VOLGA – це сильна авторська складова, коли
за виробництвом стрічки видно її творця, який вклав душу у своє дітище.
Без цього будь-яка кінокартина – це лише конструктор, кубики концептів і
блоки маркетингових зусиль, які, склавшись, не створюють фільму, здатного
привернути глядацьку аудиторію.
Виміряти цю складову неможливо, але, коли вона є, це одразу видно й відчувається у фільмі будь-якого жанру – від фантастичного блокбастера до анімаційної стрічки або драми. Гадаю, це і є славнозвісна «магія кіно», з допомогою якої фільми VOLGA «Артист», «Голодні ігри», «Паддінґтон» та багато
інших знайшли свій шлях до сердець українських глядачів.

– В Україні часто скаржаться на недостатню кількість кінотеатрів та
екранів. Ви відчуваєте цю проблему? Як її подолати?
– Український кіноринок перебуває в процесі розвитку – це стосується не лише кіновиробництва, а й галузі показу контенту загалом.
Це складний і тривалий процес. Досі більшість існуючих в Україні кінотеатрів – це заклади з малою зальністю, що обмежує їхні й
наші можливості. Особливо гостро постає це питання, коли мова
йде про маленькі міста, де конкуренція з монополістами ринку в
боротьбі за екранний час неймовірно напружена, а іноді – запекла.
Вирішення цієї проблеми, на мій погляд, заховане в полі державного
впливу. Насправді, важливо підтримувати не лише кіновиробництво,
а й кінопоказ, інфраструктуру кінематографа. Тут, мабуть, варто звернутися до досвіду провідних європейських ринків, до їх механізмів
держпідтримки в розширенні кінотеатрального ринку й розвитку
інфраструктури. Це, зокрема, і покращення інвестиційного клімату, і
система державного кредитування, і субсидіювання, і розробка нормативних баз та програм для підтримки та розвитку кінотеатральних мереж. І таких важелів впливу багато – взяти хоча б впровадження електронного єдиного квитка в кінотетарах, мета якого – зробити звітність
касових зборів і безпосередньо кінопрокат максимально прозорими.

– Розкажіть про плани на найближчі півроку. Які релізи очікують на глядачів?
– Ми підготували захоплюючий та різноплановий контент, що задовольнить
найвибагливішого глядача. Значне місце в нашому пакеті займають проекти
для сімейної аудиторії, і, досягнувши в цій царині успіху, зараз ми готуємо
до виходу на екрани шість анімацій. У серпні в прокат вийде велика сімейна
анімація «Uggly Dolls. Ляльки з характером», яка завоювала серця мільйонів
глядачів у всьому світі.
Не можу не згадати про артові перлини нашого лайн-апу, які цьогоріч
прикрасять ювілейний Одеський міжнародний кінофестиваль. Наш фільм
«Прекрасна епоха» стане фільмом-відкриттям ОМКФ. Це дуже відповідально та хвилююче для нас. А ще символічно, адже й перший Одеський кінофестиваль десятиріччя тому відкривався саме нашою стрічкою «Артист», і це
чудова традиція. А ще гала-прем’єрою ОМКФ стане фільм Педро Альмодовара «Біль та слава» з Антоніо Бандерасом та Пенелопою Крус. Одразу після цієї
прем’єри стрічка з’явиться в українському прокаті.
Насправді, наш релізний розклад зараз настільки насичений, що, з одного
боку, важко виділити конкретні фільми, але водночас хочеться розповісти
про всі!
На глядача чекатиме повернення до витоків культового режисера Гая Річі з
його комедійним екшеном «Джентльмени», комедія з Джейсоном Судейкісом
«Тачка на мільйон», дивовижна й зворушлива історія з Кейт Бланшетт «Куди
ти поділася, Бернадетт». Не залишимо без уваги й інші жанри, тому в нашому
пакеті є денний хорор від Арі Астера «Сонцестояння» і трилер «Кімната бажань» з Ольгою Куриленко в головній ролі. Цьогоріч ми плануємо випустити
ще майже п’ятнадцять проектів. Отож, запрошуємо на нашу презентацію на
Кіноринку в рамках ОМКФ, де ми детально розповімо про наші плани!

– Вероніко, Ви керуєте великою компанією. Як Вам вдається справлятися з неминучим стресом? Як Ви розподіляєте свій work-life balance?
Скільки часу приділяєте родині, а скільки – роботі?
– Кілька років тому на екрани вийшов фільм із Сарою Джесікою Паркер «Я не знаю, як вона робить це». Зізнаюся, багато в чому цей фільм
про мене, адже ідеально описує мій стиль життя. Це і шалений темп, постійна мультизадачність, нові виклики й цілі – з одного боку, це надзвичайно виснажує… Проте з іншого – неймовірно стимулює, мотивує та
заряджає енергією. Мій рецепт простий: трохи сну, регулярні тренування о сьомій-восьмій ранку й найголовніше – безумовна підтримка моєї
родини. А ще останнім часом я практикую LOW FODMAP харчування,
що передбачає повне виключення з раціону лактози, глютену та цукру.
Баланс доводиться знаходити, і, відверто кажучи, точної його формули в мене немає. Народження мого другого сина збіглося з «народженням» VOLGA, і всі етапи доводилося поєднувати – виховувати сина,
паралельно зводячи міцний фундамент для подальшого будівництва
компанії. У мене з цих питань є гарний досвід та ціла гора різноманітних лайфхаків! Можу з упевненістю сказати, що мої діти певним
чином піддалися впливові моєї професії і профдеформації. Зараз поясню. Переглядаючи нові трейлери та фільми, вони можуть дати свою
оцінку… прогнозів касових зборів, і завжди запам’ятовують, а потім
розповідають мені, які трейлери в кінотеатрах демонструвалися перед
показом.
Я точно знаю, що в моєму особистому, професійному та публічному
житті, незважаючи на шалену зайнятість та навантаження, є певний
баланс. Саме завдяки йому я не втрачаю зв’язку ані з родиною, ані з
роботою!

– Скільки релізів VOLGA Україна випустила за минулий рік? Які успіхи
Ви хотіли б виділити?
– Минулий рік був успішним для VOLGA Україна. Ми випустили на великі екрани майже двадцять п’ять проектів, серед яких немало знакових
та важливих для нас: це і продовження франшизи «Пригоди Паддінґтона», і надзвичайно успішна сатира «Смерть Сталіна», комедійний проект
«Красуня на всю голову», фільм-катастрофа «У полоні стихії», знятий за
реальними подіями, та біографічна драма «Усі гроші світу», яка також базується на реальній історії. Загалом можу з упевненістю сказати, що лайнап VOLGA відрізняється особливою любов’ю до екранізацій реальних,
інколи неймовірних життєвих історій. І цей рік обіцяє бути для VOLGA
врожайним. Уже за перше півріччя ми випустили в прокат 18 релізів і плануємо понад 20 на друге півріччя.
Зараз нам дійсно є чим щиро пишатися й навіть похвалитися. Без перебільшення тріумфальний успіх мала анімація «Королівський коргі», яку

в Україні подивилося понад 262 тисячі глядачів. Потішила нас своїми
зборами й молодіжна історія кохання «Після», знята за мотивами світового бестселера. До речі, на успіх стрічки жодним чином не вплинула
відсутність в Україні друкованої версії книги-першоджерела. Нам вдалося
переконати понад 160 тисяч глядачів та привести їх до кінозалів. Такого
ажіотажу в соцмережах, який був напередодні виходу фільму, ми не бачили давно. Порівняти це можна хіба з «Голодними іграми». До речі, ми з
нетерпінням очікуємо продовження цієї франшизи.
– Як Вам здається – яку частку в планах дистриб’ютора має займати
українське кіно?
– Враховуючи зростання українського кіновиробництва та якість продукту, що з’являється, ми, як, до речі, й усі, бачимо перспективи та певні,
що українські фільми зможуть конкурувати з іноземними стрічками за
всіма критеріями. Ми віримо в українське кіно та націлені на розвиток
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– Чи існує серед дистриб’юторів конкуренція за українське кіно?
– Ми певні, що без конкуренції розвиток зупиняється. VOLGA Україна, як
один з найсильніших українських незалежних дистриб’юторів, демонструє
високий стандарт роботи з кінопродуктом, що потрапляє до нашого лайнапу. Це дозволяє бути в першому ешелоні в такій конкуренції. Ми можемо
дечим поділитися з партнерами, нашій експертизі довіряють, наші результати говорять самі за себе. До того ж наш підхід до випуску будь-якого проекту – це чітке опрацювання стратегії та максимально сильний розпис, і це є
своєрідною візитівкою.

– На який з цих релізів Ви робите ставку?
– Насправді, ставки – це робота букмекерів. А щодо нас, то ми просто
любимо кожен свій проект і віримо в нього. А для того, аби в нього повірив і глядач, ми докладаємо багато зусиль і справді якісно й класно
робимо свою справу.
Звісно, найближчим часом усі наші сили спрямовані на випуск «Uggly
Dolls. Ляльки з характером» – великої сімейної анімації студійного
рівня. Глядачі на власні очі зможуть оцінити її якість та добірний гумор уже з 22 серпня. Ми не лише вбачаємо комерційний потенціал у
цьому продукті, а й робимо все для справжньої «агліманії». Нашу віру
в ці іграшки розділяють і промо-партнери, зокрема мережа «Макдональдс», де заплановано активності та веселощі протягом усього серпня. Діти та дорослі знайдуть «аглі» іграшки в «Хепі Міл», а потім побачать їх на великому екрані, і це дуже круто!

і поповнення нашої лінійки локального контенту. Найближча перспектива – за випуском великого українського кінопродукту в рамках співпраці з
FILM.UA Group «Віддана». Також ми готові поекспериментувати з гарним
жанровим кіно – наразі в нас на розгляді низка якісних українських проектів.
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MUSIC FILM

Альтернативний контент,
АБО НА КОНЦЕРТ ДО КІНОТЕАТРУ

ПРОТЯГОМ КІЛЬКОХ ОСТАННІХ РОКІВ МИ СПОСТЕРІГАЄМО СТРІМКЕ ЗРОСТАННЯ ЧАСТКИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО КОНТЕНТУ В УКРАЇНСЬКОМУ КІНОПРОКАТІ. ДЛЯ
ЗАХІДНОГО СВІТУ ЦЯ ТЕНДЕНЦІЯ АЖ НІЯК НЕ НОВА, А ОТ ВІТЧИЗНЯНІ КІНОТЕАТРИ ЛИШЕ НЕЩОДАВНО ПОЧАЛИ АКТИВНО ЦІКАВИТИСЯ ПОКАЗАМИ КОНЦЕРТІВ,
ТЕАТРАЛЬНИХ ПОСТАНОВОК, КІНОЕКСКУРСІЙ, СПОРТИВНИХ ПОДІЙ І НАВІТЬ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ.

Для великих кінотеатрів альтернативний контент став
можливістю залучити нових глядачів, які до цього часу не
виявляли значного інтересу до походів у кіно. Це молода
та креативна аудиторія, яка хоче бути в курсі світового
культурного контексту. І якщо для того, аби відвідати
концерт улюбленої групи чи побачити картини відомого
художника, раніше потрібно було подолати кілька тисяч
кілометрів, зараз достатньо прийти на сеанс у кінотеатр
на сусідній вулиці.
Ще одна перевага альтернативного контенту для кінотеатрів – це можливість заповнити дні з традиційно низьким
глядацьким завантаженням. Зазвичай прокат альтернативного контенту обмежується кількома показами, а високий
ажіотаж просто не залишає глядачам можливостей постійно відкладати похід у кіно.
Зараз ми бачимо величезний потенціал альтернативного кіно. Із самого початку нас цікавили лише фільми про
музику, тож розпочинали ми виключно з показів кіноконцертів. Чотири роки тому, коли влаштовували перші покази, ми бачили неабиякий інтерес глядачів до концертів
Ніка Кейва, Девіда Гілмора або ж Rolling Stones. Цей експеримент виявився доволі успішним, і ми вирішили запропонувати нашим глядачам подивитися в кіно найкращі
постановки Королівської опери та фільми про геніальних
художників. І сьогодні вся команда KyivMusicFilm активно
працює над розвитком не лише нашої компанії та промо
такого контенту, але й ринку в цілому.

Якщо ми поглянемо на Захід, то для
ринку США та Європи альтернативний контент уже давно не новинка,
а прокатники відчули на собі весь
його потенціал. В одній лише Великій Британії він приносить кінотеатрам понад 40 000 000 фунтів щороку, і ця цифра продовжує стрімко
зростати.
Якщо ж подивитися на наші реалії,
то розвиток ринку альтернативного контенту в Україні також відбувається дуже стрімко: сьогодні всі
– від невеликих кінотеатрів до найбільших мереж – усе частіше включають альтернативний контент до репертуару.
Щодо вітчизняних дистриб’юторів, то однією з найпомітніших українських компаній
є KyivMusicFilm. Вони одні з небагатьох, хто регулярно тішить глядачів великим вибором контенту: від кращого світового балету до концертів Ніка Кейва та Muse. Серед
найпопулярніших показів у цій сфері кіноконцерти, постановки «Лебедине озеро» та
«Лускунчик» на сцені Royal Opera House, фільми «Клімт і Шіле», «Гоген на Таїті», «Музей
Прадо».
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ЧАС ЗУСТРІЧІ

ЧАС ЗУСТРІЧІ

СОЛО ДЛЯ
КОНТРАБАСА

КІЛЬКА МІСЯЦІВ ТОМУ У
ВІТЧИЗНЯНІЙ КІНОІНДУСТРІЇ
ВІДБУЛАСЯ ЗНАКОВА ПОДІЯ:
У ДНІПРІ ВІДКРИВСЯ ПЕРШИЙ
КІНОПАВІЛЬЙОН CONTRABAS
MOVIE HUB. ЦЕ СТАЛО НОВИМ
ЩАБЛЕМ У РОЗВИТКУ
МОЛОДОЇ, АЛЕ ВЖЕ ДУЖЕ
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА КРЕАТИВНОЇ
КОМАНДИ CONTRABAS VIDEO
PRODUCTION. ЗА КІЛЬКА
РОКІВ ІСНУВАННЯ ВОНА ВЖЕ
ВСТИГЛА ДОВЕСТИ: ЯКЩО
ТИ ГОРИШ ТИМ, ЩО РОБИШ,
МОЖЛИВИМ СТАЄ ВСЕ.

У Contrabas Video Production є дві основні мети: розвивати кіноіндустрію й кінокультуру в центральному регіоні України. Компанія зі своєю місією та філософією вже зайняла власну нішу в
креативній індустрії – причому не тільки на національному, а й на міжнародному рівні. Команда реалізовувала проект з оскароносною актрисою Гелен Міррен, присвячений проблемі ранніх
шлюбів. Серед 300 продакшенів з усього світу організація The Why Foundation визначила переможцем тендеру на його втілення саме дніпровську кіностудію. Про роботу One Bride Seven
Cows or a Box of Heroin писали у авторитетному кіножурналі Hollywood reporter, транслювали
репортаж на каналі BBC і презентували на одному з найбільших форумів, присвяченому правам жінок з усього світу, 16 травня 2016 року в столиці Данії Копенгагені.

ОЛЕКСАНДРА ТЕСЛЕНКО, кінорежисер, продюсер та співзасновник Contrabas
Video Production:

Фото : Eugene Hill
Одяг studio space to creative

У куточку їхньої студії причаївся справжнісінький контрабас, без якого не може повноцінно виступати
джазовий оркестр. Так само, як якісний відеоконтент неможливий без професійного продакшена. Цей
красивий музичний інструмент засновники вважають символом своєї компанії, уособленням гарного смаку та стилю. А ще контрабас – один з найбільших за розмірами інструментів, і це теж не випадковість.
Сьогодні масштаби й можливості Contrabas Video Production дійсно вражають.

У самому центрі Дніпра з’явився кінокомплекс площею 1000 м2, у якому на регулярній основі проводяться фотовиставки, майстер-класи,
семінари. Але головне, звичайно, це знімальний павільйон, який обладнаний не тільки ультрасучасною кінотехнікою, а й однією з найбільших в Україні білих циклорам довжиною 15 метрів. Окрім циклорами
є підвісні системи, на які по периметру всього павільйону підвішують
зелену тканину, що дозволяє знімати за технологією хромакей. А це
означає, що, не виїжджаючи з Дніпра й навіть не залишаючи кінопавільйон, можна запросто відтворити сцену, де людина їде на кабріолеті
по П'ятій авеню в Нью-Йорку або прогулюється набережною Ніцци.
Рекламні телевізійні ролики, кінофільми – технічні можливості дозволяють знімати тут практично все. Праворуч від циклорами розташовані величезні ворота, завдяки яким через декораційну кишеню й
майстерню арт-департаменту в кінопавільйон можна завезти все що
завгодно – від автомобіля до слона! На другому ярусі найближчим
часом запрацює студія звукозапису. Усе це дозволяє позиціонувати
Contrabas Movie Hub як сучасне кіномістечко повного циклу.

Сьогодні в нас є штат дуже крутих фахівців, яким під силу впоратися з будьяким завданням. Можливо, це прозвучить надто сміливо, але я впевнена, що
знімати в Дніпрі фільми з багатомільйонним бюджетом – абсолютно реально.
Обіцяю, що Contrabas Video Production як команда, що дуже динамічно розвивається, докладе для цього всіх зусиль. Ми зростаємо з кожним новим проектом.
Наш досвід співпраці з такими торговими марками, як «Злагода», Oral B, банківською групою Emirates NBD доводить: якщо до своєї улюбленої справи ти підходиш відповідально та професійно – немає нічого неможливого!

Сьогодні на новій локації вже повним ходом відбуваються зйомки телевізійної реклами для міжнародних та українських компаній, іде підготовка до
створення короткометражного фільму «Пальто» за
сценарієм Олексія Цваса. На 2020 рік заплановані
зйомки повнометражної стрічки, в основу якої будуть покладені п'ять сучасних історій, пов'язаних
з Дніпром, та копродукція з американськими кінопродюсерами. Окрім власних проектів, компанія
пропонує своїм партнерам послуги локального
продакшена, наразі активно проходить підготовка
фільму «Кремінь» на основі автобіографії легендарного спортсмена Віктора Коваленка – яхтсмена, українського та австралійського тренера з вітрильного спорту. Цей фільм є копродукцією таких
країн, як Україна, Китай, Австралія, Німеччина,
Швейцарія.
ВІКТОР КОВАЛЕНКО, відомий у всьому
світі тренер із вітрильного спорту, який
народився в Дніпропетровську й уже понад 20 років мешкає в Австралії:

Мене вразило ставлення до своєї справи команди Contrabas Video Production.
Дуже радий тому, що саме їх залучили до
створення фільму про моє життя, мої спортивні досягнення. Ці фахівці глибоко, по-справжньому занурюються в те, чим вони займаються.
В Олександрі Тесленко я бачу великий потенціал
успішного кінорежисера. Щиро бажаю їй та її колегам вірити в себе, завжди йти за своєю мрією.
Упевнений: у них усе вийде!

М. ДНІПРО, ВУЛ. ТЕЛЕВІЗІЙНА, 3
+380962836900
WWW. CONTRABASVIDEO.COM.UA

40

41

ІНТЕРВ'Ю

ІНТЕРВ'Ю

РЕЖИСЕР АНДЖЕЙ СЕКУЛА:

«КОЖЕН КІНЕМАТОГРАФІСТ МАЄ БУТИ ШАЛЕНИМ ГЕНІЄМ»
– Які Ваші враження від роботи з Дашою Трегубовою? Вона має величезний досвід роботи на телебаченні. Проте в її фільмографії лише кілька повнометражних стрічок. Робота на телебаченні та в повнометражному кіно – це ніби навантаження на різні групи м’язів. Чи вдалося їй
спеціально для Вашого фільму переналаштувати свій акторський
інструментарій?
– Даша просто фантастична. Вона привнесла у фільм більше, ніж я очікував. Якби ви бачили, наскільки скрупульозно вона готувалася буквально
до кожного епізоду. Вона завжди доповнювала образ своєї героїні несподіваними нюансами, рисами й деталями. Я зі свого боку лише корегував
рівень емоцій, які вона виплескувала на екран. Я працював з нею як з дуже
досвідченою актрисою. Це свідчить про те, що вона настільки пластична,
що може легко як працювати на телебаченні, так і вживатися в складніші
образи, яких потребує кінематограф.

АМЕРИКАНСЬКИЙ РЕЖИСЕР АНДЖЕЙ СЕКУЛА ЗАКІНЧУЄ В УКРАЇНІ ЗЙОМКИ
СВОГО НОВОГО ХОРОРА «ПОКИ МИ СПИМО». ГОЛОВНУ РОЛЬ У СТРІЧЦІ
ВИКОНАЛА ДАША ТРЕГУБОВА, А ПРЕМ’ЄРА КІНОКАРТИНИ ЗАПЛАНОВАНА НА
ВЕСНУ 2020 РОКУ.
АНДЖЕЙ СЕКУЛА

Очима саме цього кінематографіста ми побачили шедеври Квентіна Тарантіно «Кримінальне чтиво» і «Скажені пси», у яких він був оператором.
Згодом він почав режисерську кар’єру, спеціалізуючись на трилерах і жаховичках. У його новому фільмі сюжет побудовано навколо одержимості,
релігійності й психічних розладів. Розголошувати детальну інформацію
про «Поки ми спимо» поки що суворо заборонено. Проте ексклюзивно
для VGL cinema Секула відкрив деякі таємниці нової стрічки, а також поділився враженнями від роботи з Тарантіно.
Протягом усього інтерв’ю Анджей Секула не випускав з рук олівець, виводячи на папері геометричні фігури, схематичних чоловічків та абстрактні мережива ліній. Згодом продюсер стрічки Юрій Карновський показав
товсту кіпу малюнків Анджея, створених саме під час зйомок нового фільму, зауваживши, що він просто безперервно малює. От такі вони – люди
перманентної креативності.
– Про що розповідатиметься в «Поки ми спимо»?
– Цей фільм жахів про одержимість відрізнятиметься від багатьох інших
жаховичків тим, що його сюжет наповнений несподіваними поворотами
й специфічною автентичною містикою. Моя робота над стрічкою почалася з того, що якось в Лос-Анджелесі мене познайомили з продюсером
Юрієм Карновським, який запропонував мені цікавий сценарій. Знаєте,

– Де відбувалися зйомки? І чи з’явилася у Вашому фільмі українська містика з перенесенням сюжету на українську землю?
– Більшість сцен ми зняли в мальовничому селі під Києвом, що називається Лісники. Там стоять дуже красиві будівлі, які чимось навіть нагадують
американські. Окрім того, ми знімали на різних локаціях по Києву, тож
глядачі впізнають у фільмі українську столицю. Від самого початку роботи
над кінокартиною ми переписали сценарій і перенесли дію саме в Київ та
околиці.
У «Поки ми спимо» фігуруватимуть українські картини з елементами іконопису. Сюжет стрічки обертатиметься навколо одержимості, а ціла низка
сцен у ньому перегукуватиметься з релігією. Проте я не можу сказати, що
головний конфлікт кінокартини розгортатиметься саме навколо цієї теми.
Ми не надто будемо акцентуватися на цьому.

світ кіно тільки так і працює: хтось постійно зводить одного з іншим. Після цього ми обговорили з ним деталі, і так я опинився в проекті.
Я не можу вдаватися в подробиці сюжету. Можу лише натякнути, що
«Поки ми спимо» буде віддалено нагадувати такі фільми, як «Омен» (2006)
чи «Той, що виганяє диявола» (1973). Проте наша стрічка буде ближчою до
реальності. Я не можу назвати нашу кінокартину містичним жаховичком
у чистому вигляді, адже між психічною хворобою й одержимістю дуже
тонка межа.
Це такий собі повільний хорор з елементами трилера й дуже інтенсивним
сюжетом у дусі Хічкока. Хвороба головної героїні в стрічці починається
як дуже солодка цукерка, що ближче до розв’язки обертається гіркою отрутою.
– Хто зіграв головні ролі у Вашій кінокартині?
– Головну роль у стрічці виконала Даша Трегубова. Разом з нею ключові
ролі зіграли Брайан і Лаура Грос, Джесі Кінг і Олівер Тревіна. Вони не надто відомі в усьому світі, проте це дійсно класні актори, які зробили собі
імена на американських серіалах і невеличких кінопроектах. Я дуже задоволений цим кастингом. Раніше я багато разів працював над фільмами з
мегазірками, проте співпраця з настільки великими іменами вносила додаткові виклики в робочий процес.

– Поділіться враженнями від співпраці з українськими кінематографістами.
– Раніше я багато знімав у найрізноманітніших країнах: Франції, Італії,
Англії, США… І я не можу сказати, що робота в Україні чимось відрізняється від роботи в названих країнах. У вас надзвичайно професійні кінематографісти, які дуже оперативно вирішували будь-які питання. Знаєте,
несподіванки під час зйомок фільму трапляються будь-де. Кожен з українських кінематографістів, хто співробітничав зі мною над цією стрічкою,
може без проблем поїхати в Голлівуд, де працюватиме на рівні з тамтешніми професіоналами.
– Ви починали свій шлях у повнометражному кіно зі співробітництва з
Квентіном Тарантіно. Як працювалося з цим режисером?
– Це був надзвичайний досвід, у якому було багато позитиву. Під час створення своїх фільмів Тарантіно часто керувався інтуїцією, радився з колегами й детально обговорював кожну ідею. Завдяки тому що він переглянув
тисячі фільмів, у Квентіна виробилася унікальна кінематографічна інтуїція. Я не знаю, як він працює зараз, адже востаннє ми співробітничали
десь 20 років тому. Можливо, відтоді щось змінилося.
– На Вашій сторінці у Вікіпедії наведено цитату Квентіна Тарантіно,
який назвав Вас «шаленим генієм». Як воно бути шаленим генієм?
– Ймовірно, Тарантіно сказав це про мене багато-багато років тому. Знаєте, кожен, хто працює в кіно, у якомусь сенсі має бути шаленим генієм.
Мабуть, кожен кінематографіст, що береться за свій перший фільм, будь-

– У кінокартині «Скажені пси», що стала повнометражним дебютом і
для Вас, і для Тарантіно, є вражаюча перша сцена, у якій головні герої
йдуть на справу. Цей епізод створено в уповільненій зйомці. Він розійшовся по всіх енциклопедіях кіно та багато разів цитувався в інших
стрічках по всьому світу. Як народився цей кадр?
– Спочатку Квентін хотів зняти цю сцену з одного місця. Проте я запропонував йому в цьому епізоді стерти межу, що розділяє героїв стрічки та
глядача. Для цього ми зробили камеру рухомою й створили ефект, при
якому глядач немов іде пліч-о-пліч з головними героями. А саму модель
цієї сцени зі «Скажених псів» ми взяли з популярного американського
серіалу «Бонанца» (1956-1973). У тій стрічці знайомство з головними героями (батьком-ковбоєм та його синами) також відбувалося в подібний
спосіб – уповільненою зйомкою з акцентами на кожному з персонажів. У
своїй стрічці ми намагалися досягти не поетичної уповільненості, а додати пафосу кожному з героїв.
– Новий фільм Тарантіно «Одного разу в Голлівуді» представили на нещодавньому Каннському кінофестивалі. Журналісти прослідкували,
що переважна більшість фільмів, що потрапили в програму цього кінофоруму, була знята кінокамерою Arri Alexa mini. У Вас надзвичайний
досвід роботи оператором. У чому переваги саме цієї кінокамери?
– Незважаючи на те що цифрові камери надають дуже хороші можливості
для фільмування, я все ж лишаюся пошановувачем плівки. Однак востаннє мені пощастило попрацювати з плівкою майже три роки тому. Це було
комерційне відео. Проте маю визнати, як би я не сумував за плівкою, цифрові камери знімають дуже якісно. Власне, на Arri Alexa mini ми зняли хорор «Поки ми спимо». І ми з продюсерами дуже задоволені результатом.
– Одного разу відомий кілер зізнався, що пішов у кримінальний світ
саме після того, як подивився фільми Тарантіно. Того вбивцю настільки
вразили всі ці круті хлопці з красивими пістолетами, модними костюмами та шикарними автівками в стрічках, що він і сам захотів таким стати.
У своїх фільмах Ви завжди показували жорстокість та кримінал дуже
красиво. У поганих хлопців з Ваших стрічок направду закохуєшся. А
що, як одного разу Ви дізнаєтеся, що якийсь убивця почав відправляти
людей на той світ, надихнувшись саме Вашими фільмами?
– Звичайно, мене б дуже засмутило таке зізнання. Однак, знаєте, досить
важко прослідкувати саме таку залежність між власне моїми фільмами та
вчинками людини. Адже на нашу поведінку впливає безліч факторів. Чи
дійсно я зможу повірити такому зізнанню, що от жила собі людина, нікого
не чіпала, а потім подивилася саме моє кіно і – клац! – почала вбивати
людей. Звісно, повірити в таке дуже важко.
Проте, звичайно, один і той самий фільм може нашкодити одним глядачам, а інших надихнути. До того ж не треба забувати, що я створюю кіно
для розваги. Легкі фільми, які дивляться, щоб отримати враження. На
жаль, у мене немає змоги вплинути на те, що окремі люди можуть зробити настільки некоректні висновки з моїх стрічок і настільки брутально
перекрутити їхній зміст.

CINEMA УКРАЇНА №24.2019

CINEMA УКРАЇНА №24.2019

Народився у Вроцлаві (Польща) у 1954 році. У 1980-му перебрався до
США, де спочатку знімав короткометражне кіно й рекламу. Першим
повнометражним фільмом, над яким він працював як кінооператор,
стали «Скажені пси» (1992) Квентіна Тарантіно. У 1995 році за операторську роботу в «Кримінальному чтиві» Секулу номінували на премію
BAFTA. Про співпрацю з Анджеєм Квентін Тарантіно говорив: «Основною причиною, через яку ми взяли його, крім ентузіазму та любові
до кіно, був той факт, що він здавався шаленим генієм. Порівняно з
іншими роликами його роботи були десь посередині між хорошими й
безперечно великими…».
1998 року Секула випустив свій повнометражний режисерський дебют
– трилер Fait Accompli. Найвідомішою кінокартиною фільммейкера,
над якою він працював як режисер, була драма «Куб 2: Гіперкуб»
(2002). Нова картина Анджея «Поки ми спимо» стала четвертою в його
режисерській кар’єрі. А як оператор він відзняв майже 40 стрічок.

що намагається зробити свою роботу так, щоб результат вийшов за межі
нормальності. Будь-який винахід у кіно ґрунтується на сміливості кінематографіста, на його бажанні вразити глядача якимось несподіваним
візуальним рішенням.
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СВОЄ КІНО

ІНТЕРВ'Ю
Готель, у якому відбулася зустріч зі знаменитим актором, розташований на
височинній частині півострова Нуса Дуа, звідки відкривається панорамний
вид на Балійське море, що є частиною Тихого океану. Крім того, сам готель потопає в зелені джунглів і непомірній вологості теплого повітря. Незважаючи
на це, видно, що Кріс почувається як риба у воді. Він, як завжди, жартує, причому в основному з приводу самого себе. А це ще раз доводить: по-справжньому впевнені в собі люди ніколи не бояться посміятися над собою.
– Ви ж напевно не вперше на острові Балі? Як часто Ви тут буваєте?
– Політ з Австралії на Балі триває приблизно п'ять годин, тому так, я прилітав сюди вже чотири чи п'ять разів. Здебільшого для того, щоб зайнятися серфінгом. А ще саме тут ми одружилися з Ельзою (Ельза Патакі – іспанська модель і актриса. Кіноглядачам вона відома за фільмом «Форсаж».
– Ред.) Наше весілля відбулося майже дев'ять років тому на маленькому
острові Сумба в невеликому екоотелі «Ніхівату». Прекрасне місце. Я дуже
люблю Балі. До того ж у школі я вивчав індонезійську мову. Але коли я
говорю вивчав, це не означає, що я її знаю (сміється). Мої знання індонезійської можна порівняти зі знаннями іспанської, тобто вони дуже погані.
– Зате в новому фільмі «Люди в чорному» Ваш герой говорить з британським акцентом, чи не так?
– Так-так, довелося постаратися. Оскільки мій герой є агентом британського відділу таємного бюро зі співпраці з інопланетянами, то потрібно
було відповідати ролі. Насправді, я дуже люблю Лондон і тому для мене
було задоволенням грати англійця. Раніше я так часто знімався в Англії,
що Лондон на певний час став моїм другим домом.

КРІС ГЕМСВОРТ

ІНТЕРНЕШНЛ

У ДУСІ НОВОГО ПРОДОВЖЕННЯ ТРИЛОГІЇ «ЛЮДИ В ЧОРНОМУ» МИ ПРОЇХАЛИ ПІВ СВІТУ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЗУСТРІТИСЯ В ІНДОНЕЗІЇ З КРІСОМ
ГЕМСВОРТОМ, ЩО РАЗОМ З ТЕССОЮ ТОМПСОН ВИКОНАЛИ У ФІЛЬМІ ГОЛОВНІ РОЛІ АГЕНТІВ ЕЙЧ І ЕМ. НАМ ПОЩАСТИЛО ВЗЯТИ В АКТОРА ІНТЕРВ’Ю
ДЛЯ VGL CINEMA, У ЯКОМУ ВІН РОЗПОВІВ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЗЙОМОК ФІЛЬМУ, ПІДГОТОВКУ ДО НИХ ТА ПРО СВОЇХ ДИВОВИЖНИХ ФАНАТІВ.
в Денпасар, де розташований міжнародний аеропорт Балі. Сюди прилітають не лише для того, щоб провести час на морських пляжах, але й щоб
поринути в надзвичайно багату культуру індонезійського острова.
Місто Убуд, що розташоване майже в центрі острова, стало справжньою
туристичною Меккою для тих, хто шукає можливість здійснити детокс як
фізичний, так і моральний. В Убуді є величезна кількість місць для медитації, масажу й спілкування з природою. Але оскільки кількість туристів
збільшується з кожним роком на 10 %, то поступово знайти місце, щоб
побути насамоті, стає все складніше, навіть у джунглях або на просторах
рисових полів. Ось і Кріс прилетів цього разу на Балі з усією своєю родиною, включаючи братів.

КРІСТОФЕР «КРІС» ГЕМСВОРТ (АНГЛ. CHRISTOPHER "CHRIS" HEMSWORTH) – австралійський актор, номінант на премію BAFTA.
Народився 11 серпня 1983 року в Мельбурні (Австралія) у сім'ї вчительки й працівника соціальної служби. Коли він був дитиною, його родина часто
переїжджала, поки остаточно не осіла на острові Філіпа. З дитинства обожнював спорт, зокрема серфінг. Навчався в коледжі Гітмонда в Мельбурні.
Найбільше відомий за роллю Тора в кінематографічному всесвіті Marvel : «Тор», «Месники», «Тор 2: Царство пітьми», «Месники: Ера Альтрона», «Тор:
Раґнарьок», «Месники: Війна нескінченності» і «Месники : Фінал», а також ролями у фільмах «Гонка», «Хатина в лісі», «Нічого хорошого в готелі «Эль
Рояль» і «У серці моря».

– Зйомки цього фільму відбувалися в досить екзотичних місцях, і Вам
напевно довелося помандрувати.
– Так, адже це була міжнародна версія історії «Людей в чорному». До речі,
я б не назвав наш фільм ремейком або ревампом. Герої Томмі Лі й Вілла
Сміта існують паралельно героям нашого фільму й суто теоретично їхні
шляхи цілком могли б перетнутися. Просто нашим героям доводитися
вирішувати питання інопланетян не лише в Нью-Йорку, але й у Лондоні,
у Марокко й Італії. Тому зйомки відбувалися всюди. Крім того, мені не
хотілося б брати участь у ремейку. Але це була нова історія, у якій нам
надавалася можливість, виразивши повагу попередникам, зробити щось
своє. У будь-якому разі, у нас була така можливість.
– Для того щоб бути частиною такої франшизи, неможливо обійтися без
її культових аксесуарів, таких як чорні окуляри й чорний костюм. Наскільки вони допомагали Вам як акторові входити в роль?
– Костюми були від Paul Smith і виготовлялися для нас за спеціальним
індивідуальним дизайном. У мене до того ж були ще й чудові шкарпетки, якими так славиться ця компанія. І це додавало певної фривольності
моєму героєві, що було новим для дрес-коду «Людей у чорному». Я хотів
трохи підправити й дизайн окулярів, але тут нам довелося залишитися
вірними традиціям.
– Вашим напарником була дівчина, агент Ем. Її роль виконала Тесса Томпсон, з якою Ви вже зустрічалися на знімальному майданчику.
– Так, і це було ще одним аргументом для того, щоб погодитися на зйомки
в цьому фільмі. Коли ми знімалися з нею в «Тор: Раґнарьок», у нас був
прекрасний тандем. До того ж, я думаю, що в мене не вийшло б створити
того Тора, якого глядачі побачили на екрані, якби не Валькірія у виконанні
Тесси. Тому нам досить легко було порозумітися як партнерам у фільмі
«Люди в чорному».
– Тесса теж була одягнена в костюм від Paul Smith?
– Звичайно, ми ж одна команда: агенти Ейч і Ем.
– На якому автомобілі пересувалися ваші герої? Сподіваюся, це була
британська автівка?
– Ну, звичайно, тут не обійшлося без «Ягуара». Причому, ми їздили як
на електричній його версії, так і на класичній. Хоча класичною її назвати
важко, оскільки вона була вся нашпигована секретними знаряддями, які

– Цікаво, під час зйомок у різних містах які умови мають виконуватися
особисто для Вас?
– Дуже часто я наполягаю на тому, щоб у мене була можливість займатися в тренажерному залі. Особливо якщо зйомки пов'язані з фізичними
навантаженнями. Наприклад, зйомки фільму «Дакка», який найближчим
часом вийде на кіноекрани, відбувалися в Індії й стали для мене найбільш
важкими щодо фізичного навантаження. Там без тренувань було просто
не обійтися.
– А як щодо тренувань для цього фільму?
– У тренуваннях для цього фільму мені допомагав мій тренер Люк Зоччі.
Саме завдяки його зусиллям я зміг влізти в мій прекрасний костюм від
Paul Smith після зйомок у «Месниках» (сміється).
– А хто готував Вас до зйомок у «Месниках»?
– Він же (сміється).
– Ось ту фігуру з животиком в останніх «Месниках» Вам допоміг напрацювати Ваш тренер?
– Ні, з тією фігурою мені допоміг мій місцевий паб (сміється) і ще курка
пармезан, чипси й м'ясний пиріг!
– Ви знімаєтеся по всьому світу, часто в досить екзотичних місцях, таких
як Індія, Марокко. Чи вдається Вам знайомитися з місцевою культурою
і пам'ятками?
– На жаль, графік зйомок зазвичай настільки щільний, що часу на щось
інше майже не залишається. Як правило, працюєш з ранку до ночі. З іншого боку, увесь цей час доводиться спілкуватися з місцевими людьми,
які є членами знімальної групи. І це теж хороший метод знайомства з місцевими традиціями й звичаями. Мені подобається дізнаватися щось нове
через людей, з якими ти безпосередньо працюєш і довіряєш їм. До того ж
за останні декілька років мені довелося так часто зніматися в павільйонах на фоні зеленого екрана, що я неймовірно радію кожній можливості
зніматися на натурі. У таких зйомках відчувається енергетика місця, яка,
безумовно, впливає на акторську гру. Мені це дуже допомагає в роботі.
– Ваша дружина теж знімається в кіно, і у Вас з нею троє дітей. Як Вам вдається поєднувати професійну діяльність із сімейним життєвим устроєм?
– Нам досить-таки довго таланило: наші зйомки з дружиною зазвичай
відбувалися в різний час, і тому ми могли їздити один за одним разом з
дітьми. Звичайно, були накладки, але вони були несуттєві. Але враховуючи той факт, що наші діти дорослішають і вони все більше й більше потребують постійного місця проживання, то ми серйозно замислюємося про
необхідність осісти в якомусь одному місці. Найімовірніше ним стане Байрон Бей в Австралії. У зв'язку з цим мені доведеться планувати зйомки, які
відбуватимуться ближче до дому.
– Тим паче, що Вас там не так допікають фанати. Розкажіть, який випадок спілкування з прихильниками Вам запам'ятався найбільше?
– Прихильники часто надсилають мені пошту, іноді навіть подарунки. Що
вже досить цікаво. Одного разу мені надіслали в подарунок сорочку. Красиву таку сорочку. Але справа була в тому, що її вже перед цим одягали (сміється). Оскільки від неї йшов запах, причому мені незнайомий. Я її виправ
і ось, як бачите, тепер теж ношу її (сміється). Здається, вона ідеально на
мені сидить, чи не так? Ось так мені пощастило. Відверто кажучи, я не можу
скаржитися. У мене надзвичайні фанати. І про сорочку, чиста правда.
– І останнє запитання: Ви вірите в можливість зустрічі з інопланетянами? І якщо так, то як їх собі уявляєте?
– Мені здається, що мої брати цілком потрапляють у цю категорію. У
будь-якому разі, я б не здивувався, якби так виявилося (сміється). Іноді
мені здається, що мої діти інопланетяни. Мені дуже хочеться бути оптимістом і вірити в те, що у всесвіті існує ще хтось, окрім нас. Цілком можливо, що я навіть один з них, але нехай це залишається таємницею.
Спеціально для журналу VGL cinema Лєна Бассе,
червень 2019, остров Балі
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На відміну від свого героя у фільмі Ф. Гері Грей «Люди в чорному: Інтернешнл», Кріс Гемсворт з'явився в готелі Ritz Carlton у білій приталеній сорочці з тонкого льону й бежевих брюках вільного крою з такого самого
матеріалу. Втім, у такому вбранні молодик, який ще нещодавно гідно представляв на екрані бога, мав не менш стильний вигляд. Тим паче, що воно
більше відповідало місцевому тропічному клімату. Адже зустріч з Крісом
відбувалася не як зазвичай у Голлівуді, а на острові Балі.
І якщо нам, журналістам з Лос-Анджелеса, довелося летіти туди мало не
добу, то для знаменитого актора, як і для багатьох уродженців Австралії,
Балі є одним із найближчих курортних місць, де вони досить часто проводять свою відпустку. Щодня літаки доставляють тисячі туристів із Сіднея

– Та все ж, як зірка світового масштабу, де Ви почуваєте себе найкомфортніше?
– Звичайно, вдома. Просто тому, що я в Австралії вже усім неабияк набрид
і мене зазвичай залишають у спокої. І це здорово. У місцях, де до моєї присутності ще не зовсім звикли, мене оточують підвищеною увагою, яка часто може діяти не нерви. Зовсім інша справа вдома, де до того ж усе рідне.

були приховані в найнесподіваніших місцях. Навіть ковпаки на дисках за
бажання перетворювалися на зброю. Мені так подобалася ця машина, і я
настільки не приховував цього, що був упевнений в тому, що вона мені
обов'язково дістанеться як подарунок на згадку про зйомки. Але, на жаль,
у подарунок мені залишилася лише моя копія сценарію (сміється).
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ІНТЕРВ'Ю

ПАМ'ЯТАТИ ЧОРНОБИЛЬ
НА ЗУСТРІЧІ В НЬЮ-ЙОРКУ З ТВОРЦЕМ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МІНІ-СЕРІАЛУ «ЧОРНОБИЛЬ» КАНАЛУ HBO КРЕЙГОМ МАЗІНИМ І БРИТАНСЬКИМ АКТОРОМ ДЖАРЕДОМ ХАРРІСОМ,
ЯКИЙ ЗІГРАВ У НЬОМУ ОДНУ З ГОЛОВНИХ РОЛЕЙ, VGL CINEMA ГОВОРИЛИ ПРО ІДЕЮ ПРОЕКТУ, ПРО СКЛАДНОЩІ ПЕРЕДАЧІ НА ЕКРАНІ ДРАМАТИЧНИХ ПОДІЙ РЕАЛЬНОЇ
КАТАСТРОФИ, А ТАКОЖ ПРО ТЕ, НАСКІЛЬКИ РОЗУМІННЯ ЦИХ ПОДІЙ ВАЖЛИВЕ ДЛЯ НАС УСІХ СЬОГОДНІ.
До появи на телеекранах драми «Чорнобиль», рейтинг якої на найбільшій
у світі базі фільмів IMDb уже досяг 97 %, її творець був здебільшого відомий у Голлівуді як автор комедійних сценаріїв. Зокрема, таких, як сценарії
другої і третьої частин франшизи «Похмілля» і комедії «Упіймай шахрайку, якщо зможеш». Виникає логічне запитання: як це сталося? За словами
самого Крейга Мазіна, комедія для письменника є одним з найскладніших
жанрів. Взагалі, письменникові пробитися в Голлівуді дуже й дуже непросто.
Навіть у разі успіху саме сценарист стає тією людиною, від кого творці
кіно- й телепроектів намагаються позбутися відразу ж після придбання
сценарію. Письменникові дійсно потрібно дуже постаратися, щоб довести,
що його участь у подальшій розробці проекту буде дуже корисною. І саме
завдяки успіху в комедійному жанрі Крейг Мазін завоював довіру відповідальних керівників.
Його інтерес до наукової тематики теж далеко не випадковий. У юності
Крейг мріяв стати лікарем і вступив до Прінстонського університету саме
з таким наміром. До того ж його завжди цікавила людська природа. Його
приваблювали звичайні люди, які здійснювали незвичайні вчинки саме
тому, що більшість людей є звичайними, такими, як і він сам.
Ми зустрілися з Крейгом Мазіним у нью-йоркському готелі Тhe Beekman
27 квітня, наступного дня після його виступу в штаб-квартирі ООН на дні
пам'яті, пов’язаному з 33-ю річницею аварії на Чорнобильській АЕС. На
той час серіал встигли подивитися лічені люди, я сама переглянула лише
три серії з п'яти. Незважаючи на це, розмова вийшла досить емоційною, зі
сльозами на очах. І в мене, і в мого співрозмовника.

– Їх можна зрозуміти. Яким чином у Вас стався перехід від комедії до драми?
– В усіх нас є дві сторони. Усі здатні сміятися й плакати. По суті, це одне
й те саме. Якщо ви побачите людину зі спини, ви не зможете одразу сказати, плаче вона чи сміється. Якщо вам подобається комедія, вам напевно
до душі ідея людського єднання. Так само і з драмою, вона об'єднує за допомогою емоцій. До речі, я завжди звертав увагу людей з HBO і Sky на те,
що планую тільки один сезон із п'яти серій. Жодного третього або п'ятого
сезону. І крім того, жодних екстравагантних франшизних товарів.

– Але люди в Радянському Союзi так само були налякані США.
– Безумовно. Крім того, якщо читати записи того, що відбувалося в ніч
на 26 квітня, то не можна не помітити, що деякі люди, які перебували в
будівлі станції, були впевнені, що американці почали бомбардування,
тому що тільки так можна було пояснити вибух, що стався там. До того
ж причиною проведення злощасного тесту стала підготовка на той випадок, якщо на станцію не надходитиме електроенергія, і через американське бомбардування зокрема.
Таким чином, обидві сторони, що брали участь у холодній війні, були
налякані одна одною. Але, можливо, через вибух «Челленджера», почувши в новинах про трагедію в Чорнобилі, я відчув співчуття до людей на
іншій стороні. Там були такі самі, як я, яким теж було по 15 років, з тією
різницею, що їм ще й загрожувала небезпека.
Через багато років я зрозумів, що всі знають про вибух у Чорнобилі, але
майже ніхто не знає, чому він стався. Досить дивно. Запитайте будь-кого, чому затонув «Титанік»? І вам одразу дадуть відповідь: айсберг.
Тому я почав читати, що ж сталося й чому. І чим більше я читав, тим
більше знаходив окремих аспектів, які привертали мою увагу, і в мене
щоразу від подиву падала щелепа. Як тільки мені здавалося, що ось уже
в цій історії все налагоджується, як раптом усе ставало ще гірше. Потім
краще, потім знову гірше. Чому стався вибух, це, звичайно, шокуюча історія. Як саме це сталося, шокує не менше.
Але те, що було після аварії, особливо, що стосується людей, це найбільш жахливі історії. Для мене вони одні з найхоробріших, неймовірно
сміливих і люблячих людей у всьому світі. Це люди, які знали, на що
вони йдуть. І я хочу, щоб їхні історії були відомі, щоб усі знали їхні імена. А ще я хочу, щоб люди побачили, що відбувається, коли їм не говорять правди.
Я сподіваюся, що глядачі сприймуть те, що ми хотіли до них донести:
трагедію, яка сталася з такими самими людьми, як усі вони, з якими західні люди не мали зв'язку. І я радий, що ми більше не роз'єднані.

– Відверто кажучи, я була вражена мірою достовірності атмосфери,
створеної в серіалі. Такі найдрібніші деталі, як годинник на столі, окуляри, усе було до болю знайомим. Звичайно, не обійшлося без помилок,
але вони були незначними.
– Розкажіть, які?

вати собі запитання, чи той цей одяг, який носили ув'язнені в концтаборі,
чи такі в них були зачіски, чи такий бруд. У мене навертаються сльози,
настільки це правдиво зроблено. А якщо ні, то починаєш відчувати невидиму плівку між собою й тим, що ти бачиш на екрані. Вона утримує тебе
від любові до цього.

– Наприклад, школярки. Коли вони йдуть до школи в білих фартухах. У
звичайні дні ми носили чорні фартухи (сміємося).
– Ну що ж. Я повинен розповісти це нашому дизайнерові по костюмах.

– Я повинна поставити Вам запитання з приводу трьох хлопців, які пішли
в підвал, щоб відкрити шлюзи для відтоку води: Олексій Ананенко, Валерій Беспалов і Борис Баранов. Двоє з них живі. Ви з ними зустрічалися?
– Ні. Я дуже хотів і намагався це зробити. Але вони не йдуть на контакт.
Музей Чорнобиля в Києві погодився поділитися з нами інтерв'ю, які вони
давали раніше, але самі вони...

– Насправді, зазвичай, коли дивишся американські фільми про Радянський Союз, у більшості випадків видно, що зйомки відбувалися в американських будівлях. Але тут достовірність картини зашкалювала.
– Це чудово. Послухайте, саме про таких людей з України, як ви, ми думали постійно. Не без страху, чесно кажучи. Нам конче необхідно було пройти цей тест, не тому, що ми фетишисти або перфекціоністи. А тому, що це
все передусім про довіру. Коли розповідаєш трагічну історію, що сталася в
місцевості, культура якої тобі не зовсім знайома, і ти при цьому не в змозі
знайти ті самі окуляри, одяг, наручний годинник або взуття, це означає,
що тобі все одно. А нам було не все одно, ми дуже, дуже старалися.
Увесь одяг був з того часу. Він був або справжній, або зшитий за лекалами того часу. Усі черевики, чоботи, паски. Ми знімали трохи в Києві, але
здебільшого в Литві, і в нас там було спеціальне приміщення в підвалі, у
якому зберігався увесь цей одяг. І знаєте, нам усім дуже подобалося, яким
яскравим він був. Ми хотіли, щоб люди на Заході це побачили й зрозуміли,
що їхнє уявлення про життя ваших людей були не меншою брехнею, ніж
та, яку можна було прочитати про нас у газеті «Правда». Ми хотіли створити якомога правдивішу картину того життя.
– І у вас знялися такі прекрасні актори, як Джаред Харріс і, звичайно ж,
Стеллан Скарсгорд. Вони обоє у фільм як справжні слов'яни!
– Ми трохи допомогли Стеллану. Наш гример, Денієл Парк, сказав мені:
«Знаєш, у Стеллана зовсім немає брів». І дійсно, він справжній швед і тому
довелося створити йому справжні українські брови. Я бачив, як вони
вранці приклеювали їх по одній волосинці. А ще наш режисер Юхан Ренк
працював над тим, щоб добитися від наших акторів певного фізичного позиціонування радянського типажу, яке виражається в тому, як вони себе
несуть, що доходить іноді до параної, адже живуть у суспільстві, де всі стежать один за одним.
У поведінці цих людей є певна тяжкість. Але в них неймовірна сила духу!
Мені особливо подобаються саме такі емоції. Я повторюся, але ми дуже
старалися створити якомога правдивішу картину.
– І у вас відмінно вийшло. Але це було не лише про повагу й довіру. Коли
я дивилася серії, я не могла позбавитися відчуття, що бачу реальну картину. І від цього було ще болючіше. Це відчуття було схоже з тим, що
відчуваєш за мить до зіткнення на дорозі. Ти вже бачиш, що воно неминуче, але хочеш, щоб цього не сталося. І ось саме таке відчуття непоправного жаху ви примудрилися розтягнути на дві серії. У мене іноді
бракувало дихання. І сліз.
– У цьому полягає жорстокість розповіді таких історій. Чим більше відчуття реальності, тим болючіше. Але в цьому весь сенс. Коли я бачу, як
майстер знімає фільм на кшталт «Списку Шиндлера», я не повинен зада-

– Уникають публічності?
– Так. Насправді я надзвичайно засмутився, тому що розминувся з ними в
Чорнобилі на один тиждень. Вони приїздили туди раніше за мене, на 32-гу
річницю Чорнобильської трагедії, де Порошенко вручив їм медалі.
– Тобто це не так, як завжди в американських фільмах, коли приходять
американці й...
– Ні, і до речі, одним з перших фільмів, які з'явилися на телебаченні у
зв'язку з Чорнобильською аварією, був фільм 1991 року «Чорнобиль: останнє попередження» з Джоном Войтом. Він зіграв доктора Роберта Гейла,
американця, який прилітає, щоб врятувати бідних радянських людей. Але
він майже нікого не рятує, тому що їх неможливо врятувати. Це найжахливіший спосіб розповісти історію Чорнобиля. У нашому фільмі немає
американців.
Крім того, єдиними американцями, задіяними в створенні серіалу, був я
і Керолін Страусс, один з продюсерів. Усі інші переважно європейці: англійці, шотландці, ірландці, французи, данці, шведи, фіни, ісландці, литовці, латвійці, естонці, українці, росіяни, білоруси.
– Знаєте, що мене вразило? Ми дивилися «Чорнобиль» майже в той самий час, що й «Месників». І я думала, що ті троє, які добровільно пішли
в підвал, і є справжнісінькими супергероями. Але їх ніхто не пам’ятає і
не знімає про них фільмів.
– Так. Для мене було дуже важливо, щоб у сцені, де вони добровільно виявляють бажання йти в підвал, прозвучали їхні імена. І я згоден з вами.
Звичайно, мені подобаються супергероїчні фільми. Мені подобаються хороші казки, хороші комедії. Але в тому й справа, що ніхто з цих людей не
мав суперсили. Жоден з них не вмів літати, ні в кого не було спеціальних
костюмів, і ніхто з них не був богом. Вони були звичайними людьми, яким
сказали йти.
У четвертій серії розповідається про те, як за 90 секунд роботи на даху
реактора людям платили 800 карбованців. І звичайно ж, вони йшли не
через гроші. А тому, що потрібно було зробити те, що потрібно.
– І ці так звані біороботи не зламалися там, де не витримали справжні
роботи. Як близько ми всі тоді були від апокаліпсису?
– По-перше, якщо все ж сталося розплавлення й у басейн з водою, розташований під реактором, полилася б ядерна лава, стався б жахливий
термальний вибух. І це був би справжній апокаліпсис. Тому так важливо
було спустити воду. Наступною проблемою було те, що радіоактивна вода
пішла б під землю в ґрунтові води, які живлять річку Прип'ять, що впадає
в Чорне море. А це означає, що величезна частина водних запасів Східної Європи стала б непридатною для використання. Якщо забрати воду в
половини населення континенту, можна з упевненістю стверджувати, що
для них настав б дуже скрутний час. Коли стаються такі аварії, як Чорнобильська, ми раптом розуміємо, наскільки тонкою є нитка між цивілізацією і хаосом, миром і війною.
– Киянам ще пощастило, адже вітер був не в той бік.
– Так, вітер подув на північний схід.
–Це дивно, як твоє життя може змінитися залежно від того, у який бік
подме вітер.
– Це точно.
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– Передусім я хочу щиро подякувати Вам за те, з якою повагою Ви віддзеркалили на екрані події, які зіграли величезну роль у житті багатьох
людей, включаючи й мене. І я не можу не запитати, чим саме викликаний
Ваш інтерес до цієї теми і що стало поштовхом для створення цього телесеріалу?
– Усе почалося у 2014 році, і на початку була звичайна зацiкавленiсть. Я
прочитав статтю про конструкцію захисту у формі соборного купола, який
повинен був накрити й надійно захистити пошкоджений реактор замість
старого саркофага, який розвалювався на шматки. Якщо не помиляюся, це
був французький багатомільйонний проект. Я просто почав читати статтю
за статтею і раптом опинився в одній з тих самих кролячих нір, у які ми
потрапляємо час від часу, цікавлячись якимись безглуздими речами. Але
цього разу це була зовсім не безглузда річ, а страхітлива й заворожлива.
І чим більше я читав, тим більше мені відкривалася історія про реально
існуючих людей. Ви напевно знаєте про прекрасну книгу Світлани Алексієвич «Чорнобильська молитва», у якій зібрані спогади людей, які там були:
від партійців до батька родини, який намагався врятувати сімейні цінності
з власної квартири, перш ніж її залишити. І чим більше я читав, тим більше
мене затягувало. Нарешті я сказав собі, що повинен спробувати написати
про це. Після цього у 2015 році я пішов у HBO і розповів їм про свою ідею.
І мені відповіли, що це не зовсім те, що вони чекали від мене почути.

– Ви пам’ятаєте, коли Ви вперше почули про трагедію в Чорнобилі?
– У 1986 році сталася ще одна страшна аварія, яка вдарила по символу
національного патріотизму й гордості, змусивши при цьому зменшити запал з приводу суперпотужності людства. Це був вибух космічного шатлу
«Челленджер». І майже точно за три місяці вибухнув Чорнобиль. Мені
було на той час 15 років, і я був у шоці, що мав трагедію національного
масштабу з приводу втрати чогось важливого через вибух. Розумієте, я
був дуже наляканий Радянським Союзом. Усі мої однолітки, ті, хто росли
в сімдесяті й восьмидесяті, боялися Радянського Союзу. На нас були націлені ваші ракети. Нас хотіли підірвати.
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ІНТЕРВ'Ю

Джаред Харріс розповів про те, як створював на екрані образ Валерія Легасова, заступника директора Інституту ім. Курчатова, що став однією з
ключових постатей урядової комісії з розслідування причин Чорнобильської аварії й усунення її наслідків.
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– Я з Києва й хочу особисто Вам подякувати за Вашу гру на екрані. Вона
була прекрасною. Навіть дивно, як Вам вдалося так правдиво показати
радянського вченого. Розкажіть про процес вживання в роль, а також
про використання костюма, окулярів.
– Спасибі. Правильні костюми й усі інші зовнішні атрибути були очевидним прагненням головних творців серіалу. Їх неодмінним бажанням було
якомога реальніше зобразити той час в кадрі без того, щоб його ідеалізувати. Для наших костюмів була придбана та тканина, яка була виготовлена
ще на радянських фабриках. Виявляється, вона ще й досі існує. Слід сказати, що ця тканина досить цупка й зовсім не струмує по тілу. Вона просто
сидить на тобі, як на шибениці.
У нас працювали кравці, які вміли поводитися з цим матеріалом. Їм говорили: «Костюми не повинні мати дуже добрий вигляд. Вони ніколи не були
шиті точно по фігурі. Існувало приблизно три-чотири крої і все». Тому нам
дуже швидко стало зрозуміло, що фотосесія для журналу Vanity Fair нам
не світить. З окулярами була схожа історія. Вони теж були практично одного дизайну. Він був відновлений на основі фотографій, і за ним майстри
оптики створили нам потрібні окуляри. Навіть у кольорі оправ було обмеження.
Крім того, з окулярами була така справа, що їх виготовляли трохи ширшими, ніж треба було по дизайну. Якби вони не були досить широкими, то
краї окулярів при певних кутах зорово перерізували око на частини. І це
надзвичайно шкода, якщо глядачі під час гри актора не бачать його очей.
Тому довелося трохи схитрувати.
– Звідки Ви знаходили інформацію про людину, яку Ви мали зіграти, і
про її роботу?
– Звичайно, як актор, що створює образ людини, яка реально існувала в історії, неодмінно займаєшся пошуком інформації про неї. Але взагалі, саме
про Легасова відомо не так уже й багато. Його старанно вирізували з історії. Навіть коли читаєш романи або документальні історії про аварію, його
ім'я в них майже не згадується. Але існує відеозйомка з ним, його дочка
жива й в одному з документальних фільмів про Чорнобиль вона розповідає про батька. Звичайно, такий матеріал був дуже корисний.
Крім того, я з головою занурився в наукову основу цієї історії. Зізнаюся,
це було не так легко. Адже сама ідея вибору професії актора якраз має
на увазі, що у своїй професійній діяльності тобі не доведеться займатися
технічними або науковими питаннями. Ну і, врешті-решт, хоча ти й граєш
реальну людину, усе ж процес створення її образу на екрані пов'язаний
насамперед з уявою. У кожній реальній історії є вигадані елементи. Але
саме ідея того, щоб бути найбільш наближеним до реальності, лежить в
основі п’ятигодинної історії.

– Що здивувало або зачепило Вас найбільше в роботі над цим серіалом?
– Що мене найбільше зачепило в усій цій історії, це той рівень самопожертви, який виявили люди, абсолютно при цьому не розраховуючи на те, що
їхні імена залишаться в історії. Це історії справжнього героїзму, які стали
для мене відправною точкою. Першою людиною, з якою зіткнувся Легасов,
був генерал Пікалов, який замість того, щоб послати до підірваного реактора когось з підлеглих, під'їхав туди сам на машині, щоб на місці розібратися в ситуації й зробити виміри.
Саме такі приклади самовідданості заклали початок цієї історії і для самого Легасова. Особисто я уявляв собі Легасова як героя по неволі. Він був
людиною, яку висмикнули з власного життя. Він один з найрозумніших
людей, але його ніхто не слухав.
– А в чому, на Ваш погляд, полягає актуальність цієї історії для сьогоднішньої ситуації у світі?
– Нині ми усі, по суті, сперечаємося про те, наскільки правдива правда. Героїня, яку грає Емілі Вотсон, звертаючись до партійного керівника,
який відповідає за контроль Мінська, рекомендує йому евакуювати населення міста, на що він їй відповідає: «Я віддаю перевагу власній думці». Таким чином особиста думка протиставляється фактам. Ми зараз
активно сперечаємося про обґрунтованість наукової інформації і, як ми
бачимо, це не минає безслідно для досліджень про клімат і його зміни.
Коли вони стануться? Через 12, чи 25 років, чи ми пропустили можливість вскочити в останній вагон? Це стосується зараз усіх нас. Крім того,
існує ще й політична аналогія суперечки, що відбувається нині, про те,
що реально, а що ні, правда реальна чи ні, новини реальні чи ні. Крейг
вказує, що в такій системі люди вже більше не чекають правди від уряду.
Люди стають цинічними й у них зникає віра в те, що вони здатні притягнути владу до відповідальності. Вони вже навіть не намагаються цього
робити.
І це дуже небезпечна ситуація, коли ти більше не віриш в те, що можеш
вплинути на людей, які керують тобою, вимагаючи від них відповідальності за те, що вони говорять чи не говорять.
Спеціально для журналу VGL cinema Лєна Бассе,
квітень 2019, Нью-Йорк
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ДЕТЕКТИВ З ВІДКРИТИМ ФІНАЛОМ
ТЕЛЕКАНАЛ «УКРАЇНА» РОЗПОЧАВ СПІЛЬНЕ КІНОВИРОБНИЦТВО З ЛАТВІЄЮ:
РАЗОМ З ЛАТВІЙСЬКОЮ МЕДІАКОМПАНІЄЮ HELIO MEDIA НАЙБІЛЬШ
РЕЙТИНГОВИЙ КАНАЛ КРАЇНИ ЗНІМАЄ СЕРІАЛ «МАРКУС»
Автор ідеї: Ігор Волков
Режисер: Антон Азаров
Сценаристи: Лєра Колегаєва, Володимир Скиба
Головні актори: Кирило Рубцов, Євгенія Розанова, Олександр Нейкенс
Українські та латвійські актори серіалу: Ріхард Леперс, Лілія Ребрик,
Агнесе Цируль, Ксенія Мішина, Михайло Кукуюк
Зйомки стрічки відбудуться в Латвії, а також у Києві та Київській області

Розвиток
повномасштабного
міжнародного співробітництва
–
один
зі
стратегічних
пріоритетів каналу «Україна».
«У
нашому
активі
успішне
виробництво серіалів і шоу
за міжнародними форматами.
Сьогодні, починаючи співпрацю
з Helio Media, канал «Україна»
виходить
на
новий
рівень
міжнародного партнерства. Це
буде повномасштабне спільне
виробництво, завдання якого
–
створити
продукт,
який
максимально
відповідає
запитам глядачів наших країн.
Впевнена, що наша історія
не залишить їх байдужими,
принесе нам високі рейтинги й
дасть хороший старт майбутнім
проектам»,
–
зазначила
директор телеканалу Вікторія

Корогод.

Про серіал:
Серіал «Маркус» розповідає історію вчительки англійської
мови Поліни Клочко, життя якої назавжди змінилося того
дня, коли з дитячого садочка було викрадено її сина
Марка. За кілька років у рубриці міжнародних новин у
репортажі про інцидент у ризькому торговельному центрі
Поліна бачить свого сина. Хлопчик підріс. Тепер його
звати Маркус, але це – точно її дитина! Героїня йде до
поліції, та для відновлення справи недостатньо підстав.
І мати, що дивом отримала надію, вирішує боротися за
сина самотужки. Доля зводить Поліну з майором СБУ у
відставці Денисом Денисовим. Разом вони виходять на
слід зниклого хлопчика, а досвідчений майор не може
не побачити занадто багато дивних збігів у справах про
викрадення дітей за останні 5 років. Чи зможе Поліна
повернути сина й чи згадає він її?
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Головну роль, хлопчика Маркуса, виконує латвійський актор Олександр Нейкенс: «Я навчаюсь у
четвертому класі й мрію стати актором. У мене вже є невеликий досвід у цій професії. Я швидко
адаптуюсь на майданчику й легко контактую з партнерами, а найбільше люблю перевтілення! Історія
Марка-Маркуса мене глибоко схвилювала тим, як життя може змінитися в один момент, і тим, що
бувають випадки, коли не можна точно сказати, хто хороший, а хто поганий. Одне я знаю точно:
я б хотів, щоб жодна дитина ніколи не опинилася в такій ситуації, у якій опинився мій герой».

«Ми розкриваємо тему кіднепінгу.
Вийшло так, що я побічно був
знайомий з тонкощами всиновлення
дітей іноземцями в Україні. Знав
точно, що для них ця процедура не
безкоштовна. А такі речі часто
дають поштовх корупції й іншим
злочинам.
СБУ,
Інтерпол,
на
жаль, розслідують не одну таку
історію, яку ми розповідаємо в
«Маркусі», – поділився Ігор Волков.

Першими
глядачами
детективної
історії,
що привертає увагу суспільства до такого
моторошного явища, як кіднепінг, стали гості
Одеського міжнародного кінофестивалю: показ
«Маркуса» увійшов до програми секції «Серіали».
Загальнонаціональна прем’єра відбудеться на
каналі «Україна» восени.
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ПРОЕКЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КІНОТЕАТРАХ
СТАНОМ НА ЛІТО 2018 РОКУ У СВІТІ НАРАХОВУВАЛОСЯ 188 ТИСЯЧ КІНОЗАЛІВ, СЕРЕД ЯКИХ ЗНАЧНА ЧАСТИНА РОЗТАШОВАНА В США ТА КИТАЇ. ВЕСНОЮ 2019 РОКУ
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КІНОЗАЛІВ ПО ВСЬОМУ СВІТУ ЗБІЛЬШИЛАСЯ ДО 191 ТИСЯЧІ, ЩО СВІДЧИТЬ ПРО ПРИВАБЛИВІСТЬ КІНОТЕАТРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ.
НА СЬОГОДНІ ВИДІЛЯЮТЬ ЧОТИРИ ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ ЗОБРАЖЕННЯ В КІНОТЕАТРАХ. НАЙПОШИРЕНІШИМИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ ПРОЕКТОРИ НА
КСЕНОНОВИХ ЛАМПАХ, АЛЕ ВСЕ ЧАСТІШЕ МИ ЧУЄМО ПРО НОВІ ЛАЗЕРНІ КІНОЗАЛИ Й УСЕ БІЛЬШЕ ВЛАСНИКІВ КІНОТЕАТРІВ ЗАЦІКАВЛЕНІ У ВИКОРИСТАННІ ПРОЕКТОРІВ
З ЛАЗЕРНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ. ТОМУ ДЕТАЛЬНІШЕ РОЗГЛЯНЕМО ТА ПОРІВНЯЄМО ЦІ ТЕХНОЛОГІЇ.
Ксенон

Світло Ксенону наближається до денного світла й за рахунок цього дозволяє глядачеві бачити зображення з високою точністю передачі кольору.
Переваги технології:
На вибір кінотеатрів пропонується велика кількість моделей проекторів та
ксенонових ламп різних виробників завдяки величезному досвіду та часу
використання технології. Вартість придбання проекторів порівняно низька, при цьому вартість володіння розраховується з точністю до копійки.
Іншими словами, це робоча конячка, що відповідає високим міжнародним
стандартам якості DCI-P3.
Недоліки технології:
Лампи мають термін використання й у процесі роботи втрачають до 30 %
початкового ресурсу потужності. Таким чином є ризик дивитися зображення різне за освітленням у різний період часу. Вартість лампи становить значну статтю витрат для кінотеатру. Для певних моделей проекторів
необхідний кваліфікований персонал, щоб здійснити заміну лампи. Деякі
лампи низької якості можуть вибухати, що призводить до зупинки кінопоказу на тривалий час.
Виробники: Christie, Barco, NEC.
Винятки – проектори Sony з лампами UHP.

Третє покоління проекторів Christie CP2308:
• Найменша вартість придбання та володіння.
• Моторизований вузол кріплення об'єктива.
• Сенсорний екран управління з інтерфейсом CineLife

Відповідно спрощується використання таких проекторів у залах, оснащених боксами, без апаратних.
Недоліки технології:
Найбільш очевидний недолік – це зниження яскравості джерела світла до
50 % протягом 20 000 годин. При цьому інтенсивне зниження може починатися вже через 10 000 годин. Підраховуючи вартість володіння, необхідно, окрім заміни лазерного джерела світла, враховувати й вартість заміни
люмінофорного колеса.
Підбираючи проектор, необхідно враховувати не тільки 50 % спад яскравості, але й природний знос світлового тракту (до 10 %). Також слід взяти
до уваги, що параметри передачі кольору та контрастності практично не
відрізняються від аналогічних параметрів на Ксеноні (відповідність стандарту Rec.709, DCI-P3).
Важливо враховувати також, що встановлення лазерних проекторів потребує додаткової уваги до систем кондиціонування в апаратній. Незважаючи на те що тепловіддача значно знижена, вимоги до чистоти повітря
та його охолодження набагато вищі. Недотримання вимог призводить до
зняття з гарантії лазерних джерел світла.
Виробники: Barco, NEC.

Лазер RB

Технологія схожа на рішення Лазер PH, та особливості додає те, що з голубим лазером використовується червоний. Розробники ідеї виключили з
набору зелений лазер, оскільки він має найбільшу вартість та є складнодоступним.
Переваги технології:
Аналогічно з Лазер PH технологія Лазер RB більш економічна за енергоспоживанням та автономністю роботи.
Недоліки технології:
Використання різних за кольором лазерів ускладнюється нерівномірним
строком їх ефективної роботи. У зв'язку з цим необхідними будуть додаткові роботи з корекції кольору. Показники контрастності трохи вищі, ніж
на ксенонових проекторах та Лазері PH. Як показує практика, пересічному
глядачеві різниця не очевидна, тому він навряд чи буде переплачувати. А
різниця у вартості, порівняно з Ксеноном, суттєва. У сукупності додаткових затрат, пов'язаних з встановленням лазерного проектора, очевидно,
що виграш від його придбання виявиться незначним.
Виробники: NEC.

Лазер RGB
Лазер

Лазер PH (лазерно-фосфорна)

Технологія, за якої голубий лазер з використанням фосфорного фільтра
перетворює синій колір на зелений та червоний.
Переваги технології:
Одна з переваг цієї технології – це економія електроенергії порівняно з
проекторами, що працюють з ксеноновими лампами – споживання до
40 % менше. Оскільки немає потреби замінювати лампи, то проектор може
працювати автономно, що скорочує витрати на обслуговуючий персонал.

Переваги технології:
Висока контрастність та передача кольору є важливою перевагою перед
Ксеноном та Лазарами PH і RB. Усі виробники, що працюють з цим рішенням, заявляють про зниження яскравості не більше ніж на 20 % протягом
30 000 годин.
Це найбільш економне рішення за витратами на електроенергію за рахунок того, що RGB використовує 100 % генерованого потоку світла. Також
ця перевага дає можливість видавати до 60 000 люмен, замінивши використання технології подвоювання/спарювання проекції.
Серед плюсів RGB проекторів не лише компактність, але й економічна

Недоліки технології:
Суттєвим недоліком технології є ціна. Якщо для PLF-залів вартість
інвестицій перебуває в прийнятних межах, то для залів з потребою
30 000 люмен та менше вона виходить за рамки ефективних. Але спостерігається тенденція до поступового зниження ціни.
Другий суттєвий недолік технології RGB – утворення «ефекту спеклів»
– слабко помітна зернистість на полотні екрана. Уникнути цього можна,
використовуючи спеціалізовані екрани з невисоким потоком світла або
системи вібрації полотна екрана. Варто наголосити, що з появою нових
модифікацій проекторів проблема стає менш вираженою й незабаром цей
недолік вдасться виключити з переліку.

RGB pure laser кінопроекція Christie

CP2309-RGB 2K
9 000 люмен

CP2315-RGB 2K
13 500 люмен

CP2320-RGB 2K
20 000 люмен

Виробники: Christie, Barco, Sony.

LED

CP4325-RGB 4K
23 000 люмен

Переваги технології:
Можливості LED технології з передачі кольору перевершують існуючі
RGB проектори, за винятком запатентованого рішення Dolby Vision, розробленого спільно з компанією Christie. Заявлені параметри – контрастність 100 000:1 та яскравість до 145 fl – приведуть у захват найбільш вибагливого глядача. Ресурс роботи 100 000 годин (майже 30 років), відсутність
апаратної й автономна робота довгі роки.
Захмарну ціну ми ризикнемо віднести до переваг, незважаючи на велику різницю з іншими технологіями (майже в 10 разів дорожче, ніж RGB
проектори). По-перше, ціна стрімко падає, по-друге, це можливість значний
час бути унікальним кінозалом за високої конкуренції в місті чи регіоні.

СР4430-RGB 4K
28 000 люмен

Новий погляд на спосіб демонстрації зображення в кінотеатрі. Ми все частіше стикаємося з LED технологією в повсякденному житті, вона розширює свою присутність у багатьох сферах візуалізації зображення.

Недоліки технології:
Зображення – найважливіша складова кінозалу, але втрачає свою цінність
за відсутності якісного звуку. Саме ця проблема є серйозною перешкодою
для впровадження LED технології в сучасних кінозалах. Як відомо, звукова система розташовується в кінозалі за екраном, щоб синхронізувати
джерело звуку із зображенням. LED екрани не пропускають звук, тому
розміщення центрального та бокового каналів можливе лише за межами
екрана. Прийнятних звукових рішень поки не існує.
З LED можливо використовувати лише активну 3D технологію, яка не є
популярною серед глядачів через громіздкі окуляри. Вартість цих окулярів
в експлуатації досить затратна, тому кінотеатри відмовляються від неї на
користь пасивного 3D.
LED екрани мають високу тепловіддачу, тому необхідно буде витратитися на
якісну систему тепловідводу за екраном та кондиціонування повітря в залі.
Виробники: Samsung, Sony.

СР4450-RGB 4K
50 000 люмен

Електронна платформа від Christie CineLine, у якої не існує недолі-

ків, лише переваги:
• Загальна система автоматизації для управління проектором та зовнішніми пристроями – управління всіма проекторами та сховищами кінотеатру
(увімкнення/вимкнення в заданий час), управління каналами та вибір шляхів джерел контенту (HDMI, IMB).
• Управління контентом та KDM ключами – фільтр, вибір та додавання/видалення контенту та ключів.
• Управління плейлистами (складання розкладу сеансів) – складання/зміна
та імпортування/експортування плейлистів.
За всіх вищезазначених переваг та недоліків важливо розуміти, що вибір
інтегратора може як нівелювати недоліки обладнання, так і посилити їх.
Своєчасна підтримка, консультація, оновлення софту є вкрай важливим допоміжним процесом.

УКРАЇНА, М. КИЇВ
ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, 47
+38(044)425-4191
CINEMA-UA@ASIACINEMA.RU
WWW.ASIACINEMA.RU

CINEMA УКРАЇНА №24.2019

CINEMA УКРАЇНА №24.2019

Технологія на основі лазерних джерел світла розділилася на три рішення.

У цій технології як джерело світла використовується три лазери – червоний, зелений та синій без допоміжних фільтрів. Це дає можливість отримати значно більшу контрастність та передачу кольору.

ефективність – вартість проектора нового покоління приблизно дорівнює
вартості двох ксенонових проекторів, при цьому перевага щодо вартості володіння на боці лазера. Низький шум роботи та відносно невелике виділення тепла роблять вибір на користь RGB технології в цілому обґрунтованим.
Велика ймовірність того, що коли настане час заміни лазерного джерела
світла, то його вартість буде нижчою, ніж вартість ксенонових ламп та той
момент.

54

55

ПО ТОЙ БІК ЕКРАНА

ПО ТОЙ БІК ЕКРАНА

СЕРВІС ВІД «КІНОСВІТ ДІДЖИТАЛ» – «ШВИДКА ДОПОМОГА» ДЛЯ ВАШОГО КІНООБЛАДНАННЯ
ОЛЕКСАНДР ЧИНКІН

ГЛЯДАЧ ІДЕ ДО КІНОТЕАТРУ НАСАМПЕРЕД, ЩОБ ОТРИМАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД БЕЗДОГАННОГО ЗОБРАЖЕННЯ ТА ЯКІСНОГО
ЗВУКУ. ТОЖ, ЯК ТОДІ, КОЛИ БУЛА ПЛІВКА, ТАК І ЗАРАЗ КІНОТЕАТРАМ ПОТРІБНЕ ПОСТІЙНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Й ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА. ФАХІВЦІ КОМПАНІЇ «КІНОСВІТ ДІДЖИТАЛ», ЯКА НА РИНКУ КІНОСЕРВІСУ ВЖЕ ПОНАД 20 РОКІВ,
ТОЧНО ЗНАЮТЬ, ЩО РОБИТИ, ЯКЩО НЕ ВМИКАЄТЬСЯ ПРОЕКТОР, ГАЛЬМУЄ ЗОБРАЖЕННЯ ЧИ ПЕРІОДИЧНО ЗНИКАЄ ЗВУК.
ПРО ВСІ ТОНКОЩІ ВИКОНАННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КІНООБЛАДНАННЯ VGL CINEMA ДІЗНАВСЯ В КЕРІВНИКА
ВІДДІЛУ СЕРВІСУ ОЛЕКСАНДРА ЧИНКІНА.

керівник відділу сервісу компанії
«КІНОСВІТ ДІДЖИТАЛ»

Діагностика цифрового устаткування за логами всіх серверів і проекторів
Кожна діагностика несправності устаткування розпочинається з аналізу
лог-файлів, де зібрана вся інформація про роботу й стан заліза, служб, різних датчиків, про обертання вентиляторів тощо. Якщо несправність дуже
серйозна або викликає сумніви – тоді до роботи підключаються представники виробника устаткування, які можуть зробити точний висновок і
оцінити приблизну вартість ремонту. Якщо причина в програмному забезпеченні – це «добре» для нас, оскільки спрощує процес відновлення
працездатності устаткування, а в деяких випадках навіть можливий дистанційний ремонт шляхом віддаленого підключення, що дуже прискорює
вирішення тих чи інших термінових питань.

Чищення проекторів і серверів у повному обсязі з повним розбиранням
Так зване ТО-3 виконується раз на рік, полягає в максимально можливому
повному розбиранні цифрового проектора, коли залишається тільки його
корпус. Усі деталі ретельно очищаються, продуваються стиснутим повітрям і збираються назад. Паралельно з цим замінюється охолоджувальна
рідина, якщо це необхідно. Також акуратно й обережно здійснюється очищення дзеркал і оптичних елементів від пилу й бруду, системи Dolby 3D,
а також кольорового 3D колеса в тих кінотеатрах, де ще встановлені такі
системи передачі тривимірного зображення.
Після цього, якщо необхідно, робиться заміна лампи, фільтрів, далі вся
система настроюється, юстується й перевіряється відтворення контенту
на екрані. Усі вищезгадані роботи, витратні матеріали можна замовити в
нашій фірмі й погодити всі деталі візиту індивідуально.
Чищення 3D систем Dolby, ремонт і модернізація
Останнім часом почастішали випадки некоректної роботи Dolby 3D, встановлених на проекторах лінійки Barco. У таких випадках ми ініціюємо
ремонт і модернізацію таких систем у нас, оскільки в процесі тривалої експлуатації проявляються недоліки, пов'язані зі зносом деталей або перегріванням модуля синхронізації.
Слід зауважити, ремонт проекторів або серверів необхідний не лише після
того, як вони вийшли з ладу й перестали працювати, а й у тих випадках,
коли працездатність викликає сумніви, наявні сторонні шуми під час роботи, ксенонова лампа погано світить або, наприклад, часто недопрацьовує свій гарантійний термін. До речі, мова не йде про лазерні проектори,
оскільки вони менш популярні через свою високу вартість і, у цілому, у них
поки що невеликий термін експлуатації на нашому українському ринку.
Регламент замін у проекторах охолоджувальної рідини, головного
відбивача, УФ-фільтра, помпи тощо
Певні деталі пристрою мають свій регламент заміни, залежно від часу напрацювання. Це, зокрема, охолоджувальна рідина, насоси, що помпують
цю рідину, елементи живлення плат, серверів, спеціальних дзеркальних
відбивачів, паперових фільтрів та інші. Несвоєчасна їх заміна може призвести як до зупинки кінопоказів, так і до відмов устаткування на тривалий термін. Усунення наслідків відмов може спричинити солідні капітало-вкладення. Це як автомобіль, який може зламатися або зупинитися в
будь-який момент і порушити Ваші плани, якщо вчасно не виконувати планове технічне обслуговування в спеціальних сервісних центрах або на СТО.
Заміна чипів і форматерів матриць DMD
Не можемо не згадати про такі складніші й дорожчі пристрої, як блок матриць DMD, або просто Light Engine. Вони є сьогодні всередині кожного
цифрового кінопроектора, це «серце» як сучасного лампового кінопроектора, так і проектора з лазерним джерелом світла. У блоці матриць відбувається формування зображення за допомогою трьох чипів DLP – червоного, синього й зеленого й подальша передача трьох окремих променів за
допомогою оптичних призм на об'єктив проектора. Після цього зображення потрапляє на екрани найрізноманітніших розмірів. До речі, на сьогодні кіноекрани мають різні коефіцієнти відбиття, одні підходять для 3D, а

Дефектація акустики в залі, поканальне регулювання рівнів, налаштування
амплітудно-частотних характеристик (АЧХ) у залі згідно з Dolby стандартами
Невід'ємною частиною будь-якого кінофільму є якісний звуковий супровід. На якісний звук впливає багато чинників – хороша і якісна акустична
система, правильно підібрана під розміри кінозалу, якість звукопоглинання й час реверберації, правильно розраховане й стабілізоване електроживлення, обов'язково з хорошим заземленням, згідно із сучасними нормами
й стандартами електроустановок. Варто наголосити, що від цього залежатиме нормальна й коректна робота всієї апаратури – від підсилювачів потужності до цифрового кінопроектора й сервера.
Наша компанія працює за запатентованими світовими стандартами компанії Dolby, а також представляє права компанії THX на території України.
Усі наявні й нові зали працюють сьогодні за акустичними принципами й
налаштуваннями, розробленими компанією Dolby. Група стандартів Dolby
бере свій початок ще з часів плівки – передачі звуку оптичним способом
на 35-міліметровій кіноплівці. Цей формат отримав назву Dolby Stereo. Потім
всесвітньо відомою компанія стала з поширенням формату багатоканального
звуку Dolby Digital, і пізніше більш прогресивного Dolby Digital Surround EX.
Звичайно ж, для підтримки безперебійної роботи звукового устаткування
й акустичних систем необхідно виконувати планове технічне обслуговування – чищення звукових РЕК стойок, процесорів, регулярну перевірку
рівнів і АЧХ в залі, дефектацію несправних колонок, підсилювачів, НЧ
динаміків сабвуфера тощо. Просту перевірку звуку в залі «на слух» може
зробити й оператор або інженер кінотеатра, але більше ретельну діагностику, регулювання й налаштування звуку якісно виконає тільки інсталяційна і сервісна компанія.
Налаштування та установка TMS, систем автоматики. Впровадження
відеоспостереження за кінопоказами
Настає момент, коли кінотеатр з двома і більше залами стикається з ефективністю робочого процесу, яку можна підвищити, максимально автоматизувавши процес кінопоказів.
Зараз в епоху розумної споживчої електроніки, різноманітних пристроїв

і систем на базі мікроконтролерів, банківських онлайн або безконтактних платежів, сучасного програмного забезпечення можна автоматично
управляти й контролювати все необхідне в кінотеатрі – купівля квитків,
попкорну або напоїв на барі, автоматичний показ нових трейлерів, меню
бару або реклами на екранах великого монітора. Також привертання уваги глядачів різними світловими ефектами або звуковим супроводом – як
у фойє, так і в самому залі. Це можливо в наш час.
Установка й налаштування робочого місця оператора на базі систем Лінукс
Управління кінопоказами в залах може відбуватися з одного місця, де
можна спостерігати й контролювати увесь процес відтворення, виконувати закачування необхідного контенту й складати плейлисти, запускати
покази вручну або за розкладом, керувати світлом, звуком або системою
кашетування в залі. Для цього можна зібрати сервер операційної системи
родини Лінукс, так званий all-in-one комп'ютер, який може стати вірним
помічником оператора-кіномеханіка в кінотеатрі.
Більшість сучасних цифрових кіносерверів мають веб-інтерфейс для
управління. Але буває й таке, коли велика кількість залів не дозволяє
швидко й ефективно управляти ними. На допомогу кінотеатру приходить
софт-TMS (theatre management system), так звана all-in-one система, яка
бере всю справу на себе, – перевірку й закачування цифрового контенту на окремий зал або між залами, операції з ключами дешифрування
фільмокопій (KDM), доставку розкладу на конкретний зал, контроль
відтворення й багато іншого. Для цього всі зали об'єднаються в одну
мережу, по якій відбувається управління, обмін даними й контроль за
кінопоказами.
Для того щоб автоматично управляти й димувати світло в залі, відкривати штори або рухати кашети під потрібний формат фільму або ролика в потрібний момент, необов'язково доручати цю справу «спеціально
навченій людині». За неї це зробить система автоматики, яку можна
«навчити» робити все це в будь-який потрібний момент. Усі ці рішення
може впровадити наша компанія у Вашому кінотеатрі. Звичайно ж, автоматичні «розумні» системи не замінять людей, принаймні на сьогодні.
Адже що робити, коли стався збій у роботі устаткування, перебої з електрикою або вентиляцією, «втекло» зображення або зник звук? Практика
й досвід показують, що присутність хоча б однієї людини у багатозальних кінотеатрах дуже навіть рекомендується й вітається. Адже не всі маніпуляції з устаткуванням, наприклад той же повноцінний power-cycle
рестарт, можна зробити віддалено, а тільки вручну на місці. А частину
інших незначних збоїв можна усунути тимчасово, до тих пір поки оперативно не приїдуть фахівці нашої компанії для визначення й вирішення проблеми.
«Швидка допомога» для кінотеатру – сервісна служба «Кіносвіт Діджитал».
Якщо спалахнув червоний індикатор на проекторі, на екрані почало спостерігатися зображення різних кольорів або відтінків, картинка гальмує
або «зависла», поганий звук у залі або періодично не чутно діалогів, не
вмикається проектор, підсилювач або кросовер, «мовчить» дисплей процесора, не завантажується сервер або перестала працювати сенсорна тач-панель, вийшло з ладу джерело безперебійний живлення або «згас» дисплей
комп'ютера для управління – це все і навіть більше по нашій частині.
Усі ціни на виконання технічного обслуговування, сервісних робіт або
ремонту в нас аргументовані й конкурентоспроможні. Як говорив Річард
Бренсон, відомий британський підприємець: «Метою впровадження інновацій не завжди є першість і лідерство у своїй сфері, головне – бути
кращими».
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Компанія «Кіносвіт Діджитал» на ринку вже понад 20 років. За цей чималий час вона змогла допомогти українському кіноринку стати таким, яким
він є зараз: поява звуку Dolby, впровадження передових на свій час плівкових проекторів Kinoton, установка цифрових зчитувачів Dolby Digital,
сучасних акустичних рішень, а пізніше – поява першого цифрового кіноустаткування й розвиток сучасних цифрових рішень у кінотеатрах по всій
Україні. На сьогодні це й цифрові проектори провідних світових брендів
(Barco, Christie, NEC), численні моделі цифрових серверів світових виробників (Dolby, Doremi, Barco, GDC, NEC), а також допоміжні системи
– управління світлом і кашетуванням, системи автоматики й відеоспостереження, мережеві сервери й робочі місця кіномеханіків.
Якщо для управління плівковим кінопоказом необхідно було склеювати й
готувати всі частини фільму й нові трейлери, то в разі цифрового кінопоказу все це можна зробити простим натисненням кнопки миші. Зараз увесь
кінопоказ можна запрограмувати вручну, розписавши всі сеанси на цілий
день. Звичайно ж, для управління сучасним цифровим устаткуванням необхідно було навчити персонал кіномеханіків, нині їх називають уже операторами кінопоказу. І це було свого часу непростим завданням.
У всі часи необхідно було підтримувати всю наявну кіноапаратуру в
справному стані, виконувати планові й позапланові обслуговування.
Таким чином, як тоді, коли була плівка, так і зараз кінотеатрам потрібне
постійне сервісне обслуговування й технічна підтримка. Наша компанія,
маючи величезний досвід, може навести багато прикладів і розповісти велику кількість реальних історій, які сталися за цей час, – від інсталяцій до
сервісних ремонтів. Іноді надходили дуже термінові виклики не лише по
Києву, а й по всій Україні. У таких випадках наша робота нагадує «швидку
допомогу» – потрібно оперативно зрозуміти суть проблеми, проаналізувати, прийняти правильне рішення, взяти необхідні запчастини, інструменти й швидко виїхати до кінотеатру, адже простій навіть одного залу з
кожним сеансом – це фінансові втрати. У випадку з касовими фільмами
– це доволі великі суми.
Звичайно, не все так просто, як здається. Специфіка нашої роботи така,
що всі сервісні й технічні роботи можна виконувати або вночі, або рано-вранці, щоб не впливати на процес показів, які зазвичай починаються
о 10-й ранку й закінчуються десь опівночі. Великі мережі прагнуть умістити в активний робочий репертуар більше фільмів, через що сеанси можуть закінчуватися й близько трьох ночі. І тільки після цього ми можемо
починати обслуговування.

інші – ні, але це вже зовсім інша історія.
Якщо зображення на екрані стало менш яскравим, ніж раніше, кольори
стали тьмянішими й збляклими, погіршала контрастність, з'явився певний паразитний «фон» на повністю темному екрані, але при відкритій затулці (зазвичай червоного кольору) – це означає, що така, найімовірніше,
не нова матриця вже потребує обслуговування. Для цього в ідеальному
випадку потрібно абсолютно чисте, максимально без пилу приміщення,
у якому можна буде розібрати блок матриць для чищення від пилу й бруду. Якщо ж таких умов не можна досягти на місці, тоді цифровий проектор
краще повністю надати нам і наші фахівці вже зможуть здійснити ці
складні роботи в сервісному центрі. Після виконання робіт необхідно зробити юстування матриць, так зване зведення трьох променів, а також перевірити яскравість, контрастність зображення в режимі «до і після». Для
поліпшення характеристик перенесення кольорів після такого чищення
рекомендується зробити ще й колірне калібрування зображення на екрані, тоді буде досягнутий максимально вдалий і виграшний результат, який
точно порадує глядачів. Зрозуміло, ця складна робота не входить у регламент річного ТО-3, а замовляється й оплачується окремо.
Ми пропонуємо роботи з чищення Light Engine усіх виробників цифрових кінопроекторів, практично всіх моделей, присутніх на нашому ринку. Під час виконання цього виду робіт необхідно також звернути увагу
на стан так званої «світлової труби» – спеціального оптичного відсіку, де
встановлені різні лінзи, світлофільтр, де виконується збір і проходження
сфокусованого пучка світла до вищезгаданого блока матриць. У ході цих
робіт можна виявити ті оптичні елементи, які бажано замінити або які потребують швидкої заміни.
Буває й таке, коли кінотеатр не встиг замовити такі роботи й у результаті
виявляється, що блок матриць потребує заміни певного чипа або форматера-контролера DMD. Ми також виконуємо такі роботи, при цьому надаючи всі необхідні запчастини.
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MISTER CAT: НОВЕ МЕНЮ
СМАЧНА ПІЦА
ПАСУЄ ДО ФІЛЬМУ
ТАК САМО ДОБРЕ,
ЯК ПОПКОРН! У
ЧЕРВНІ ЛОФТПІЦЕРІЯ MISTER
CAT ОНОВИЛА
МЕНЮ, ТОМУ
ВАШ КІНОВЕЧІР
МАЄ ВСІ ШАНСИ
ЗАВЕРШИТИСЯ
САМЕ ТУТ.

Аромат свіжої піци відчуваєш ще до того, як зайдеш всередину ресторану. Свою найбільшу гордість у Mister Cat готують в
американському стилі. Це означає, що тісто для піци буде тонке й пухке, а начинка — поєднувати найбільш непередбачувані
інгредієнти. Для прихильників класичних рецептів у меню є пікантна «Дьявола» з перцем та «Неаполітана» з томатами та
анчоусами. Їх готують зі свіжих місцевих продуктів з додаванням італійських трав та спецій.
На відміну від італійських рецептів, які не змінювалися століттями, американський стиль дозволяє наповнити піцу всім, що
найбільше любиш. А ще — додати кілька складників на свій смак із довгого списку Mister Cat на 40 позицій. Так на рум’яному
тісті з’явилися різні види м’яса та сирів, ананаси, огірки й навіть маршмеллоу. Крім піци в меню є суші, десерти, салати, літні
коктейлі та легкі кальяни. Тож це ідеальний вибір для великих компаній!
Щаслива позначка 1+1
Для приємного відпочинку в Mister Cat діють щасливі години. З 00:00 до 18:00 гості отримують другу страву в подарунок. На
деякі коктейлі та ігристе в барному меню ця акція також поширюється. Можна продовжити вечір з друзями другою порцією
сангрії або замовити вдвічі більше шотів. Усі акційні пропозиції мають спеціальну позначку 1+1, тож зробити вибір буде
легко.
Mister Cat – молода українська мережа, яка об’єднує 11 ресторанів у Києві, Одесі та Дніпрі. Цього року планується відкриття
ще трьох! Чекаємо на піцу!
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СВОЄ КІНО

СВОЄ КІНО

НОВИЙ КІНОРОМАН
ВІКТОРА ВЕРЕТЕННИКОВА

– А як відбуватиметься відбір акторів?
– Після того як я визначуся з режисером, ми разом проведемо
кастинг серед артистів. До речі, у «Гетьманові» мені довелося зіграти роль Владики, проте перед цим я так само проходив
кастинг, як і інші претенденти. Так що все по-чесному! Чи вибрав я для себе яку-небудь роль у фільмі про Олександрів? Ви
знаєте, поки ні. Але все може бути!
– Вікторе Олександровичу, Ви вже давно заявили про себе як
досвідчений кіносценарист і кінопродюсер. Давайте згадаємо ті
фільми, які з'явилися завдяки Вам в українському кінопрокаті.
– У моєму творчому доробку – майже 30 короткометражок,
проте за ці роки вдалося зняти й немало серйозних повнометражних стрічок. Назву тільки знакові роботи, які з успіхом
демонструвалися на міжнародних кінофестивалях. Це такі
фільми, як «Втрачений рай» (2000), «Дикий табун» (2003), «За
пороги» (2007), «Заграва» (2010), «Гетьман» (2015). Павільйонні
зйомки фільмів зазвичай проходять на нашій кіностудії «Злагода», яка розташована в Дніпрі. Існує філія і в Києві. Зрозуміло,
є й натурні зйомки, для яких ми вибираємо найрізноманітніші
локації. У цьому сенсі робота над «Таємницею трьох Олександрів» обіцяє бути досить витратною, оскільки передбачаються
зйомки за кордоном: у Санкт-Петербурзі й Парижі. Хочу запропонувати стати співпродюсером майбутнього фільму Владу
Ряшину, у якого, наскільки мені відомо, є можливості організувати зйомки за межами нашої країни.

«ТАЄМНИЦЯ ТРЬОХ ОЛЕКСАНДРІВ»
СЬОГОДНІ ІМ'Я НАШОГО ЗЕМЛЯКА ПРЕЗИДЕНТА ПРАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» (ТМ «ЗЛАГОДА»), ПИСЬМЕННИКА, КІНОСЦЕНАРИСТА
ВІКТОРА ВЕРЕТЕННИКОВА ДОБРЕ ВІДОМЕ ДАЛЕКО ЗА МЕЖАМИ ДНІПРА. НЕЩОДАВНО СВІТ ПОБАЧИВ ЙОГО НОВИЙ КІНОРОМАН «ТАЄМНИЦЯ ТРЬОХ
ОЛЕКСАНДРІВ». У ЕКСКЛЮЗИВНОМУ ІНТЕРВ'Ю VGL CINEMA АВТОР ДЕТАЛЬНО РОЗПОВІВ ПРО СВІЙ ТВІР, А ТАКОЖ ПРО ЙОГО МАЙБУТНЮ ЕКРАНІЗАЦІЮ.
– Невже все так і було насправді?!
– Усе те, що стосується життя Олександра І, який правив країною майже
25 років, це не плід моєї фантазії, а історично доведений факт! По суті, це
та історія, яка тривалий час була прихована від людей, – їм пропонувалася
інша, офіційна версія подій. Що ж до дивовижного «воскресіння» Олександра Дюма, то свого часу французькі газети писали про те, що драматург
на прізвище Дюма, який писав п'єси, був убитий під час Французької революції. І це теж факт. А через певний час раптом з'являється інший Дюма,
який пише романи – «Граф Монте Крісто», «Д'Артаньян і три мушкетери». Пушкін в останні роки свого життя теж писав здебільшого не вірші, а
прозу. До того ж зовні він був дуже схожий на Дюма: обоє були з чорним
кучерявим волоссям, смугляві, в обох у роду були родичі африканського
походження. Словом, сюжет кінороману вийшов по-справжньому детективним, багато в чому містичним і дуже несподіваним. Крім того, йдеться
про реальних персонажів, відомих осіб, кожна з яких зробила свій внесок
у світову історію, літературу.
– Що ж пов'язує всіх трьох Олександрів?
– Передусім загальна таємниця! Олександр І усі 25 років свого правління змушений був приховувати те, що він був замішаний у царевбивстві.
Олександру Пушкіну випала доля одружитися на жінці, яка хвилювала
уяву багатьох чоловіків. Зокрема, у неї були закохані Дантес та імператор
Микола І. Цьому любовному чотирикутнику в романі теж приділяється
немало уваги. Крім того, усі три Олександри жили в одну епоху: Пушкін
і Дюма були майже одного віку. Стосовно Олександра І, то він був трохи
старший. Імператор брав активну участь в долі опального поета: саме він
своїм указом вислав Пушкіна із столиці на південь. У Олександра Дюма є
роман «Учитель фехтування», у якому йдеться, зокрема, і про те, як був
повалений імператор Павло, і про участь у цій змові Олександра І. Ось так
все склалося воєдино.
– А чому Ви вирішили взятися за цю тему? Чим вона близька особисто Вам?
– Зізнаюся: у юності я ночами зачитувався пригодницькими романами,
особливо любив «Графа Монте Крісто» Олександра Дюма. Цей твір мені
подобався навіть більше, ніж популярніший у нашій країні «Д'Артаньян
і три мушкетери». До речі, зверніть увагу: ім’я головного героя роману
«Граф Монте Крісто» Едмон Дантес. Невже це лише збіг? Навряд чи. Зрозуміло, творчість Олександра Пушкіна мені теж дуже близька – багато з
його віршів я знаю напам'ять.
– Шо ж, зважаючи на сказане, фільм про всі ці пригоди має вийти захоплюючим. Уже відомо, хто саме буде над ним працювати? Хто стане
режисером?

– Сьогодні багато говорять про відродження українського
кіно. Хочеться дізнатися Вашу думку про це.
– Так, так і є. Знаєте, колись я став першим кінопродюсером в
Україні, в ті роки в нас взагалі не було такого поняття, як продюсер. У 1997 році я уклав договір з кіностудією ім. Довженка
на зйомки мого фільму «Втрачений рай». Проте держава виділяла для цього проекту настільки невеликі суми й так повільно,
що завершувати зйомки мені довелося самому, за власні кошти.
Потім поступово почали з'являтися інші продюсери. Останні
три роки нарешті йдуть значні державні фінансові вливання в
нашу кіноіндустрію – це дало потужний поштовх для розвитку
українського кіно. Я завжди знімав свої фільми за власні кошти. Хоча, якщо є хороший сценарій і за справу готовий взятися
досвідчений режисер, чому б не виставити проект на конкурс і
не спробувати залучитися підтримкою Держкіно? Можливо, у
випадку з «Таємницею трьох Олександрів» я так і зроблю.

– З 12 по 20 липня в Одесі відбудеться кінофестиваль, на який я обов'язково поїду й повезу свою книгу. Оскільки я завжди є не лише автором сценарію, але й продюсером усіх своїх кінокартин, зазвичай роблю так: даю
прочитати свій твір, який збираюся екранізувати, декільком режисерам,
а потім влаштовую серед них своєрідний кастинг. Розмовляю, розпитую
про їхнє бачення майбутнього кінофільму, про його бюджет. Після цього
визначаюся з конкретною кандидатурою.
Так було і з моїм попереднім фільмом «Гетьман»: із семи режисерів я вибрав Валерія Ямбурського. Результатом нашої співпраці я надзвичайно
задоволений: стрічка отримала приз Київського кінофестивалю «Молодість» як «Кращий український національний фільм», була представлена
в Одесі, а також з успіхом, хоча й поза конкурсною програмою, була показана на міжнародних кінофестивалях у Берліні й Каннах, отримавши там
прекрасні відгуки іноземної преси.
До речі, з приводу роботи над «Гетьманом» я вів переговори з Ахтемом
Сеітаблаєвим, режисером легендарних «Кіборгів». Проте доки йшла підготовка до зйомок, він переключився на інший проект. Дуже хотілося б з
ним попрацювати! Можливо, це вдасться у випадку з фільмом «Таємниця
трьох Олександрів».

– Повертаючись до Вашої нової книги, її можна буде придбати в книгарнях Дніпра?
– Звичайно. До того ж на читачів чекає сюрприз: у книзі під
назвою «Таємниця трьох Олександрів» опублікований ще один
кінороман. І якщо перший з них – історичний, то в другому дія
відбувається в нашій країні в наш час. Книга «Битва за престол» уже була видана українською мовою, а тепер я вирішив
об'єднати під загальною обкладинкою ці два абсолютно різних твори й
видати їх російською.
Кінороман «Битва за престол» – це, як вказувалося в українському виданні, «майже фантастичний детектив». У ньому йдеться про бандитські кола, про людей, які будь-якими шляхами рвуться до влади. Це
сучасний бойовик, у якому таємні полки служать особисто можновладцям. Серед героїв – і президент України, і міністр внутрішніх справ. Є
світська левиця, яка одночасно крутить голови й міністрові, і бандитові Алікові Бабариці. При цьому останні вдвох рвуться до головного
крісла – мріють стати главою держави. Чесно кажучи, я вже давно хотів
екранізувати «Битву престолів», була домовленість знову ж з Владом
Ряшиним, але... У певний момент ми обоє дійшли висновку про те, що
сьогодні наше суспільство занадто політизоване. Не хочеться нагнітати
й без того бурхливі пристрасті. Тому зйомки фільму за цією книгою було
вирішено відкласти – доти, поки ситуація в Україні хоч трохи стабілізується. Сподіваюся, що настане час і для цього проекту – детективний
сюжет ніколи не застаріє!

CINEMA УКРАЇНА №24.2019

– Вікторе Олександровичу, літературною творчістю Ви займаєтеся вже
давно: як прозаїк дебютували ще в 1980-х, а в 1990-х стали успішно писати романи, багато з яких надалі лягли в основу кінофільмів. Жанр Вашого нового твору під назвою «Таємниця трьох Олександрів» Ви одразу
позначили як кінороман. Чому? І про що він?
– Дійсно, нещодавно в київському видавничому центрі «Академія» вийшов мій кінороман «Таємниця трьох Олександрів», який я відразу писав з
урахуванням того, що він буде екранізований. Упевнений, що читачі отримають задоволення від цієї книги. Співробітники видавництва, тільки-но
ознайомилися з рукописом, відразу ж висловили мені своє щире захоплення! Ну а глядачі з часом напевно з цікавістю подивляться фільм, знятий за
цією книгою. Думаю, він викличе інтерес у людей різного віку.
У ньому йдеться про трьох Олександрів: російського імператора Олександра І, знаменитого французького письменника Олександра Дюма й великого
російського поета Олександра Пушкіна. Дія кінороману починається в 1814
році. Щоб трішки відкрити таємничу завісу над сюжетом, можу сказати,
що головний герой – це Пушкін. Геніальний поет і відчайдушний дуелянт,
який, за моєю версією, насправді не був убитий Дантесом. Через певний час
Олександр
Сергійович
«воскрес» у Франції в образі Олександра Дюма.
Що ж до імператора
Олександра І, то він теж
з мушений був удатися
до певних містифікацій. Ще до сходження
на престол він став
учасником змови проти
свого батька, імператора Павла, і пізніше цей
злочин не давав йому
спокою все життя. Саме
з цієї причини Олександр І вирішив поїхати
із Санкт-Петербурга в
Таганрог, де він начебто помер. Насправді ж
цар поклав замість себе
в труну іншу людину,
а сам під ім'ям старця
Федора Кузьмича пішов
доживати свій вік у монастир.
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ПОДІЯ

ЗАПОРІЗЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
КІНОФЕСТИВАЛЬ -2019:
ЧАС НА ГОЛОВНЕ ТА ВАЖЛИВЕ
НА ПОЧАТКУ ОСЕНІ ВЖЕ ВТРЕТЄ В ЗАПОРІЖЖІ ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАПОРІЗЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ ZIFF-2019. ПРОТЯГОМ ТРЬОХ ДНІВ ЗАПОРІЖЦІ Й
ГОСТІ МІСТА ЗМОЖУТЬ ОТРИМАТИ НАСОЛОДУ ВІД КОРОТКОМЕТРАЖНИХ ФІЛЬМІВ УКРАЇНСЬКОГО ТА ІНОЗЕМНОГО ВИРОБНИЦТВА. ЗА ТРАДИЦІЄЮ КОНКУРСНА ТА
ПОЗАКОНКУРСНА ПРОГРАМИ КІНОФЕСТИВАЛЮ БУДУТЬ ДОПОВНЕНІ РІЗНОМАНІТНИМИ МАЙСТЕР-КЛАСАМИ ТА КОНКУРСОМ АМАТОРСЬКИХ ВІДЕОРОЛИКІВ VERTICAL.
ВІДКРИТТЯ КІНОСВЯТА ЗАПЛАНОВАНО НА 20 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ В КІНОКОНЦЕРТНОМУ ЗАЛІ ІМ. О. ДОВЖЕНКА. VGL CINEMA ПОСПІЛКУВАВСЯ З ОРГАНІЗАТОРАМИ
ЗАХОДУ ПРО ОСОБЛИВОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ ФЕСТИВАЛЮ.

– Чому саме короткий метр було обрано для Запорізького міжнародного кінофестивалю?
– Короткометражне кіно насичене незалежністю та актуальністю. Це можливість втілити та
пояснити ідею швидко й зрозуміло, дати глядачеві нові думки, спостереження та натхнення.
Мабуть, короткометражні фільми більш правдиві й щирі, ніж повний метр, тому що в них є
час лише на головне та важливе.
– Які основні завдання та цілі фестивалю?
– Кіно активно впливає на свідомість людей, генеруючи ідеали суспільства. Ми хочемо не
тільки дати можливість глядачам дізнатися про цікавих та талановитих українських та іноземних режисерів, акторів, сценаристів, а й стати творчим майданчиком для тих, хто за допомогою кіно намагається говорити про сучасне суспільство, його переваги та проблеми.
Серед фокусів ZIFF – пошуки нового кіно та нового в кіно, роздуми про мистецьку цінність,
українське та іноземне кіно сьогодення та минулого.
Основною метою фестивалю є пропаганда й підтримка вітчизняного кіно, збереження
традицій українського кінематографа, популяризація рідного міста й Запорізького краю
шляхом кіномистецтва, виявлення фільмів молодих і талановитих авторів. Наше завдання –
провести цікавий і сучасний культурний захід для міста.
Ідея фестивалю виникла ще на початку 2017 року й успішно реалізувалася силами кінотеатру ім. О. Довженка, проекту «Ми – це місто», Запорізької міської адміністрації. За два роки
проведення кінофестивалю ми отримали 4413 кіноробіт з усього світу (1899 у 2017 році й
2514 – у 2018 році), з них 95 робіт з України (33 фільми у 2017 році і 62 фільми у 2018 році).
Дуже приємно бачити, що українське кіно розвивається. Ми сподіваємося, що цього року
кількість українських короткометражних стрічок знову зросте.
– А як фільм може потрапити на кінофестиваль?
– Після нашого оголошення на міжнародній платформі протягом декількох місяців надходять заявки на участь. Наш партнер – дистриб’юторська компанія – займається етапом відбору учасників. При цьому фільми повинні відповідати декільком критеріям (хронометраж
роботи має не перевищувати 20 хв, фільми повинні бути не старше 1-2 років від року проведення кінофестивалю). Після вибору фіналістів здійснюється оцифровка відео й переклад
українською мовою.
– Розкажіть детальніше про програму фестивалю та журі.
– Однією з головних складових кінофестивалю є журі. І в нас у його складі люди, яких можна
справедливо назвати професіоналами та фанатами своєї справи. Їхня головна мета – вибра-

ПЕРЕМОЖЦІ ZIFF-2017:
Найкращий ігровий фільм – «Незаконні»
(Франція)
Найкращий анімаційний фільм – «Той, хто
пробуджує» (Чехія)
Найкращий документальний фільм – «Це мій
хлопець» (Індія)
Приз глядацьких симпатій – «Як я люблю тебе»
(Іспанія)

ПЕРЕМОЖЦІ ZIFF-2018:
Найкращий український анімаційний фільм –
«Лабіринт», режисери Степан Коваль, Олександр
Колодій
Найкращий міжнародний анімаційний фільм –
«Нічний етюд», режисер Енн Брейман
Найкращий український документальний фільм –
«Між пеклом і раєм», режисер В’ячеслав Бігун
Найкращий міжнародний документальний
фільм – «П’ять років після війни», режисери Самуель Албарік, Мартін Вікланд, Улісс Лефорт
Найкращий український ігровий фільм – «Звичайний ранок», режисер Кадім Тарасов
Найкращий міжнародний ігровий фільм –
«Білий», режисер Девід Мойя
Приз глядацьких симпатій – «Клуб невдах», режисер Олександр Онуфрієв

ти найкращі фільми серед учасників, а також звернути увагу на молодих
та талановитих режисерів, акторів, операторів. Це нелегко, але члени журі
Запорізького кінофестивалю справляються з цим завданням на відмінно.
У 2017 році в програмі кінофестивалю було 15 анімаційних, 9 ігрових та
9 документальних короткометражних фільмів. А вже у 2018 році було прийнято рішення розділити конкурсну програму на 2 частини – українську
та міжнародну. Це було зроблено для того, щоб приділити більше уваги
українським фільмам, режисерам та акторам. Саме тому кількість робіт,
які увійшли у фінал II Запорізького міжнародного кінофестивалю, зросла
– 46 короткометражних фільмів (28 стрічок міжнародного та 18 стрічок
українського виробництва).
Також хочеться наголосити, що окремою номінацією у 2017 та 2018 роках
став «Приз глядацьких симпатій». Усі відвідувачі кінофестивалю могли
відчути себе членом журі, зробити свій внесок у розвиток українського
кінематографа та висловити свою думку.
– Ваш фестиваль – це лише фільми чи й якісь додаткові заходи?
– Запорізький міжнародний кінофестиваль – це не лише перегляд короткометражок. Це чудова можливість поспілкуватися із професіоналами кінематографа, перейняти їх досвід під час майстер-класів. Режисери,
актори, продюсери з радістю діляться своїми знаннями, навичками. Вони
готові підняти завісу в невідомий і привабливий світ кіно. За два роки
проведення кінофестивалю глядачі із задоволенням відвідали такі майстер-класи: режисура анімаційного та ігрового кіно, продюсування й продакшн, особливості акторської професії, сценарна майстерність, пітчинг,
кінокритика.
Кожного року насичена програма кінофестивалю складається таким чином, щоб відвідувачі не тільки встигли охопити максимум з конкурсної
програми, майстер-класи, а й змогли подивитися фільми з позаконкурсної

У 2017 ТА 2018 РОКАХ ЧЛЕНАМИ ЖУРІ БУЛИ:
Павло Сушко – продюсер («DZIDZIO Контрабас» (2017), «Вигодські
вузькоколійки» (2018), «Бігуни» (2019))
Олег Борщевський – режисер («Закохані у Київ» (2011), «Німфо»
(2013), «DZIDZIO Контрабас» (2017)), кліпмейкер
Олег Маламуж – режисер анімаційного кіно («Викрадена принцеса. Руслан та Людмила» (2018), «Мавка. Лісова пісня» (у процесі
виробництва))
Ілля
Свідлер
–
продюсер,
директор
міжнародної
кінодистриб`юторської компанії, президент МГО «Сінемахолл»
Богдан Юсипчук – актор («Повернення Мухтара» (2011), «Чунгул»
(2016), «Крути 1918» (2019), «Гола правда» (2019))
Олеся Моргунець-Ісаєнко – режисер («Казка про гроші» (2018))
Катерина Гулякова – актриса («Ластівчине гніздо» (2011), «Заради любові я все зможу» (2015), «Відділ 44» (2015), «На лінії життя»
(2016), «Покоївка» (2017), «Чаклунки» (2018))
Манук Депоян – продюсер, сценарист, режисер («Микита
Кожум’яка» (2016))
Олександр Гусєв – журналіст, кінокритик
Наталя Шевчук – співзасновниця фестивалю соціальної реклами
Molodiya Festival
Дмитро Моісеєв – режисер («Такі красиві люди» (2014))

програми, до якої входять якісні та цікаві повнометражні стрічки, які вже
були в прокаті та здобули прихильність українських глядачів.
Звісно ж, програма фестивалю ZIFF починається і закінчується урочистими церемоніями. Для учасників, журі, глядачів це важливі події. Відчуття свята, радості, а для переможців – перемоги та успіху. Усі переможці
Запорізького міжнародного кінофестивалю отримують ексклюзивні нагороди та цінні призи.
А ще наш фестиваль – це чудовий старт для початківців. У 2018 році програма фестивалю була доповнена конкурсом відеороликів VERTICAL.
Його створено для залучення молоді, щоб дати їй можливість проявити
себе, заявити про себе. Кожна талановита людина може побачити цікаве й незвичайне навіть у повсякденному житті й зафіксувати це на відео.
Завдання учасників конкурсу – показати глядачеві те, що інші, можливо, не помітили або просто не звернули уваги. Завдання конкурсу – розповісти про талановиту молодь нашого регіону й України! Для участі в
конкурсі не потрібне спеціальне обладнання, досить і камери на телефоні.
Жодних обмежень з приводу формату відео, стилю або його наповнення.
Першим переможцем конкурсу відеороликів VERTICAL стала школа
«Орт-Алеф» із Запоріжжя із роликом «Який вигляд має мрія».
На фестивалі ми прагнемо зібрати разом національних та міжнародних
кінематографістів, просуваючи найбільш креативні, незалежні й експериментальні фільми!

Геннадій Наумов, депутат Запорізької міської ради,
член оргкомітету
– Як Ви вважаєте, у чому значення кінофестивалю, чим він важливий для міста?
– Насамперед кінофестиваль – це можливість
реалізації для початківців у цій сфері. Не виключено, що саме на нашому фестивалі ми відкриємо
майбутні таланти України. Це важливо не тільки для
Запоріжжя, але й для регіону й країни в цілому. Також кінофестиваль – це імідж міста, можливість для жителів і гостей Запоріжжя
чудово й цікаво провести час, дізнатися багато нового на майстер-класах,
відчути себе членом журі, адже глядачі беруть участь у виборі найкращого
фільму в номінації «Приз глядацьких симпатій».
– Цього року кінофестиваль проходитиме вже втретє. Як ZIFF розвивається?
– Програма розділилася на міжнародну й українську. З кожним роком
стає все цікавішою позаконкурсна програма, тематика майстер-класів
розширюється, з'явився конкурс відеороликів VERTICAL для молоді, яка
тільки робить перші кроки в кінематографі. Хочеться зауважити, що кількість заявок на участь в кінофестивалі збільшується, і від українських режисерів зокрема.
- Що найскладніше в організації кінофестивалю?
- Найскладніше – це бути членом журі! Організаційні моменти легко вирішуються завдяки злагодженій роботі команди. Я був членом журі у 2017му. Фільми потрібно було оцінювати за багатьма критеріями, але я, як непрофесіонал у кіно, оцінював насамперед душею. Членам журі з кожним
роком доводиться складніше, адже якість фільмів, особливо українських,
відчутно підвищується.
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МІФА

СВОЄ КІНО

АННЕСІ-2019:

ПОКАЗИ, ЗУСТРІЧІ, СПЕКА, УРАГАН
ТА ПРИГОДИ ПОРУЧ З МОНБЛАН
ЦЬОГО РОКУ УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ, ЗАТАМУВАВШИ ПОДИХ, НАРЕШТІ ВІДВІДАЛА ПЕРШУ КОНКУРСНУ ПРОГРАМУ ЩОРІЧНОГО МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ
АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ ANNECY-2019, У ЯКІЙ ВПЕРШЕ БУЛО ПРЕДСТАВЛЕНО УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛЬМ МИКИТИ ЛИСЬКОВА «КОХАННЯ». УЖЕ НАСТУПНОГО РАНКУ
ПІСЛЯ ПОКАЗУ ЗА ГОДИНУ ДО ВІДКРИТТЯ РИНКУ ХУДОЖНИК-МУЛЬТИПЛІКАТОР ВІДПОВІДАВ НА ЗАПИТАННЯ ЖУРНАЛІСТІВ ТА КРИТИКІВ. НАЙБІЛЬШЕ МІЖНАРОДНУ
АУДИТОРІЮ ЦІКАВИЛО, ЧОМУ В СТАТУЇ ЛЕНІНА ЗНОВУ ВИРОСТАЄ ГОЛОВА Й ЧИ НЕ ОЗНАЧАЄ ЦЕ ПОВТОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЦИКЛУ. ТАКОЖ АКТУАЛЬНОЮ БУЛА
ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ. А ОБРАЗИ ФІЛЬМУ БУЛИ СПРИЙНЯТІ ЯК ДУЖЕ ЗНАЙОМІ ДЛЯ КОЖНОГО.
Микита Лиськов, режисер конкурсної анімаційної стрічки «Кохання»:
«Цього року так збіглося, що я був на двох анімаційних фестивалях поспіль: спочатку в Загребі, а через два дні – в Аннесі. У Загребі фокус був
виключно на авторській анімації, а локації й час підібрані таким чином,
що ти з одного заходу без поспіху йшов на інший, не хвилюючись, що тобі
не вистачить місця. Уранці були майстер-класи найуспішніших сучасних
аніматорів, таких як: Микита Дьякур, Борис Лаббе та Махаель Фрей.
В Аннесі я очікував приблизно на таке саме, але з більшим розмахом, проте був трохи розчарований – навіть селекція в конкурсній програмі багато
в чому мені видалася дивною, деякі фільми були затягнуті, зал нудьгував.
От саме місце проведення фестивалю – це щось неймовірне: гори, величезне озеро, ідеальні велодоріжки. А якщо це все збігається з гарною погодою
– то можна вважати, що фестиваль вдався. Особисто я під час фестивалю
познайомився з аніматорами (роботами яких я захоплююся), зі звукорежисерами, дізнався в них деякі цікаві для мене технічні особливості й ми
обмінялися контактами».
Особливою популярністю цього року користувалися VR та трансмедіа
проекти, а країною-фокусом була Японія, що знайшло відображення як у
візуальній частині фестивалю, так і в змістовній програмі ринку. Під час
конференцій особлива увага була приділена каналом Netflix підримці та
презентації успішних аніме-серіалів. Те, що японська стилістика вийшла
вже далеко за межі Японії, підтверджує і сольна арт-виставка молодого
художника-мураліста Debza з Тулузи, яку він представив у галереї Art by
Friends протягом фестивального тижня в Аннесі. Полотна, мурали та малюнки, інсталяції, яскраві й проникнуті японським впливом, ідеально поєдналися з цьогорічним образом фестивалю.
Ще за день до відкриття ринку представники української делегації отримали на свою адресу позитивні відгуки, що стосувалися нового дизайну
Національного стенда, розробленого ними цього року. Його втіленням

став лев (у виконанні Іллі Чичкана за мотивами художніх робіт Марії Примаченко), що на період всього конкурсу оселився на електронних носіях
кожного відвідувача фестивалю та ринку за допомогою спеціального мобільного додатка.
Національний стенд на MIFA під час фестивалю в Аннесі закріпив свої
позиції і з делегацією (понад 40 осіб). Цього року українська спільнота поповнилася розробниками програмного забезпечення, телевізійними каналами та новими студіями.
Підвищений інтерес на фестивалі було проявлено до лялькової анімації
(stop-motion), і втілився він у кілька значущих нагород: найкращий фільм
у номінації – “Mémorable” («Пам’ятний») французького виробництва.
Така увага до лялькової анімації знайшла резонанс і в представників ринку. Україна не відставала й у цьому тренді: на стенді була представлена
stop-motion студія Happy Hippie Lab та проект «Лабра Кадабра» від студії
«КАПІ».
Animation director Tin Tan & stop motion animator Andrew AJ, Happy
Hippie Lab:
«Ранком, сидячи в кав’ярні за кавою та круасанами, ми провели зустріч з
японським продюсером Dwarf Animation, які нещодавно випустили stopmotion серіал на Netflix. Зустрілися з HR студії LAIKA, щоб обговорити
шоурил Andrew AJ. Дорогою біля озера зустріли знайомих бельгійців Beast
Animation і отримали запрошення на виставку, де покрутили ляльки Fluffy
Four, які цього року відкривали кожен показ фестивалю своєю stop-motion
заставкою.
На анімаційному ринку MIFA відкрили для себе нові студії та аніматорів,
таких самих фанатичних, як і ми. Дискусія й обговорення не закінчувалися і в чергах на конкурсні сеанси. Кожного дня програма фестивалю в
Аннесі настільки насичена, що навіть з максимальною акредитацією ти не
встигаєш охопити все».

Михайло Маргуліс, анімаційна студія «КАПІ»:
«Нашими співрозмовниками були продюсери, представники виробничих
студій, дистриб’ютори зі США, Канади, Мексики, Тайваню, Китаю, Південної Кореї, Індії, а також представники європейських країн: Франції,
Німеччини, Фінляндії, Норвегії, Естонії, Литви, Угорщини, Чехії, Польщі,
Іспанії та Португалії, Словенії. Я нарахував 19 країн, з представниками
яких ми мали офіційні зустрічі. І Петрик П’яточкин, і Мишкін – біле мишенятко з нашого нового проекту «Лабра Кадабра», разом з керівником
відділу розробки бізнесу Еліною Маргуліс активно презентували проект
досвідченій аудиторії фахівців. З огляду на нову для світового кіно тему,
проект 3D-повнометражного анімаційного фільму «23 insults» (українською «Як Петрик П'яточкин друзів із Гумової Країни визволяв»), що
створюється за мотивами повісті письменниці Наталі Гузєєвої, став хедлайнером студії «КАПІ» на ринку, а також сприймався як проект, який
продовжує позитивне враження від розвитку української анімації за останні роки, на думку американського журналу «Animation magazine».
Проект анімаційного серіалу «Лабра Кадабра», який розробляється зараз
студією «КАПІ», отримав потужну емоційну підтримку. Те, що мишеня
біле й пухнасте, а ще з рожевими лапками та хвостиком, зробило його
улюбленцем численних гостей Українського стенда! Один із засновників
анімаційної студії Aardman Animations Peter Lord («Баранчик Шон») та
Bill Plimpton (американський аніматор, відомий серіями коротких фільмів
про собаку Guard Dog, Guide Dog, Hot Dog і Horn Dog) по черзі тиснули
руку, тобто лапку, Мишкіна, примовляючи: «Ми любимо його! Ми його
любимо!». А Peter Lord ще й запропонував озвучити батька Мишкіна в
англійській версії серіалу!
У студії виникли домовленості про наступні кроки в подальшій співпраці.
І хоча біля Монблана в останній день почалася буря, ми залишали Аннесі
в доброму настрої».
Максим Богослов, керівник з розвитку бізнесу анімаційної студії
«95 Animation Studio»:
«Прекрасне альпійське місто Аннесі черговий раз зібрало всіх професіоналів анімаційної індустрії. Це місце, як магніт, притягує як уже іменитих
митців, так і талановиту молодь.
«95 Animation Studio» цього разу максимально використала можливості,
які надає цей унікальний міжнародний майданчик. Було проведено низку важливих переговорів із міжнародними компаніями щодо організації
дистриб’юції нашого повнометражного фільму «Повернення Гуллівера».
Є великі сподівання, що результатом цих перемовин буде гучна всесвітня
промокампанія та успішний реліз фільму по всьому світу».

Пилип Іллєнко, голова Держкіно:
«Робота Українського стенда на Mifa Market приносить реальні результати. Два роки тому, вперше презентувавши тут українську анімацію, ми
одразу стали помітним учасником кіноринку. А цьогоріч наш стенд привернув ще більше уваги, адже, представляючи фільм у головному конкурсі
фестивалю, ми підтверджуємо перспективність і високий рівень української анімації».
Наталія Мовшович, програмний менеджер Українського інституту:
«Фестиваль анімації в Аннесі не схожий на інші кінофоруми класу А. Незважаючи на свій поважний вік (59 років) та величезний ринковий майданчик, за настроєм він нагадує 5-денне дитяче ранкове свято з усталеними традиціями та щоденними ритуалами, завдяки яким почуваєш себе
«серед своїх». Вражають програмні масштаби, географія стрічок та рівень
представлених проектів, а також непідробне захоплення учасників усім,
що відбувається, – від професійних дискусій до Оpen air показів улюблених мультфільмів. Світова анімація – це окрема галактика, що невпинно
розростається, і, пропустивши щось сьогодні, ти відкотишся не на день,
а на декілька місяців назад. Тому важко переоцінити значення присутності Українського стенда на кіноринку Mifa Market для розвитку індустрії та її інтеграції у світовий контекст. Українські таланти викликають
усе більший інтерес міжнародної кіноспільноти, і успішні покази фільму
«Кохання» Микити Лиськова, який вперше серед українців потрапив до
конкурсу, це підтверджують. Сподіваємося, що синергія всіх державних
інституцій (Українського інституту, Державного агентства України з питань кіно і Посольства України у Франції), що підтримали представлення
України на ключовій світовій події в секторі кіно, та нові професійні контакти вже в найближчому майбутньому сприятимуть розширенню можливостей міжнародної співпраці та створенню анімаційних копродукцій
з Україною».
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Олена Голубєва, виконавчий директор UANIMA, продюсер студії
«Червоний собака»:
«Цей рік був насичений переговорами про спільне виробництво, механізми копродукції. Ринок уже передчував різноманітність і професійність
анімаційних проектів України.
Окремий та важливий напрямок роботи ринку – рекрутинг-сесія професіоналів, і цього року вона також була організована на стенді. Такі сесії
дозволяють продемонструвати рівень професіоналізму та працюють як
на розширення географії виробництва, так і на професійний імідж власне
студій та країни в цілому.
Були проведені переговори щодо можливого співробітництва з Канада-телевіжн, оскільки український Уряд уже ухвалив рішення про підписання
угоди про спільне кіновиробництво між Україною та Канадою. Якщо
угода буде ратифікована найближчим часом, уже на осінньому MIPCOM

можна буде розпочати презентацію спільних механізмів співробітництва
між канадськими та українськими анімаційними студіями.
Погода зробила справжній подарунок у вигляді сонця після трьох днів холоду
та злив саме на український прийом, який традиційно підтримує Посольство
України у Франції. На ньому зібралися давні партнери та нові друзі.
Для студії «Червоний собака» участь у Аннесі-2019 також була плідною:
переговори з дистриб’юторами для повнометражного фільму «Віктор_робот», копродукції для серіалу «Стрічка», пошук фестивальної дистриб’юції для короткометражного анімаційного фільму «Сама собі тут», партнерства для реалізації проекту «Війна, що змінила Рондо». Така участь
– безцінний досвід для розуміння потенціалу та можливостей кожного з
напрямків, збагачення та відкриття нових шляхів розвитку».
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Зліва направо: генеральний директор компанії Arthouse Traffic Денис Іванов, продюсер Євгенія Днепровська, художник-постановник фільмів «Додому», «Захар Беркут» Влад Одуденко

УКРАЇНСЬКЕ КІНО В КАННАХ

З 14 ПО 25 ТРАВНЯ ТРИВАВ ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ ТА НАЙВПЛИВОВІШИХ КІНОФЕСТИВАЛІВ СВІТУ – 72-Й КАННСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ.
ВІДРАЗУ ДВА УКРАЇНСЬКІ ФІЛЬМИ ПОТРАПИЛИ ДО ЙОГО КОНКУРСНИХ ПРОГРАМ: ПОВНОМЕТРАЖНА СТРІЧКА «ДОДОМУ» РЕЖИСЕРА НАРІМАНА АЛІЄВА ТА СТВОРЕНА В
КОПРОДУКЦІЇ З УКРАЇНОЮ КОРОТКОМЕТРАЖНА СТРІЧКА «АННА» ІЗРАЇЛЬСЬКОГО РЕЖИСЕРА ДЕКЕЛЯ БЕРЕНСОНА.
НА ПРОФЕСІЙНОМУ МАЙДАНЧИКУ КІНОФЕСТИВАЛЮ – КІНОРИНКУ MARCHЕ DU FILM, УКРАЇНА ТРАДИЦІЙНО БУЛА ПРЕДСТАВЛЕНА НАЦІОНАЛЬНИМ ПАВІЛЬЙОНОМ
UKRAINE IS YOUR DESTINATION, ОРГАНІЗОВАНИМ СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ ДЕРЖКІНО Й ПРЕДСТАВНИКІВ КІНОІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ: УКРАЇНСЬКОЇ КІНОАСОЦІАЦІЇ,
АСОЦІАЦІЇ КІНОІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ, КМКФ «МОЛОДІСТЬ» І ОДЕСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ. 17 ТРАВНЯ ВЖЕ ВЧЕТВЕРТЕ ЗАВДЯКИ СПІЛЬНИМ
ЗУСИЛЛЯМ ФОНДУ ІГОРЯ ЯНКОВСЬКОГО, MONEGASQUE ASSOCIATION HELPING HAND ТА ДЕРЖКІНО БУЛО ОРГАНІЗОВАНО БІЗНЕС-ЛАНЧ MEET UKRAINIAN PRODUCERS.
ОСНОВНИМ ЗАВДАННЯМ У РОБОТІ ПАВІЛЬЙОНУ БУЛО ПРЕЗЕНТУВАТИ УКРАЇНУ МІЖНАРОДНИМ ПАРТНЕРАМ ЯК ВИГІДНУ КІНЕМАТОГРАФІЧНУ КРАЇНУ.

Начальник
управління
Держкіно Артем
Голосов

Зустріч учасників та гостей в Українськом павільйоні на кіноринку Marche du Film у Каннах

Програмний директор Одеського
міжнародного
кінофестивалю
Антельм Відо

Творча група фільму «Анна» (зліва направо): кастинг-директор Валерія Рубан, ізраїльський режисер Декель
Беренсон, виконавиця головної ролі актриса Світлана Барандіч, продюсер Ольга Безхмельницина та гість
фестивалю. Ця стрічка, створена в копродукції з Україною, претендувала на «Золоту пальмову гілку» у
програмі короткометражних фільмів

Зліва направо: головний редактор сайту
«Новий час» Юлія
МакГаффі та голова
Асоціації кіноіндустрії
України, генеральний
продюсер Lime Lite,
продюсер стрічки
«Додому»
Володимир Яценко
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Творча група дебютної повнометражної стрічки «Додому» кримськотатарського режисера Нарімана Алієва перед світовою прем’єрою
фільму. Стрічка змагалася за перемогу в другій за значущістю конкурсній програмі фестивалю «Особливий погляд»

Кінознавець,
продюсер та
генеральний
директор
компанії
Arthouse
Traffic
Денис Іванов

Сучасне українське видання про
кіно та телебачення VGL cinema
(Victory Generation Life Cinema) в
Українському павільйоні на кіноринку
Marche du Film у Каннах

Зліва направо: генеральний
директор КМК «Молодість»
Андрій Халпахчі, посол
України у Франції Олег
Шамшур, керуючий
партнер венчурного фонду ТА
Ventures, засновниця та голова
Наглядової ради Української
кіноакадемії, президент Одеського кінофестивалю Вікторія
Тігіпко, Міністр культури
Євген Нищук, голова Держкіно
Пилип Іллєнко із закликом
FREE OLEG SENTSOV

66

КІНОБИІНАЛЕ

Виконавчий директор Українського культурного фонду
Юлія Федів (ліворуч) та генеральний продюсер Одеського
міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич

Засновниця та голова Наглядової ради
Української кіноакадемії, президент
Одеського кінофестивалю Вікторія
Тігіпко

Арт-директор Кінопремії
«Золота Дзиґа» Алік Шпилюк
(ліворуч) з гостем фестивалю

Зліва направо: генеральний продюсер Одеського міжнародного
кінофестивалю Юлія Сінькевич, бельгійський режисер Оліас
Барко з дружиною Любов’ю Барко
Українські дизайнерки Катя Сільченко
(ліворуч) та Лілія Литковська
Зліва направо: виконавчий продюсер Toy Pictures Дмитро Суханов,
актриса Олена Лавренюк, продюсер Solar Media Entertainment,
співвласник телеканалу «Сонце» Сергій Лавренюк

Зліва направо: композитор Франко Еко, програмна директорка кінопрограм
Bozar Жюльєт Дюррет, генеральний директор компанії Arthouse Traffic Денис
Іванов, бельгійський режисер Оліас Барко з дружиною Любов’ю Барко, представник Arthouse Traffic Ілля Дядик, начальник управління Держкіно Артем Голосов

Гості бізнес-ланчу Meet Ukrainian Producers, організованого Фондом Ігоря
Янковського, Monegasque Association Helping Hand спільно з Держкіно

Зліва направо: представник Фонду Ігоря Янковського Тагір Імангулов, продюсер з Німеччини Сюзанна Дуельманн, засновник та виконавчий продюсер
Prime Story Pictures Павло Сушко, режисер Олександр Недбаєв
Засновник Благодійного фонду Ігор Янковський
з дружиною Світланою Сухіною

Зліва направо: Міністр культури України Євген Нищук, засновник Фонду Ігор Янковський, продюсер Insightmedia Producer Center Андрій Суярко, голова Держкіно Пилип Іллєнко, генеральний продюсер
Insightmedia Producer Center Володимир Філіппов, власник телепровайдера «Ланет» Віктор Мазур,
засновник Dolby Atmos студії Cinema Sound Production Володимир Третяков

Засновник Фонду Ігор Янковський
Зліва направо: голова Держкіно Пилип Іллєнко, Міністр культури
Євген Нищук, засновник Фонду Ігор Янковський
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ЯК ШВИДКО ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ВИХОДУ НА ЧЕРВОНУ ДОРІЖКУ
Сучасний світ – це світ швидких темпів і миттєвих перевтілень, особливо
в акторській професії. А ще це презентації, фестивалі, благодійні заходи. І
всі чекають бездоганності, адже улюблені актори – це часто еталон краси
як внутрішньої, так і зовнішньої. Тож до вашої уваги топ-5 процедур для
бездоганних урочистих виходів.

клітин, покращують кровообіг і стимулюють скорочення м'язів обличчя.
Тобто за одну процедуру, яка триває десь 60 хвилин, можна усунути тьмяність, мішки під очима, очистити й тимчасово звузити пори, зменшити
вираженість зморшок.

1. ГОЛЛІВУДСЬКИЙ ДОГЛЯД, АБО «ВОГОНЬ І ЛІД» З ПРОФЕСІЙНОЮ КОСМЕТИКОЮ
АМЕРИКАНСЬКОГО БРЕНДА IS CLINICAL

Особливістю догляду Casmara є застосування в масках альгінатів (створюють ефект «гумки») – біологічно активних речовин, які добувають з
бурих морських водоростей. Досі Casmara не має конкурентів у сфері альгінатів. Це маски для обличчя, що пластифікуються, з яскраво вираженим
ліфтинговим ефектом. Тому догляд від Casmara – це моделюючий догляд
для поліпшення контурів овалу обличчя. Усі маски мають посилену охолоджувальну дію, що додає вираженого тонусу шкірі й має сильний заспокійливий ефект.

Це одна з найпопулярніших голлівудських процедур для обличчя «на вихід»,
тобто для випадків, коли треба швидко привести себе в порядок без побічних ефектів і отримати помітний результат: зробити шкіру свіжішою, більш
підтягнутою та гладкою. Процедура розгладжує дрібні поверхневі зморшки
(«зморшки сухості»), надає сяйво, освітлює, зволожує й пом'якшує шкіру.

3. AЛЬГІНАТНИЙ ДОГЛЯД З КОСМЕТИКОЮ ІСПАНСЬКОГО БРЕНДА CASMARA

2. ФЕРМЕНТОТЕРАПІЯ З ПРОФЕСІЙНОЮ КОСМЕТИКОЮ АМЕРИКАНСЬКОГО БРЕНДА DMK

Ферментотерапія дозволяє поліпшити колір і стан обличчя, не вдаючись
до уколів краси. Це делікатна альтернатива хімічним пілінгам. Ферменти у
складі активного догляду прискорюють або запускають процес оновлення

4. БІОРЕВІТАЛІЗАЦІЯ ПРЕПАРАТОМ JUVEDERM VOLITE

Це інноваційна ін'єкційна методика з миттєвим ефектом зволоження
для сухої й дуже сухої шкіри, підтримує тонус і еластичність шкіри, роз-

гладжує дрібні зморшки. І беззаперечна перевага: усього 1 процедура – й ефект триває
9 місяців.
5. БІОРЕВІТАЛІЗАЦІЯ ПРЕПАРАТОМ PROFHILO

Біоремоделювання Profhilo – абсолютно нова процедура. Це інноваційний метод омолоджування, спрямований на корекцію ослабленої, зморшкуватої шкіри обличчя й проблемних ділянок: шиї, кистей рук і плечей. Основою цього ін'єкційного методу є препарат
Profhilo, розроблений найбільшою швейцарською фармацевтичною компанією IBSA – лідером з виробництва гіалуронової кислоти й препаратів на її основі. Високомолекулярна
гіалуронова кислота дає ефект ліфтингу, а низькомолекулярна має зволожувальні й протизапальні властивості.
Сама процедура триває не більше ніж 10 хвилин, а що стосується результату, то він миттєвий і пролонгований.
Індустрія краси тісно пов’язана з індустрією кіно. І прогрес у них величезний і очевидний. Косметологи знають безліч способів, як швидко надати шкірі сяйва та зняти втому.
Скористайтеся найінноваційнішими – і всі об’єктиви червоної доріжки будуть націлені
лише на вас!

М. ДНІПРО,
ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, 3/А
ТЕЛ.:+38 097 959 88 88
@AESTHETIC.HOUSE.DP
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СТРІМКО НАБЛИЖАЄТЬСЯ ТА СВЯТКОВА МИТЬ,
КОЛИ ЮВІЛЕЙНИЙ, 10-Й ОДЕСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
КІНОФЕСТИВАЛЬ ВІДЧИНИТЬ СВОЇ ДВЕРІ ДЛЯ ГОСТЕЙ
ТА УЧАСНИКІВ. І ГОЛОВНОЮ ІНТРИГОЮ ЦЕРЕМОНІЇ
ВІДКРИТТЯ Є ЗОВСІМ НЕ ПРОГНОЗИ ТОГО, ХТО СТАНЕ
ПЕРЕМОЖЦЯМИ НОМІНАЦІЙ. УСІ ЧЕКАЮТЬ, ЩОБ
ПОМИЛУВАТИСЯ ДЕФІЛЕ ЧЕРВОНОЮ ДОРІЖКОЮ. ТОМУ
АКТОРАМ, МОДЕЛЯМ, МУЗИКАНТАМ, ХУДОЖНИКАМ І
ВСІМ ПРИЧЕТНИМ ДО ІНДУСТРІЇ КІНО ТАК ВАЖЛИВО
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ ЗІ СМАКОМ ПІДІБРАНЕ ВБРАННЯ
ТА ДОГЛЯНУТУ ЗОВНІШНІСТЬ. ОТОЖ, ЦЕ ВАЖЛИВА
ПОДІЯ НЕ ЛИШЕ ДЛЯ ІНДУСТРІЇ КІНО, АЛЕ Й ДЛЯ МОДИ
В ЦІЛОМУ. ПІДГОТОВКА ДО НЕЇ ЗАЗВИЧАЙ ПОЧИНАЄТЬСЯ
ЗА КІЛЬКА МІСЯЦІВ, ЗДЕБІЛЬШОГО З ПОСИЛЕНИХ
ТРЕНУВАНЬ ТА СУВОРО ЗБАЛАНСОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ.
АЛЕ Є ЩЕ НЕВЕЛИКІ СЕКРЕТИ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ НА
ЧЕРВОНІЙ ДОРІЖЦІ ВРАЗИТИ ШАНУВАЛЬНИКІВ ДІЙСНО
БЕЗДОГАННИМ ВИГЛЯДОМ.
НИМИ З ЧИТАЧАМИ VGL CINEMA ДІЛИТЬСЯ ВЛАСНИЦЯ
КЛІНІКИ ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ AESTHETIC HOUSE
ЛІКАР-КОСМЕТОЛОГ РОКСАНА ТВАРДОВСЬКА.
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ХРОНІЧНА ВТОМА, ПОСТІЙНЕ НЕЗАДОВОЛЕННЯ СОБОЮ, БАЖАННЯ ЗАЛИШИТИ ВСЕ Й ПОЛЕТІТИ НА БЕЗЛЮДНИЙ ОСТРІВ. МОЖЛИВО,
ОРГАНІЗМ ДАЄ ПІДКАЗКУ Й ПОТРІБНО ПЕРЕЗАВАНТАЖИТИСЬ? ЯК ДОСЛУХАТИСЯ ДО СВОГО ТІЛА ТА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЕНЕРГІЮ НА
МАКСИМУМ РОЗПОВІСТЬ ГОЛОВНИЙ ЛІКАР EDEM RESORT MEDICAL & SPA КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК, ЧЛЕН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
ПРИРОДНИЧИХ НАУК, МІЖНАРОДНИЙ ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ ANTI-AGE МЕДИЦИНИ ОЛЕКСІЙ БАШКІРЦЕВ.

ОЛЕКСІЙ БАШКІРЦЕВ
ЕКСПЕРТ У СФЕРІ ANTI-AGE МЕДИЦИНИ,
КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК,
ЧЛЕН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ПРИРОДНИЧИХ НАУК,
ГОЛОВНИЙ ЛІКАР EDEM RESORT MEDICAL & SPA

У Вас бувають дні, коли ладні працювати 24/7 і немає неможливих завдань? Причому це не винятки, а нормальний стан речей. Інша справа, коли Вашої енергії не вистачає навіть на ранкову пробіжку, не те, щоб гори
зрушувати.
Лише уявіть, 90 % українців працюють понаднормово, а у 50 % немає регулярних вихідних днів. Серед таких
осіб багато топ-менеджерів та керівників. І як вони мають використовувати енергію, коли витратили увесь її
ліміт?
У ХХІ столітті всі говорять про продуктивність, шалений темп і максимум віддачі. Але реальність – повне
знесилення. І замість кар’єрних досягнень Ви отримуєте професійне вигоряння, синдром хронічної втоми та
зниження результативності, а потім – депресія, невдоволення собою, хронічні захворювання.
Як позбутися проблеми вічної втоми й нарешті використовувати свій енергетичний потенціал на повну? Методів можна знайти безліч, але я довіряю лише науково обґрунтованим. У такому випадку найкращий порадник – Ваше тіло. Про що воно говорить? Про відпочинок! Скористайтеся цінною порадою й вирушайте в
подорож. Але не забувайте головну мету поїздки – відновити сили.

На запитання, коли ви відпочивали перед прискоренням? Мої пацієнти відповідають: «Ніколи», і після цього я спостерігаю великий попит на різні коучинги для пошуку себе. Не все так складно.
У Центрі відновлення здоров’я Edem Resort ми працюємо над програмами продуктивності. Наша
мета – відновити життєві сили та покращити здоров’я в цілому. Завдяки комплексному підходу до
проблеми, ми поліпшуємо фізичну, духовну та емоційну складові здоров’я. Результати цієї методики:
повне відновлення життєвих сил, врівноваження дистонічних проявів, біоревіталізація організму,
покращення самопочуття, стимуляція імунітету та процесів репарації. І найголовніше – Ви знову відчуєте смак життя! Тож підкорювати світ чи ненавидіти свою роботу – вибір за Вами.

EDEMRESORT.COM
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БРОНЮЙ ЛIТО
ВЖЕ ЗАРАЗ
goodzonehotel.com.ua

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

WWW.COCON-LUXE.COM
cocon_luxe

0800 50 51 52

ДОСТАВКА ПО ВСЬОМУ СВІТУ

NEW: г. Киев, ТРЦ Атмосфера, Столичное шоссе 103. | г. Днепр, ТРЦ Grand Plaza (1 этаж), ул. Д. Яворницкого, 67Д
+38044 23 229 23 +380674400455
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