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О Б РА З И О Б РА З И

ТВОРЧЕ ПIДНЕСЕННЯ: АРОМАТИ НАТХНЕННЯ
КІЛЬКІСТЬ СОНЯЧНИХ ПРОМЕНІВ ЗА ВІКНОМ ЗМЕНШУЄТЬСЯ, А НА ЗМІНУ 
СПЕКОТНОМУ ЛІТУ ПРИХОДИТЬ РІЗНОБАРВНА ОСІНЬ. ЩОБ НЕ ПІДДАВАТИСЯ 
ПРИМХАМ МІНЛИВОЇ ПОГОДИ, ПОТРІБНО ШУКАТИ НОВІ ДЖЕРЕЛА НАТХНЕННЯ. 
СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ VGL CINEMA AROMATEQUE CONCEPT STORE ПІДІБРАВ 
КІНОСТРІЧКИ ТА АРОМАТИ, ЩО ПОДАРУЮТЬ НЕЗАБУТНЮ ГАМУ ЕМОЦІЙ.

Для того щоб зафіксувати момент, достатньо лише одного клацання фотокамери. Але, щоб передати на 
знімку красу, чуттєвість, крихкість, тонку естетику, правду та особливе бачення – потрібен справжній талант 
фотографа. Драма «Хутро: уявний портрет Діани Арбус» Стівена Шейнберга з Ніколь Кідман у головній ролі 
є художньою версією біографії знаменитої фотохудожниці-авангардистки Діани Арбус. Знайомство з новим 
сусідом, який має невиліковне захворювання, перевернуло долю Діани, змусило її зовсім по-іншому подивитися 
на життя й переосмислити власну творчість. Новий аромат Leather Shot від Olfactive Studio – це клацання 
камери, яка не просто робить фотографію, але й відбиває безліч емоцій, зображених на кожному знімку. 
Це деревна, димна і пряна шкіра, що пробуджує пристрасть, а також елегантні ноти ірису, кедра й плавучої 
деревини, які додають натхнення. Аромат навіяний малюнком темно-коричневого піску, чия зернистість нагадує 
шкіру, створюючи захоплюючу присутність чогось чуттєвого й тонкого.

Основні ноти: бігардія, кардамон, кумін, ірис, шкіра, чорний чай, ветивер, деревні ноти.

L E AT H E R  S H O T 
В І Д  O L F A C T I V E  S T U D I O

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 

Унікальний стиль і класика з бунтівним сучасним ухилом – усе це про фільм «Ла-ла-ленд». 
Образи акторів були відзначені однією з головних кінематографічних нагород – премією 
«Оскар» за найкращий дизайн костюмів. Художниця з костюмів Мері Зофріс прекрасно 
попрацювала не тільки над сукнями героїні Емми Стоун, але також і над стильним 
образом Раяна Гослінга, який отримав «Оскар» за найкращу чоловічу роль. Як і повинен 
поціновувач джазу і класики, персонаж Гослінга вражає глядачів класичними костюмами. 
Поєднання класики й сучасності містить і аромат Aventus Cologne від Creed. Він 
натхненний нотами традиційного одеколону, який оживає завдяки фруктовому й ароматному 
вибуху імбиру, мандарина й рожевого перцю. Серце з пачулі, сандалового дерева й ветивера 
доповнює шкіряна бальзамічна основа із стираксу, берези, мускусу, бобів тонка. Aventus Cologne втілює в собі 
життєву силу, успіх та істинний стиль свого власника.

Основні ноти: імбир, мандарин, рожевий перець, ветивер, пачулі, сандал, береза, боби тонка, мускус, стиракс.

AV E N T U S  C O L O G N E  В І Д  C R E E D Аромат свободи та нестримний ритм рок-н-ролу,  хіти Джимі Гендрікса, 
Девіда Боуї і «Біч Бойз», пропаганда вільного кохання – і 24 мільйони 
слухачів у захваті. Дія фільму «Рок-хвиля» розгортається в 1966 році, 
коли уряд Великобританії забороняє трансляції рок-музики. Але в 
нейтральних водах Ла-Маншу на старому кораблі розташувалася справжня 
піратська радіостанція, яка заповнює серця британців веселими ритмами 
рок-н-ролу. Як і запальна енергія музики 60-х, аромат Atlas Fever від 
Ex Nihilo увірветься у ваше життя яскравим контрастом солодких нот бобів 
тонка й ванілі зі складністю дубових і кедрових акордів. Справжнє свято 
творчості доповнить нота кедра, оповитого рожевим перцем, який нагадає 
запах найцінніших порід дерева, з яких зроблені найкращі вінтажні гітари 
справжніх королів рок-н-ролу.

Основні ноти: рожевий перець, ладан, абсолю квітів нарциса, кедр, 
сандал, боби тонка, ваніль, деревні акорди.

AT L A S  F E V E R  В І Д  E X  N I H I L O

Витонченість Сходу та шепіт давніх оповідей. Кінострічка «Герой» відомого китайського режисера 
Чжана Імоу розповідає історію легендарного протистояння імператора Чинга і трьох воїнів. 
Обов’язок, кохання, честь, пристрасть, традиції – красивий і глибокий фільм-притча дозволить 
вам зануритися в загадкову атмосферу Сходу. Аромат Winter Palace від MEMO також принесе її із 
собою, адже він звільняє свого емісара – Імператорського дракона. Його очі виблискують крижаним 
вогнем, а в повітрі розноситься аромат олії апельсина. Він піднімається над чашкою червоного 
чаю, у його диханні бергамот. Раптово нота змінюється з цитрусової на деревну. А дракон зникає в 
хмарі пудри. Його видно в далечині: він задоволено танцює, сп'янілий свободою. Він сіє вічну весну й 
пробуджує пристрасть амбрової ванілі.

Основні ноти: грейпфрут, амбра, бергамот, апельсин, ваніль, червоний чай, мускус, боби тонка, 
лимон, мате.

W I N T E R  PA L A C E  В І Д  M E M O

Перше кохання – ніжне й крихке почуття: перший танець, боязкий дотик, сором'язливий 
поцілунок та несміливі визнання. Це чуттєвий і тонкий момент, який передує перетворенню 
юнаків і дівчат на чоловіків і жінок. Неповторна історія першого юнацького кохання 
«Королівство повного місяця» від американського режисера Уеса Андерсона змусить 
кожного зануритися в найніжніші спогади. Як і благородство і багатство інгредієнтів 
аромату Slow Dance від Byredo, стосунки юних героїв Сема і Сьюзі відчинять двері у світ 
емоцій, пов'язаних із найтремтливішими моментами нашого життя, завдяки тонкому 
поєднанню гірких нот герані й лабданума, що сплітаються з п'янкими й солодкими 
ароматами фіалки та ванілі.

Основні ноти: герань, лабданум, фіалка, ваніль, пачулі.

S L O W  D A N C E  В І Д  B Y R E D O
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Катрiн Денев:
«У КІНО МЕНЕ ПРИВІВ ВИПАДОК»
ЛЕГЕНДАРНА ФРАНЦУЗЬКА АКТРИСА, ДВІЧІ ВОЛОДАРКА ПРЕМІЇ «СЕЗАР» ЗА НАЙКРАЩУ ЖІНОЧУ РОЛЬ КАТРІН ДЕНЕВ ЦЬОГО ЛІТА ЗАВІТАЛА ДО ОДЕСИ. ВОНА 
СТАЛА СПЕЦІАЛЬНОЮ ГОСТЕЮ НАЙБІЛЬШОЇ ГЛЯДАЦЬКОЇ КІНОПОДІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ – ОДЕСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ, ДЕ ЗДОБУЛА ПОЧЕСНУ 
НАГОРОДУ ОМКФ «ЗОЛОТОГО ДЮКА» ЗА ВНЕСОК У КІНОМИСТЕЦТВО. СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ СВОЇХ ЧИТАЧІВ VGL СINEMA ПІДСУМУВАВ НАЙЦІКАВІШІ МОМЕНТИ З 
МАЙСТЕР-КЛАСУ ЛЕГЕНДАРНОЇ ЗІРКИ КІНО.

– Катрін, до того, як стати акторкою, чи були  у Вас думки зайнятися чимось ін-
шим. Якщо так, то ким Ви себе бачили в майбутньому?
– Чесно маю сказати, що в кіно мене привів випадок: моя сестра була акторкою, і 
вона запропонувала мені пройти проби до фільму, у якому мала зніматися. З цього 
все й почалося. А потім випадковість продовжилася. Я познайомилася з Жаком 
Демі й знялася в «Шербурзьких парасольках». До них я не була певна, чи хочу за-
лишитися в цій професії взагалі. У моєму випадку скоріше професія обрала мене, 
ніж я її. Але, якби так не сталося, у якомусь житті я б хотіла  стати антропологом.

– Що Ви зараз шукаєте в ролях, на які погоджуєтесь?
– Я скоріше звертаю увагу на сюжет або історію. Якщо це для мене цікаво і я бачу 
в цьому потребу, я можу погодитися навіть на другорядну роль. Оскільки в зні-
мальному процесі ти стикаєшся с багатьма незнайомими людьми, єдиний орієнтир, 
який ти маєш, щоб прийняти рішення, – це сценарій.

– Скоро у Вас виходить новий фільм «Правда» режисера Хірокадзу Корееда, 
який буде представлений у Венеції. Що нового Ви відкрили для себе, працюючи 
з японським режисером?

– Це був новий та оригінальний досвід, але я ще не бачила фінальну версію філь-
му. До того ж режисер не говорить жодною іншою мовою, крім японської. Тож для 
вирішення найдрібнішого питання потрібно було звертатися до перекладачки. Тож 
цей досвід був дуже своєрідним, унікальним – коли ти постійно намагаєшся щось 
зрозуміти з виразу обличчя, погляду, з якихось невербальних ознак.  

– Який професійний досвід Ви здобули, працюючи з геніальним режисером Луї-
сом Бунюелем?
– Слід сказати, що це був дуже важливий для мене досвід, бо тоді я була ще дуже 
молодою. Бунюель – це режисер, який не дуже багато спілкується. Але в нього та-
кий спосіб роботи, який залишає дуже багато простору для актора. Це було надзви-
чайно цікаво, але мушу визнати, що мені було приємніше працювати над фільмом 
«Трістана», ніж над стрічкою «Денна красуня». Тому що після «Вірідіани» він вперше 
повернувся  знімати до Іспанії й у нього було дуже особливе ставлення до цієї стрічки.

– Ви говорили, що фільм «Останнє метро» Франсуа Трюфо – один з найважливі-
ших моментів у Вашій кар’єрі. Тому що це була перша роль, коли Ви грали зрілу 
жінку. Розкажіть, як змінилася Ваша кар’єра після цього фільму?

– Мені важко сказати, як саме змінилася моя кар’єра після цього фільму, але він 
з’явився в моєму житті в дуже точний момент. І Франсуа Трюфо написав цю роль 
для мене. І дійсно сценарій був прекрасним, а фільм мав великий успіх. Логічно, 
що після цього подальші ролі стали одного спрямування.

– Зараз відбувається дискусія щодо етичного ставлення до акторів з боку режисе-
рів. Чи можете Ви назвати кілька фільмів, де Ви відчували себе найбільш улюбле-
ною, де Вас найбільше цінували?
– Думаю, що є два режисери, які мали найбільше значення для мене. Це Франсуа 
Трюфо й Андре Тешіне. Я дійсно відчувала велику довіру до них.

– Якщо говорити про Вас та стрічку «8 жінок» Франсуа Озона. Які відчуття, коли 
Ви знімаєтеся з іншими примами на одному майданчику?
– Франсуа Озон – дуже розумний та дуже хитрий, тому що він ставився до нас усіх од-
наково. Ми були в нього, мов маленька армія. Він був уважний до нас усіх, і я розумію, 
що він дуже старався, щоб не виділяти з нас когось одного. І, мабуть, публіка була 
розчарована, коли про це дізналася, але все дуже добре пройшло під час цих зйомок.

Журнал VGL cinema зустрівся 
з легендарною французь-
кою актрисою Катрін Де-
нев, спеціальною гостею 
Одеського міжнародного 
кінофестивалю, і разом з пар-
тнерами Aromateque concept 
store подарували їй вишука-
ний аромат Eau de Minthe з 
останньої колекції Diptyque 
Paris.

Фільми з її участю давно стали 
кінокласикою. А у звичайному 
житті Катрін віддає перевагу 
ароматам французького пар-
фумерного будинку Diptyque 
Paris. На знак вдячності й 
захоплення нам було дуже 
приємно порадувати її новим 
ароматом, який, як і сама ак-
триса, втілює витонченість, 
ніжність та жіночність.

– Ви граєте багато різних ролей у дуже різних режисерів. Як Ви працюєте над роллю?
– Я не працюю над роллю сама, я працюю здебільшого з режисером. Тому дуже мало 
працюю заздалегідь. Але коли я на зйомках – дуже часто перечитую фрагменти сце-
нарію. Звісно, у процесі зйомок ти дуже багато свого віддаєш персонажу. Тож у цьому 
сенсі дуже важливо бути, а не здаватися. 

– Чи є у Вас якась порада для акторів-початківців, і в чому секрет успіху?
– На жаль, успіх – це така річ, яку можна перевірити вже після того, коли ти щось 
зробив. Дуже великий відсоток тут відіграє випадок. Тож єдина порада, яку я можу 
вам дати, – це покладатися на власне чуття та довіряти своєму смаку. Треба багато 
наполегливості. Сьогодні є багато молоді, яка прагне займатися кіно й театром. Тож, 
якщо ви точно не знаєте, досягнете успіху чи ні, треба хоча б бути впевненим, що вам 
подобається цей шлях та те, що ви робите.

– Можливо, є роль, яку Ви завжди мріяли зіграти?
– Можливо, Катерина Друга (посміхається). Була ситуація, коли я майже її зіграла, 
але, на жаль, так сталося, що проект відмінився. Я б не сказала, що в мене є образ, про 
який я мрію. Для мене найцікавіше – відкривати роль через режисера. Таких героїв, 
про яких я б мріяла, – просто немає.

– Кінематограф Вашої молодості був іншим – більш інтелектуальним та глибоким. Зараз 
кіностудіями керують касові збори. Яким, на Вашу думку, буде кінематограф через 10 років?

– Безумовно, технічний прогрес дозволив дуже сильно змінити кіноіндустрію. Завдяки 
купі різних ефектів, що стали можливими, ми можемо говорити про те, що кіно змісти-
лося в бік візуальної ефективності. Але я вірю в слова. Я думаю, що слова, мова та зміст 
будуть залишатися важливими для комунікації та матимуть свою значущість у кіно.

– Назвіть, будь ласка, якість, що є для актора/акторки найголовнішою?
– Як і для будь-якої людини, у акторів має бути відкритий розум, життєва енергія 
й багато терпіння.

– Ви ніколи не грали в театрі. З чим це пов’язано?
– Причина того, що я ніколи не грала в театрі, – це надзвичайне хвилювання. Це 
майже фізична історія, та мені дуже важко це долати навіть зараз.

– У чому секрет Катрін Денев? Красунь багато, а Катрін Денев одна.
– Взагалі, усі жінки унікальні, як і будь-яке живе створіння. Насправді, я думаю, що 
це поєднання шарму й особистості, але остання все ж таки на першому плані. Це не 
може бути тільки зовнішність.

– Що Вас надихає?
– Знаєте, те, чим я завжди керувалася в житті, – це була моя цікавість та до-
питливість. І мені цікаво все – живі істоти, люди. У житті мене цікавлять міль-
йони речей, я дуже допитлива. І я думаю, що саме це дуже часто визначало 
мій вибір.

– Як Вам вдається зберегти свій шарм?
– Якщо говорити про шарм та красу, то насамперед треба зрозуміти, що це те, 
що швидко минає. Не потрібно за все це чіплятися та надавати цьому багато 
уваги. Якщо говорити про якісь правила, то мені здається, що дуже важливо 
робити те, що подобається, та бути в гармонії із собою. У нашій роботі багато 
зобов'язань та вимог, тому хочеться мати цього якомога менше у звичайному 
житті.

– Що для вас щастя?
– Щастя – це щось таке, що минає. І, насправді, це момент, коли багато речей по-
єднуються між собою, але, з іншого боку, це дуже ефемерна мить. Щастя – це може 
бути вдалий день, але це не постійний стан.

– Як починається Ваш ранок?
– Найголовніше випити каву. А потім абсолютно звичайні речі: переглядаю пові-
домлення, готуюся до зустрічей, – тож, усе класично.
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– Як Ви проводите вільний час?
– Знаєте, у мене дуже просте та природне 
життя. Я зустрічаюся з друзями, ходжу в 
кіно, у театр, читаю газети (зазвичай на 
це ніколи не вистачає часу на роботі). Я 
можу прогулятися у своєму районі – я 
там живу дуже давно. І навіть на ринок 
можу піти.

– Які головні принципи Вашого життя?
– Це філософське питання. Найголовніше, 
це намагатися бути в злагоді із собою та ін-
шими. Але насамперед із собою.

– Вашій мамі Рене Сімоно вже 107 років, 
і вона також була акторкою. Чого Ви на-
вчилися від неї?
– Насправді, я б сказала, що нічого. У нас 
було кілька дітей у родині, тож у нас усіх 
було звичайне дитинство. Моя мама займа-
лася театром, коли вона була дуже юною, 
але з появою дітей вона припинила грати 
на сцені, бо в неї було чотири доньки. Своє 
дитинство я провела разом із сестрами, та 
в ньому не було нічого особливого, пов’я-
заного з професією актора. 

– У своїх мемуарах Ви пишете, що часто 
професія актора пов’язана з тим, щоб бути наодинці, чекати. Що Вас при-
ваблює в цій професії?
– Очікування актора перед зйомкою – це зовсім не те очікування, яке ми 
собі уявляємо, коли говоримо про простих людей, які чекають на певну по-
дію. І, насправді, щоразу, коли ти вранці приходиш на знімальний майдан-
чик, у тебе запускається такий особливий процес. Ти чудово розумієш, що 
самі зйомки будуть тривати кілька годин, але ти вже все одно перебуваєш 
у цьому процесі, навіть під час чекання. Це не пов’язано з нудьгою, це не 
чекання, коли ти кожен раз дивишся на годинник, це чекання, коли ти го-
товий щось розпочати, запустити щось, воно наповнене.

– У своїй книзі Ви згадуєте зйомки фільму «Та, що танцює у темряві» Лар-
са фон Трієра. Є відома історія, яка може бути легендою, що коли Ви по-
дивилися його фільм «Розсікаючи хвилі», він Вам настільки сподобався, 
що Ви написали режисеру. Що саме?
– Я просто почула, що на той момент він зібрався знімати фільм у Європі, 
у кількох різних країнах. Мені дійсно дуже сподобався його фільм, і я на-
писала йому: якщо він захоче познімати у Франції, я буду дуже рада з ним 
працювати. 

– В одному зі своїх інтерв’ю Ви пожартували про те, що коли Ви дивитеся на 
природу, то майже вірите, що Бог існує…
– Дійсно, я вважаю, що природа настільки прекрасна, що вона могла бути створена.

– Чи правда, що у Вас була релігійна освіта?
– У дитинстві я ходила до релігійної католицької школи. І до випускних класів я 
навчалася там.

– Ви знялися у фільмі «Надновий заповіт» Жако Ван Дормаля. Головним героєм 
цієї стрічки є Бог, який мешкає в Брюсселі. Він є садистом та знущається над 
людьми. Наскільки такий світогляд Вам близький?
– Я б сказала, що це бачення не схоже на моє. Це зовсім мені не близьке. Але те, як 
це побачив режисер, здалося мені кумедним та цікавим. На мою думку, найжахли-
віше в цьому фільмі, коли людям повідомляють день та час, коли вони помруть. Це 
те, що дійсно лякає. Ми можемо побачити, що люди в той момент просто у відчаї, 
тому що це одна з головних таємниць життя.
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DniPRO GOGOLFEST: 
ФЕСТИВАЛЬ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА У ДНІПРІ

ПОНАД ДЕСЯТЬ РОКІВ ФЕСТИВАЛЬ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ГОГОЛЬFEST ІСНУВАВ ЛИШЕ В КИЄВІ, АЛЕ ОСЬ УЖЕ ДВА РОКИ ОРГАНІЗАТОРИ СТВОРЮЮТЬ НОВІ ЗАХОДИ 
В ІНШИХ МІСТАХ, АБИ ВІДКРИТИ ПОТЕНЦІАЛ НОВИХ КУЛЬТУРНИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ. ЦЬОГО РОКУ МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ГОГОЛЬFEST 
ВПЕРШЕ ВІДБУДЕТЬСЯ В ДНІПРІ. З 27 ПО 29 ВЕРЕСНЯ В ПРОГРАМІ ЗАХОДУ 50 ПОДІЙ ЗІ 100 УЧАСНИКАМИ НЕ ТІЛЬКИ З УКРАЇНИ, АЛЕ Й З-ЗА КОРДОНУ. ЖУРНАЛІСТИ 
VGL СINEMA РОЗІБРАЛИСЯ, НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ В ПРОГРАМІ ФЕСТИВАЛЮ ТА ЯКІ ЗАХОДИ ОБОВ’ЯЗКОВО СЛІД ВІДВІДАТИ.

Унікальність DniPRO GogolFest
DniPRO GogolFest – перший мультидисциплінарний фестиваль сучасного мисте-
цтва, що складається з театральної, музичної, візуальної, освітньої, дитячої про-
грам та кінопоказів, а також поєднує їх між собою. Програма фестивалю зібрана з 
крос-культурних проектів, що одночасно вписуються в глобальний світовий контекст 
та індивідуальний контекст міста. DniPRO GogolFest говорить про місто та його ідеї.
Директор фестивалю ГОГОЛЬFEST Максим Демський розповідає: «Закордоном 
ГОГОЛЬFEST відомий і визнаний навіть більше, ніж на батьківщині. Цього року ми 
стали членами Європейської асоціації фестивалів і увійшли до топ-20 найкращих 
фестивалів за оцінкою EFFE (Європа для фестивалів, фестивалі для Європи). Кожен 
фестиваль відображає концепцію свого міста, формує новий міф і створює проєк-
ти, які, можливо, будуть представлені лише один раз. Так була створена гранд-опе-
ра «НЕРО» на Азовському судноремонтному заводі в Маріуполі, потужна візуальна 
програма у Вінниці, де обіграли простір заводу «Кристал», а в Дніпрі будуть ство-
рені гранд-опера «Pro DniPRO» на площі Героїв Майдану та єдиний у світі перфор-
манс у шахті станції метро “Центральна”».
Генеральним партнером фестивалю став міжнародний благодійний фонд «Культур-
на столиця». Максим Демський розповів, що разом із «Культурною столицею» в ор-
ганізаторів фестивалю з'явилася мрія перетворити дніпровський метрополітен на 
мистецький простір: «У Дніпра з'явиться своя фішка, свій унікальний проєкт, про 
який можна говорити в усьому світі,  – метро як креативна зона, як художній простір».

ГРИГОРІЙ ГЕЛЬФЕР ВІКТОРІЯ ХОТЯНОВАМАКСИМ ДЕМСЬКИЙ АНДРІЙ ПАЛАТНИЙ ГАЛИНА ШКУРЕНКО
Голова правління МБФ 

«Культурна столиця»
Головний редактор VGL cinema, організатор 

спецподії «Сінематека від VGL cinema»
Директор фестивалю сучасного 

мистецтва ГОГОЛЬFEST 
Куратор театральної програми

DniPRO GogolFest 
Директор VGL cinema, організатор 

спецподії «Сінематека від VGL cinema»

Унікальне шоу Влада Троїцького
Гранд-опера «Pro DniPRO» – унікальний музичний перформанс на грандіозній кон-
струкції у самому серці міста. Нові композиції колаборації NovaOpera та ЦеШо за 
режисурою Влада Троїцького створювалися спеціально для фестивалю DniPRO 
GogolFest – побачити на власні очі унікальну подію-відкриття фестивалю можна 
буде 27 вересня на площі Героїв Майдану.
Музичний перформанс продемонструє публіці розмаїття стилів сучасного мис-
тецтва – новий погляд на оперне мистецтво з поєднанням сучасних тенденцій у 
медіаарті та віджеїнгу. Медіахудожники, які працюють у різноманітних жанрах су-
часної електронної музики, об’єднаються з оперою в спробі досягти нових шляхів 
творчої співпраці в нестандартному поєднанні стилів.

Музичні події
Однією з головних подій фестивалю  стане презентація опери-рекві-
єму «IYOV», яка увійшла до топ-10 найкращих сучасних опер світу у 
2018 році за версією театрального конкурсу The Music Theatre NOW. На му-
зичній сцені: DakhDaughters – фрік-кабаре-гурт, що представляє Україну в 
усьому світі, OY Sound System – експериментальний етноелектронний гурт , 
ЦеШо – соціальний рейв-бенд, DZ'OB – крос-жанровий акустично-електрон-
ний колектив і багато сюрпризів, які організатори поки тримають у секреті.
Директор фестивалю також зазначив, що Дніпро – це місто невичерпних можливо-

стей. На його думку: «DniPRO GogolFest – це концептуальна художня платформа, 
яка з’явилася через пошук культурної ідентичності міста, щоб вивільнити потен-
ціал Дніпра». 
Максим Демський розповів, що організатори фестивалю не лише привозять потуж-
ні культурні проєкти, але й створюють абсолютно новий контент із місцевими мит-
цями та «намагаються залучити до взаємодії якомога більше креативних людей, які 
могли б по-новому відкривати свій регіон для себе, мріяти і взаємодіяти».
У свою чергу, голова правління МБФ «Культурна столиця» Григорій Гельфер пе-
реконаний, що фестиваль сучасного мистецтва DniPRO GogolFest – це прекрасна 
можливість, щоб змінити уявлення жителів Дніпра про себе самих і своє місто: 
«Для того щоб фестиваль існував і далі, ми максимально включаємо місцевий кон-
текст, художників, культурних менеджерів. А все фінансування заходу здійснюєть-
ся без жодної копійки бюджетних коштів».

АНАСТАСІЯ ЄВДОКИМОВА ОЛЕКСАНДРА ТЕСЛЕНКО
Куратор освітньої програми 
DniPRO GogolFest «Гімназія»

Співзасновник кінокомпанії Contrabas, 
проектний менеджер DniPRO GogolFest
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Театральна програма
Організатори фестивалю обіцяють цікаву та насичену театральну програму. Її 
куратор Андрій Палатний вважає, що DniPRO GogolFest – це «спільний стрибок у 
мистецтво». На його думку, сучасний театр – різноманітний, і саме завдяки фести-
валям виникає можливість познайомитися з ним. Театральний куратор пообіцяв, 
що під час фестивалю мешканці та гості міста зможуть побачити українські та між-
народні театральні проєкти: «Ми хочемо розкрити Дніпро як місто перформатив-
них практик, де багато людей, які бажають представити свої проєкти. І ми будемо 
допомагати їм у цьому, порушувати соціальні питання, які є актуальними не тільки 
для Дніпра, але й для України та світу. Ми будемо використовувати нестандартні 
локації і таким чином створювати можливість прожити театральний досвід за ме-
жами класичного сприйняття театру». Мешканці та гості Дніпра також зможуть 
побачити вистави-колаборації з французьким, німецьким і литовським театрами.

Освітня програма
Освітня програма фестивалю має назву «Гімназія». Її куратор Анастасія Євдокимо-
ва розповідає: «Це програма не лише про Дніпро, вона pro misto і його сприйняття 
загалом, про філософію та мистецькі практики, про театр, музику, кіно, перфор-
манс, літературу, урбаністику. Серед форматів «Гімназії» – розмови про книжки, 
лекції, формати public talk і artistic talk, кейси для розвитку свого двору й культури в 
ньому, нічний «кіноклуб», site specific проєкти, зокрема спецпроєкт – інтерактивна 
екскурсія містом за романом Віктора Домонтовича “Без ґрунту”».

Спеціальна програма
У межах фестивалю 28 та 29 вересня відбудеться спеціальна програма, присвя-
чена українському кіно, –  «Сінематека від VGL сinema», у рамках якої на відвід-
увачів чекають кінопокази, творчі зустрічі з українськими кінематографістами, 
а також дискусії.
«Цього року ГОГОЛЬFEST вперше завітає до Дніпра. Це дуже важлива подія – на-
шому місту потрібно якомога більше культурних заходів, адже саме культура є 
серцем будь-якої нації. Журнал VGL сinema вже п’ять років допомагає розвивати 
українську кінокультуру, тож партнерство з ГОГОЛЬFEST стало для нас логічним 
кроком у цьому напрямку», – говорить директорка VGL сinema Галина Шкуренко. 
«В останні роки українська кінокультура дуже динамічно розвивається та є важ-
ливою складовою для кожного мешканця нашої країни. Тому спільно з DniPRO 
GogolFest ми вирішили зробити спеціальну програму «Сінематека від VGL сinema», 
щоб якомога більше гостей фестивалю мали змогу переглянути найкращі україн-
ські фільми та послухати виступи наших кінематографістів», – додає головна ре-
дакторка VGL сinema Вікторія Хотянова.

У межах «Сінематеки від VGL Cinema» буде показано істерн «Дике поле» режисе-
ра Ярослава Лодигіна. Стрічка знята за романом Сергія Жадана «Ворошиловград» 
та була представлена на міжнародних кінофестивалях у Амеріці та Таллінні. У 
2019 році фільм також став переможцем Третьої Національної кінопремії «Золота 
дзиґа» відразу в 5 номінаціях, серед яких за найкращу чоловічу роль та найкращу 
операторську роботу. Окрім цього, глядачі матимуть змогу побачити драму Марисі 
Нікітюк «Коли падають дерева». Ця повнометражна дебютна стрічка молодої ре-
жисерки була презентована на міжнародних кінофестивалях, зокрема на Берлінале 
та на Одеському міжнародному кінофестивалі, де завоювала приз за найкращу ак-
торську роботу в Національному конкурсі. Також буде представлено фільм-мюзикл 
«Гуцулка Ксеня» режисерки Олени Дем’яненко, що виборов Гран-прі японського 
кінофестивалю Mt.Fuji-Atami Film Festival.
Крім цього, на відвідувачів чекають творчі зустрічі з авторами стрічок та спеціальна 
подія «Герої нашого міста», у межах якої відбудуться зустрічі з кінематографіста-
ми, які народилися в Дніпрі, – засновником Kuksa Film Михайлом Куксою, режисе-
ром-аніматором Микитою Лиськовим.
Також у межах «Сінематеки від VGL сinema» відбудеться дискусія «Жанр філь-
му-концерту», участь у якій візьмуть творці стрічки «Розділові наживо» – режисер 
Вадим Ільков, оператор Олександр Течинський та продюсер Дар’я Басель.

Локації
DniPRO GogolFest триватиме упродовж 27-29 вересня 2019 року на кількох локаціях:
Площа Героїв Майдану (27 вересня) – відкриття фестивалю – грандіозне шоу 
PRO dniPRO від режисера Влада Троїцького.
Недобудована станція метро «Центральна» (28 вересня) – «ДніПРОметей повста-
лий» унікальний Site-specific проект світового масштабу. 
Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О. Макарова (28 вересня) – 
показ опери-реквієму «IYOV».
Основна локація DniPRO GogolFest  – кіностудія  Contrabas video production  та  
територія телеканалу «Дніпро Суспільне мовлення» (весь період з 27 по 29 верес-
ня) – зона найпершої телестудії Дніпра – територія колишнього 51 каналу. Саме 
звідси понад 60 років тому було запущено перше телемовлення в регіоні. Сьогодні 
територія телестудії – це 3-4 гектари з кінопавільйонами, алеями, адміністратив-
ними та промисловими будівлями, старим автобусом, закинутим басейном та ве-

ликим садом. На думку проєктної менеджерки DniPRO GogolFest 
Олександри Тесленко, територія телестудії стане «аномальною зо-
ною з високим рівнем творчості на квадратний метр, де постійно 
щось буде відбуватися під час фестивалю: художні виставки, вуличні 
перформанси, музичні виступи, театральні вистави, практичні й ме-
тафізичні освітні зустрічі, дискусії, майстер-класи, дитячі інтерак-
тивності. А вночі – андеграундні музично-мистецькі вечірки в най-
кращих традиціях ГОГОЛЬFEST». Contrabas video production стала 
також організаційним  партнером DniPRO GogolFest. 

Як потрапити на DniPRO GogolFest?
Відвідувачі зможуть придбати абонемент на всі дні або однора-
зовий квиток. Також доступні окремі квитки на спецподії (опе-
ра-реквієм «IYOV», перформанс на станції метро тощо).
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У 2019 році кінофестиваль «БРУКІВКА» триватиме 
5 днів.  Гості та учасники матимуть змогу безкоштовно 
завітати на всі його локації та заходи, серед яких – пока-
зи фільмів просто неба у середньовічній Старій фортеці 
та експериментальне світлове 3D-шоу на її баштах, ви-
ступи популярних музичних гуртів, зустрічі з діячами 
української кіноіндустрії у форматі «Жива бібліотека», 
воркшопи від режисерів, продюсерів, акторів та сце-
наристів, виставки робіт художників та фотографів, 
панельні дискусії та презентації, неформатні екскурсії 
по Старому місту, шоу роботів-трансформерів для ді-
тей, конкурс на кращий косплей героїв коміксів, кіно 
та аніме, червона доріжка у Фортеці та Міському палаці 
культури, фотозони та інтерактив на основних локаціях 
фестивалю. 
На фестиваль 2019 року подано майже 800 фільмів із
70 країн світу, з яких понад 120 робіт молодих режисе-
рів з України. До складу журі ввійшли продюсер Insight 
Media Володимир Філіппов, Голова асоціації кінокомі-
сій України Леонід Бицюра, сценарист та продюсер Во-
лодимир Нагорний, продюсер зі США Ніка Фінч, члени 
Української Кіноакадемії Денис Буданов та Олександр 
Гусєв, засновники кінофестивальної дистриб’юторської 
компанії «Letter To Fest» Марина і Оксана Артеменко, 
мультиплікатор Тетяна Ясінчук, блогери Тайлер Андер-
сон та Віталій Гордієнко. Цього року призовий фонд 
конкурсної програми кінофестивалю становить понад 
50 тисяч гривень.

ГОСТІ ІІІ МІЖНАРОДНОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ «БРУКІВКА»
Щороку команда Міжнародного кінофестивалю «БРУКІВ-
КА» намагається долучати в члени журі якомога більше 
цікавих діячів кінематографа України. Це режисери, про-
дюсери, сценаристи, актори, журналісти, кінокритики, ор-
ганізатори фестивалів і популярні блогери. На ІІІ Міжна-

III МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ «БРУКІВКА» В КАМ’ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ
МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ 

«БРУКІВКА» – НЕЗАЛЕЖНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО 

ТА МІЖНАРОДНОГО КІНО, ЯКИЙ 
ЩОРОКУ ПРОХОДИТЬ У КАМ’ЯНЦІ-

ПОДІЛЬСЬКОМУ. У 2017 РОЦІ ЗАХІД 
СТАРТУВАВ ЯК ЛОКАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 

ДЛЯ ПІДТРИМКИ МОЛОДИХ КРЕАТОРІВ 
З ПОДІЛЛЯ. ЗА 3 РОКИ ВІН ПЕРЕРІС У 

ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ КІНОФЕСТИВАЛІВ 
ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ, НА ЯКИЙ З 2018 ПО 

2019 РІК НАДІСЛАНО ПОНАД 
4 000 РОБІТ З 122 КРАЇН СВІТУ. 

КІНОСТРІЧКИ НАДХОДИЛИ З ПІВНІЧНОЇ 
ТА ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ, ЄВРОПИ, АЗІЇ, 

АВСТРАЛІЇ ТА НАВІТЬ АФРИКИ. 
ФЕСТИВАЛЬ Є НЕКОМЕРЦІЙНИМ І 

ВСІ ОХОЧІ МОЖУТЬ БЕЗКОШТОВНО 
ВІДВІДАТИ ПОКАЗИ КОНКУРСНОЇ 
ТА ПОЗАКОНКУРСНОЇ ПРОГРАМ, 
ВОРКШОПИ, ЛЕКЦІЇ, ЗУСТРІЧІ З 
РЕЖИСЕРАМИ, ПРОДЮСЕРАМИ, 
СЦЕНАРИСТАМИ ТА АКТОРАМИ 

УКРАЇНСЬКОГО КІНО. 

родний кінофестиваль «БРУКІВКА» завітає режисер та актор 
Ахтем Сеітаблаєв, режисер та художній керівник театру «Ма-
ски-шоу» Георгій Делієв,  український драматург та режисер 
Олександр Денисенко, сценаристи «Забороненого» Артемій 
Кірсанов та Сергій Дзюба, актори Остап Ступка, Катерина 
Молчанова, Лариса Руснак, Юрій Дяк, Олег Волощенко та 
велика кількість молодих режисерів нової української хвилі.

ФІЛЬМИ КІНОФЕСТИВАЛЮ «БРУКІВКА»
Відкриватиме документальну програму стрічка американ-
ського режисера Філіпа Родрігеза «Підйом та падіння корич-
невого Буффало», продюсером якої є лауреат премії «Оскар» 
Бенісіо дель Торо. Також у програмі міжнародних докумен-
тальних фільмів є стрічка режисера з Нью-Джерсі Матея 
Силецького «Баба бабі сказала» про маловідому історію укра-
їнських дітей, вирваних зі своїх домівок у розбігу між нацист-
ським та радянським фронтами у Другій світовій війні, нова 
робота Мар’яни Яворської «Жінки ГУЛАГу», яка номінувала-
ся на премію «Оскар» у 2019 році, фільм французьких режи-
серів Семмі Госсенніра та Олександра Брехера «Повідомлен-
ня в пляшці» про вчителя з міста Яунде, який за допомогою 
музики зацікавлює дітей у лісах Пігмея до навчання в школі. З 
української документалістики можна буде переглянути «Лю-
дину з табуретом» Ярослава Попова про життя українського 
режисера Леоніда Кантера, «Першу сотню» Ярослава Пілун-
ського, «Погляд з інвалідного візка» Олега Павлюченкова та 
«Харківський голокост» Антона Галушки-Адайкіна.
Національну повнометражну програму відкриватиме стрічка 
режисера Олександра Денисенка «Тарас. Повернення», яка 
розповідає про період заслання Тараса Шевченка у Казах-
стані. У суботу, 14 вересня, відбудеться спеціальний показ 
фільму «Заборонений». Це художній повнометражний фільм, 
біографічна драма, метафорична історія про трагічну й загад-
кову смерть найпотужнішого поета-шістдесятника, право-
захисника, героя України Василя Семеновича Стуса та його 

боротьбу із системою. Події фільму розгортаються під час останньої спроби КДБ 
спокусити поета химерною «свободою».
Під час творчої зустрічі з Георгієм Делієвим відбудеться презентація стрічки «Одеський 
підкидьок». За сюжетом, ексцентричний і бездітний одеський художник сер Пінхус, 
який мріє про онуків, вирішує для початку усиновити дорослого сина. І знаходить на 
цю роль Аркашу, 50-тирічного бовдура, який звільнився з колонії і працює в будинку 
малятка кочегаром. Це класична комедія положень і одночасно комедія персонажів, 
весела й трохи сумна історія про Одесу й одеситів, таких різних, але в чомусь схожих.
У рамках національної програми в категорії «Повний метр» покажуть містично-фі-
лософський трилер з елементами драми й детективу «13 автобус». За сценарієм, 

розмова з Жінкою, яка чекає на зупинці неіснуючого тринадцятого автобуса, стає 
поворотним моментом у житті всіх її співрозмовників. У тій самій категорії буде 
продемонстровано стрічку Андрія Іванюка «Східняк», яка вразила глядачів на 
ОМКФ.  У головних ролях Богдан Бенюк та Анатолій Максимюк, які їздять ма-
шиною-що-на-ладан-дихає в зоні АТО між лінією фронту та прифронтовими 
селами. Атмосфера напруги твориться саме напругою акторів, що часом з куле-
метною швидкістю випльовують із себе слова, перебуваючи в постійно нерво-
вому стані – чи вони сваряться, чи тішаться. Для дітей та дорослих в п'ятницю, 
13 вересня, відбудеться показ стрічки «Бобот та енергія Всесвіту» — українського 
сімейного фантастичного фільму, знятого Максимом Ксєндою. Фільм розповідає 
про 12-річного мрійника, який опиняється в центрі протистояння двох позазем-
них сил.
До міжнародної програми ввійшло три повнометражних дебюти режисерів зі 
США – «Бананова шкірка» режисера Бенджаміна Касулке, «Витрачені марно го-
дини» режисера Пітера Махаффі, «Артик» режисера Тома Ботчія та фільм «Непо-
вноліття» режисера Уліссе Лендаро з Італії.
Короткометражна програма складається з 9 фільмів з Італії, Чорногорії, Болгарії, Ту-
реччини, Бразилії, Ізраїлю, Польщі, Словаччини та Німеччини та 35 фільмів з України.

НІЧ ФІЛЬМІВ ЖАХІВ У СТАРІЙ ФОРТЕЦІ
Щороку кінофестиваль відкриває нові локації для глядачів. Цього 
року на кінофестивалі їх буде аж п’ять. Одна з основних – Стара 
фортеця, де в п'ятницю, 13 вересня, відбудеться офіційне відкрит-
тя ІІІ Міжнародного кінофестивалю «БРУКІВКА».
На червоній доріжці у Фортеці будуть присутні відомі режисери, ак-
тори та діячі українського кінематографа. По закінченню червоної 
доріжки відбудеться виступ відомих українських музичних гуртів 
та конкурс на найкращий кавер до відомого саундтреку фільму.
Після офіційного відкриття в Новій Східній башті Старої фортеці 
планується велика кількість ексклюзивних презентацій та зустрі-
чей у форматі «Жива бібліотека».
Вечір кіно в Старій фортеці розпочнеться з художньої стрічки 
Дзена Євцигнейкіна «Смачного», створеної за підтримки Мініс-

терства інформаційної політики України. Німецький режисер Олівер Мор пред-
ставить свій новий фільм «Бензин», у якому знялася відома українська акторка 
Катерина Молчанова.
У рамках показів усі матимуть можливість переглянути найкращі короткометражні 
фільми жахів національної та міжнародної конкурсної програм. Опівночі організатори 
фестивалю представлять першу частину антології фільмів жахів про Кам’янець-По-
дільський "The CERVIDAE".
О 22:00 на Кармалюковій башті відбудеться грандіозне театралізоване світло-
ве 3D-шоу «Хроновояжер Леварій і проклята Аурінія» за участю театру «Лінк» 
та вогняного шоу. Над проектом працюють професійний віджей України Юрій 

Гурін, актор театру та кіно Валерій Свереда, режисер Андрій Заєць та Кам’я-
нець-Подільський театр «Лінк». Вистава буде експериментальним поєднанням та 
взаємодією героїв 3D-проекцїї із живими акторами.

BRUKIVKA’S COSPLAY BATLE ТА «ШОУ РОБОТІВ» 
Минулого року на Міжнародному кінофестивалі «Бруківка» як експеримент був 
започаткований конкурс косплеєрів, який пройшов достатньо успішно, про що 
свідчила повна зала глядачів та неймовірні учасники. Нагороджені були учасники 
за найкращі костюми, за найкращий оригінальний костюм та навіть за найкращий 
український костюм. Цього року конкурс буде ще масштабнішим. Досвідчені та 
нові учасники спробують себе у Brukivka’s Cosplay Batle.  Костюми повинні відпо-
відати образам конкретних персонажів із фільмів, серіалів, мультфільмів, аніме, 
книг, п’єс та відеоігор, для решти випадків передбачена категорія «Оригінальний 
костюм».
Видовищності кінофестивалю додасть «Шоу роботів», яке буде цікавим і для дітей, 
і для дорослих. Мегатрон, Оптімус Прайм та Бамблбі змагатимуться між собою на 
вулицях Кам'янця-Подільського. Костюми роботів створює компанія Any Robots, 
яка виготовляє їх уже протягом 4 років для зустрічей, косплею та відеозйомок.
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ZAPASKA
Всесвітньо відомий гурт ZAPASKА виступить 15 вересня о 19:00 на закритті 
ІІІ Міжнародного кінофестивалю «БРУКІВКА». ZAPASKA — музичний дует родом 
з Кам'янця-Подільського, що виконує альтернативну поп-музику та інді-поп. Дует 
має чималу популярність по всій країні та за її межами. Гурт утворили в грудні 
2009-го Павло Нечитайло, фронтмен рок-гурту «Пропала грамота», та Яна Шпа-
чинська, вокалістка й очільниця гурту «ЧЕЧЕ».
Композиції ZAPASKA створюють у режимі Live-looping — за допомогою зациклю-
вання та міксування музичних фраз. Так, слухаючи їх, ви почуєте щільне, насичене 
музичне полотно зі звуків традиційних музичних інструментів (гітари, дворяд-
ного баяна «Калінка», рабаби, калімби, усних гармонік, дудука та ін.), вокалізмів, 
драм-машини та ефекторних процесорів.
Британське видання Overblown назвало альбом гурту ZAPASKA найкращим релі-
зом 2016 року на пострадянському просторі. У 2017 році кліп цього гурту переміг 
на міжнародному фестивалі анімації Anibar у Косово, отримавши  Гран-прі в номі-
нації «музичне відео».

ВОРКШОПИ Й ЗУСТРІЧІ
Уже традицією є організовувати на кінофестивалі воркшопи, лекції та зустрічі з 
відомими представниками української кіноіндустрії. Також будуть представлені 
кінороботи, які вже відомі глядачам, та ті, які лише мають виходити в прокат. Ре-
жисер Ахтем Сеітаблаєв, актор Володимир Волощенко та дизайнер Антоніна Бе-
лінська розкажуть про роботу над художнім фільмом «Захар Беркут».  Команда 
нового українського серіалу «Абсолютно брехлива історія» презентує ексклюзив-
ний матеріал, також відбудеться зустріч з головними акторами проекту. Над серіа-
лом працює потужна команда українських фахівців. У ефір він вийде на телеканалі 
ICTV у 2020 році. Режисери Володимир Нагорний та Георгій Делієв презентують 
матеріали нового комедійного фільму «БанДіти». VJ та дизайнер Юрій Гурін про-
читає лекцію «3D-mapping та візуалізація  як новий вид сучасного мистецтва», а 
для дітей та дорослих відбудеться пластиліновий майстер-клас з ілюстрації «Я і 
моя уява» від мультиплікатора Тетяни Ясінчук. Фанати косплею зможуть відвідати 
лекцію з крафту «Технології виготовлення складних костюмів для бізнесу та кіно» 
від засновників компанії Any Robots. У неділю, 15 вересня, відбудеться панельна 
дискусія «Українське кіно. Тренди, перспективи, бокс-офіси та критика».

«ОДНОГО РАЗУ В МІСТІ НА КАМЕНІ»
Фільмом-закриттям ІІІ Міжнародного кінофестивалю «БРУКІВКА» стане україн-
ський пригодницький вестерн «Одного разу в місті на камені». У фільмі розповіда-
ється про пригоди ветерана АТО з Донбасу з позивним «Одинак», який, втративши 
на війні рідний дім та кохану людину, приїхав до Кам’янця-Подільського в пошуках 
нового життя, пройдисвіта Дениса, який мріє невпинно про місце під сонцем, та 
голову місцевого бандитського угруповання Сашка, який прагне реалізувати свою 
«Українську мрію». 
Режисером стрічки є організатор кінофестивалю Андрій Заєць, для якого це буде 
повнометражний дебют в ігровому кіно, до того ж тут він є оператором, сценари-
стом, монтажером, звукорежисером та автором кількох саундтреків. Виробництво 
фільму почалось у 2016 році, матеріал було знято на аматорську відеокамеру без 
бюджету та професійних акторів.

У проекті було задіяно понад 150 кам’янчан, серед яких актори місцевих театрів 
«Тандем» та «Лінк», учасники музичних гуртів та команд КВН, хореографи, худож-
ники та всі, кому подобається сучасне експериментальне кіно. Цікавим фактом є 
те, що під час роботи над фільмом сценарій писався поступово і ніхто не знав, чим 
усе закінчиться. Головні ролі виконали Карапет Баджаксузян, Денис Чорний, Олек-
сандр Левчук, Данило Колісник, Максим Коваль, Анастасія Введенська, Анастасія 
Дзюбінська, Георгій Торяник, Андрій Гончаров, Євгеній Пазюк, Валерій Свереда, 
Володимир Черняк та інші.
Саундтрек стрічки складається з треків місцевих гуртів, таких як ZAPASKA, ZIQ, 
«Театр НО», Street Fames, BEKINGEM, «Експансія», «Пропала грамота» та «Своє-
рідне». Усього під час виробництва фільму «Одного разу в місті на камені» було 
відзнято понад 40 годин матеріалу, а чорновий монтаж мав понад 200 хвилин.
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БОКС-ОФІС УКРАЇНСЬКОГО КІНО: 
СТРІМКИЙ РИВОК ОСТАННІХ П’ЯТИ РОКІВ
Українське кіно стрімко розвивається, завойовує свого глядача й, хоч і рідко, але все 
ж таки вже стає справжнім бізнесом: самоокупним та прибутковим. Щоправда, при-
буткові стрічки, які повністю окупилися в прокаті й принесли своїм творцям гроші, 
можна поки що перелічити на пальцях однієї руки. Але беззаперечно радує той факт, 
що такі фільми з’явилися. Це поки що поодинокі винятки із загального правила, яке 
довгі роки й навіть десятиріччя стверджувало, що українське кіно як бізнес у принци-
пі неможливе: воно, мовляв, нізащо не виживе без державної підтримки та дотацій. 
Частково з цим твердженням можна сміливо погоджуватись і зараз: без державної 
підтримки такого українського кіно, яке є зараз, не було б – як з кількісного, так і з 
якісного погляду. Але, з іншого боку, українські кінематографісти довели: українське 
кіно як бізнес цілком можливе, інколи навіть без державних грошей і протекцій. У 
цій статті ми зробимо спробу проаналізувати той шлях, який пройшов український 
кінематограф за останнє десятиріччя, шлях, по суті, від статистичної похибки в за-
гальному кінотеатральному бокс-офісі до цілком серйозних та потужних показників.
Якщо оглянутися на десять років назад, то стане очевидним, що ні про яку кіноінду-
стрію в Україні говорити в той час у принципі не доводилось. Формування сучасної 
моделі українського кінематографа відбувається на межі 2000-х років. З 2003 року в 
Україні діє загальнодержавна програма розвитку кіноіндустрії, метою якої є створен-
ня належних умов для розвитку кінематографа України. Після 2004 року було знято 
кілька фільмів про Помаранчеву революцію, зокрема: «Помаранчеве небо» Олек-
сандра Кірієнка, «Прорвемось» Івана Кравчишина, «Оранжлав» Алана Бадоєва. У 
2008 році «Ялта-Фільм» випускає стрічку «Сафо. Кохання без меж», яка надовго за-
кріпилася в званні «найкасовішого фільму українського виробництва». Вона зібрала 
майже $1 млн у кінотеатрах України й приблизно $220 тис. – у Росії. При цьому наз-
вати її суто «українською» навряд чи можна, адже вона була знята британським режи-
сером Робертом Кромбі сумісно з його компанією Crombie Film. Проте, українському 
кінематографу вже було чим пишатися.
До 2013 року в українському прокаті фільмів локального виробництва було надзви-
чайно мало. Наприклад, якщо говорити про фільми, до створення яких мали стосу-
нок українські компанії, ледве не єдиною помітною подією в національному прокаті 
у 2009 році був вихід на широкі екрани комедії  «Кохання у великому місті» спільного 
виробництва української студії «Квартал 95» і російської «Леополіс». Стрічка зібрала 
в Україні $2,38 млн, у Росії – понад $9 млн. Драма Кіри Муратової «Мелодія для шар-
манки», що також вийшла на кіноекрани того року, була скоріше подією фестиваль-
ною, а не прокатною. Наступний, 2010 рік, також запам’ятався гарними кінозборами 
другої частини «кварталівської» комедії «Кохання у великому місті» (майже $2,6 млн 

Ми розуміємо, що показники бокс-офісу українських релізів без прив’язки до за-
гального бокс-офісу країни не дають повної картини щодо того, як саме «почуває 
себе» українське кіно в локальному прокаті. І якщо ще п’ять років тому частка збо-
рів українського кіно в Україні коливалася на рівні плюс-мінус 1% і була чи не най-
меншою у Європі, то за результатами минулого року Україна за цим показником 
обійшла загалом 12 європейських країн (зокрема, Австрію, Угорщину, Болгарію, 
Грецію, Словаччину, Португалію, Румунію тощо) і перевищила 8%. Сам же україн-
ський бокс-офіс виріс за минулі п’ять років у два з половиною рази: з 914 млн грн у 
2014 році до більш ніж 2,4 млрд грн – у 2018-му.
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2,205.70

2,414.50

Ну і наостанок наводимо таблицю, де ми зібрали всю наявну інформацію щодо 
зборів та відвідуваності українських релізів. На жаль, досить значна частка укра-
їнських продюсерів та дистриб’юторів зволіла не розголошувати результатів про-
кату своїх стрічок. Знову ж, на жаль, за відсутності системи єдиного електрон-
ного квитка їм це цілком вдається, тож про результати прокату тих чи інших ре-
лізів ми можемо тільки здогадуватись (проте, як показує практика, якщо ре-
зультати вирішено не розголошувати, то вихвалятия там особливо немає чим).

Українські релізи 2014 року в національному прокаті Українські релізи 2017 року в національному прокаті

Дата прем’єри Фільм
Кількість прода-

них квитків 
Загальна каса, грн Дата прем’єри Фільм

Кількість прода-
них квитків 

Загальна каса, грн

12.11.2014 Поводир 358 654 14 037 820 07.12.2017 Кіборги 325 367 23 197 509

03.04.2014 Синевир 29 310 1 700 000 31.08.2017
DZIDZIO Кон-

трабас
310 899 22 143 200

18.12.2014 Бабай 41 807 1 482 816 12.10.2017 Сторожова застава 274 489 19 044 456

04.09.2014 Самотній за кон-
трактом 23 871 963 803 02.03.2017 Інфоголік 70 498 5 082 085

27.03.2014 Трубач 12 502 358 049 24.08.2017 Червоний 46 392 3 049 324

11.09.2014 Плем’я 9 222 378 167 14.09.2017 IZI / Easy 19242 1 343 205

24.07.2014 Майдан 8 550 327 110 16.11.2017 Межа (Ciara) 15 986 1 259 484

23.01.2014 Креденс 786 47 442 26.10.2017 Мир Вашому дому! 12784 911 611

20.03.2014 Зелена кофта 366 14 654 28.09.2017 Припутні 5 564 770 615

20.03.2014 Київський торт н/д н/д 18.05.2017 Чужа молитва 9 490 629 862

10.04.2014 Ти мене любиш? н/д н/д 26.01.2017 Правило бою н/д н/д

25.09.2014 Такі красиві люди н/д н/д 02.02.2017 Рідні н/д н/д

30.10.2014 F 63.9 Хвороба 
кохання н/д н/д 16.03.2017 Українська нова 

хвиля 2016+ н/д н/д

Українські релізи 2015 року в національному прокаті 13.04.2017 Jamala.UA н/д н/д

Дата прем’єри Фільм Кількість про-
даних квитків Загальна каса, грн 01.06.2017 Час хризантем н/д н/д

01.01.2015 8 нових побачень 525 147 26 338 621 31.08.2017 Рівень чорного н/д н/д

02.04.2015 Незламна 276 373 14 020 092 05.10.2017 Іній (Frost) н/д н/д

26.02.2015 OE. 20 LIVE IN 
KYIV 20 306 1 095 913 26.10.2017 Школа №3 н/д н/д

24.09.2015 Брати. Остання 
сповідь 7 000 334 387 26.10.2017 Smile, Ukrainian! 

Дубль №3 н/д н/д

26.02.2015 Люби мене 6 779 219 788 09.11.2017 Стрімголов 
(Fallling) н/д н/д

01.10.2015 Загублене місто 4 962 189 492 09.11.2017 Будинок «Слово» н/д н/д

31.01.2015 Добровольці 
Божої чоти н/д  100 000 Українські релізи 2018 року в національному прокаті

05.03.2015 Побачення 
наосліп н/д  70 000 Дата прем’єри Фільм Кількість про-

даних квитків Загальна каса, грн

03.12.2015 По той бік 1 279 57 746 27.12.2018 Я, ти, він, вона  798 614 71 039 476

16.04.2015 Моя русалка, моя 
Лореляй 1 188 51 660 04.10.2018 Скажене весілля 657 564 54 910 768

29.01.2015 Українська нова 
хвиля 646 22 960 07.03.2018

Викрадена 
принцеса: Руслан і 

Людмила 
492 638 36 115 670

07.05.2015 Це я н/д 22 000 20.12.2018
Секс і нічого осо-

бистого 
278 127 25 228 558

26.03.2015 Все палає 353 16 070 25.10.2018
DZIDZIO Перший 

раз 
273 224 22 272 979

16.06.2015 Місцеві 480 15 200 01.01.2018 Свінгери 276 805 22 166 163

28.05.2015 Великі короткі 
метри 258 9 075 13.12.2018

Пригоди S Ми-
колая 

114 353 8 863 361

21.11.2015 Музей 
«Революція» 107 5 695 06.09.2018

Таємний щоденник 
Симона Петлюри 

33 055 2 469 045

15.01.2015 Чарівні історії: 
Еліксир добра н/д н/д 01.03.2018 Сотка 31 098 2 439 802

22.01.2015 Сильніше ніж 
зброя н/д н/д 08.11.2018 Дике поле 26 487 2 246 342

26.02.2015 Молоде українське 
кіно Альманах №1 н/д н/д 11.10.2018

Позивний 
«Бандерас»

25 810 1 993 703

05.03.2015 Молоде українське 
кіно Альманах №2 н/д н/д 18.10.2018 Донбас 23 511 1 915 799

12.03.2015 Експедиція н/д н/д 29.03.2018 Легенда Карпат 19 333 1 557 809

12.03.2015 Кобзар н/д н/д 30.08.2018
Бобот та енергія 

Всесвіту 
19 028 1 405 084

в Україні і ще $10,2 млн – у Росії) та фільмом «Щастя моє» Сергія Лозниці, який став 
першою кінострічкою, представленою на Каннському кінофестивалі від України (втім, 
виробництвом займалися компанії не лише з України, а й з Німеччини і Нідерландів). У 
2011 р. в українському прокаті відбулася лише одна прем'єра локального виробництва – 
романтична комедія «Люблю і крапка» Валерія Ямбурського (касові збори становили $39 
тис.), а також дві прем'єри фільмів, у виробництві яких брала участь українська сторона 
– драма «В суботу» (Німеччина, Росія, Україна) Олександра Міндадзе та комедія «Служ-
бовий роман. Наш час» режисера Саріка Андреасяна (знову ж копродукція «Кварталу 
95» і російського «Леополісу»).
У 2012 році в прокат вийшли чотири фільми українського виробництва й ще чотири, 
у створенні яких брали участь українські компанії. Йдеться про такі проєкти, як при-
годницька військова драма «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» Михайла Іллєнка (збори 
$200 тис.), комедія у форматі 3D «Ржевський проти Наполеона» спільного виробництва 
української студії «Квартал 95» і російської «Леополіс» (бокс-офіс $2,5 млн), ще одна ро-
сійсько-українська комедія «8 перших побачень» (збори $2,1 млн), кіноальманах «Зако-
хані в Київ», військова драма «4 дні в травні» спільного виробництва Німеччини, Росії та 
України, українсько-французька драма «Земля забуття» (Lа terre outragee), драма «Дім з 
башточкою» Єви Нейман, кінокартина Олександра Шапіро «Апартаменти» і кіноальма-
нах «Україно, гудбай».
У 2013 році в прокат вийшло 12 українських стрічок та ще дві збірки короткометражних 
фільмів. Наводити назви абсолютно всіх українських релізів того року ми не будемо (для 
більшості з них навіть немає інформації щодо касових зборів). Зазначимо лише, що най-
більшу касу того року в українських кінотеатрах зібрали такі стрічки локального вироб-
ництва, як «Тіні незабутих предків» Любомира Левицького ($643 тис.), «Полярний рейс» 
Сергія Чекалова (майже $167 тис.) та ще одна стрічка Левицького – «Ломбард» ($58 тис.). 
При цьому касові збори проектів українського виробництво становили за звітний період 
$1,4 млн, або 1,3% від сумарного бокс-офісу країни.
Останню п’ятирічку ми проаналізуємо більш детально: і стрічок українського вироб-
ництва в прокат стало виходити більше, і їхні бокс-офіси щоразу стали встановлюва-
ти все нові та нові рекорди. Якщо говорити суто про кількість українських релізів, то у 
2014 році їх було 13, у 2015-му – 29, у 2016-му – 27, у 2017-му – 21, а у 2018-му – уже 34. 
З іншого ж боку, кількість далеко не завжди означає якість. У контексті цього матеріалу 
під поняттям якості ми не говоримо про фестивальні успіхи українсько кіно (які, без-
умовно, є), а аналізуємо лише касові збори. Тож, якщо українські релізи, що вийшли в 
прокат у 2014 році, сумарно зібрали майже 19,3 млн грн, то бокс-офіс українських релізів 
2018 року сягнув майже 257 млн грн.
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Українські релізи 2015 року в національному прокаті Українські релізи 2018 року в національному прокаті

Дата прем’єри Фільм
Кількість прода-

них квитків 
Загальна каса, грн Дата прем’єри Фільм

Кількість прода-
них квитків 

Загальна каса, грн

02.04.2015 Молоде українське 
кіно Альманах №3 н/д н/д 26.07.2018 Брама 15 034 1 164 069

16.04.2015 Смертельно 
живий н/д н/д 27.09.2018 Шляхетні во-

лоцюги 11 072 928 964

06.05.2015 Молоде українське 
кіно Альманах №4 н/д н/д 08.02.2018 Міф н/д 626 000

10.09.2015
Олександр До-

вженко: Одеський 
світанок

н/д н/д 25.10.2018 Чорний козак 7 562 583 097

29.10.2015 Гетьман н/д н/д 13.09.2018 Коли падають 
дерева 4 936 404 322

12.11.2015 Пісня пісень н/д н/д 19.04.2018 5 терапія 1 573 138 767

27.11.2015 Жучок н/д н/д 26.04.2018 Зрадник н/д 34 412

Українські релізи 2016 року в національному прокаті 19.04.2018 Січень-Березень н/д 12 025

Дата прем’єри Фільм Кількість про-
даних квитків Загальна каса, грн 22.03.2018 Ржака н/д н/д

03.03.2016 8 кращих по-
бачень 530 006 34 463 334 25.01.2018 Казка про гроші н/д н/д

29.12.2016 Слуга народу 2 339 555 23 794 513 12.04.2018 Тримай біля серця н/д н/д

13.10.2016 Микита 
Кожум’яка 203 036 11 273 212 03.05.2018 Посттравматична 

рапсодія н/д н/д

31.03.2016 #SELFIEPARTY 75 493 4 567 210 10.05.2018 Одеський 
підкидьок н/д н/д

10.11.2016 Гніздо горлиці 24 487 1 369 027 17.05.2018 Серце мами Гон-
гадзе н/д н/д

24.11.2016 Жива н/д  2 000 000 16.08.2018 Гірська жінка: На 
війні н/д н/д

10.03.2016 Ніч святого Вален-
тина 15 971 1 035 954 13.09.2018 Місто, в якому не 

ходять гроші н/д н/д

31.12.2015 Тепер я буду лю-
бити тебе 12 530 782 184 20.09.2018 Герой мого часу н/д н/д

08.12.2016 Моя бабуся Фані 
Каплан 8 725 557 151 04.10.2018 Лиса гора н/д н/д

27.10.2016 Чунгул 3 796 223 289 22.11.2018 Король Данило н/д н/д

01.12.2016 Лобановський на-
завжди 2 639 173 819 22.11.2018

2020. Безлюдна 
країна 

н/д н/д

2009 р.
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21.01.2016 Українська нова 
хвиля 4 н/д н/д

04.02.2016 Captum (лат.По-
лон) н/д н/д

11.02.2016 Любов. Live н/д н/д

25.02.2016 Бранці н/д н/д

25.02.2016 Політ золотої 
мушки н/д н/д

10.03.2016 Справжня Русь н/д н/д

17.03.2016 Крим, як це було н/д н/д

21.04.2016 Я з тобою н/д н/д

01.09.2016 Український ек-
сперимент н/д н/д

29.09.2016 Жива ватра н/д н/д

06.10.2016 Осінні спогади н/д н/д

03.11.2016 Спадок нації н/д н/д

17.11.2016 Виграти все н/д н/д

24.11.2016 Конкурсант. Смер-
тоносне шоу н/д н/д

01.12.2016 Бременські розби-
шаки н/д н/д

01.12.2016 Вісім н/д н/д

Бюджетна підтримка кіногалузі (через Держкіно), млн грн

Автор: Артем Вакалюк, заступник головного редактора Media Business Reports
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UKRAINIAN CINEMA BOX-OFFICE: 
THE FAST TRACK BREAK IN LAST FIVE YEARS
Ukrainian cinema is developing, gaining its audience, and although yet rarely, but still it 
becomes a real business: self-sustaining and profitable. However, the films, that have 
completely paid off in cinemas and brought their creators money, can still be counted on 
the fingers of one hand. But we are undoubtedly pleased that such films already exist. These 
are, by far, the exceptions to the general rule, which for many years and decades has stated 
that Ukrainian cinema as business is impossible: they say, there is no opportunity to survive 
without state support and subsidies. In part, this statement can be safely accepted even now: 
without state support Ukrainian cinema, as it is now, would not exist.
But on the other hand, Ukrainian filmmakers have proved that Ukrainian cinema as 
business is quite possible, sometimes even without state money and support. In this article, 
we will attempt to analyze the path that Ukrainian cinema has undergone over the last 
decade, the path, essentially, from a statistical error in the general cinema box-office to 
quite serious and powerful indicators.
If you look back ten years ago, it will become apparent that no one was talking about 
Ukrainian cinema as about industry at all. The formation of the contemporary model of 
Ukrainian cinema is going on at the turn of the 2000s. Since 2003, a nationwide program 
for the development of the film industry has been operating in Ukraine, the purpose of 
which is to create the right conditions for the development of cinema in the country. After 
2004, several films about the Orange Revolution were created, including: "The Orange Sky" 
by Alexander Kiriyenko, "We Shall Break Through" by Ivan Kravchyshyn, "OrAngeLove" by 
Alan Badoev. In 2008, Yalta-Film releases feature drama "Sappho"(Summer Love), which 
has long been entrenched in the title of "the highest-grossing Ukrainian film". The film has 
raised about $1 million in cinemas in Ukraine and about $220,000 in Russia. However, it 
is hardly possible to call it purely "Ukrainian", as it was directed by British director Robert 
Crombie with support of his company Crombie Film. But still, Ukrainian cinematography 
had something to be proud of.
Until 2013, locally produced films in the Ukrainian box-office could be counted on the 
fingers on one hand. For example, almost the only notable event in the national box-office 
in 2009 from the point of view of films that Ukrainian companies were involved in, was the 
appearance on the wide screens of the comedy "Love in the Big City" jointly produced by the 
Ukrainian company Studio Kvartal 95 and Russian Leopolis. The film has raised $2.38 million 
in Ukraine, more than $9 million in Russia. Kira Muratova's drama "Melody for a Street 
Organ", which also appeared in cinemas that year, was more of a festival event. The next year, 

2010, was also remembered for good earnings in cinemas of the second part of the comedy 
"Love in the Big City" by Studio Kvartal 95 (almost $2.6 million in Ukraine and another $10.2 
million in Russia), and the movie "My Joy" by Sergey Loznitsa, which became the first film 
presented at the Cannes Film Festival from Ukraine (however, production was made not 
only by companies from Ukraine but also from Germany and the Netherlands). In 2011, 
there was only one local premiere at the Ukrainian box office — the romantic comedy "Love. 
Full Stop" by Valeriy Yambursky (box-office amounted to $39,000), as well as two premieres 
of films co-produced by the Ukrainian side —drama "Innocent Saturday" (Germany, Russia, 
Ukraine) by Alexander Mindadze and comedy "Office Romance. Our Time” directed by 
Sarik Andreasyan (again, a co-production of Kvartal 95 and Russian Leopolis).
In 2012, four films of Ukrainian production and four more co-produced by Ukrainian 
filmmakers were released. These include projects such as adventurous military drama 
"Firecrosser" by Mykhailo Illienko ($200,000 box-office), 3D format comedy "Rzhevskiy vs. 
Napoleon" co-produced by Ukrainian Studio Kvartal 95  and Russian Leopolis (box-office 
$2.5 million), another Russian-Ukrainian comedy "8 First Dates" ($2.1 million box-office), 
almanac "Lovers in Kiev", military drama "4 Days in May" co-produced by Germany, Russia 
and Ukraine, Ukrainian-French drama "La Terre outragee", Eva Neumann's drama "House 
with a Turret", Alexander Shapiro`s film "Apartments" and the almanac "Ukraine, Goodbye".
In 2013, 12 Ukrainian films and two other sets of short films were released. We will not specify 
the titles of absolutely all Ukrainian releases that year (most of them did not even disclose 
box-office information). Let us note that the largest box-office of that year in Ukrainian 
cinemas got such films of local production as "Unforgotten Shadows" by Lubomyr Levytskyi 
($643,000), "Polar Flight" by Sergey Chekalov (almost $167,000) and another film by 
Levytskyi "Lombard" ($58,000). At the same time, box-office of Ukraine-produced projects 
amounted to $1.4 million or 1.3% of the country's total box-office during the reporting period.
The last five years we will analyze more in more details: the amount of films of the Ukrainian 
production has increased and their box-offices started to set more and more records. 
Speaking purely about the number of Ukrainian releases, in 2014 there were 13, in 2015 
- 29, in 2016 - 27, in 2017 - 21, while in 2018 - 34. On the other hand, quantity does not 
always mean quality. In the context of this material, under the notion of quality, we are not 
talking about the festival successes of Ukrainian films (which are definitely present), but we 
are talking exclusively about box-offices. So, if in 2014 Ukrainian films have grossed about 
19.3 million UAH in total, then in 2018 this amount has reached almost 257 million UAH.

We understand that the indices of Ukrainian releases box-office without reference to the 
country's general box-office do not give a complete picture of how Ukrainian movies "feel" 
in local box-office.  Five years ago, the share of Ukrainian releases in Ukrainian cinemas 
fluctuated at 1% and was almost the lowest in Europe. By the last year, Ukraine has headed 
off 12 European countries (including Austria, Hungary, Bulgaria, Greece, Slovakia, 
Portugal, Romania, etc.) and its locally produced releases share exceeded 8% of the total 
country box-office. The Ukrainian box-office itself has grown two and a half times over the 
past five years, from 914 million UAH in 2014 to over 2.4 billion UAH in 2018.

Local box-office of Ukrainian releases, million UAH
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Finally, we provide a table where we have gathered all the available information on 
the box-offices and attendance of Ukrainian releases. Unfortunately, a considerable 
part of Ukrainian producers and distributors did not disclose the results. Again, 
unfortunately, in the absence of a single electronic ticket system, they are quite successful, 
so we can only guess the results of certain releases (however, as we can see, if the 
results are decided not to be disclosed, then there is nothing special to boast about).

Ukrainian releases of 2014 in Ukrainian cinemas Ukrainian releases of 2017 in Ukrainian cinemas

Premiere Date Release Tickets Sold Box-office, UAH Premiere Date Release Tickets Sold Box-office, UAH

12.11.2014 The Guide 358 654 14 037 820 07.12.2017
Cyborgs:Heroes 

Never Die
325 367 23 197 509

03.04.2014 Synevir 29 310 1 700 000 31.08.2017
DZIDZIO 
Contrabass

310 899 22 143 200

18.12.2014 Babay 41 807 1 482 816 12.10.2017 The Stronghold 274 489 19 044 456

04.09.2014 Lonely by Contract 23 871 963 803 02.03.2017 Infoholik 70 498 5 082 085

27.03.2014 Trumpeter 12 502 358 049 24.08.2017 Chervonyi 46 392 3 049 324

11.09.2014 The Tribe 9 222 378 167 14.09.2017 IZI / Easy 19242 1 343 205

24.07.2014 Maidan 8 550 327 110 16.11.2017 Ciara 15 986 1 259 484

23.01.2014 Kredens 786 47 442 26.10.2017 Tevye’s Daughters 12784 911 611

20.03.2014 The Green Jacket 366 14 654 28.09.2017 The Strayed 5 564 770 615

20.02.2014 Kyiv Cake n/a n/a 18.05.2017 Another’s Prayer 9 490 629 862

10.04.2014 Do You Love Me? n/a n/a 26.01.2017 The Fight Rules n/a n/a

25.09.2014 Such Beautiful 
People n/a n/a 02.02.2017 Close Relations n/a n/a

30.10.2014 F 63.9 Love Sickness n/a n/a 16.03.2017 Ukrainian New 
Wave 2016+ n/a n/a

Ukrainian releases of 2015 in Ukrainian cinemas 13.04.2017 Jamala.UA n/a n/a

Premiere Date Release Tickets Sold Box-office, UAH 01.06.2017 Chrysanthemums 
Time n/a n/a

01.01.2015 8 First Dates 525 147 26 338 621 31.08.2017 Black Level n/a n/a

02.04.2015  Battle for 
Sevastopol 276 373 14 020 092 05.10.2017 Frost n/a n/a

26.02.2015 OE. 20 LIVE IN 
KYIV 20 306 1 095 913 26.10.2017 School №3 n/a n/a

24.09.2015 Brothers. The Final 
Confession 7 000 334 387 26.10.2017 Smile, Ukrainian! 

Take №3 n/a n/a

26.02.2015 Love me 6 779 219 788 09.11.2017 Falling n/a n/a

01.10.2015 Lost City 4 962 189 492 09.11.2017 House «Slovo» n/a n/a

31.01.2015 The Ukrainians n/a 100 000 The national releases in 2018 in the national distribution

05.03.2015 Blind Dates n/a 70 000 Premiere Date Release Tickets Sold Box-office, UAH

03.12.2015 The Other Side 1 279 57 746 27.12.2018 Me You He She 798 614 71 039 476

16.04.2015 My Mermaid, My 
Lorelei 1 188 51 660 04.10.2018 Crazy Wedding 657 564 54 910 768

29.01.2015 Ukrainian New 
Wave 646 22 960 07.03.2018 The Stolen Princess 492 638 36 115 670

07.05.2015 This is Me н/д 22 000 20.12.2018
Just Sex, Nothing 

Personal
278 127 25 228 558

26.03.2015 All Things Ablaze 353 16 070 25.10.2018
DZIDZIO First 

Time
273 224 22 272 979

16.06.2015 Locals 480 15 200 01.01.2018 Svinhery 276 805 22 166 163

28.05.2015 Great Short Films 258 9 075 13.12.2018
Adventures of Saint 

Nicholas
114 353 8 863 361

21.11.2015 Museum 
Revolution 107 5 695 06.09.2018

Secret Diary of 
Simon Petliura

33 055 2 469 045

15.01.2015 The Fairy Stories. 
Essence of Care n/a n/a 01.03.2018 Hundred Bucks 31 098 2 439 802

22.01.2015 Stronger than Arms n/a n/a 08.11.2018 The Wild Fields 26 487 2 246 342

26.02.2015 Young Ukrainian 
movie Almanac №1 n/a n/a 11.10.2018 Call Sign Banderas 25 810 1 993 703

05.03.2015 Young Ukrainian 
movie  Almanac №2 n/a n/a 18.10.2018 Donbass 23 511 1 915 799

12.03.2015 Expedition n/a n/a 29.03.2018
Legends of 

Carpathians 
19 333 1 557 809

12.03.2015 Kobzar n/a n/a 30.08.2018 Bobot and the Energy 
of the Universe 19 028 1 405 084
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Ukrainian releases of 2015 in Ukrainian cinemas The national releases in 2018 in the national distribution

Premiere Date Release Tickets Sold Box-office, UAH Premiere Date Release Tickets Sold Box-office, UAH

02.04.2015 Young Ukrainian 
movie Almanac №3 n/a n/a 26.07.2018 Brama / The 

Gateway 15 034 1 164 069

16.04.2015 The Deadly Alive n/a n/a 27.09.2018 Noble Tramps 11 072 928 964

06.05.2015 Young Ukrainian 
movie Almanac №4 n/a n/a 08.02.2018 Myth n/a 626 000

10.09.2015
Oleksandr 

Dovzhenko. 
Odessa Debut

n/a n/a 25.10.2018 Black Cossack  7 562 583 097

29.10.2015 Hetman n/a n/a 13.09.2018 When the Trees Fall 4 936 404 322

12.11.2015 Song of Songs n/a n/a 19.04.2018 The 5th Therapy 1 573 138 767

27.11.2015 Bug n/a n/a 26.04.2018 Betrayed n/a 34 412

Ukrainian releases of 2016 in Ukrainian cinemas 19.04.2018 Ugly n/a 12 025

Premiere Date Release Tickets Sold Box-office, UAH 22.03.2018 Laugh or Die n/a n/a

03.03.2016 The 8 Best Dates 530 006 34 463 334 25.01.2018 The Tale of Money n/a n/a

29.12.2016 Servant of the 
People 2 339 555 23 794 513 12.04.2018 Keep at Heart n/a n/a

13.10.2016 The Dragon Spell 203 036 11 273 212 03.05.2018 Post Traumatic 
Rhapsody n/a n/a

31.03.2016 #SELFIEPARTY 75 493 4 567 210 10.05.2018 Odessa Doorbell 
Baby n/a n/a

10.11.2016 The Nest of the 
Turtledove 24 487 1 369 027 17.05.2018 Mama's Heart. 

Gongadze  n/a n/a

24.11.2016 Alive н/д  2 000 000 16.08.2018 Woman at War n/a n/a

10.03.2016 Saint Valentine’s 
Night 15 971 1 035 954 13.09.2018 City Where Money 

Does Not Circulate n/a n/a

31.12.2015 Now I’m Gonna 
Love You 12 530 782 184 20.09.2018 Hero of My Time n/a n/a

08.12.2016 My Grandmother 
Fanny Kaplan 8 725 557 151 04.10.2018 The Hill of Hell n/a n/a

27.10.2016 Chungul 3 796 223 289 22.11.2018 King Danylo n/a n/a

01.12.2016 Lobanovskiy 
Forever 2 639 173 819 22.11.2018 2020. Deserted 

country n/a n/a

21.01.2016 Ukrainian New 
Wave 4 n/a n/a

04.02.2016 Captum n/a n/a

11.02.2016 Love. Live n/a n/a

25.02.2016 Сaptives n/a n/a

25.02.2016 The Golden Fly's 
Flight n/a n/a

10.03.2016 Real Rus' n/a n/a

17.03.2016 Crimea. As it was n/a n/a

21.04.2016 I am with you n/a n/a

01.09.2016 Ukrainian 
experiment n/a n/a

29.09.2016 The Living Fire n/a n/a

06.10.2016 Autumn Memories n/a n/a

03.11.2016 Heritage of the 
nation n/a n/a

17.11.2016 To Win It All n/a n/a

24.11.2016 Contestant. Fatal 
Show n/a n/a

01.12.2016 The Robbers of 
Bremen n/a n/a

01.12.2016 Eight n/a n/a 2009 y.
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Film indastry support (by Ukrainian State Film Agency), million UAH

Author: Artem Vakalyuk, deputy chief editor Media Business Reports
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In 2019, the BRUKIVKA Film Festival will last 5 days.  Guests 
and participants will be able to visit all  of its  locations and 
activities  including   films under the open sky  in the medieval Old 
fortress and experimental 3D- light show at its towers, performances of 
popular music bands, meetings with representatives of Ukrainian film 
industry in the format of  "Living library",  workshop  with directors, 
producers, actors and writers  and exhibition of photographers, panel 
discussions and presentations, informal tours of the Old city, the show 
of transformer robots for children,  contest for  the best cosplay comics  
characters, movies and anime, red carpet in the Fortress and City Palace 
of  Culture, photozones and events at the main locations of the festival.
Almost 800 films from 70 countries, including more than 120 
works by young directors from Ukraine, have been submitted for 
the  Festival 2019.  The jury includes  producer of   Insight  Media, 
Vladimir Filippov, head of the association of Ukraine film commissions 
Leonid  Bytsyura, screenwriter and producer Vladimir Nagorny,  producer  
from   the USA Nick  Finch, members of  the Ukrainian Academy 
Awards  Denis  Budanov  and Alexander Gusev,   founder  of film 
festival  distribution company "Letter  To  Fest"  Marina and  Oksana 
Artemenko,  animator  Tatiana  Yasinchuk,  bloggers  Tyler  Anderson and 
Vitalyi   Gordienko.  This year the prize money of the the film festival   
competitive program is over 50 thousand UAH.

GUESTS OF THE III-RD BRUKIVKA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Every year, the team of the BRUKIVKA International Film Festival tries to 
involve into the jury as many interesting figures of  Ukrainian cinematograph 
as possible. These are directors, producers, screenwriters, actors, journalists, 
film critics, festival organizers and popular  bloggers.  To the III-rd 
International Film Festival BRUKIVKA are invited:  director and actor Akhtem 
Seitablayev,  director and  artistic director of Theater "Masks show"  George 
Deliev, Ukrainian playwright and director Alexander Denisenko, screenwriters 
of "Forbidden" Artem Kirsanov and Sergey Dzyuba,  actor Ostap Stupka, 
Catherine Molchanova, Larisa Rusnak, Yuriy Dyak, Oleg Voloschenko and a 
large number of young directors of the new Ukrainian wave.

FILM FESTIVAL "BRUKIVKA"

Film of American filmmaker Philip Rodriguez  "The rise and fall of brown 
Buffalo", produced by laureate of  "Oscar"  Benicio  Del  Toro will open 

III-RD INTERNATIONAL FILM FESTIVAL  BRUKIVKA IN KAMIANETS-PODILSKYI
BRUKIVKA INTERNATIONAL 

FILM FESTIVAL IS AN ANNUAL 
INDEPENDENT FESTIVAL OF 

CONTEMPORARY UKRAINIAN AND 
INTERNATIONAL CINEMA, WHICH 

TAKES PLACE IN KAMIANETS-
PODILSKYI. THE EVENT STARTED 

AS A LOCAL PROJECT TO SUPPORT 
YOUNG CREATORS FROM PODILLIA 

IN 2017. IN 3 YEARS IT HAS GROWN 
INTO ONE OF THE LARGEST FILM 

FESTIVALS IN WESTERN UKRAINE, TO 
WHICH OVER 4,000 WORKS FROM 122 

COUNTRIES HAVE BEEN  SUBMITTED 
SINCE 2018 TO 2019 . PARTICIPANTS 

WERE COMING FROM NORTH AND 
SOUTH AMERICA, EUROPE, ASIA, 

AUSTRALIA AND EVEN AFRICA.  
THE FESTIVAL IS NONCOMMERCIAL 
AND THOSE WHO ARE INTERESTED 

CAN ATTEND FREE SHOWS OF 
COMPETITION AND NON-COMPETITION 

PROGRAMS, WORKSHOPS, LECTURES, 
MEETINGS WITH DIRECTORS, 

PRODUCERS, SCREENWRITERS AND 
ACTORS OF UKRAINIAN CINEMA.

festival’s documentary program . Also in the international documentaries 
program   are: film by  director   Matthew  Syletskoho from  New Jersey    
"Баба бабі сказала" about a recondite story of  th  Ukrainian children 
torn from their homes between the Nazi and Soviet front during World 
War II, a new movie by Mariana  Jaworski  "Women  of the Gulag," 
which  was nominated for the  "Oscar"  in 2019, the movie by  French 
directors   Sammy  Hossenyr   and   Alexander  Brehera  "Message in a 
bottle" about a teacher  from the city  Yaounde, which through music 
engages children  in the  forests of Pigmy in studying at school.  From 
the Ukrainian documentaries you can see "The Man with the Stool" by 
Yaroslav Popov about the life of the Ukrainian director Leonid Kanter, 
"The First Hundred" by Yaroslav Pilunsky, "The View from a Wheelchair" 
by Oleg  Pavlyuchenkov and "The Kharkov Holocaust" by Anton 
Galushka- Adaykin.
The national full-length program will open  a film by director Alexander 
Denysenko "Taras. Return", which tells about the T. Shevchenko’s period 
of exile in Kazakhstan. On Saturday, September the 14th, will be  a special 
screening of the movie "Forbidden". It is a feature  film, a biographical 
drama, a metaphorical story of the tragic  and  mysterious death of the 
most powerful poet, human rights activist, hero of Ukraine Vasyl Stus 
and his struggle with the system. The events of the film unfold during 
the KGB's latest attempt to seduce the poet with a bizarre "freedom".
During the creative meeting with George Deliyev will be presented the 
film "Foundling from Odessa".  According to the plot, the eccentric and 
childless Odessa artist Sir Pinhus , who dreams of grandchildren, decides 
to adopt a grown-up  son. And he finds for this role  Arkasha, a 50-year-
old magician who gets  free of the colony and works in the home of a 
baby as a stoker. This is a classic comedy of provisions and at the same 
time a comedy of characters, a fun and a bit sad story about Odessa and 
the Odessa people, so different, but in some ways similar.
Within the national program in category "Feature film" will be presented 
a mystical-philosophical thriller with elements of drama and detective 
"13 bus". According to the scenario, a conversation with a woman who is 
waiting for non-existing 13th bus becomes a turning point in the lives of 
all her interlocutors. In the same category will be shown film by Andrei 
Ivanyuk's "Skhidnyak", which impressed viewers at the OIFF.   Starring 
Bogdan Benyuk and Anatoly Maximyuk who travel by conked-out old 
car to  ATO zone between front and front-line villages. The atmosphere 

of tension is created by the tension of the actors, being constantly nervous - whether they quarrel 
or rejoice . For children and adults on Friday, September the 13th, will be shown the film "Bobot and 
energy of the universe"  by  Maxim Ksenda  . The film is about a 12-year-old dreamer who finds 
himself at the center of a confrontation between two alien forces.
To the international program included three feature films from USA - "Banana Peel" directed by 
Benjamin Kasulke, "Wasted Hours" directed by Peter Mahaff, "Artika" directored by Tom Botchiya  
and the movie "Minority" directed by Ulysses Lendaro from Italy.
The shortfilms  program consists of  9 films from Italy, Montenegro, Bulgaria, Turkey, Brazil, Israel, 
Poland, Slovakia and Germany and 35 films from Ukraine.

NIGHT OF THE HORROR FILMS AT THE OLD FORTRESS

Every year, the film festival opens new locations for viewers. This year’s festival represent  five new. 
The main location is the Old Fortress where on Friday, September the  13th, will be held the official 
opening of the III-rd  International Film Festival "BRUKIVKA".
Famous directors, actors and leaders of Ukrainian cinematograph will be present  on the red carpet  
in the fortress. After that you can enjoy performance of famous Ukrainian music band and a contest 
for the best cover for the famous movie soundtrack. 
Large number of exclusive presentations and meetings in the format of "Living Library" is planned 
after the official opening in the  Old Fortress’  New Eastern Tower. 
The movie evening in the Old Fortress  will start from feature film "Bon Appetit" 
by  Zen  Yevtsyhneykina,   created with the support of the Ministry of Information Policy of 
Ukraine. German director Oliver Moore will present his new film "Petrol", in which starred famou
s ukrainian actress Catherine Molchanova.
As  part of the screening, everyone will be able to see  the  best short horror films of national and 
international competition programs.   The festival organizers will present the first part of the 
anthology of horror films about Kamenets-Podilskyi "The CERVIDAE" at midnight.
A grand theatrical lighting 3D-show "Time-lugger  Levariy and cursed  Auriniya" by Theater "Linc"   
will be presented  on  Karmalyukova tower  at 10 p.m.  The project is being worked on by the 
professional  manager of  Ukraine Yuriy  Gurin, actor of the theater and cinema Valery  Svereda, 
director Andriy Zayets and Kamenets-Podilsky Theater "Link".  Performance is an experimental 
combination and interaction of characters of 3D - projection with live actors.

BRUKIVKA'S COSPLAY BATTLE AND ROBOT SHOW

Last year at the International Film Festival  "BRUKIVKA"  as an  experiment  was started cosplayers 
competition. Taking into account  the full hall of viewers and incredible members the contest passed 
successfully. Participants were awarded for the best costumes, the best original costumes, and even the best 
Ukrainian costume. This year's competition will be even larger. Experienced and new members will try their 
hand at Brukivka's Cosplay Battle. Costumes should match the images of specific characters of  films, series, 
cartoons, anime, books, plays and video games, other cases will be awarded in the category "Original costume ".

"Robots Show" will make the Festival even more spectacular and  will be interesting both  for childr
en and adults. Megatron, Optimus Prime and Bumblebee  will compete on the streets of Kamianets-
Podilskyi. Costumes  are provided  by  company Any Robots , which makes them for more than 4 years 
for the sessions, cosplay and video recordings.

ZAPASKA

The world-famous band ZAPASKA will perform on Sunday, September the 15th  at 19:00 at the III-
rd International Film Festival  "BRUKIVKA" closing.  ZAPASKA  is a musical duet originally from 
Kamianets-Podilsky, performing alternative pop and indie pop. The band  is quite popular across the 
country and beyond. The band was formed in December 2009 by Paul Nechitaylo,  frontman of the 
rock band "Lost Charter," and Yana  Shpachynska, vocalist of  band "CHECHE."
ZAPASKA is creating their compositions   in the mode of  live-looping - via hanging and mixing musical 
phrases. So, listening to them, you will hear a dense, rich music canvas from the sounds of traditional 
musical instruments (guitars, double-row accordion "Kalinka", rabbas, calimba, oral harmonics, duduk , 
etc.), vocalisms, drum machines and effector processors.
British edition  Overblown named  album ZAPASKA most preferred release in 2016. In 2017, a clip of 
the  band won the Grand Prix on  the international festival of animation  Anibar  in Kosovo in the 
category "music video." 
 
WORKSHOPS AND MEETINGS

It is a good tradition is to organize   the festival  workshops, lectures and meetings  with prominent 
representatives of  ukrainian film industry.  There  will be presented  films,  which are already known 
to the audience,  and those that only will came out on screens. Director Akhtem Seitablaev, actor 
Vladimir Voloshchenko and designer Antonina Belinskaya will talk about the work on the feature film 
Zakhar Berkut. The team of the new Ukrainian series "Absolutely False History" presents exclusive 
material  ,  and  a meeting with the main actors of the project will take place.  A powerful team of 

Ukrainian specialists is working on the series. The series will air on ICTV in 2020. Director  Vladimir 
Nagorny and Georgi Deliev present the materials of the new comedy film "BanDiti". V J and designer 
Yuri Gurin lecture "3D-mapping and visualization as a new kind of contemporary art", and etc. For 
children and adults will be held  plasticine workshop "I and my imagination" by animator  Tatiana 
Yasinchuk.   Cosplay  fans will attend a lecture on crafting "Technologies for manufacturing complex 
costumes for business and cinema" from  founders of Any Robots . On Sunday, September 15th  there 
will be a panel discussion "Ukrainian Cinema. Trends, prospects, box office and criticism".
 
"ONCE UPON A TIME IN THE CITY ON A ROCK"

The closing film of the III-rd International Film Festival  "BRUKIVKA"  will become the Ukrainian 
adventure western "Once upon a time  in a city on a Stone". The film is about the adventures of a ATO 
veteran with the call sign "Singleton", who lost his home, family and loved one in the war, came to 
Kamianets-Podilskyi  in search of a new life, adventurer Dennis, who dreams to find a place under the 
sun and the head of the local bandit group Sasha, who wants to fulfill his "Ukrainian Dream".
The film was directed by Andrew Zaiets who is the festival  organizer, it will be full-length feature film 
debut for him, besides he is the operator, screenwriter , editor, soundman  and author of several sound
tracks. Production of the film began in 2016, the material was shot on an amateur camcorder with no 
budget and professional actors.
In the project were involved over 150 city residents, including actors of  local theaters "Tandem" and 
"Link", music bands, choreographers, artists and  everyone,  who likes contemporary experimental 
cinema.  An interesting fact is that while working on a movie  script was written gradually and 
nobody knew  the ending.  The main roles were performed by  Karapet  Bajaksusyan, Denis Chornyi, 
Oleksandr Levchuk, Danylo Kolesnyk, Maxim Koval, Anastasia Vvedenskaya, Anastasia Dyubinskaya, 
Georgy Toryanyk, Andriy Goncharov, Evgeny Pazyuk, Valery Svereda, Vladimir Chernyak and others.
Movie soundtracks composed by local bands such as ZAPASKA, ZIQ,  "Theater No",  Street  Fames, 
BEKINGEM, "Expansion", "Lost  charter" and  "Svoieridne".  In general,  over 40 hours of 
material  were  filmed  during the production of movie, and rough film editing took more than 200 
minutes.
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The secrets of Love in Chains:
10 FACTS ABOUT THE TV NOVEL
LOVE IN CHAINS, A SERIES JOINTLY PRODUCED BY STUDIOS FILM.UA AND STARLIGHT FILMS, 
HAS BECOME A REAL BREAKTHROUGH ON TV THIS YEAR. ON THE EVE OF THE SECOND SEASON 
VGL CINEMA DECIDED TO TELL YOU THE MOST INTERESTING FACTS ABOUT THE PROJECT!  

1. THE MAIN CHARACTER: A DIFFICULT CHOICE BETWEEN 100 CANDIDATES 
Over a hundred young actresses auditioned for the role of Kateryna. There weren’t just Ukrainians 
among them: there was even a candidate from the Nordics! In the end the lead role was given to 
Kateryna Kovalchuk who at that moment had experience of filming in the US.  This is what the 
actress says about her role: “When I read the script I thought that the series was about me! And I 
became very happy because I used to dream of participating in a period drama… It was a challenge 
to be in the skin of a bondmaid but I can totally imagine that all because I had numerous similar 
experiences and associate myself with Katya as I also had many challenges.”  

6. COSTUMES: OVER  200 DRESSES AND KILOMETERS OF FABRIC!
Three costume designers, namely Dmytro Kuryata, Antonina Belinska and 
Daria Poshtenko, worked on magnificent outfits of the 19th century. 
The designers had to adapt the outfits of that age to present-day filming. For 
example, in the second half of the 19th century huge crinolines were the height 
of fashion but they had to be made smaller for the actresses to fit into the shot.  
Everyday dresses were approximately of the sizes used in the film but ballroom 
outfits were about 3.5 times bigger and they had to be downsized.  
Three tailor shops and several private craftspeople were involved along with an 
embroidress who decorated corsets and underwear by hand. 
Over 200 dresses were created and several kilometers of fabrics used for that. 
It is hard to calculate an exact number as some models were made in two or 
three copies. From 9.5 to 18 meters of fabrics and up to one and a half weeks 
were needed for one dress.

3. ON BODY DOUBLES AND WORKSHOPS
Many actors had body doubles performing dangerous stunts. But most 
actors refused from their help – for example, those playing lead roles 
learned to ride horses themselves. As for Ksenia Mishina who plays a 
powerful and cruel landlady Lidia Shefer, she had to take an unusual 
workshop. According to the plot, her character sitting on a horse whips 
a bondmaid. And as the whip is a heavy belt almost three meters long it 
was a challenge to balance in the saddle and handle this item at the same 
time.  But after some training Ksenia managed excellently!

4. THE REVERSE SIDE OF BEAUTY AND SPLENDOR  
The actresses from the series confessed that at first it was 
very hard to wear corsets but with time they got used to 
this detail of a female outfit. The other problem was that 
magnificent outfits weighed several kilos each!  
A crinoline weighs about three kilos, and a skirt, around 
six. The heaviest dress embroidered with stones weighed 
up to 10 kilos!  
For half an hour two people helped actresses put their 
outfit on: first the corset and staylace, then the crinoline, 
and over that, a dress or a skirt with closings or eyelets. 

8. BROTHEL: ROCOCO STYLE
According to the plot, the main character gets into a brothel. Soft carpets, 
velvet curtains, rococo-styled furniture, dimmed light and candles in 
heavy holders – this place was specially built in one of the pavilions. 
All girls wear daring and frivolous outfits with open shoulders, there is 
cigarette smoke and wine glasses – the whole ambience turned out to be 
magnetic and addictive. The protagonist had a hard time there but it is in 
this house that a very important meeting for Kateryna took place.  
The brothel owner, madam Makarova played by a well-known actress 
Natalia Vasko, will try to break the will of the protagonist. Let’s see if she 
manages to do it…  

5. THE SECRETS OF MAKEUP ARTISTS
According to makeup artist Liliana Khoma, different 
makeup was used for the gentry and peasants. The serfs 
spent whole days in the yard or in the field: their faces are 
tan and weather-beaten, with traces of soot or dust. And the 
gentry have light-colored and powdered faces along with 
elaborate hairdos featuring curls and ringlets.
The most complicated makeup was for Nazar the blacksmith 
(played by Taras Tsymbaluk). He needed special makeup 
applied all over his body to portray cuts, scars and grazes, 
and this took up to two hours. 

7. WEDDING IN ASSUMPTION 
CATHEDRAL 
A splendid wedding of main characters 
Natali Doroshenko and Grigoriy 
Chervinsky was filmed in Assumption 
Cathedral of Kyiv-Pecherska Lavra. Director 
of photography Oleksiy Lamakh offered 
the director half-jokingly, maybe we could 
also light five hundred candles? Director 
Maksym Litvinov had a good laugh but the 
set designers really did that. It turned out to 
be truly magnificent and festive!
By the way, actress Anna Sahaydachna who 
played Natali also got married in real life 
after wedding onscreen. The actress was 
even thinking about wearing her character’s 
wedding dress to her celebration. “But then 
I understood: Natali has her love story, and I 
have my own. Why wear a dress belonging to 
the character with such a difficult fate? And 
I decided that my wedding outfit will be only 
mine…”  

2. LOCATIONS: FAMOUS PALACES AND MANSIONS
Love in Chains used 496 locations, among them the most famous palaces, mansions 
and churches. For example, the series was filmed in Kachanovka palace and park 
ensemble close to Chernihiv, Chechel’s mansion in Khmelnitsky region, Museum 
of Outstanding People in Ukrainian Culture, Honchar house-museum, the Uvarov 
family mansion, Chocolate House in Kyiv, Zhytomyr regional philharmonic, National 
Museum of Folk Architecture and Lifestyle (Pyrohovo) and other sacral places of our 
country. For example, many scenes of peasant life as well as harvest celebration were 
filmed in Pyrohovo.   

9. THE PROJECT, 
THAT BECAME A BREAKTHROUGH 
TALA PRYSTAYETSKA, series showrunner:
"Love in Chains is the first Ukrainian period drama 
in many years. We were actually pioneers. This genre 
remained untouched in Ukraine for a long time due to many 
reasons: expensive production, unpredictability of the audience’s 
reaction to a story so distant in time, and others. And the main 
challenge was not just to be the first. We wanted to be the first 
whose success others would want to replicate. To become a 
breakthrough. Not just another product, like “we tried our best, 
something came out of it, at least we haven’t failed out slot, so 
that’s already good.” The main challenge was to make millions 
fall in love with this girl from the 19th century. To create a story 
watched like they used to read novels: in bouts and passionately. 
And I think we managed to do that.
There were lots of memorable moments! How the story came to 
life. How our characters started living their lives gaining habits 
and moods. But for me the most beautiful thing was a comment 
from one of the viewers after the end of the first season. She wrote 
that it was the first TV show they watched together as a family, 
with her husband and teenage children, and that everybody had 
a favorite character. They lived through it together and discussed 
the events… This was the most incredible moment: becoming 
aware that you’re a part of creating the story which served as a 
point of contact for a whole family. That’s so cool, right? And 
finally about plans. Everybody asks me if a sequel is envisaged. 
Let’s say that Katya still has things to tell and experience. And 
whether it really happens – we’ll find out about it very soon". 

10. THE HUGE SUCCESS OF “LOVE IN CHAINS”
The premiere screening of Love in Chains costume drama started from February 25 on air of STB channel. 
From the very first days, the series set several records! For example, STB became the slot leader for 
commercially active audience 18-54 (50+), overtaking other TV channels by 37% and more!  
The last episode of Love in Chains first season had record-breaking results for STB: ranking of 6.67, share of 
20.68 (18-54, 50+). The peak share during the last minute of the last episode amounted to 23.82.  
The share of Love in Chains series turned out to be twice bigger than average daily and prime shares of STB 
channel in January-February 2019.  
This summer an international breakthrough of Love in Chains also took place. In July, the series was aired 
on a central Polish TV channel, TVP 1, with great success! Zniewolona (project title in translation) gathered 
the biggest audience in July: on average, each episode was viewed by 2.69 million people. And what makes 
us even happier – the rankings grew each day, and our film finished July with a 20.08% average for 4+ 
audience. And in this audience  Zniewolona became the most popular program on Polish television for 
July. Now the channel shows the second season of the project: 3.7 million viewers are already watching each 
episode, and the numbers are increasing every day! This is incredible!  
Our congratulations go to everyone who worked on this period drama, and we wish our Love in Chains 
new victories all over the world!
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О Б РА З ИС Е Р І А Л ИТасмницi "Крiпосноi": 
10 ФАКТІВ ПРО КІНОРОМАН 
СЕРІАЛ «КРІПОСНА», ПРОЕКТ СПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА СТУДІЙ FILM.UA ТА STARLIGHT FILMS, 
СТАВ СПРАВЖНЬОЮ ПОДІЄЮ В ТЕЛЕЕФІРІ ЦЬОГО РОКУ. НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОГО СЕЗОНУ VGL 
CINEMA ВИРІШИВ РОЗПОВІСТИ ПРО НАЙЦІКАВІШІ ФАКТИ ПРОЕКТУ! 

1. ГОЛОВНА ГЕРОЇНЯ: ВАЖКИЙ ВИБІР ЗІ 100 ПРЕТЕНДЕНТОК
На роль Катерини претендували понад сто молодих акторок. Серед них були не тільки укра-
їнки: у кастингу брала участь навіть акторка зі скандинавських країн. У результаті головну 
роль отримала Катерина Ковальчук, у якої на той момент був досвід зйомок у США.  
Ось як сама акторка говорить про свою роль: «Коли я прочитала сценарій, подумала, що 
серіал – саме про мене! І дуже зраділа, тому що мріяла знятись у костюмованій мелодрамі… 
У шкірі кріпосної бути непросто, але я можу це собі уявити, тому що я відчула багато подіб-
ного й асоціюю себе з Катею, адже в мене теж було багато труднощів».  

6. КОСТЮМИ: ПОНАД 200 СУКОНЬ ТА КІЛОМЕТРИ ТКАНИНИ!
Над шикарними вбраннями позаминулого сторіччя працювали три художники з 
костюмів: Дмитро Курята, Антоніна Белінська і Дарія Поштенко.  
Їм довелось адаптувати вбрання того часу до сучасних зйомок. До прикладу, у дру-
гій половині ХІХ сторіччя була мода на величезні криноліни, але їх довелося змен-
шити, щоб акторки помістилися в кадрі. 
Повсякденні сукні були приблизно тих самих габаритів, що використовувались у 
фільмі, а бальні – у 3,5 рази більші, тому їхні розміри зробили скромнішими. 
Над пошиттям костюмів працювали три ательє, декілька приватних майстрів і ви-
шивальниця, яка вручну розшивала корсети та нижню білизну. 
Було створено понад 200 суконь, на що пішло кілька кілометрів тканини. Точну 
цифру важко порахувати, оскільки деякі моделі відшивались у двох-трьох екземп-
лярах. На одну сукню йшло від 9,5 до 18 метрів тканини й до півтора тижня роботи.   

3. ПРО ДУБЛЕРІВ І МАЙСТЕР-КЛАСИ
У багатьох акторів були дублери, які виконували небезпечні трю-
ки. Однак більшість відмовилася від них – до прикладу, виконавці 
головних ролей самі вчилися триматися в сідлі. А ось акторка Ксе-
нія Мішина, яка грає владну та жорстоку поміщицю Лідію Шефер, 
пройшла незвичний майстер-клас. За сюжетом її героїня, сидячи 
на коні, підганяє нагайкою кріпосну. І оскільки сама нагайка – це 
важкий ремінь довжиною майже три метри, навчитися балансува-
ти в сідлі та вправлятися з нагайкою одночасно було дуже непро-
сто. Але Ксенія після тренувань відмінно впоралася!

4. ЗВОРОТНИЙ БІК КРАСИ Й ПИШНОТИ
Акторки серіалу зізналися, що спочатку дуже важко 
було носити корсети, однак із часом вони звикли до 
цієї деталі дамського вбрання. Інша справа, що ши-
карні вбрання важили по декілька кілограмів!  
Кринолін важить приблизно 3 кг, а спідниця – майже 
шість. Найважча сукня, розшита камінчиками, важи-
ла до 10 кілограмів! 
Протягом півгодини дві людини допомагали актор-
кам вдягти вбрання: спочатку корсет і шнурівка, по-
тім кринолін, а поверх нього – сукня чи спідниця із 
застібками або петельками.  

8. БОРДЕЛЬ: У СТИЛІ РОКОКО
За сюжетом головна героїня потрапляє до борделю. М’які килими, 
оксамитові завіси, меблі в стилі рококо, приглушене світло й свічки у 
важких канделябрах – цей заклад спеціально побудували в одному з 
павільйонів. Усі дівчата – у сміливих фривольних вбраннях із відкри-
тими плечима, цигарковий дим, бокали з вином — атмосфера вийшла 
манливою і привабливою. Головній героїні довелося тут непросто, але 
саме в цьому будинку відбулася дуже важлива для Катерини зустріч. 
Хазяйка борделю, мадам Маркова, у виконанні відомої акторки Наталії 
Васько, спробує зламати волю головної героїні. Подивимося, чи це їй 
вдасться…  

5. СЕКРЕТИ ГРИМЕРІВ
Як розповіла художниця з гриму Ліліана Хома, для 
шляхтичів і селян використовувався різний грим. 
Адже кріпосні цілий день були надворі або в полі: їхні 
обличчя засмаглі та обвітрені, зі слідами сажі або пилу. 
А ось шляхтичі – світлолиці й припудрені, ретельно за-
чесані, з кучерями та завитками.
Найскладнішим для гриму виявився коваль Назар (ак-
тор Тарас Цимбалюк). Йому довелося накладати ще й 
спеціальний грим на все тіло, зображаючи порізи, шра-
ми й садна, на що йшло до двох годин.

9. ПРОЕКТ, ЯКИЙ СТАВ ПОДІЄЮ 
ТАЛА ПРИСТАЄЦЬКА, шоуранер серіалу:
«Кріпосна» – це перша українська ко-
стюмована драма за дуже багато років. Ми, 
по суті, були першопрохідцями.  Цей жанр в 
Україні довго не чіпали з багатьох причин: і дороге 
виробництво, і непрогнозованість глядацької реакції на 
настільки віддалену в часі історію, і ще багато чого. І ось 
найголовніший виклик був – стати не просто першими. А 
стати першими, чий успіх захотілося б повторити. Стати 
подією. Не побіжним продуктом із серії «ми старалися, 
вийшло, що вийшло, слот не провалили – уже добре». 
Головним викликом було закохати в цю дівчинку з 19-го 
століття мільйони. Створити історію, яку б дивилися так, 
як раніше читали романи: запійно і з пристрастю. І мені 
здається, у нас вийшло.  
Прекрасних моментів була неймовірна кількість! І те, як 
оживала історія. І як наші герої починали жити своїм жит-
тям, накопичуючи звички й настрої. Але для мене найпре-
краснішим став коментар однієї з глядачок після завер-
шення першого сезону. Вона написала, що це був перший 
серіал, який вони дивилися всією родиною: з чоловіком 
і дітьми-підлітками, і що в кожного був свій улюблений 
персонаж. І вони переживали разом і обговорювали… 
Ось це й було найнеймовірнішим моментом: усвідомити, 
що ти дотичний до створення історії, яка стала для сім’ї 
точкою об’єднання інтересів. Адже це круто! І насамкі-
нець про плани. У мене всі питають: чи буде продовження? 
Скажімо так, Каті ще є що розповісти і що пережити. А чи 
це станеться, ми дізнаємося вже зовсім скоро».

7. ВІНЧАННЯ В УСПІНСЬКОМУ СОБОРІ
Пишне весілля головних героїв Наталі 
Дорошенко і Григорія Червінського зні-
мали в Успінському соборі Києво-Пе-
черської Лаври. Оператор-постановник 
Олексій Ламах напівжартома запропо-
нував режисеру запалити п’ятсот свічок. 
Режисер Максим Литвинов посміявся, а 
художники й справді це зробили. Вийшло 
дуже пишно й урочисто!  
Між іншим, акторка Анна Сагайдачна, 
яка знялася в ролі Наталі, після екранно-
го вінчання вийшла заміж і в житті. Вона 
навіть думала на своє весілля надягти 
вінчальну сукню героїні: «Але потім я 
зрозуміла: у Наталі – своя історія кохан-
ня, а в мене – своя. Навіщо надягати сук-
ню героїні, у якої така непроста доля? І я 
вирішила, що моє весільне вбрання буде 
тільки моїм…»  

10. ВЕЛИЧЕЗНИЙ УСПІХ «КРІПОСНОЇ»
Прем’єрний показ костюмованої драми «Кріпосна» стартував з 25 лютого в ефірі телеканалу СТБ. Серіал з 
перших днів встановив кілька рекордів! Так, СТБ став лідером слоту за комерційно активною аудиторією 
18-54 (50 +), обійшовши інші телеканали на 37 % і вище!  
Остання серія першого сезону «Кріпосної» пройшла з рекордними для серіалів СТБ цифрами: рейтинг 
6,67, частка 20,68 (18-54, 50+). Пікова частка на останній хвилині першої серії становила 23,82.
Частка серіалу «Кріпосна» виявилась у два рази вищою за середньодобову й праймову частку телекана-
лу СТБ за січень-лютий 2019 року. 
Влітку цього року відбувся й міжнародний прорив «Кріпосної». У липні серіал показали по централь-
ному телеканалу Польщі TVP 1 з великим успіхом! Zniewolona (назва проекту в перекладі) зібрала най-
більшу аудиторію за липень: у середньому кожну серію дивилися 2,69 мільйона осіб. І що особливо 
тішить – рейтинги зростали з дня на день, і липень наше кіно закінчило з часткою 20,08 %  за аудиторією 
4+. І в цій аудиторії Zniewolona cтала найпопулярнішою програмою польського телебачення за липень. 
Зараз канал показує другий сезон проекту: кожну серію вже дивляться 3,7 мільйона глядачів, і цифри 
зростають з кожним днем! Це успіх! Ми вітаємо всіх, хто працював над створенням костюмованої дра-
ми, і бажаємо нашій «Кріпосній» нових перемог у світі! 

2. ЛОКАЦІЇ: ВІДОМІ ПАЛАЦИ ТА МАЄТКИ 
У серіалі «Кріпосна» було використано 496 локацій, серед них – найвідоміші па-
лаци, маєтки, церкви. До прикладу, зйомки серіалу проходили в палацово-пар-
ковому ансамблі Качанівка під Черніговом, маєтку Чечеля в Хмельницькій 
області, Музеї видатних діячів української культури, будинку-музеї Гончара, 
маєтку Уварових, Шоколадному будиночку в Києві, у Житомирській обласній 
філармонії, Національному музеї народної архітектури і побуту України (Пи-
рогово) та інших сакральних місцях нашої країни. Наприклад, чимало сцен се-
лянського життя, а також свято жнив знімали в Пирогово.  
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«ПАПІК» – НОВИЙ КОМЕДІЙНИЙ СЕРІАЛ 
ВІД СТУДІЇ «КВАРТАЛ 95»
ВЛІТКУ СТАРТУВАЛИ ЗЙОМКИ 16-СЕРІЙНОЇ ЛІРИЧНОЇ КОМЕДІЇ ВІД СТУДІЇ «КВАРТАЛ 95» – «ПАПІК». ІДЕЯ СЕРІАЛУ З'ЯВИЛАСЯ ПАРУ РОКІВ ТОМУ. 
ЩЕ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД СЦЕНАРІЄМ РЕЖИСЕР ВІДРАЗУ БАЧИВ У ГОЛОВНІЙ РОЛІ ТІЛЬКИ АКТОРА СТАНІСЛАВА БОКЛАНА. ЗНІМАЮТЬ СЕРІАЛ У 
КИЄВІ Й ОБЛАСТІ. ПРЕМ'ЄРА ВІДБУДЕТЬСЯ НА КАНАЛІ «1+1».

«Ми показуємо одвічну 
проблему батьків і дітей, 
тільки в сучасному 
прочитанні, – розповідає 
режисер Андрій Яковлєв. – Наша 
історія – про протилежності 
поколінь та їхні різні 
погляди на життя. А ще про 
те, що ніколи не пізно почати 
чути й розуміти один одного. 
Для мене було очевидним, що 
головну роль повинен зіграти 
тільки Станіслав Боклан, – 
продовжує режисер. – До речі, 
і в головній героїні я теж 
практично не сумнівався. З 
актрисою Дашею Петрожіцькою 
ми познайомилися на зйомках. 
Тому кастинг для головних 
героїв ми не проводили. Я 
знав їхні можливості й усю 
амплітуду потенціалу».

«Я граю представницю тієї категорії дівчат, які люблять розводити чоловіків на гроші, – розповідає актриса Дарина Петрожіцька. 
– Це одна з тих типових жіночок з надутими губками, яка виставляє своє життя в Instagram і в багатьох питаннях має тільки 
поверхневі знання. На свою героїню я взагалі не схожа, у цьому своєрідна і складність, і шалений інтерес для мене, як для 
актриси. Щоб зрозуміти таких дівчат, а саме розібратися, що ними рухає, як вони себе ведуть на публіці, перед початком зйомок 
я переглянула велику кількість передач і фільмів про таких мисливиць на «папіків».

«Це велике задоволення – знати, що на тебе, як на артиста, пишеться талановитими людьми сценарій, і всім цим «рулить» не 
менш талановитий режисер. Звичайно, це тішить самолюбство, але водночас з'являється ще більша внутрішня відповідальність, 
щоб виправдати їхню довіру», – розповідає народний артист України Стас Боклан. – За його словами, такого героя він ще ніколи не 
грав. У персонажа Боклана за сценарієм прізвисько Дід, а в житті його звати Олександр Миколайович Меркулов. «Він – колишній 
актор, якого свого часу вигнали з театру. Людина дуже талановита, правда, ображена долею і деякими людьми. Життя не було 
прихильним до нього, але одного разу в нього з'являється можливість все змінити, не без участі нової молодої знайомої», – 
говорить Станіслав Володимирович, який у гримі схожий на справжнього хіпстера, тільки злегка постарілого.

Про фільм:

За сюжетом пенсіонер, 
колись популярний актор 
кіно, доведений до 
відчаю, вирішує звести 
рахунки з життям. Але 
наостанок хоче привести 
себе в порядок і йде 
до модного барбершопу. 
Там йому, звичайно ж, 
наливають, після чого 
його тягне на останні 
у своєму житті пригоди. 
Але несподівано в одному 
з клубів головний герой 
знайомиться з дівчиною, 
мисливицею на «папіків», 
яка приймає його за 
успішного мільйонера ...

Акторы: Станіслав Боклан, Дар'я Петрожіцька, 
Сергій Сипливий, Олеся Жураковська, Катерина 
Кістень, Віра Кобзар, В'ячеслав Гіндін, Михайло 
Кукуюк та інші.
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STAR MEDIA РОЗШИРЮЄ ГЕОГРАФІЮ КОПРОДУКЦІЇ Й МАСШТАБИ НАЦІОНАЛЬНОГО КІНО

– Відомо, що іноземних продюсерів приваблює в Україні досить високий рівень 
наших кінопрофесіоналів, які працюють за менші гонорари. По що ще зарубіжні 
кіновиробники приїжджають у нашу країну?
– Спочатку іноземні продюсери досить скептично ставилися до України як до пов-
ноцінного учасника копродукції. Та коли вони приїхали до нас, відвідали студію й 
познайомилися з нашими кінопрофесіоналами, то були приємно здивовані. А роз-
почавши співробітництво, взагалі зрозуміли, що наші фахівці працюють не гірше, а 
іноді навіть і краще, ніж закордонні.
В Україні добре розвинена інфраструктура для створення кіно. Також іноземних 
продюсерів приваблює наша працелюбність, душевність і те, що українці легкі на 
підйом.
Компанію Apple Tree ми створили спільно з французькими продюсерами Жан-Ша-
рлем Леві («Сила волі» (анг. «Race»), «The Love Punch») й Оліасом Барко («Холодна 
кров: Спадок» (анг. «Cold Blood Legacy»), «Kill Me Please»).

– Які фільми вийдуть під брендом Apple Tree?
– Компанія вже працює над фільмом жахів «Подія на рейсі 459» (Incident on flight 
459), трилером «Немає виходу» («No exit») і психологічною драмою «Досконала кім-
ната» («Immaculate room»).

– Тобто компанія буде спеціалізуватися саме на фільмах жахів і трилерах?
– Ми не будемо зациклюватися лише на цих жанрах. На початковому етапі було ви-
рішено почати із жанрів, найбільш трендових у комерційному плані. Надалі ліній-
ка проектів урізноманітниться. Наприклад, ми плануємо зняти історичний серіал 
«Султана» і драму про золотошукачів на Алясці «Золото».

– Як будуть розподілятися зобов’язання між українськими та іноземними парт-
нерами під час виробництва фільмів компанії Apple Tree?
– Виконавці головних ролей, режисер і оператор у фільмах цієї компанії – іноземні 
громадяни, а вся інша знімальна група – українці. Місце зйомок – Україна. Такий 
формат співпраці не є копродукцією – це буде повноцінне українське виробництво.

– Прокат цих фільмів планується по всьому світу?
– Так. Прокатом займатиметься компанія IMR. Проте є нюанси. Наприклад, Китай 
не купує фільмів жахів.

– Головні ролі в проектах Apple Tree будуть віддаватися голлівудським акторам. 
А якщо їх доручити українським акторам, то в стрічки не буде такого потенціалу 

– Цього року відразу два Ваші кінопроєкти отримали державне фінансування. Один 
з них – українська сімейна комедія «Шалена подорож». Розкажіть про неї детальніше.
– Повнометражний фільм «Шалена подорож» обіцяє бути цікавим та захоплюючим, 
адже тут буде змішання жанрів: роуд-муві, комедія і трагікомедія з елементами сатири. 
Це буде весело-гротескна, з елементами абсурду-оксюморона стилістика, у якій з гумо-
ром обіграватимуться соціальні меседжі й паралелі, про які дуже хочеться й потріб-
но говорити сьогодні. Буде багато комедійних ситуацій, пригод, які гарантують сміх, 
впізнавані реалії сьогодення та обов'язковий happy еnd з хітом від соліста гурту «ТІК» 
Віктора Бронюка. Також буде багато різностильової й неординарної української музики.
Центральні ролі у «Шаленій подорожі» виконають топові українські актори: Ірма 
Вітовська, Олеся Жураковська, Вячеслав Довженко та багато інших знаменитих про-
фесійних українських акторів.  Автором сценарію стала відома письменниця та кіно-
сценарист Ірен Роздобудько, а це, безумовно, – знак якості. 

– Останнім часом вітчизняні музиканти стали все частіше з’являтися в кіно. Мо-
натік, Потап і Винник – у «Скаженому весіллі», Полякова і Астафьєва – у «Свінге-
рах» тощо. Ви запросили Бронюка у свій фільм, аби  привернути до стрічки увагу 
шанувальників його музики?
– Насамперед тому, що у Віктора Бронюка яскравий типаж, гарне почуття гумору – 
він органічно вписується в образ персонажа нашого фільму – весільного музиканта 
Володьку, що ледь не зірвав весілля через те, що на нього спокусилася сама наречена. 
Музикант виконає у стрічці власні хіти й нові пісні.

– У найкасовіших українських фільмах останніх років зазвичай розповідається про ве-
сілля. Навколо цієї теми обертаються сюжети комедій «Секс і нічого особистого», «Я, 
ти, він, вона» тощо. Чому весілля на екрані забезпечує нашим фільмам касовий успіх? 
– Глядач хоче бачити те, що йому подобається. Важко уявити осінню пору в колорит-
ній українській глибинці без весілля. Весілля для українців – це святе! 

– Разом з фільмом «Шалена подорож» на 11-му пітчингу Держкіно підтримало ще 
один ваш фільм – байопік про Олену Телігу «Одержима». 
– Що стосується тематики другого фільму, то про Олену Телігу дуже мало знають 
українці. Хоча це жінка-феномен, що увірвалася у свою епоху, як комета. Витончена 
аристократка, перша українська модель, що виходила на подіуми Європи. А ще вона 
надзвичайно вродлива та розумна, палка патріотка. Це культова поетеса, поезія якої 
стала надбанням не тільки національної, але й світової культури. Вона була розстрі-
ляна в Бабиному Яру під час Другої світової війни у віці 35 років. Однак про Телігу 
немає жодного художнього фільму. До сьогодні існували лише письмові спогади її 
сучасників та короткі документальні стрічки, але вони не розкривають образ цієї 
особистості в усій глибині та оригінальності. 
«Одержима» стане не плакатною стрічкою про любов до батьківщини, а першим 

для прокату в усьому світі? Тобто нехай навіть маловідомий, але голлівудський 
актор за рахунок своєї американської зовнішності надає фільму шанс пройти кі-
нотеатрами всієї планети, а якщо на його місці опиняється настільки ж талано-
витий, але український актор, то такого широкого прокату його зовнішність уже 
не гарантує.
– Присутність саме голлівудського актора на головній ролі дуже впли-
ває на долю фільму. Такі правила ринку. У випадку з актором важли-
вий, насамперед, масштаб його імені. Тут така залежність: чим відомішо-
го актора ти хочеш запросити – тим вищим має бути бюджет фільму, а 
чим вищий бюджет – тим ширшим повинен бути світовий прокат стрічки.

– Ще один важливий аргумент проти того, щоб іноземні продюсери починали 
працювати в Україні, – це відсутність рибейтів.
– Рибейтів нам катастрофічно не вистачає. Нерідко складається така ситуація, коли 
іноземні продюсери вибирають між Україною і, наприклад, Румунією. У останньої 
якість – нижча, а розцінки при цьому вищі приблизно на 30 %. Однак водночас у 
них є рибейти 35  %, тож Україна автоматично програє. Схожа ситуація і зі Сло-
ваччиною. Також трапляється, що український кошторис без рибейтів становить 
стільки ж, скільки кошторис з урахуванням рибейтів у будь-якій центральноєвро-
пейській країні. Але в Україні йде війна. І до того ж з нами поки що мало хто працю-
вав, на відміну від наших західних сусідів, які вже давно зарекомендували себе як 
надійні партнери. Тому Україна не має переваг у таких ситуаціях.

– У копродукції з Францією Star Media планує зняти драму про Другу світову 
війну «ШТТЛ» (режисер стрічки Адрієн Уолтер). Нещодавно цей проєкт отри-
мав держпідтримку в Україні. Це фільм, у якому буде створена ілюзія зйомки 
одним кадром, як в оскароносному «Бьордмені». Назва фільму нагадує якесь 
містичне заклинання, але насправді це скорочена форма терміна «Штетл» (так 
називали східноєвропейські єврейські містечка). Дуже сміливий за задумом 
проект.
– Адрієн Уолтер розробляє його вже багато років. У цьому фільмі він хоче пока-
зати трагедію Голокосту з нового, дещо несподіваного ракурсу – з позиції радості 
життя. У стрічці зачіпається ціла низка одвічних питань: конфлікт батьків і дітей, 
бунт закоханих молодих людей проти суворих табу патріархального суспільства, 
протистояння провінції і великого міста. Тобто цей фільм не обмежується єврей-
ською тематикою, а події в ньому розгортаються в Тернопільській області. Також 
режисер придумав дуже цікавий прийом зйомки: камера буде безперервно руха-
тися по рейках, прокладених через усе селище у формі вісімки.

РИТА ГРЕБЕНЧІКОВА: «МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОГО КІНО – КОПРОДУКЦІЯ ІЗ ЗАХОДОМ»
ГАЛИНА ХРАПКО: «ПОТУЖНІ КІНОКОМПАНІЇ ПОТРІБНІ ДЕРЖАВІ – ВОНИ СТВОРЮЮТЬ ЯКІСНИЙ 
КОНТЕНТ З ГАРАНТІЄЮ ПОВЕРНЕННЯ ВКЛАДЕНИХ КОШТІВ ТА ДОДАТКОВОГО ПРИБУТКУ У 
ВСТАНОВЛЕНІ СТРОКИ».СЬОГОДНІ УКРАЇНА АКТИВНО БУДУЄ КІНОСПІВПРАЦЮ З ГОЛЛІВУДОМ. З ОГЛЯДУ НА ЦЕ ОДИН ІЗ ЛІДЕРІВ УКРАЇНСЬКОЇ КІНОІНДУСТРІЇ 

STAR MEDIA ВИВОДИТЬ НА РИНОК КІНОКОМПАНІЮ APPLE TREE, ЯКА БУДЕ СТВОРЮВАТИ ПОВНОМЕТРАЖНІ ФІЛЬМИ Й СЕРІАЛИ ІЗ 
ЗІРКАМИ СВІТОВОЇ ВЕЛИЧИНИ, А ТАКОЖ ЗАЙМАТИСЯ ПРОКАТОМ ЦИХ КІНОСТРІЧОК ПО ВСЬОМУ СВІТУ. КУРАТОРОМ ПРОЕКТІВ APPLE 
TREE ВІД УКРАЇНИ Є ПРОДЮСЕР STAR MEDIA РИТА ГРЕБЕНЧІКОВА. В ІНТЕРВ'Ю VGL CINEMA ВОНА РОЗПОВІЛА, ЯКІ ДОДАТКОВІ 
МОЖЛИВОСТІ ВІДКРИВАЄ ПЕРЕД УКРАЇНСЬКОЮ КІНОІНДУСТРІЄЮ СПІВПРАЦЯ З ГОЛЛІВУДОМ, НАСКІЛЬКИ КРИЧУЩИМ НЕДОЛІКОМ Є 
ВІДСУТНІСТЬ РИБЕЙТІВ В УКРАЇНІ, А ТАКОЖ ПРО ТЕ, ЯКІ ПЕРЕВАГИ НАШОЇ КІНОІНДУСТРІЇ ПЕРЕД ІНШИМИ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИМИ 
КРАЇНАМИ.

НА ЦЬОГОРІЧНОМУ ПІТЧИНГУ ДЕРЖКІНО ПЕРЕМОГЛИ 4 ПРОЄКТИ КІНОКОМПАНІЇ STAR MEDIA, СЕРЕД ЯКИХ РОУД-МУВІ «Я, "ПОБЄДА" 
І БЕРЛІН», ІСТОРИЧНА КІНОКАРТИНА «ШТТЛ», ПОТУЖНА ІСТОРІЯ ПРО УКРАЇНСЬКУ ПОЕТЕСУ ТА ПАЛКУ ПАТРІОТКУ ОЛЕНУ ТЕЛІГУ 
«ОДЕРЖИМА», А ТАКОЖ СІМЕЙНА КОМЕДІЯ «ШАЛЕНА ПОДОРОЖ». VGL CINEMA ЗУСТРІВСЯ З ГАЛИНОЮ ХРАПКО, ПРОДЮСЕРОМ ОСТАННІХ 
ДВОХ, АБИ ДІЗНАТИСЯ ВСІ ДЕТАЛІ ЩОДО МАЙБУТНІХ КІНОКАРТИН.

масштабним байопіком про неординарну особистість, яка вміла вести за собою, у яку 
були закохані чоловіки того часу, чиє слово,  пронизане глибинним змістом, і в наші 
дні залишається актуальним.

– Загибель Олени Теліги й досі викликає багато питань. Як це буде показано у ва-
шому фільмі?
– Справді, досі залишається загадкою, чому вона свідомо обрала розстріл, хоча їй про-
понували покинути окупований Київ, зберегти життя собі та чоловіку, який пішов за 
нею на смерть. Ми маємо кілька версій цієї розгадки, яка базується на ґрунтовному 
вивченні архівних документів, і кожна з них матиме художній домисел, який правдиво 
відтворить стан Олени Теліги та її вибір.
 
– На коли заплановані зйомки «Одержимої»? І де вони проходитимуть?
– Зйомки плануємо на осінь 2020 року з релізом у лютому 2022 року. У липні  
2021 року виповнюється 115 років з дня народження Олени Теліги, і ми маємо бажан-
ня відкрити цим фільмом 12-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Відтак – пред-
ставити стрічку на Каннському кінофестивалі та низці інших престижних кінофес-
тивалів класу А, щоб світова спільнота дізналася про легендарну українську поетесу, 
жінку-феномен. Про Олену Телігу з упевненістю можна сказати, що вона належить до 
пророків української нації, слова якої були актуальними як 100 років тому, так і тепер. 
У фільмі будуть використані реальні висловлювання Олени та її соратників, вірші.  
Наразі ми розглядаємо на роль Олени Теліги європейських актрис. І це також може 
посилити маркетингову стратегію в питанні привернення уваги європейських дис-
триб’юторів до фільму. Кінотеатральний реліз ми плануємо присвятити 80-річчю роз-
стрілу в Бабиному Яру. Проходитимуть зйомки у Києві, Львові та Празі. 

– Неодноразово доводиться чути думку про те, що держава має підтримувати на-
самперед ті фільми, що знімаються невеличкими кінокомпаніями. Адже в них бра-
кує бюджетів, на відміну від великих кіновиробників.
– Так, найчастіше це питання й побажання виникає в соцмережах чи виходить і від 
самих експертів державних пітчингів. Я в таких випадках кажу: потужні кіноком-
панії потрібні державі, щоб держава мала якісний контент з  гарантією повернення 
вкладених коштів та додаткового прибутку у встановлені строки. Це що стосується 
комерційних фільмів для широкого загалу. А є низка таких, які можуть не дати збори 
в кінотеатрах, але дати ім’я, принести визнання, популярність, нагороди на світово-
му ринку. Для будь-якого фільму – фестивального чи комерційного – потрібні якість, 
вміння, досвід, грамотна маркетингова стратегія, потужна промокампанія.  Звісно, що 
треба розвивати, стимулювати, підтримувати й початківців, що ми, власне, і робимо. 
Але треба розуміти, яка команда втілюватиме історію, з якою фільмографією та рей-
тингами проєктів.  Здобути репутацію не легко, а ще складніше її утримувати…
Мені б дуже хотілося, щоб ключовим критерієм для всіх кінокомпаній була репутація.

РИТА ГРЕБЕНЧІКОВА ГАЛИНА ХРАПКО
продюсерка кінокомпанії Star Media продюсерка кінокомпанії Star Media
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«ЯКЩО ІДЕЯ ХОРОША, РЕАЛІЗУВАТИ ЇЇ МОЖНА ПО-РІЗНОМУ»
КРЕАТИВНА ПРОДЮСЕРКА ТЕЛЕКАНАЛУ «УКРАЇНА» І ДИРЕКТОРКА ПРОДАКШЕНА «ТЕЛЕ ПРО» ОЛЕНА КАНІШЕВСЬКА В ЕКСКЛЮЗИВНОМУ ІНТЕРВ'Ю VGL СINEMA 
РОЗПОВІЛА ПРО ТРЕНДОВЕ ВИРОБНИЦТВО ДЛЯ ОФ-ПРАЙМУ ПОТОЧНИХ І НОВИХ БАГАТОСЕРІЙОК, ПОШУК ХОРОШИХ ІДЕЙ І КОНКУРЕНЦІЮ.
– Над якими проектами працюєте зараз?
– «Теле Про» працює над низкою проектів, серед них є ті, які знімаються в техно-
логії серіалів, і ті, що знімаються в технології телепередач. Так, ми продовжуємо 
телепередачі «Зірковий шлях», « Місія Краса-3», «Свекруха чи невістка-3» і серіали 
«Агенти справедливості» (8-й сезон), «Реальна містика» (9-й сезон). На знімально-
му етапі новий проект «Філін».
 
– Цікаво дізнатися докладніше про проект «Філін».
– Це кримінальний процедурал – у кожній серії розслідується певна справа,  але з 
міцною горизонтальною лінією. У центрі сюжету дві жінки-поліцейські й відділ,  
у якому вони працюють. Відділ насправді непростий, бо в ньому є унікальний ін-
струмент, що допомагає людям розгадувати злочини. Прем'єра очікується навесні 
2020 року.
 
– Скільки серій заплановано?
–У роботі 40 серій. Ми завжди намагаємося відразу зайти на тривалу дистанцію. Це 
проєкти для передпрайму і оф-прайму, які можна повторювати і які довго утриму-
ють глядача біля екрана. І мені особисто теж цікавіше працювати «в довгу», тримати 
успіх, а не разово вистрілити.
Працюючи над такими проектами, можна подивитися на реакцію глядача, потім 
трохи поправити й далі розвивати проект. Особливо здорово, коли формат розро-
блений нами самими, як у випадку з «Філіном», «Агентами справедливості», «Реаль-
ною містикою». Тоді ми ні від кого, крім глядача, не залежимо, вільно розвиваємо 
сюжет, лінійних персонажів і території, де відбувається подія. Це дуже мотивує.
 
– Хто знімається  у «Філіні»?
– У нас чудовий акторський склад: Інна Мірошниченко, Олександра Епштейн, Рус-
лана Писанка, Антон Єрьомін, Федір Ольховський, Олесь Каціон, Євген Григор'єв.
 
– Якщо говорити про продаж продуктів власної розробки, чи були продані ваші 
провідні проєкти «Агенти справедливості» і «Реальна містика»?
–Як формати – ні, але як готовий продукт вони дуже затребувані. Це країни При-
балтики, Казахстан, Росія, Грузія. У «Реальної містики» сильна фан-група на YouTube, 
дві срібні кнопки. Один із випусків набрав рекордні 3 млн переглядів. Ще для фанів ми 
організовуємо офлайн-зустрічі з акторами.

– Дуже цікаво. У чому ж формула успіху цих таких тривалих серіалів? Те, що про-
ект буде успішним, видно відразу чи це стає зрозуміло ближче до 3-5 сезону?

Олена Канiшевська: 
– Я так скажу, мабуть, у цьому основний азарт нашої професії: можна бути впевне-
ним у всьому, аж до дрібниць, на 100%, але до кінця ніколи не знаєш, що спрацює і 
чи спрацює взагалі.
Звичайно, ми ретельно вивчаємо реакцію і потреби глядачів, для цього знімаються 
пілотні версії, проводяться фокус-групи, на які потім орієнтуємося.
У чому успіх таких історій? Напевно, у тому, що основні герої стають практично 
членами сім'ї, адже щодня в певний час глядач з ними зустрічається, стежить за їх-
ньою долею, розвитком, життям. Особливо якщо канал не рухає серіали мовною 
сіткою, і вони виходять в один і той самий час.
 
– Знаю, що глядачі навіть планують свій день під вашу сітку!
– Виробництво для оф-прайму йде конкретно під потреби глядача в цей період дня, 
тоді як інші канали, повторюючи праймові проєкти в денний час, іноді потрапля-
ють, іноді ні, тому що шоу, зроблене для вечора, вдень не завжди доречне. Це ще 
один фактор успіху наших продуктів, ми їх створюємо для певного слота.
 
– Такі тривалі проєкти – велика відповідальність, особливо для акторів...
– Лінія з головними героями, вона ж горизонтальна, теж розвивається – з ними 
постійно щось відбувається, вони змінюються, і глядачам подобається за цим спо-
стерігати. Наші актори люблять своїх персонажів, живуть ними, і глядачі це бачать.
Наприклад, у «Філіні» ми з акторами проговорювали ролі, вони дуже бояться поми-
литися, хочуть правильно ввести свого персонажа. Є мотивація, і це відчувається. Ще 
складність для акторів у таких історіях – в один день можуть зніматися сцени з різних 
серій, причому не з перших. Це вимагає майстерності та хорошого знання матеріалу.
 
– Чому розвиток власного оф-праймового виробництва виявився гарною ідеєю? 
І це спрацювало?
– Насамперед, оф-праймове виробництво стало давати показники, які утримували 
частку перегляду за день, навіть якщо в праймі йшли більш ризиковані проєкти 
- ризиковані і з позиції форми, і з позиції  вкладень. Допомогло те, що ми вибуду-
вали день з 6:30 ранку до 19:00 вечора таким чином, щоб глядач переходив з одного 
проекту в інший, з одного слота в наступний і навіть не помічав цього. Після 19:00 – 
прайм із більш високими рейтингами й великою кількістю глядачів біля екрана. Але 
саме денна частина дає можливість утримувати середню частку за день такою вели-
кою, що навіть чимось ризикуючи, ми все одно не втрачаємо середню частку каналу.
 
– У прийдешньому осінньому сезоні «Новий канал» уперше анонсував п'ять се-
ріалів. Причому кожен знятий спільно з різними українськими продакшенами і 

тільки один - внутрішнім. Конкуренція зростає. Наскільки доцільно працювати 
зі сторонніми продакшенами? І який відсоток продукту ви знімаєте самі, а який 
замовляєте на стороні?
– В оф-праймі (з 9:30 до 19:00) близько 50% продукції виробництва «Теле Про». При 
цьому ми багато працюємо зі сторонніми продакшенами, це абсолютно нормальна 
практика. Робота зі студіями урізноманітнює контент, у них є свої напрацювання, 
творчі групи – ми знаємо, якої якості контент звідти отримуємо.
З позиції конкуренції «власний продакшен / сторонній продакшен», це стимули 
ефективно оцінювати себе на ринку. Адже ми бачимо, якої якості продукт і за які 
гроші нам пропонують. А взагалі конкуренція –це добре. Вона сприяє розвитку на 
ринку контенту.
 
– Тобто де вигідніше, там і знімаєте?
– Це не єдиний фактор в ухваленні рішення. Переваги того, що ми робимо всере-
дині, – це формат, який можеш міняти. Зрозуміло, що власний продакшен більш 
керований, тут гнучкіше приймати рішення, ніж із тим, з ким ти вже домовився 
про ціну – і міняти щось складно, і наполягати на будь-яких поліпшеннях, змінах. 
Однозначно, ми кота в мішку не замовляємо, контролюємо свої проєкти абсолютно 
на всіх стадіях. Але за наявності відгуку аналітиків  – як іде й що потрібно міняти 
– гнучкіше це робити у себе. Чистої комерції немає, проте на неї потрібно зважати, 
адже це бізнес.
 
– 2019-й – цікавий для «Медіа Групи Україна» рік: запуск нових шоу, кадрові змі-
ни. Що вже можна сказати про підсумки нинішнього року й що буде перенесено в 
2020-й? Чи змінилася стратегія розвитку продакшена?
– Стратегія розвитку продакшена підпорядковуватиметься стратегії розвитку ме-
діагрупи в цілому. Зараз точно можна сказати, що власний контент і його виробни-
цтво – найцікавіші для ринку напрямки.
Найімовірніше ми додамо приблизно 50 годин виробництва, конкретика з'явиться 
до кінця року. Кардинальних змін поки не буде, але все, що намічалося в «Теле Про»,  
– централізація функцій, пошук нових виробничих і креативних рішень, проектів, 
їх розробка – усе в рамках взятого раніше курсу.
 
– Проте в медіагрупі відбулася зміна топ-менеджменту.
– Сьогодні ми відчуваємо його підтримку. Звичайно, показовим буде наступний 
рік, коли пройдемо процес бюджетування й вибудовування процесів новим керів-
ництвом.
 
– Акцент на контенті залишиться?
– Впевнена, що так. Адже перелік платформ для перегляду розширюється: телекана-
ли, супутникові канали, інтернет, – але суть залишається в тому, що саме дивитися. 
Головне питання: чи будуть рішення щодо самого контенту, який він, для кого.
 
– З одного боку, контент – це емоції, з іншого – є цілком реальні речі: сітка, рей-
тинги, бюджети. Як знайти золоту середину між комерцією та творчістю?
– Це актуальне питання для виробництва й бюджетів передпрайму і оф-прайму. 
Вони невеликі порівняно з праймовими бюджетами, і ми завжди в цьому компро-
місі. Як не вбити ідею, не маючи достатньо коштів? Чесно кажучи, якщо ідея хо-
роша, реалізувати її можна по-різному. Важливо – що ти продаєш глядачеві. Ми в 
жодному разі не знижуємо планку якості, але ці обмеження змушують шукати нові 
рішення, зокрема технологічні, сценарні. При цьому ми намагаємося не змінювати 
цінності історії, яку хочемо розповісти. Просто знаходимо способи її реалізації.
Зараз у нас 200 годин таких історій на рік, а будемо нарощувати до 300. У кожній 
історії тренуємося поєднувати ідею сценариста зі знімальними реаліями.
Адже ми бачимо проект цілком, а не вирішуємо, як зняти кожну серію. Тому все 
продумуємо заздалегідь.
 
– Як відрізнити хорошу ідею проекту?
– Багато різних критеріїв. Хороша ідея та, у якій є унікальний форматний елемент, 
те, чого раніше не було. Мені здається, якщо ідею можна описати одним реченням, 
то воно формулюється так: ви влучили прямісінько в ціль. А якщо в цьому реченні 

звучить те, чого немає в жодній іншій ідеї (унікальний форматний елемент), тоді 
все супер!
Така ідея стає брендостворюючим проектом каналу. Такими вважаю «Реальну міс-
тику», «Агентів справедливості», сподіваюся, що ним стане і «Філін».
 
– У «Реальній містиці», «Агентах справедливості» знімаються багато непрофесій-
них акторів.
–Так, поряд із лінійними персонажами в кожній серії є вертикальні персонажі, і ча-
сто виконавці цих ролей – непрофесіонали або актори-початківці. Я б дуже хотіла, 
щоб до зйомки такого роду продуктів було гідне ставлення. Це хороший старт для 
багатьох акторів. Були випадки, коли людина в епізодичних разових ролях  мала та-
кий органічний вигляд у кадрі, що ми забирали її далі, в інші проєкти, і вона ставала 
лінійним персонажем.
Як приклад можна навести пост Римми Зюбіної, яка знялася в одній із серій «Аген-
тів справедливості». Меседж на тему участі в проектах, які знімаються в жорсткій 
технології. Зюбіна пише, що потрібно ще наважитися знятися, не маючи часу на 
довгу розкачку, це вимагає професіоналізму, особливо від акторів. І рекомендувала 
іншим теж зніматися, щоб перевірити себе.
Ми дуже пишаємося тим, що робимо, і, думаю, у цьому ще один фактор успіху. Адже 
якщо ти не любиш свій продукт, це буде помітно, глядач обов'язково відчує. Потрібно 
любити свій фільм, своїх персонажів, і тоді поганими їх глядачеві ти не запропонуєш.
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Новий детективний серіал «Філін»:
За сюжетом працівники новоствореного відділу поліції 
розслідують заплутані кримінальні справи. У цьому їм 
допомагає спеціальна комп’ютерна програма під назвою 
«Філін». Та не всім до вподоби такі інновації, це 
створює напруження в стосунках між представниками різних 
поколінь. Інтриги та непередбачувані повороти змушують 
героїв щодня боротися з новими викликами долі.

Зйомки серіалу проходять у Києві у спеціально 
побудованому павільйоні, у якому є кабінети, кафетерій, 
кімнати допитів і навіть морг. Розслідування жорстоких 
злочинів незвичними методами, драматичні повороти та 
непрості міжособистісні стосунки чекають на глядача в 
кожній серії.

Виробництвом кінокартини на замовлення каналу «Україна» 
займається продакшн-компанія «Теле Про». Прем’єра 
серіалу «Філін» відбудеться на телеканалі «Україна».

Режисер: Євген Чернишов.
Продюсер проекту: Олена Канішевська.
Актори: Руслана Писанка, Олександра Епштейн, Антон Єрьомін, Федір 
Ольховський, Олесь Каціон, Євген Григор’єв, Інна Мірошниченко та інші.
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«РАБИНЯ ІЗАУРА» 
65-серійний фільм, події якого розгортаються в 
1868 році в Бразилії. Серіал розповідає про молоду 
невільницю Ізауру, яка планує втекти від своїх 
господарів до США. Паралельно розгортається історія 
романтичних стосунків дівчини. На прохання глядачів цю 
стрічку кілька разів показували по нашому телебаченню. 
У багатьох країнах цей серіал став найпопулярнішим 
телешоу. За підрахунками експертів, стрічка зібрала 
майже мільярд телепереглядів по всьому світу.
У 2004 році зняли ремейк серіалу, а в 2016 році вийшов 
його приквел під назвою «Рабиня-мати», що розповів 
про життя матері Ізаури.

РІВНО 30 РОКІВ ТОМУ НА НАШІ ЕКРАНИ ВИЙШОВ КУЛЬТОВИЙ БРАЗИЛЬСЬКИЙ СЕРІАЛ «РАБИНЯ ІЗАУРА». ЦЕ БУЛА ОДНА З ЛІЧЕНИХ СТРІЧОК, ПІД ЧАС 
ПОКАЗІВ ЯКОЇ ПО ВСЬОМУ СВІТУ ЗУПИНЯЛИСЯ ВІЙНИ, ВУЛИЦІ СТАВАЛИ ПУСТИМИ, А ФАБРИКИ Й ЗАВОДИ ПЕРЕРИВАЛИ ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ. УСІ ПОСПІШАЛИ 
ДО ТЕЛЕЕКРАНІВ, ЩОБ НЕ ПРОПУСТИТИ ЖОДЕН ПОВОРОТ У ПЛУТАНИХ ДРАМАТИЧНИХ СТЕЖКАХ ЦЬОГО СЕРІАЛУ.
НА ЧЕСТЬ ЮВІЛЕЙНОЇ ДАТИ ВИХОДУ «РАБИНІ ІЗАУРИ» ВИКОНАВИЦЯ ГОЛОВНОЇ РОЛІ ЛЮСЕЛІЯ САНТУС ВЛАШТУВАЛА МІНІ-ТУР УКРАЇНСЬКИМИ МІСТАМИ. 
VGL CINEMA ЗУСТРІВСЯ ІЗ ЗІРКОЮ ПІД ЧАС ЇЇ ТВОРЧОГО ВЕЧОРА В ДНІПРІ. В ЕКСКЛЮЗИВНОМУ ІНТЕРВ’Ю АКТОРКА РОЗПОВІЛА ПРО СЕКРЕТ ШАЛЕНОЇ 
ПОПУЛЯРНОСТІ ЦЬОГО СЕРІАЛУ, ПРО ДОТЕПНІ ВИПАДКИ, У ЯКІ ВИЛИВАВСЯ ЙОГО КУЛЬТ, ПРО ТЕ, НАСКІЛЬКИ КОРИСНО БУТИ ФЕМІНІСТКОЮ, БУДДИСТКОЮ 
ТА ЗНІМАТИСЯ ДЛЯ PLAYBOY, А ТАКОЖ ПРО ТЕ, ЯК КІНО ДОПОМАГАЄ БОРОТИСЯ З НЕРІВНІСТЮ В СУСПІЛЬСТВІ.

– «Рабиня Ізаура» вплинула на мільйони глядачів по всьому світу. Люди, напри-
клад, називали своїх дітей і домашніх вихованців на честь героїв цього серіалу. 
Які Ви пам'ятаєте найбільш кумедні випадки на хвилі слави цього фільму?
– Знаю, що в багатьох країнах переписували робочі графіки підприємств відпо-
відно до виходу нових серій нашого фільму. Також прем’єра нашого серіалу збіг-
лася з війною у Сербії. І саме в години трансляції серіалу там припинялися бом-
бардування. У будинках пристарілих та в дитячих садках у Бразилії змінювали 
розклади харчування, щоб зручніше було дивитися серіал. А в Угорщині та Італії 
на вулицях з’явилися графіті «Свободу Ізаурі!». В одній східноєвропейській країні 
люди навіть почали збирати гроші, щоб викупити Ізауру з полону. Один дуже по-
пулярний на той час португальський футболіст після виходу серіалу зробив мені 
пропозицію руки й серця. Це було дуже смішно.
За сюжетом, негативний персонаж Леонсіо Алмейда спалив хлопця, з яким зустрі-
чалася моя героїня Ізаура. Одна глядачка з Іспанії через це настільки розлютилася 
на цього героя, що зняла з ноги чобіт і кинула в телевізор, від чого розбився екран. 
Коли про це дізналися на студії, то виконавець ролі Леонсіо, Рубенс ді Фалку, персо-
нально придбав цій глядачці новий телевізор. І подібних історій було дуже багато.

– Чи вдалося комусь розгадати рецепт такого колосального успіху серіалу?
– Про цей серіал написали багато аналітичних статей, у яких намагалися розгада-
ти, чому він став настільки успішним по всьому світу. У Китаї навіть провели де-
тальний лінгвістичний аналіз стрічки. Однак у мене є власне пояснення, чому «Ра-
биня Ізаура» стала настільки популярною. Усе просто. У кожної країни є власні 
культурні відмінності, однак у всіх суспільствах, незважаючи на різницю, завжди є 
той, кого принижують, і той, хто принижує. А саме цьому й присвячено наш серіал.

– Чи не завадила Вам будувати майбутню кар’єру культова популярність, яку Ви 
отримали після цього серіалу? До Вас не стали ставитися як до актриси одної ролі?
– Насправді, ні. Я насамперед актриса театру. Я навчалася в дуже сильній школі, 
яка дала мені достойну акторську базу. Завдяки цьому я мала можливість оби-
рати з дуже широкого діапазону ролей. Проте, коли мене після цього серіалу за-
прошували в інші телепроєкти, то зазвичай пропонували ролі, що багато в чому 
нагадували Ізауру. Тож, щоб за мною не потягнувся хвіст одноманітних ролей, я 
в наступному ж своєму фільмі («Локомотиви») зіграла негативного персонажа. 
І, незважаючи на настільки контрастний перехід від однієї ролі до іншої, глядачі 
не відвернулися від мене. Тобто із самого початку своєї кінокар’єри я намагалася 
бути різною, і люди мене запам’ятали не як Ізауру, а як акторку, від якої невідомо 
чого чекати в кожній наступній стрічці. 

– Де Ви відчуваєте себе найбільш гармонійно: у кіно, театрі чи на телебаченні?
– Кіно! Це моя пристрасть. А телебачення я взагалі не дивлюся. Звичайно, я слідкую 
за новинками Netflix. Однак походи в кіно для мене – на кшталт ритуалу чи свята.
Насправді знаменитою стаєш, коли тебе починають показувати по телебаченню. І 
в молодості я страшно хотіла потрапити на телебачення. Для цього я здала спеці-
альні тести і потім зіграла в п'єсі, яка отримала величезну популярність у Бразилії. 
Ця постановка була настільки успішна, що зі студій почали дзвонити просто в 
приймальню театру, де я грала. Я не відповідала на ці дзвінки, тому що не вірила, 
що все це насправді. І це тривало до тих пір, поки один із моїх колег силою не при-
вів мене на знімальний майданчик. Це були зйомки «Рабині Ізаури» – моя перша 
кінороль, яка прославила мене ще більше. Проте тоді ніхто не міг уявити, що цей 
серіал стане настільки успішним.

– Ви одна з найвідоміших феміністок Бразилії. Ви неодноразово наголошували, 
що в кожної жінки має бути право вибору жити з тим, з ким вона вважає за по-
трібне. Останнім часом хвиля фемінізму активізувалися з новою силою. Жінки 
по всьому світу відстоюють свої права і свободи. Скажіть, скільки ще жінкам 
доведеться боротися, щоб стати нарівні з чоловіками? 
– Звичайно, фемінізм останнім часом вийшов на новий рівень. Однак варто 
пам’ятати, що фемінізм – це не тільки процеси в суспільстві, але й внутрішня на-
лаштованість самих жінок. Треба, щоб їм удавалося зберігати й проявляти свою 
жіночість. На жаль, у сьогоднішньому суспільстві продовжують переважати саме 
чоловіки. А більшість жінок вибудовують своє життя за традиційним сценарієм, 
у який входить народження дітей, домашнє господарство та другорядна позиція 
поряд із чоловіком.

– Ви знялися оголеною у фотосесії для Playboy. Як це вплинуло на Вашу кар'єру?
– На той момент для мене це був абсолютно органічний крок. Приблизно в той 
самий час вийшов фільм, у якому я грала одну з ключових ролей. Там майже в 
70 % сцен з моєю участю я з’являлась оголеною. Взагалі я не бачу в цьому нічого 
поганого.

– Ви створили дві документальні кінокартини. Про що вони розповідають і 
чому Ви вирішили зайнятися саме документалістикою?
– Я обожнюю документалістику. І я завжди боролася за збереження навколиш-
нього середовища. Окрім того, із самого дитинства я переймалася тим, чому в 
суспільстві панує така нерівність. Одна з моїх кінокартин присвячена Східному 
Тимору. Там відбувся справжній геноцид, у результаті якого було винищено май-
же все населення регіону. У своїй стрічці я показала, як там страждали люди.

– Чому ви вирішили стати буддисткою? Можливо, трапилася якась поворотна 
подія, що підштовхнула Вас до цієї релігії?
Просто одного дня я відчула, що саме це – моя релігія. Вона дала мені внутрішню 
гармонію. Я кілька разів була в Тибеті. Мені близький спосіб мислення й організа-
ції життя людей, що там живуть. Майже щонеділі я відвідую кришнаїтський храм 
у Ріо-де-Жанейро. Гадаю, що це найпрекрасніше місце в місті.

– Бразилія подарувала світові величезну кількість романтичних фільмів. Який 
секрет успіху знають ваші кінематографісти, що їм удається знімати настільки 
успішне кіно про кохання?
– По-перше, ми робимо якісні романтичні фільми. По-друге, у нас багата традиція 
створення такого кіно, через що наші студії відточили способи подачі таких істо-
рій. І, звичайно, у нас надзвичайно талановиті й красиві актори.

– У наших краях ходила безліч анекдотів про рабиню Ізауру. Один із них:
Рабиня Ізаура, плачучи, каже подрузі:
– Леонсіо вимагає від мене неможливого!
– Що ж вимагає від тебе цей негідник?
– Він вимагає, щоб я перестала ридати!!!

–Чи складають анекдоти про цей серіал у Бразилії?
– У себе в країні я не зустрічала анекдотів про «Рабиню Ізауру». Проте на мою 
героїню було багато пародій. Наприклад, один із моїх друзів-акторів перевтілю-
ється в Ізауру так, що на це неможливо дивитися без сміху.
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Рабиня Iзаура 
Люселiя Сантус:
СЕКРЕТ УСПІХУ НАЙПОПУЛЯРНІШОГО 
У СВІТІ СЕРІАЛУ – ДУЖЕ ПРОСТИЙ

ЛУСЕЛІЯ САНТУС – бразильська акторка
61 рік. Дебютувала на театральній сцені в 14 років. У 19 років от-
римала головну роль у серіалі «Рабиня Ізаура». Після великого 
успіху цієї стрічки продовжила активно зніматися в телефільмах. 
Найбільш успішними з них стали «Дурний Купідон», «Жива вода», 
«Війна статей», «Сеньйорита» тощо. Фільмографія акторки налічує 
майже 50 стрічок. Як режисер зняла документальні кінокартини 
«Точка змін: Китай сьогодні» (1996) і «Східний Тимор: Насилля, якого 
ніхто не побачив» (2000). 
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6 ВЕРЕСНЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ NETFLIX 
ВІДБУДЕТЬСЯ ПРЕМ’ЄРА МІНІСЕРІАЛУ 
«ШПИГУН», В ОСНОВУ ЯКОГО ПОКЛАДЕНО 
ДОЛЮ ЗНАМЕНИТОГО ІЗРАЇЛЬСЬКОГО 
РОЗВІДНИКА ЭЛІ КОЕНА, СТРАЧЕНОГО 
В СИРІЇ В 1965 РОЦІ. ГОЛОВНУ РОЛЬ 
ВИКОНАВ ВІДОМИЙ БРИТАНСЬКИЙ КОМІК 
САША БАРОН КОЕН

Його ім'я для багатьох глядачів міцно зрослося з такими сатиричними персонажа-
ми, як британський репер Алі Джі, казахський репортер Борат і австрійський те-
лежурналіст Бруно. Завдяки своїм вигаданим героям, яких об'єднує безтурботний 
ідіотизм і відсутність політичної коректності під час спілкування  зі співрозмовни-
ками, які абсолютно нічого не підозрюють, британському комікові вдалося прорва-
тися на світові екрани й змусити про себе говорити. Можна погоджуватися або не 
погоджуватися з його манерою розважати публіку за допомогою розіграшів, оціню-
вати рівень його жартів, але неможливо не визнати того факту, що він має винят-
ковий талант перевтілення. Недаремно на його гачок піймалося так багато відомих 
людей, яких не можна звинуватити у відсутності розуму. Серед них були сенатори, 
академіки й навіть колишній агент Моссаду. Тому звістку про те, що троль найви-
щого рівня зіграє роль реально існуючого знаменитого ізраїльського розвідника, 
який був страчений сирійською владою в 1965 році, багато хто відразу ж зустрів 
вороже. Існує думка, що саме скандальна репутація актора колись уже стала однією 
з головних причин відмови в затвердженні його на роль Фредді Мерк’юрі.
З іншого боку, хто як не Саша Барон Коен довів, що здатний достовірно перевті-
литися не лише в розвідника, але й в образ  сирійського бізнесмена, що виріс у Ар-
гентині, яким прикривався його знаменитий однофамілець у реальному житті? По 
суті, розвідник не гірше за професійного актора довгий час водив за ніс представ-
ників найвищих чинів сирійської армії.
Можна з упевненістю стверджувати, що ізраїльський сценарист, письменник і ре-
жисер Гідеон Рафф, автор гучного американського серіалу «Батьківщина», не поми-
лився, затвердивши Сашу на роль Елі Коена. Телевізійне шоу «Шпигун», що скла-
дається із шести серій, розповідає історію легендарного розвідника, що заступив 
на службу в Моссад у досить зрілому віці. До того як Елі виповнилося 36 років, він 
вів звичайне життя зразкового сім'янина. Його прохання про зарахування на роз-
відслужбу було задоволене не відразу. Але потім інструктори, що готували Елі до 
секретної діяльності закордоном, були в захваті від його здібностей до перевтілен-
ня. Те саме можна сказати й про самого актора. Дивно, але на екрані не залишилося 
й натяку на його карикатурних героїв. Саша Барон Коен постає перед глядачами в 
образі романтика, що ніжно любить свою дружину Надю, а також вірного патріота 
Ізраїлю, готового віддати життя за його майбутнє. Що стосується особистого жит-
тя актора, то тут він дуже схожий на свого персонажа: при всій своїй епатажності 
його турботливе ставлення до сім'ї і дружини, австралійської актриси Айле Фішер, 
викликає захоплення. Водночас Саша потайний і вважає за краще не розкривати 
подробиці сімейного життя.
Інша справа, коли актора запитують про творчість. Саша завжди із задоволенням 
ділиться думками про своїх героїв. Причому неважливо, про які із зіграних ним 
ролей іде мова  –   серйозні чи комедійні, Саша рано чи пізно починає вставляти у 
свої відповіді жартики, непомітно залучаючи співрозмовників до імпровізованого 
спектаклю. Очевидно, це в нього в крові й можна лише здогадуватися, яка атмосфе-
ра панує в його сім'ї, у якій ростуть троє дітей. Високий і підтягнутий, Саша і справ-
ді схожий на знаменитого розвідника. Його видовжене обличчя обрамлене жагу-
че-чорним волоссям, а допитливі очі, як магніти, притягують увагу співрозмовника. 
Він, безумовно, має харизму, необхідну як артистам, так і успішним розвідникам.

– Чи чули Ви про Елі Коена до того, як приступили до зйомок серіалу про його долю? 
– Так, звичайно. У юності мені розповідав про нього батько. Саме на його книжко-
вій полиці я вперше побачив книгу «Наша людина в Дамаску», що розповідає про 
життя Елі Коена. На жаль, наш телепроект був запущений вже після смерті мого 
батька. Коли я отримав від Гідеона сценарій, то не випустив його з рук, поки не до-
читав  до кінця. По суті, ця людина є справжнісіньким супергероєм. Як інакше по-
яснити той факт, що до того як стати одним з найуспішніших розвідників сучаснос-
ті, він працював звичайним службовцем в універмазі? Хіба це не нагадує приквел 
супергероїчної історії? Але насправді мене особисто цікавило інше питання. Як Елі 
Коен, який був досить тихим і доброчесним сім'янином, раптом зміг перетворитися 
на неймовірно товариську людину, що влаштовувала оргії в Дамаску, і  як він  зумів 
настільки увійти в довіру до членів уряду Сирії, що вони готові були запропонувати 
йому пост міністра оборони? Мені було неймовірно цікаво розгадати саме людську 
сторону цієї історії. Адже Елі Коен, по суті, рятуючи свою країну, постійно вирішу-
вав для себе проблему вибору між своєю сім'єю, улюбленою дружиною, дорогими 
йому людьми й тим новим життям, яким йому доводилося жити.

– Дійсно цікаво, як людина, яка так любила свою дружину й дітей, врешті-решт, 
віддала перевагу служінню батьківщині, ризикуючи власним життям?
– Не можна забувати про те, у який час він жив. Це був 1961 рік, пройшло всього 
16 років після закінчення Другої світової війни. У цей час тільки почало складатися 
уявлення про масштаби Голокосту, за час якого в Європі загинули двоє з кожних 
трьох євреїв, як уже з'явилася нова реальна загроза для життя представників цієї 
нації. Так, звичайно, Елі дуже любив свою дружину, але коли я намагаюся поста-

вити себе на його місце й уявляю, який страх він відчував з приводу того, що єв-
рейська держава може припинити своє існування, то стає зрозуміло, що для нього 
існування сім'ї і її щасливе майбутнє було нерозривно пов'язане з долею Ізраїлю. Він 
захищав свою державу й  тим самим захищав свою сім'ю. Тому він і став розвідником.

– Що нового Ви відкрили для себе в особі свого героя, готуючись до ролі?
– Мене вразив той факт, що перед стратою Елі наполіг на тому, щоб його останній 
лист був переданий через рабина його дружині. Коли читаєш цей лист, то ще більше 
вражає його самовідданість і готовність до самопожертвування. Елі зізнається, що, 
незважаючи на свою шпигунську діяльність і життя під прикриттям, він був увесь 
час одержимий коханням до дружини. І все, що він хоче, щоб вона була щаслива. 
Тому вона не повинна оплакувати його, а може знову вийти заміж. Усе, про що він 
просить її, це піклуватися про дітей і зберігати добрі стосунки з його сім'єю. Не-
зважаючи на це, Надя так ніколи більше й не вийшла заміж, зберігши про нього 
пам'ять упродовж усього життя. Їхня історія така не схожа на любовні стосунки 
культових шпигунів, таких як, наприклад, Джеймс Бонд і Джейсон Борн, які йдуть 
по життю без прихильностей і кохання. Елі Коен зовсім інший. Для мене, як актора, 
саме його вміння любити й співпереживати було особливо цікаво досліджувати.

– Як Ви думаєте, чи могли б Ви теж стати розвідником? Адже Ваш талант до пере-
втілення ні в кого не викликає сумнівів.
– Так, але я не впевнений, що мені сподобався б ризик відчути на собі суть тортур. 
Хоча, звичайно, усе залежить від того, хто і як саме мене б катував (сміється).

– Було дуже незвично побачити Вас у такій серйозній ролі. Усі вже звикли до 
того, що Ви розважаєте публіку. А що або хто може розсмішити Вас?
– У дитинстві я багато дивився американських комедій. Мій батько практично зму-
шував мене дивитися різні сіткоми. Крім того, мені дуже імпонував Пітер Селлерс. 
Цей британський комік не просто дурів і жартував, а перетворювався на своїх ге-
роїв, у яких просто було неможливо не повірити. Саме він вплинув на мій стиль 
комедії. Нині мені дуже подобається британський телесеріал «Флібег», створений 
Фібі Уоллер-Брідж. Мені настільки подобається те, що вона робить, що я навіть їй 
заздрю (сміється).

– Яку роль у Вашому житті відіграє комедія?
–Комедія – це моя віддушина. Наприклад, коли Трамп став президентом, то багато 
людей засмутилися, вони скаржилися друзям, надсилали один одному статті, які 
виражали критичні погляди на ситуацію, нерадісні прогнози на майбутнє. Мені ж 
для того, щоб вижити, необхідно перевтілитися в когось іншого. І саме тому я зняв 
телешоу «Хто є Америка?». Саме комедія допомагає мені випустити весь біль, до-
саду та роздратування.

– Ваш артистичний талант гідний захоплення. Далеко не кожен, як Ви, має здат-
ність швидко знаходити влучні відповіді й уміло парирувати за допомогою жар-
тів. А які якості в людях подобаються Вам?
– Скажіть, Кличко досі ще є мером Києва, так? Ну так от, я розповім вам веселу 
історію з його братом, Володимиром. Це сталося відразу після того, як на екрани 
вийшов фільм «Борат». Я сидів у ресторані зі своєю дружиною, коли раптом до 
мене підійшов офіціант і повідомив про те, що відомий чемпіон з боксу Володи-
мир Кличко просить моєї згоди на бесіду. Нічого не підозрюючи, я погоджуюся. 
Виявляючись поруч, він раптом міцно хапає мене за руку, так що до мене відразу 
доходить, що розмова навряд чи буде приємною. І точно, досить низьким голосом 
Володимир, звертаючись до мене, говорить: «Ти принизив мою країну». Після про-
мовистої паузи він продовжує: «Ти принизив мою країну, Казахстан, у якій я наро-
дився. А значить, ти принизив мене». У цей час я безуспішно намагаюся вирвати 
свою руку, але як можна впоратися зі світовим чемпіоном з боксу? Тим паче, що 
поряд з ним ще троє боксерів. Тоді мені на допомогу приходить моя дружина й 
починає тикати йому серветку з проханням отримати від нього автограф. Він спо-
кійно, але твердо відводить її руку зі словами: «Не зараз». І продовжує звертатися 
до мене: «Ти принизив мене і мою країну. І я вимагаю реваншу». Коли я вже розу-
мію, що справи мої насправді кепські й схоже, що скоро від мене залишиться мокре 
місце, Володимир раптом починає посміхатися – і я з полегшенням видихаю: він 
мене просто обвів навколо пальця!

– З усією повагою, але брати Кличко не славляться швидкістю й дотепністю в 
спілкуванні зі співрозмовниками.
– Зате вони славляться швидкістю і влучністю своїх ударів!
Сміються всі.

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

САША БАРОН КОЕН:
ЧАС БУТИ СЕРЙОЗНИМ

САША БАРОН КОЕН
Народився 13 жовтня 1971 року  в Лондоні в єврейській сім’ї. Саша почав грати на сцені ще під час на-
вчання в коледжі Христа (Кембріджський університет), де вивчав роль американських євреїв у підтримці 
боротьби афроамериканців США  за свої права . У 1994 році з'явився в телепередачі «The Word» на Channel 4 
в образі албанського репортера Крісто, який пізніше трансформувався в казахського журналіста Бората 
Сагдієва. Ще одним сценічним перевтіленням Коена є репер Алі Джі. У цьому образі артист веде свою 
програму на MTV, брав участь у зйомках декількох фільмів (він озвучував лемура Джуліана в анімаційній 
стрічці «Мадагаскар») і музичних кліпів, зокрема знявся в ролику Мадонни «Music». Ще одним сценічним 
персонажем Коена є австрійський гомосексуал Бруно – ведучий fashion-шоу.
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ВІДВЕРТА РОЗМОВА З ТВОРЦЯМИ ФІЛЬМУ
ЦIНА ПРАВДИ: 
З 28 ЛИСТОПАДА В КІНО МОЖНА БУДЕ ПЕРЕГЛЯНУТИ 
ІСТОРИЧНИЙ ТРИЛЕР «ЦІНА ПРАВДИ». ЗА СЮЖЕТОМ ЦЕ 
ІСТОРІЯ ВЕЛЬСЬКОГО ЖУРНАЛІСТА ГАРЕТА ДЖОНСА, ЯКИЙ 
ПЕРШИМ ОПРИЛЮДНИВ ФАКТИ ПРО ГОЛОДОМОР В УКРАЇНІ 
ДЛЯ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ. РЕЖИСЕРОМ СТРІЧКИ СТАЛА 
ВІДОМА ПОЛЬСЬКА КІНОРЕЖИСЕРКА АҐНЄШКА ГОЛЛАНД, А 
ГОЛОВНІ РОЛІ ВИКОНАЛИ АКТОРИ ДЖЕЙМС НОРТОН ТА ПІТЕР 
САРСГААРД. СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ VGL СINEMA ВОНИ ПОДІЛИЛИСЯ 
ЕКСКЛЮЗИВНИМИ ПОДРОБИЦЯМИ ЗІ ЗЙОМОК ПРОЕКТУ.

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

ДЖЕЙМС НОРТОН
Народився 18 липня 1985 року в Лондоні в родині вчителів. Вивчав 
богослов'я у Фіцвільям-коледжі Кембриджського університету й 
здійснив місіонерську поїздку в Індію. Продовжив вивчати теологію 
в Кембриджському університеті. Закінчивши коледж, Джеймс виру-
шив до Лондона й протягом трьох років вивчав акторську майстерність 
в Королівській академії драматичного мистецтва. Грав у трупі Royal 
Theatre, у театрі в Шеффілді, Королівському театрі в Кембриджі. Вперше 
на екрані з'явився в 2009 році в невеликій ролі в мелодрамі «Виховання 
почуттів». Найбільше відомий за серіалами «Війна і мир», «Макмафія», а 
також зіграв у таких стрічках, як «Коматозники» і «Хемстед».

ДЖЕЙМС НОРТОН, АКТОР
Молодий британський актор Джеймс Нортон – 
нова зірка кінематографа. Глядачі встигли по-
любити харизматичного актора за роль Андрія 

Болконського в серіалі «Війна і мир» та за образ 
Алекса Годмана в серіалі «Макмафія». Спеціально 

для VGL сinema Джеймс Нортон розповів про перемоги 
та поразки Гарета Джонса, про те, чому світ повинен поба-
чити цей фільм, а також про свій шлях до успіху.

– Режисерка Аґнєшка Голланд розповіла, що під час роботи над 
фільмом Ви глибоко занурилися в тему Голодомору й Вашого 
персонажа. Думаю, Вас, як і всіх, вразила ця історія. Розкажіть 
про свої емоції стосовно цих подій? Чому, як Вам здається, про 
це важливо говорити?
– Коли я знайомився з фільмом і читав сценарій, я був збенте-
жений, тому що не знав про Голодомор та про існування Гарета 
Джонса. Я вивчав історію Другої світової війни та 1930-х років у 

АҐНЄШКА ГОЛЛАНД, РЕЖИСЕРКА
Ім’я польської режисерки Аґнєшки Голланд дуже добре ві-
доме у світі, адже вона є головою Правління Європейської 
кіноакадемії, номінанткою на премії «Оскар», BAFTA, во-

лодаркою «Срібного ведмедя» Берлінале-2017 та багатьох 
престижних кінонагород. Остання робота Аґнєшки нерозривно 

пов’язана з Україною – це історична драма про Голодомор «Ціна прав-
ди». Спеціально для VGL сinema Аґнєшка розповіла про особисте став-
лення до кінострічки, життя в епоху постправди, а також дала пораду 
режисерам-початківцям.

– До недавнього часу у світі про Голодомор було відомо небагато. Чому Ви вирі-
шили знімати саме історію про Гарета Джонса?
– Я отримую чимало сценаріїв, що розповідають про злочини ХХ століття, тому 
що я стала ніби «фахівцем» з цього питання. І довгий час я просто не хотіла читати 
жоден із них, тому що не хотіла повертатися до такого роду історій і того світу, 
адже це дуже болісно та ще й занадто дорого. І сценарій «Ціни правди» я просто 
взяла переглянути, а коли почала читати –  він мене захопив! Якимось чином цей 
текст наблизився до дуже болючої, важливої теми, виклад матеріалу був напрочуд 
чітким, потужним і незвичним. І це переконало мене, що ця історія варта того, щоб 
її розповісти.

школі, але подробиць і масштабу цієї трагедії я навіть не уявляв. Звірства, які стали-
ся в Україні, вражають , і чим більше часу проводиш у цій країні, у всіх містах – тим 
сильніше все усвідомлюєш. Чим більше ти знайомишся з історією Гарета Джонса, 
чим більше його щоденників і статей читаєш, тим більше розумієш, яким особли-
вим, хоробрим і добрим він був. Світ повинен прокинутися – і я сподіваюся, що 
наш фільм віддасть належне історії України.
 
– Що було найбільшою трудністю в процесі зйомок? З якою найбільшою пробле-
мою Вам довелося зіткнутися?
– Виклики, звичайно, були, але знімальна група сміливо прийняла їх. Наприклад, у 
Великій Британії ми знімали під час «Звіра зі Сходу» (аномальні морози 2018 року. – 
Прим. ред). Це було складно. Пам'ятаю, я зателефонував другові й сказав: «Ви навіть 
не уявляєте, як тут холодно».
Мені сподобалися зйомки в Україні, і було дуже-дуже важливо зняти частину філь-
му саме там. Є одна сцена, де Гарет запитує молоду жінку: «Що відбувається?», і 
вона відповідає: «Мільйони і мільйони людей вмирають». Пізніше Аґнєшка розпо-
віла, що під час прослуховування ця жінка розплакалася й сказала: «Моя бабуся 
й прабабуся померли від голоду». Усі розуміли, наскільки важлива ця історія для 
України, наскільки важливо було знімати в селах і залучати українських акторів.
У нас не було масовки, тому ми запрошували місцевих жителів. І ці неймовірні 
люди прийшли: фермери, жінки, бабусі, які були закутані від холоду. Їм усім потріб-
но йти о 5 вечора, тому що треба годувати худобу. Перебувати серед таких особли-
вих людей для мене було дуже хвилююче.
 
– Як Вам здається, які мотиви змусили Гарета діяти? Адже це було дуже небез-
печно й важко.
– Він був хорошою людиною, яка побачила зло. Гарет захотів покласти цьому край, 
що й стало його основним мотивом. Знаєте, у світі є багато людей, які бачать зло і 
відвертаються, і дуже мало таких людей, як Гарет, які бачать його  й діють. Якщо по-

дивитися ширше, його мати викладала англійську в Україні, і тому в ньогобув певний 
зв'язок з країною. По суті, вирушивши до України, він хотів побачити, де працювала 
його мати. І він уже заочно бувзачарований країною і закоханий в неї. Але я думаю, 
що коли він побачив масштаби голоду й те, як багато людей страждають, він захотів 
донести цю істину, змусити світ зрозуміти, що відбувається. Він пожертвував собою, 
щоб розповісти цю історію. Існує не так багато людей, які зробили б так само. Цьому 
світу потрібно ще багато Гаретів Джонсів.

– Як Ви вважаєте, Гарет Джонс виграв чи програв?
– Це дуже хороше запитання. І так, і ні. Я думаю, що якби Гарет Джонс вирушив 
у подорож Україною, побачив усе, що відбувається, і не сказав правду – це була б 
поразка. Але той факт, що він був там і всупереч усьому розповів світу правду – це, 
на мій погляд, перемога. Як наслідок, ми розповідаємо цю історію за допомогою 
кіно. Навіть незважаючи на те що на це було потрібно 50 років – ми тепер знаємо, 
що сталося, і це – завдяки Гарету Джонсу. Це його перемога.

– Зараз Ви дійсно відомий актор, Ваша роль у «Війні і мирі» неймовірна, і у Вас 
багато шанувальників. Тепер Ви працюєте з Аґнєшкою   Голланд, вона легендар-
ний режисер. А що стало для Вас ключовим поворотом до успіху?
– Можливо, те, що ви задаєте мені це запитання, і є поворотний момент (посміха-
ється). Я думаю, що людина завжди зростає й рухається вперед. Тому, якщо мо-
ментів, коли Ви говорите собі: «Я зробив це», – багато, Ви перестаєте рухатися. Ро-
бота з Аґнєшкою   Голланд стала для мене яскравою подією, за що я дуже вдячний. 
Колись я знімався в британському серіалі «Щаслива долина» – і це дійсно змінило 
мене, тому що я зіграв роль, яка дуже відрізнялася від мене самого. Буває так, що 
ти граєш тільки самого себе, а хочеш виконувати різні ролі, такі як Гарет Джонс або 
Андрій Болконський. Саме роль у «Щасливій   долині» стала для мене можливістю 
довести продюсерам і режисерам, що я можу грати інші ролі. Але ця подорож ще 
триває, і я сподіваюся, що так буде й далі.

– Чому Вам здається важливим говорити про це з глядачем?
– По-перше, я вважаю, що Голодомор, Великий голод, голод Сталіна – це один з най-
гірших злочинів людства у ХХ столітті. Дуже мало відомо про це, і я відчула, ніби 
боги цього злочину просто закликають звернути на них прожектор нашої уваги. 
По-друге, є важливе питання, яке ми ставимо собі, – що означають для нас засоби 
масової інформації? Що таке свобода ЗМІ? Що таке чесність ЗМІ? І що далі ми про-
сувалися із цим фільмом, то більше й більше цих питань, на жаль, ставали актуаль-
ними. Адже, я вважаю, ми не можемо мати демократію без вільних медіа. Предмет 
фільму став для мене буквально відчутним, таким, про який потрібно розповісти. 
І ми намагалися показати боягузтво політиків, корупцію ЗМІ, байдужість громад-
ськості, суспільства. Це те, що відчиняє двері для жахіть, які ми бачимо на екрані, і 
це те, що сталося у ХХ столітті. Тож була не тільки моральна, але й політична при-
чина, чому я вирішила розповісти цю історію.

– Що для Вас є особистим у цьому фільмі, близьким Вам?
– Насамперед, завжди важлива людина, а локація служить історії. Я не закохуюся в 
місце, інакше б знімала на пляжах Багам. Ні, мені подобається знімати фільми, бо 
дні на знімальному майданчику не схожі один на один. Коли ви знімаєте телесеріа-
ли, можливо, настає рутина, але фільм – це зовсім інше. Кожен фільм – як новона-
роджена дитина, і вам цікаво, як вона буде рости.



4948

О Б РА З ИК Р У П Н И Й  П Л А Н

ПІТЕР САРСГААРД, АКТОР
Творчу кар’єру Пітера Сарсгаарда розпочав понад 20 років тому. 
Він виконав ролі у таких стрічках, як «Чоловік у залізній масці», 

«К-19», «Чудова сімка» та багатьох інших. Сьогодні Пітер ексклю-
зивно розповів VGL сinema про роль Уолтера Дюранті у фільмі «Ціна 

правди», прем’єра якого відбудеться вже 28 листопада.

–  Якщо говорити  про Вашого персонажа  Уолтера Дюранті, Ви коли-небудь чули 
про нього до того, як почали працювати над фільмом?
– Ні. Прочитав декілька книг про нього під час зйомок в іншому фільмі.
 
– Наскільки важко було втілити його роль? Адже це реальна людина й дуже не-
гативний персонаж.
– Дюранті мав руйнівну силу, приймав рішення, які впливали на життя інших лю-
дей. В Україні мільйони помирали від голоду, а він брехав. Думаю, він би міг сказати 
на свій захист: «Мені потрібний був доступ до Сталіна. І якби я повідомив правду, 
мене б вигнали й ніхто не мав би доступу до істини». Такі слова, ймовірно, говориш 
собі, коли робиш щось подібне. Я не збираюся аналізувати його психологічно, але 
думаю, що на нього сильно вплинув період Першої світової війни. Він відчував, що 
заслужив цю розкіш і владу, якими оточив себе в Москві.
 
– На Вашу думку, чому цей блискучий, талановитий журналіст зробив такий вибір?
– Ймовірно, такі речі відбуваються поступово. Ви робите один маленький крок за 
іншим, і незабаром настільки глибоко занурюєтеся в створену вами реальність, 
що якщо озирнетеся назад і побачите, що ви зробили, вас охопить жах. Думаю, що 
він просто був зациклений на собі й своїх власних потребах так, як це властиво 
наркоманам. Це може бути пов'язано з особистим успіхом, силою, досягненнями, 
задоволеннями. Що вам треба знати про брехунів, так це те, що вони мають бути 
наполовину порядними, щоб уміти брехати й самому собі. Тому Дюранті вірив у 
свої історії.
 

– Що було найскладнішим для Вас у цій ролі?
– Найважче в ролі Дюранті було фізично мати такий вигляд, як у мене був на зйом-
ках. Як і будь-яка людина, я трохи пихатий і намагався уникати дзеркал – не міг 
бачити себе. Це не той випадок, коли ви відправляєте друзям свої фотографії й го-
ворите: «Подивіться, який чудовий вигляд я маю  в цьому образі». Але в цьому суть 
моєї роботи. Піджак, який надів на мене художник з костюмів, змушував мене ру-
хатися певним чином, і я навіть не замислювався про це. Коли я заходжу  в спальню 
свого персонажа, я сприймаю все, що там є, як його невід'ємну частину. Наприклад, 
на стіні висить плакат Led Zeppelin, і глядач думає: «О, ось хто його герої». Я не 
вішав його на стіну, але я ніколи не борюся з речами, я працюю з цим на певному 
рівні. Можу подумати: «О, цей плакат тут давно, я просто не спромігся зняти його».

– Ви народилися в  сім'ї військових, але вирішили стати актором, чому? Це була 
Ваша пристрасть чи, можливо, це був тільки випадок?
– Це сталося випадково. У дитинстві я ніколи не думав про те, щоб стати актором: у 
моєму житті не було нікого, хто б цим займався, і мені було складно уявити, що люди 
це насправді роблять. Проте по материнській лінії багато моїх родичів займалися 
мистецтвом: живописом, скульптурою. У мене ж було прагнення стати письменни-
ком. Я був єдиною дитиною, дуже сором'язливою, не спілкувався з людьми. Ми часто 
переїжджали, і я звик бути «новачком». Сенс бути новою людиною в місті в тому, 
що ти можеш щось змінити в собі, правильно? Немає людей, які б знали тебе досить 
давно, щоб сказати: «Ти зараз не той, ким є насправді». Я міг приміряти різні образи. 
Наприклад, в Оклахомі я вирішив, що мене зватимуть Джон. Це моє перше ім'я, але 
мене так ніколи не називали, тому що так звуть мого батька. Джоном я був два роки. 
І в мене не було рідного брата, який би сказав мені: «Ні, ти не Джон, ти Пітер». Потім 
ми переїхали в Коннектікут і там я поводився так, немов я з Оклахоми. Я став одним з 
тих людей, з якими провів декілька років свого життя, і мої нові знайомі були враже-
ні, наприклад, моїм знанням природи. Так що я завжди трохи займався акторством. 
Пізніше я захоплювався футболом, але в університеті мені довелося кинути гру через 
травму, і я брав уроки акторської майстерності. Коли я уперше вийшов на сцену, я 
побачив, що моя гра знайшла відгук у глядачів.

 – Історичні події, які пов'язані з Гаретом Джонсом, показують, що ЗМІ можуть 
використовуватися в пропагандистських і брехливих цілях. Зараз ми живемо в 
епоху постправди, коли довіра до засобів масової інформації стрімко падає. Чи 
вірите Ви, що Ваш фільм допоможе світові стати краще?
– Я сподіваюся, що він спровокує дискусію, і журналісти замисляться, хто вони, як 
потрапили в цю пастку. Але, звичайно, це не змінить світ, у якому фальшиві новини 
легко поширювати, гроші в руках найсильніших, а проводити журналістські розслі-
дування з перевіркою фактів дуже дорого, і ніхто не хоче за це платити. І аудиторія не 
хоче, тому що їй подобається брехня, вона здається більш привабливою, ніж правда.

– Це правда. Але для кого Ви створили свій фільм, хто Ваша аудиторія?
– Люди з відкритими серцями, які не бояться вирушити у важку подорож.

– Яку пораду Ви б дали режисерам-початківцям?
– Кожен фільм відрізняється і кожен має свої потреби - ви повинні керуватися 
своїми відчуттями. При цьому важливо вміти бачити ситуацію збоку й бути на 
зв'язку з глядачем. Це складний захоплюючий процес, але на шляху трапляється 
безліч сумнівів і страхів, особливо в таких непростих питаннях.

ПІТЕР САРСГААРД
Пітер Сарсгаард народився 7 березня 1971 року в Іллінойсі на базі 
американських військово-повітряних сил. Акторську майстерність 
вивчав у Сент-Луїсі, закінчив університет імені Вашингтона. Почи-
нав грати в тихих театральних постановках, а в 1995-му дебютував 
у великому американському кінематографі. Перші ролі Пітер Сар-
сгаард виконав у драмі «Мрець іде» і пригодницькому фільмі «Лю-
дина в залізній масці». Пізніше став номінантом на престижну аме-
риканську кінопремію «Золотий глобус» за роль у фільмі «Афера».

АҐНЄШКА ГОЛЛАНД
Народилася в 1948 році в Польщі в родині службовців. Закінчила 
Празьку кіношколу. Починала асистентом режисера на кінокартині 
Кшиштофа Зануссі «Ілюмінація» в 1973 році. У 1975-му дебютувала 
фільмом «Вечір з Ебдон». Вона є головою Правління Європейської 
кіноакадемії, номінанткою на премії «Оскар», BAFTA, володар-
кою «Срібного ведмедя» Берлінале-2017 та багатьох престижних 
кінонагород. Аґнєшка разом з колегами неодноразово виступала 
на підтримку Олега Сенцова, що незаконно ув’язнений у Росії.
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Наріман Алієв
Український кримськотатарський режисер цьогоріч зняв свій дебютний 
повний метр і одразу ж здобув визнання. Стрічку показали в Каннах 
у секції «Особливий погляд», і глядачі 15 хвилин аплодували стоячи 
режисерові на фінальних титрах. «Додому» – це дуже особиста історія:  

щось схоже трапилося в житті самого режисера. Дебют Алієва досить 
незвичний для українського кінематографа. Так, це драма, чого у наших 

фільмах багато, але в ній є елементи роуд-муві, що не характерно для укра-
їнського кіно. Наріман Алієв поставив на одвічно актуальну тему «батьків і дітей». 
До того ж фільм дуже сильний візуально та захоплює грою головних акторів: сина 
грає двоюрідний брат режисера, непрофесійний актор, а батька – Ахтем Сеітаблаєв.
До цього Наріман зняв декілька коротких метрів, які увійшли до трилогії «Кримські 
історії». Режисер фокусується на сімейних стосунках і обов’язково додає до фільмів 
елементи традицій та побуту кримських татар. Він говорить зрозумілою кожному кіно-
мовою, але говорить виключно про те, що сам добре знає, і це відчувається. На 10-му 
ювілейному ОМКФ «Додому» розділив Гран-прі з грузинською стрічкою «А потім ми 
танцювали». Такого в нас ще не було, і український фільм вперше отримав цю нагороду.

ГОЛОВНІ УКРАЇНСЬКІ РЕЖИСЕРИ СУЧАСНОСТІ: ВИБІР ЮЛІЇ СІНЬКЕВИЧ
ЮЛІЯ СІНЬКЕВИЧ
Генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю, член наглядової ради і співзасновник Української кіноакадемії, член Європейської 
кіноакадемії і Національної спілки кінематографістів України, член Українського оскарівського комітету. У 2006–2008 рр. працювала на музичному 
фестивалі «Джаз Коктебель», у 2010 р. – на мультидисциплінарному міжнародному фестивалі сучасного мистецтва ГогольFest. У 2010-2013 рр. пра-
цювала в дистриб’юційній компанії Arthouse Traffic. З 2013 року – генеральний продюсер ОМКФ. Продюсувала документальний фільм «Рідні» Віталія 
Манського. Зараз є продюсером байопіка про Лесю Українку «Леся Українка. Узлісся» режисера Нани Джанелідзе.

МИ ЧАСТО ОБГОВОРЮЄМО НАЙКРАЩІ УКРАЇНСЬКІ ФІЛЬМИ, АЛЕ ЗАМАЛО УВАГИ ЗВЕРТАЄМО НА ТИХ, ХТО ЇХ 
СТВОРЮЄ. ГЕНЕРАЛЬНА ПРОДЮСЕРКА ОДЕСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ ЮЛІЯ СІНЬКЕВИЧ У КОНТЕКСТІ 
СВОЄЇ РОБОТИ ПИЛЬНО СТЕЖИТЬ ЗА ВСІМА УКРАЇНСЬКИМИ РЕЖИСЕРАМИ ТА ЇХНЬОЮ ТВОРЧІСТЮ. ВОНА НАЗВАЛА 
ТИХ, ЧИЇ ФІЛЬМИ СПРАВЛЯЮТЬ НАЙБІЛЬШЕ ВРАЖЕННЯ ТА ЧИЇ ІМЕНА  ОБОВ’ЯЗКОВО СЛІД ЗАПАМ’ЯТАТИ.

Антоніо Лукіч
Антоніо Лукіч не схожий ні на кого іншого. Думаю, у нього є всі шан-
си та можливості бути завжди впізнаваним завдяки своєму режисер-
ському стилю, який найбільше проявився в дебютному повному метрі 
«Мої думки тихі». На 10-му ОМКФ стрічка здобула любов глядачів, 

які проголосували за неї в категорії «Приз глядацьких симпатій». Ця 
нагорода вручалася вперше, і саме Лукіч заслужено її виборов. Вагомою 

перемогою була спеціальна нагорода журі цього фільму в секції East of the 
West на кінофестивалі у Карлових Варах. До цього режисер знімав короткий метр, 
але не менш успішний. Зроблений разом з Валерією Кальченко «У Манчестері 
йшов дощ» отримав «Золотий Дюк» за найкращий український короткометражний 
фільм на ОМКФ у 2017 році.

Тоня Ноябрьова
Свій перший короткометражний фільм «День незалежності» Тоня зня-
ла у 2012 році, і його відразу ж було відмічено на Одеському міжна-
родному кінофестивалі. А от дебютна повнометражна комедія «Герой 
мого часу» приніс Тоні приз за режисуру 9-го ОМКФ.

Творчість у Тоні Ноябрьової в крові. Вона спадкоємиця творчої сім’ї, 
навчалася на режисерському факультеті, але знімати почала не відразу. 

Ім’я Тоні гучно прозвучало саме у зв’язку з «Героєм мого часу» – фільмом 
про маленьку людину у великому місті. Це досить знайома історія для багатьох 
українців, які з провінційного містечка вирушають підкорювати столицю, коли 
хапаєшся за будь-яку можливість, аби місто тебе не поглинуло. При цьому в стріч-
ці майже всі актори непрофесіонали. Бо на думку самої режисерки, з простими 
людьми цікавіше працювати, адже вони достовірно існують на екрані, а не вдають 
реальність. Зараз Тоня працює над фільмом «Кого ти більше любиш?», який став 
одним з переможців 11-го конкурсного відбору Держкіно.

Марися Нікітюк
Марися Нікітюк починала як драматург. Згодом за її сценаріями зня-
ли декілька короткометражних фільмів. Повнометражний дебют ре-
жисерки «Коли падають дерева» у 2018 році показали на Берлінале в 
конкурсній програмі Panorama. Зараз вона продовжує працювати над 

другим фільмом «Серафима» за книгою Олеся Ульяненка. Хоча фільм 
ще у виробництві, він уже брав участь в одній з професійних каннських 

програм La Fabrique des Cinémas du Monde. Крім того, вона працює над про-
єктом серіалу разом з Наріманом Алієвим та Мариною Степанською.

Марина Степанська
У Марини Степанської було декілька короткометражних робіт, се-
ред яких «Канікули» та «Чоловіча робота», перед тим, як вона зня-
ла свій повнометражний дебют «Стрімголов». Короткометражки 
Степанської завоювали нагороди безлічі конкурсів та фестивалів, 
зокрема й Одеського міжнародного кінофестивалю. А от «Стрімго-
лов» розкрив режисерку в повному обсязі. Драматична лав-сторі про 
пересічних українців, яких щодня зустрічаєш на вулицях, виявилася дуже 
щемливою та пронизливою життєвою картиною з не менш гарними акторами - 
втіленням «розгубленого покоління». На Festival Premiers Plans d'Angers у Франції 
стрічка здобула приз глядацьких симпатій, що свідчить про універсальність цієї іс-
торії. Остання робота Марини Степанської – короткометражка «Знебарвлена», яка 
цьогоріч брала участь у Національному конкурсі 10-го ОМКФ, – уже більше про 
форму, через яку режисерка шукає свою кіномову. 

Тарас Дронь
Спочатку Тарас Дронь, як і більшість режисерів, зняв декілька ко-
ротких метрів, найвизначнішим серед яких стала «Чорногора». Ця 
камерна історія про очікування маленьким хлопчиком батька із за-
робітків у Польщі може стати цікавим об’єктом для подальшого до-
слідження українського кіно 2010-х. «Чорногора» знімалася на плів-
ку, у ній достатньо символізму, але Тарас Дронь не вдається до традицій 
поетичного кіно, аби зобразити українське село. Тому у фільмі присутнє 
щось невловимо справжнє та рідне. Нова робота режисера «Із зав’язаними очима» 
вже практично закінчена, і скоро ми зможемо її побачити.

Нікон Романченко
Нікон Романченко – представник прогресивної української молоді. 
Він один з ініціаторів створення та активний учасник організації 
«СУК» («Сучасне Українське Кіно»). Його фільми були представ-
лені на багатьох національних та міжнародних фестивалях. 
У 2014 році вийшла документальна короткометражна стрічка 
Романченка про Майдан «Обличчя». Фільм показували не тільки 
в Україні, а й у Берліні, Мюнхені, Парижі та Каннах. Це не розповідь 
про події Революції Гідності, це радше портрет Майдану – фільм фокусується на 
обличчях учасників, серед яких можна побачити й Сергія Нігояна. У 2018-му він 
зняв короткометражний фільм  «Поза зоною», який згодом трансформувався в ре-
жисерську повнометражну версію «Тера», яку ми показували на 9-му Одеському 
міжнародному кінофестивалі в національному конкурсі. 

Катерина Горностай
Тріумфатор чи не всіх українських кінофестивалів Катерина Горно-
стай – одна з тих, хто може очолити «українську нову хвилю», коли 
зніме свій повнометражний дебют. Випускниця школи «Режи-
сура документального кіно та документального театру» Марини 
Разбєжкіної та Михаїла Угарова вправляється як у документалісти-
ці, так і в ігровому кіно. Для режисерки властивий і важливий показ 
подій та почуттів героїв у реальному контексті, що вирізняє її з-поміж 
інших кінематографістів. Короткий метр режисерки «Бузок» здобув декілька призів 
на 8-му ОМКФ, а остання стрічка «Крокодил» була серед учасників Національно-
го конкурсу 9-го ОМКФ. Очікуємо на цікавий новий проект режисерки – повно-
метражний дебют «Стоп-Земля». Фільм був представлений на багатьох копродак-
шен-маркетах і ще на етапі проекту отримав безліч нагород. Катерина Горностай – це 
режисерка зі своїм неповторним баченням. До того ж вона не лише знімає, а й викла-
дає документалістику студентам Києво-Могилянської академії.

Павло Остріков
Павло Остріков знаний своїм неповторним гумором. Він учасник 
стендапів, і розповідати кумедні історії для нього не в новинку. 
Саме цей хід він використовує у своїх фільмах. Поки що Остріков 
спеціалізується на короткому метрі, але кожна його робота – це 

анекдот зі стриманим, але вже впізнаваним гумором режисера. Над-
звичайно успішним для Павла став фільм «Випуск-97», який отримав 

справжнє визнання: «Золотий Дюк» ОМКФ, перемога в Локарно, номі-
нація на премію Європейської кіноакадемії та «Золота дзиґа» Української кіноака-
демії. Зараз, як і багато колег, працює над повнометражним дебютом «Ти – космос».

Дмитро Сухолиткий-Собчук
Фільми цього режисера є учасниками понад 20 міжнародних фес-
тивалів і неодноразово завойовували нагороди. Наприклад, корот-
кометражна стрічка «Штангіст», яка була однією з найобговорю-
ваніших цього року. Фільм став переможцем фестивалів Premiers 
plans à Angers (Франція), ZubrOFFka (Польща) та Варшавського між-
народного кінофестивалю. Зараз режисер працює над повним метром 
під назвою «Памфір». Це історія чоловіка, який намагається бути зразковим 
сім’янином, але в долі свої плани на героя, тож він звертає з чесного шляху. Про-
єкт дебюту Сухолиткого-Собчука відібрали до Cinéfondation Residence Каннського 
міжнародного кінофестивалю та до участі в ринку копродукції Sofia Meetings, що 
вже свідчить про великий потенціал кінокартини.

Ахтем Сеітаблаєв
Ахтем Сеітаблаєв, певно, найбільш успішний український режи-
сер та актор, який лише за останній рік зіграв у стрічці Наріма-
на Алієва «Додому» та  в новому фільмі Романа Балаяна «Ми є... 
Ми поруч». Він знімав телефільми та мінісеріали, доки у 2013 році 

не сталась «Хайтарма» – перший повнометражний ігровий фільм 
режисера про депортацію кримських татар. Згодом була «Чужа мо-

литва» про героїчний вчинок кримської татарки Саїде Аріфової та «Кі-
борги» про оборону Донецького аеропорту. Останній взяв 6 нагород премії «Золота 
дзиґа».   Наразі до виходу в прокат готується історична драма «Захар Беркут». Ця 
стрічка обіцяє стати одним з наймасштабніших кінопроектів у історії України, тож 
варто лише трохи зачекати, щоб переконатися в цьому. Водночас Ахтем Сеітаблаєв 
разом с політув’язненим режисером Олегом Сенцовим зняв фільм «Номери» й от-
римав фінансування на ще один історичний фільм «Конотопська битва».

ВИЗНАНІ МАЙСТРИ 

Сергій Лозниця
Найтитулованіший український режисер Сергій Лозниця прогримів на увесь світ у 2014 році з фільмом «Майдан», у якому запропонував незвичайний 
погляд на Революцію Гідності. Режисер використав статичну камеру для відстороненого споглядання за Майданом, не вдаючись у деталізацію того, що від-
бувалося. Стрічка широко розійшлася по міжнародних фестивалях, тому часто іноземці аналізували ці події саме очима Лозниці. Втім, до цього режисер 
представляв у Каннах чудові ігрові стрічки «Щастя моє» та «У тумані». Але Сергій Лозниця не віддає перевагу чомусь одному і, знімаючи документальне, 

повертається до художнього. «Подія», «Аустерліц», «Процес» – стрічки, у яких режисер говорить про важливі історичні моменти, що так чи інакше впли-
нули на світ. А от «Лагідна» та «Донбас» – це вже переосмислений Лозницею зріз суспільства, і воно постає в невигідному світлі. Режисер схильний драмати-

зувати події в песимістичних фарбах і викривати недоліки світу, що принесло «Донбасу» приз за режисуру в секції «Особливий погляд» Канн. Наразі режисер 
працює над ігровою стрічкою «Бабин Яр», яку підтримало Держкіно в питаннях фінансування.

Мирослав Слабошпицький
Декілька років тому саме завдяки Мирославу Слабошпицькому про 
українське кіно гучно заговорили по всьому світові. Режисер здобув 
«Срібного леопарда» у Локарно за короткометражку про сьогоден-
ня зони відчуження «Ядерні відходи». До цього тріумфу два корот-
ких метри Слабошпицького були в конкурсі Берлінале. Але справді 
гучним був дебютний повнометражний фільм «Плем’я», який підняв 
чималий галас у Каннах, здобувши одразу три призи в секції «Тиждень 
критики». Тоді Слабошпицького відразу віднесли до ключових фігур українського 
кіно, бо він запропонував радикально нову кіномову. Зараз режисер працює над 
проектом «Антропоцен», який уже декілька років перебуває в топах найочікува-
ніших фестивальних фільмів. Нещодавно стрічка виграла 11-й пітчинг Держкіно.

Роман Бондарчук
Документальна дебютна стрічка Романа Бондарчука «Українські 
шерифи» одразу занесла ім’я режисера на кіномапу. Фільм про 
жителів українського селища, які власними силами борються з 
корупцією, спочатку переміг на фестивалі IDFA, потім здобув 

Гран-прі Docs Against Gravity. Ігровий повний метр «Вулкан» 
2018 року завоював не тільки безліч нагород міжнародних кіно-

фестивалів від Єревана до Гоа, але й прихильність глядачів завдяки 
вдалому поєднанню цікавої історії, мальовничих кадрів Херсонської області та 
привабливих героїв, багато з яких не є професійними. 
Бондарчук уже отримав державне фінансування на новий ігровий проект «Пер-
ше вересня».

Валентин Васянович
Однаково вправний документаліст і режисер ігрового кіно Вален-
тин Васянович у своїх роботах дуже точно передає правду життя. 
Він здобув визнання й призи на фестивалях у Баку, Клермон-Ферра-
ні, Нансі, Торонто саме завдяки документальному кіно. 
Перший ігровий фільм зняв у 2012 році, втім «Звичайну справу» сприй-
няли доволі прохолодно на відміну від «Креденса» 2013 року. Для ОМКФ 
Валентин Васянович уже став постійним резидентом конкурсу. У 2014 році «При-
смерк» отримав нагороду «Золотий Дюк», а документально-ігровий фільм Васяно-
вича «Рівень чорного», де він був сценаристом, режисером та оператором, здобув 
приз ФІПРЕССІ 8-го ОМКФ.  Зараз усі дуже чекають на нову роботу режисера «Ат-
лантида», яка була представлена на 76-му Венеціанському кінофестивалі в конкурсі 
«Горизонти». Це фільм про час, коли війна на сході України закінчиться й бійці повер-
нуться додому. Чекаємо з нетерпінням і сподіваємося на ще один тріумф режисера.

ПЕРСПЕКТИВНІ РЕЖИСЕРИ
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О С В І ТАС В О Є  К І Н О
CINEM

A  УКРАЇНА  №
25.2019    

В УКРАЇНІ БУДЕ ПРОВЕДЕНО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ 
ДЛЯ КІНОПРОДЮСЕРІВ EAVE ON DEMAND
УЖЕ ДЕКІЛЬКА РОКІВ ПОСПІЛЬ МИ ГОВОРИМО ПРО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КІНО, ВТІМ ОСВІТА ДОСІ ЗАЛИШАЄТЬСЯ БОЛЮЧОЮ ТОЧКОЮ ІНДУСТРІЇ. АБИ 
ЗАРАДИТИ КІНЕМАТОГРАФІСТАМ У ЦЬОМУ ПИТАННІ, ВОСЕНИ ЗА ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДУ В УКРАЇНІ БУДЕ ПРОВЕДЕНА ОСВІТНЯ СЕСІЯ ВІД 
ПРЕСТИЖНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ EAVE У СПІВПРАЦІ З УКРАЇНСЬКОЮ КІНОАКАДЕМІЄЮ ТА В ПАРТНЕРСТВІ З ОДЕСЬКИМ МІЖНАРОДНИМ КІНОФЕСТИВАЛЕМ.

Український кінематограф безупинно розвивається: якщо ще кілька років тому в 
прокат виходило приблизно п’ять стрічок на рік, то зараз їхня кількість сягає 35-40. 
Ренесанс українського кіно, про який почали говорити кілька років тому, відкрив 
епоху новітнього українського кінематографа, у якій щороку збільшується не тільки 
кількість, а i якість сучасних вітчизняних фільмів. Втім, українські кінематографіс-
ти та кінопрофесіонали зауважують, що глобальною проблемою все ж залишається 
рівень та якість спеціалізованої освіти.
Організації, які постійно наголошують на важливості кіноосвіти та роблять вагомі 
кроки в цьому напрямку, – Українська кіноакадемія та Одеський міжнародний кіно-
фестиваль. Для членів УКА та загалом для українських кінопрофесіоналів організо-
вуються різноманітні майстер-класи, де вони мають змогу дізнатися від експертів про 
те, як правильно вирішувати юридичні моменти з виробництвом стрічок, як їх про-
сувати, куди скеровувати увагу першочергово тощо. Українським кінематографістам 
підказують, як шукати підхід до глядача, для якого й знімаються фільми. Порушують 
проблеми піару та маркетингу, відсутності уявлення загалом про промокампанію і її 
важливість. 
Новий сезон для українських кінематографістів розпочинається новим освітнім 
проектом – для продюсерів, які безпосередньо керують процесом як творення, так і 
донесення проекту до цільового споживача, створено EAVE ON DEMAND, де на серії 
групових та індивідуальних зустрічей будуть вивчатися механізми результативної ро-
боти на прикладі десяти конкретних проектів, які відберуть для участі. 
EAVE ON DEMAND – це сесія від найкращої європейської освітньої програми EAVE. 
В Україні вона втілюється за підтримки Українського культурного фонду в співпраці 
з Українською кіноакадемією та в партнерстві з Одеським міжнародним кінофестива-
лем. Ця престижна програма з винятковою фаховою експертизою розробляється ор-
ганізацією  EAVE і надається спеціально для різних країн не лише Європи, а й усього 
світу. В Україні вона буде втілена вперше, і ця унікальна дороговартісна сесія була б 
неможлива без підтримки Українського культурного фонду. 

EAVE ON DEMAND об’єднує багаторічний досвід, який організація EAVE нако-
пичила з 1988 року в галузі міжнародного навчання та нетворкінгу, та індивіду-
альний підхід до українських продюсерів з урахуванням їхніх конкретних потреб. 
Тобто за чотири дні продюсери разом з експертами пройдуть майстер-класи, гру-
пові сесії та індивідуальні зустрічі з кіновиробниками. На них будуть запроше-
ні продюсери короткометражних та повнометражних ігрових/документальних 
фільмів та автори проектів, що перебувають на стадії розробки.
Освітня програма EAVE ON DEMAND допоможе розібратися в правильній 
роботі міжнародних копродукцій, поліпшить навички продюсерів у питан-
нях фінансування, маркетингу, а також того, з чого з’являється вся подаль-
ша ідея, – розробки сценаріїв. Це полегшить наступні кар'єрні кроки для 
учасників сесії та реалізацію відібраних для неї проектів. Допомагатимуть 
у проведенні семінарів провідні експерти EAVE, серед яких керівник групи 
Діана Ельбаум, консультант з продажів та маркетингу Аранка Матітс та інші 
фахівці. 
Семінари будуть складатися з роботи над вибраними проектами, які перебува-
ють зараз у розробці, та майстер-класів з міжнародного спільного виробництва 
та продажів на міжнародному ринку. Для десяти відібраних проектів буде про-
ведена індивідуальна робота, а для широкої професійної аудиторії заплановано 
майстер-класи з експертами кіноринку. Усі заняття будуть проходити англій-
ською мовою. Сесія відбудеться 15-18 жовтня в Києві. 
Варто наголосити, що EAVE була заснована ще у 1988 році. Це провідна європей-
ська організація з навчання, розвитку та нетворкінгу для продюсерів по всьому 
світу. Вона надає можливість професійного навчання та об’єднання продюсерів 
з різних регіонів з метою розвитку ділових стосунків для спільного виробництва 
проектів. Унікальна міжнародна мережа організації нараховує понад 2700 продю-
серів та кіновиробників (дистриб’ютори, спонсори, торгові агенти тощо) і тепер до 
неї можуть долучитися українські виробники кіно.

«ВЛИПЛА»: ІРОНІЧНА СТРІЧКА 
ПРО ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД СМАРТФОНІВ

ДЕБЮТНА КОРОТКОМЕТРАЖНА СТРІЧКА РЕЖИСЕРА СЕРГІЯ ЗЛЕНКА «ВЛИПЛА» УЖЕ РОЗПОЧАЛА 
СВІЙ ФЕСТИВАЛЬНИЙ ШЛЯХ І МАЙЖЕ ВІДРАЗУ ЗДОБУЛА ПЕРШУ НАГОРОДУ – ПРИЗ ГЛЯДАЦЬКИХ 
СИМПАТІЙ КІНОФЕСТИВАЛЮ «ВІДКРИТА НІЧ».

Окрім нового для себе режисерського напрямку діяльності, Сергій також є директором київ-
ських кінотеатрів «Boomer», членом Української кіноакадемії, Європейської кіноакадемії та чле-
ном Ради з державної підтримки кінематографії. За словами Зленка, він розумів, що для роботи 
в Раді будуть необхідні додаткові професійні знання, тож вступив до Ukrainian Film School на 
режисуру.

«Взагалі в мене було бажання вступити до Київського національного університету ім. Кар-
пенка-Карого, але викладачі цього освітнього закладу мене відмовили, бо навчальний режим 
стаціонару несумісний з роботою full-time. А от у Ukrainian Film School система навчання побу-
дована якраз таким чином, що можна ще й працювати. Акцент робиться переважно на прак-
тичних заняттях: за час навчання студент має змогу зняти три короткометражних фільми на 
базі школи. Я був сумлінним студентом, тож скористався цією можливістю. І «Влипла» ста-
ла моєю першою колаборативною роботою з іншими студентами школи», – розповів Сергій.

Короткометражна стрічка «Влипла» – це іронічне переосмислення залежності суспільства від 
смартфонів. Адже за сюжетом фільму під час святкування дня народження одна з подруг по-
стійно «залипає» у своєму смартфоні. Іменинниця на це так сильно розсердилася, що в гості 
телефон прилипає до руки. Тепер вона на все життя може залишитися невід’ємною від нього. 
Автором сценарію стала Валерія Маршалова, оператором-постановником Влад Діденко, а голов-
ні ролі виконали молоді українські акторки  Тетяна Острецова та Юлія Волюм.

Для Тетяни Острецової короткометражна стрічка стала першим акторським досвідом: «Це була 
перша в моєму житті головна роль. Особливо мені запам'яталася команда – чудова атмосфера 
та люди навколо. Юлія Волюм – дуже класна актриса, режисер Сергій Зленко – дуже чуттєво 
ставився до нас, підказував. Усе було дуже круто!»

Для Юлії Волюм цей досвід уже не перший, але «вживатися» в образ їй довелося дуже швидко: 
«Це смішно, але у фільмі «Влипла» я не повинна була зніматися взагалі. Акторка, яку затвердили 
на цю роль, мала гастролі в період зйомок, і я потрапила у фільм буквально за добу до початку. 
Це була насправді випадковість. Але завдяки хорошій атмосфері на майданчику та чудовому 
режисеру  я дуже швидко «вжилась» в образ. Тим паче, що проблема «залипання» в телефоні 
сьогодні торкається всіх – і дорослих, і підлітків, тому це було зовсім нескладно».

Після зйомок «Влипла» розпочала свій фестивальний шлях. «Спочатку в нас були певні ваган-
ня й сумніви – чи подавати фільм на фестивалі. У мене, як у автора, звичайно дуже критичне 
ставлення до власних творів – завжди здається, що щось можна було зробити краще. Але вреш-
ті-решт ми вирішили спробувати – сестри Артеменко з компанії Letter to Fest умовили нас та 
підготували фестивальну стратегію», – розповів Сергій Зленко.

Фільм уже був представлений на українських фестивалях  «Світло» та «Відкрита ніч», де вибо-
ров премію глядацьких симпатій. «Для мене, як для директора кінотеатру, який безпосередньо 
працює із глядачем, – це найцінніша нагорода. Хочеться робити таке кіно, яке буде зустрічати 
позитивний відгук саме від глядачів. Тож для мене нагороди – це певний знак, що ти рухаєшся 
в правильному напрямку».

Попереду на «Влиплу» чекають покази на кінофестивалях «Бруківка» у Кам’янці-Подільському, 
«Кінокімерія» у Херсоні, «Кіномаршрут» у Жовкві, «КіТи» у Маріуполі й навіть на міжнарод-
ному кінофестивалі Festival Internacional de Cinema da Figueira da Foz – Film Art у Португалії. 
Автори планують подавати стрічку й на інші міжнародні кінофестивалі.

Сам Сергій Зленко хоче продовжувати займатися кіновиробництвом і надалі: «Як тільки я ма-
тиму на руках крутий сценарій, який не можливо не екранізувати, то обов’язково візьмуся його 
знімати. Є кілька задумів, які я досі не реалізував. Але враховуючи, що я є членом Ради з кінема-
тографії, то через конфлікт інтересів поки не можу подаватися на державне фінансування. Тому 
поки що формую портфель проєктів як продюсер спільно з молодими режисерами».

СЕРГІЙ ЗЛЕНКО
 режисер, директор мережі кінотеатрів, член 
Ради з державної підтримки кінематографії
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ДНІПРО, ПОПКОРН, КІНО
ЯК АМЕРИКАНСЬКИЙ ПОПКОРН VOGEL ЗАВОЮВАВ КОНСЕШН-РИНОК УКРАЇНИ
ГЛЯДАЧІ ДО КІНОТЕАТРІВ ПРИХОДЯТЬ РІЗНІ: ХТОСЬ ВІДДАЄ ПЕРЕВАГУ ДРАМАМ, ХТОСЬ КОМЕДІЯМ, ХТОСЬ БОЙОВИКАМ. АЛЕ БІЛЬШІСТЬ З НИХ ОБ'ЄДНУЄ 
ПОПКОРН, ЯКИЙ СУПРОВОДЖУЄ ПЕРЕГЛЯД ФІЛЬМІВ. ЦЯ АМЕРИКАНСЬКА ТРАДИЦІЯ ВЖЕ МІЦНО ВВІЙШЛА В УКРАЇНСЬКЕ ЖИТТЯ, А ПРИСМАК ПОВІТРЯНОЇ 
КУКУРУДЗИ НЕВІД’ЄМНО ПЕРЕПЛІТАЄТЬСЯ З ВРАЖЕННЯМ ВІД ФІЛЬМУ: В ІДЕАЛІ ЯКІСТЬ ТОГО Й ІНШОГО МАЄ БУТИ НАЙВИЩОЮ.

Компанія «Техніка Дніпро» розпочала свою діяльність 15 років тому й сьогодні 
обіймає понад 60 % ринку «кінотеатрального попкорну». Багато в чому завдяки дні-
провцям Україна перебуває серед лідерів зі споживання американської повітряної 
кукурудзи в усій Європі.  А в найближчих планах у «Техніки Дніпро» – не лише 
збереження позицій лідера на українському ринку, але й розвиток на інші країни. 
Успіхи українського бізнесу не залишилися поза увагою за океаном. На запрошен-
ня українських партнерів міжнародний менеджер з продажів провідного бренда 
попкорну Vogel Клаудіо Данус цього літа відвідав Україну, яка для компанії ConAgra 
BRANDS (власник бренда) з «невідомої крапки на мапі світу» перетворилася на со-
лідного партнера зі значними обсягами поставок та великими перспективами. 
Розвиток кіноринку й ринку попкорну відбувається паралельно. Зростання кіно- 
театральних мереж, відродження українського кіно та збільшення аудиторії кіно-
манів напряму впливає на продажі в кінотеатрах. 
Олександр та Аліна Гончарови й Клаудіо Данус розповіли VGL сinema про те, як 
складалося американсько-українське партнерство, як попкорн Vogel завойовував ри-
нок попкорну України та як компанія «Техніка Дніпро» бачить себе в наступні 15 років.

ПРО ПЕРШІ КРОКИ НА РИНКУ
Усе починалося з малого: 15 років тому ми побачили потенціал розвитку ринку 
попкорну в нашій країні й вирішили спробувати власні сили, заснувавши компанію 
«Техніка Дніпро». Наші друзі володіли мережею кінотеатрів у Дніпрі, ми їм запро-
понували продукт і вони почали його купувати. Згодом про «справжній американ-
ський попкорн» дізнавались інші кінотеатри, і географія поставок по Україні значно 
розширилась.
Зізнаюсь, що американські постачальники попкорну, компанія ConAgra BRANDS, 
тоді не сприймали нас надто серйозно, адже масштаби були дуже скромними. Уя-
віть: є компанії, які купують 100-200 контейнерів на рік, а в нас був лише один на рік. 
Для них ми були дрібним клієнтом із невідомої країни – доводилося навіть на мапі 
показувати, де саме ми продаємо їхній продукт. 
Але розвиток кінобізнесу в Україні дав потужний поштовх: паралельно зі збільшен-
ням кількості кінотеатрів пришвидшилося зростання й нашого бізнесу. Ми визна-

ОЛЕКСАНДР ГОНЧАРОВ, 
співзасновник компанії «Техніка Дніпро»:
«Vogel – це зерно, яке не підводить»

КЛАУДІО ДАНУС,  
International Sales Manager ConAgra BRANDS:
 «Україна посідає друге місце у Європі за постачанням 
попкорну Vogel»

100 РОКІВ АМЕРИКАНСЬКОЇ ІСТОРІЇ
Компанія ConAgra BRANDS – власник ТМ Vogel – заснована в 1919 році в штаті Небраска шляхом об’єднання чотирьох зернових млинів та мала назву 
Небраські Консолідовані Млини (NCM). Із 1922 року штаб-квартира перебувала у м. Омаха, де і зараз розташовані виробничі потужності з переробки 
зерна кукурудзи ТМ Vogel. З розвитком компанія купувала різні виробництва в аграрній промисловості: м’ясне, потужності з виготовлення заморожених 
овочів, різних напівфабрикатів для ресторанного бізнесу, гарячого шоколаду, готового до вживання попкорну та багато іншого. В 1971 році Консолідо-
вані Млини перетворились на ConAgra, залишивши першу частину слова на пам'ять про попередню назву. У 2015-му компанія стає ConAgra BRANDS та 
об’єднує в собі підрозділи, що спеціалізуються на роботі з продуктами різних харчових груп, на продажах у США та на міжнародних ринках. Станом на 
2017 рік річний прибуток компанії — $7827 млн, загальний капітал — $3,991 млрд.

АЛІНА ГОНЧАРОВА, 
директор з виробництва:
«У найближчі роки ми бачимо себе на європейському ринку»

чили напрямки розвитку, збільшили штат і поступово купували все більше попкор-
ну. Особливо цей процес активізувався, коли кінотеатри стали масштабуватися й 
перетворюватися на мережі: затребуваність нашого продукту сильно зросла. 
Щоб відповідати на виклики ринку та повністю задовольняти вимоги клієнтів, у нас 
сьогодні працює декілька профільних напрямків, головним з яких є імпорт продук-
ції. Є також транспортна компанія – власні автомобілі, які розвозять продукцію по 
всій Україні. Є сервісний підрозділ, який обслуговує все обладнання, яке ми поста-
чаємо клієнтам. Постійно зростає відділ продажів. Окремою ланкою є виробнича 
компанія. З невеличкої фірми ми перетворилися на групу компаній, кожна з яких 
відповідає за конкретний напрям. 

ПРО ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
Від дня заснування компанії ми вирішили, що будемо завозити якісний продукт.  
Жодних сурогатів, замінників – лише натуральний попкорн найвищого класу, ви-
роблений у США з дотриманням усіх стандартів, який пройшов усі можливі проби 
та перевірки.
І від самого початку роботи на ринку ми не припиняли пояснювати нашим клієн-
там, що від якісного продукту вони лише виграють. Споживач сьогодні дуже ви-
багливий, чутливий до смакових характеристик: йому достатньо лише одного разу 
спробувати неякісний попкорн, щоб потім його вже не купувати в цьому кінотеатрі, 
лояльність буде втрачено безповоротно. 
Мене тішить, що клієнти нарешті це усвідомили. Особливо помітний злам був піс-
ля 2014-го року: продавці зрозуміли, що на неякісній сировині втрачають покупця 
та прибуток, тож до нас стали уважніше прислухатися, а закупівлі справжнього 
попкорну високої якості збільшились.  

ПРО ВИБІР ТМ VOGEL
Vogel ми обрали в результаті тестування. Коли починали працювати на ринку, заку-
пили попкорн 10 різних компаній, протягом року його тестували, спостерігаючи, як 
він зберігається, як тримає вологість, як розкривається, які в нього смакові харак-
теристики. За всіма цими параметрами лідером тестів став Vogel. Тож ми логічно 
вирішили, що він стане нашим флагманським продуктом, і ми не будемо витрачати 
сили на просування більш дешевих аналогів. За 15 років співпраці ми зросли від 1 
контейнера до 40 на рік. Для нас ТМ Vogel – це гарантія стабільної якості. Без пафо-
су можу сказати, що це зерно, яке ніколи не підводить. Клієнти теж це усвідомили 
й ексклюзивно працюють лише з нами, не спокушаючись на інші, дешевші пропо-
зиції, які існують на ринку.

ПРО ПЛАНИ НА НАСТУПНІ 15 РОКІВ
Головне досягнення за 15 років діяльності — це друге місце у Європі за імпортом найякіс-
нішого зерна ТМ Vogel. І це не лише наша заслуга, але й наших клієнтів: такого результату 
можна досягти лише спільною роботою. 
Наше завдання №1 на наступні роки — утримувати позиції лідера на українському ринку. 
Ми плануємо розвиток нових продуктів. Зокрема, розвиваємо напрямок виробництва ка-
рамелізованого попкорну, працюємо над збільшенням обсягів, покращенням, розширен-
ням асортименту, варіантів упаковки та інших пропозицій для українського ринку.  Я ду-
маю, що компанія набуде ще більшого досвіду й розвине власні традиції, які ми зможемо 
передати нашим клієнтам, нашим улюбленим кінотеатрам. Ми й надалі будемо вкладати 
душу в роботу з нашими друзями й партнерами. 
А ще ми серйозно готуємося до розвитку на інших територіях поза межами України. Я 
впевнена, що з якісною американською сировиною, яку нам постачають наші партнери, 
і з тією любов'ю, з якою українці вміють створювати продукти харчування, ми вже неза-
баром побачимо «Техніка Дніпро» як у європейських країнах, так і на світовому ринку. 
У перспективі навіть не 15, а 5 найближчих років ми бачимо себе у Європі. Маючи великий 
досвід зовнішньоекономічної діяльності, насамперед у сфері імпорту, починаємо розви-
вати й експортний напрям. Передусім звертаємо увагу на найближчих сусідів – Молдову, 
Польщу... Уже співпрацюємо з Німеччиною, Італією. 
«Техніка Дніпро» – патріотична компанія, і ми підтверджуємо це проектами, у 
яких беремо участь. Підтримуючи український кінематограф, ми співпрацюємо з асо-
ціацією «Дивись українське», пропонуємо спеціальне прем'єрне упакування продукції, яка 
продається в кінотеатрах, друкуємо стакани до прем'єр українських фільмів. Нам подобається 
українське кіно і дуже приємно відчувати свою причетність до його відродження.

ПРО АМЕРИКАНСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО
Усе розпочалося 15 років тому: українці шукали партнера – динамічного, з 
досвідом, – і вийшли на нас. Сьогодні можу констатувати, що знайомство 
наших компаній було знаковим і принесло користь обом сторонам. «Тех-
ніка Дніпро» дуже швидко розвинулася та масштабувала бізнес, і сьогодні 
вона є вагомим партнером для нас.
Україна – дуже перспективний ринок, швидко розвивається, і ми зосере-
джуємо все більше уваги на ньому. Країни Північної Європи теж жваво 
розвиваються, але динаміка в Україні більш вражаюча: у масштабах усієї 
Європи Україна посідає друге місце за постачанням попкорну Vogel, посту-
паючись лише шведам. А в Східно-Європейському регіоні вона й узагалі 
перша за обсягами закупівель. Я цьому дуже радий. 
Я знаю, що «Техніка Дніпро» має амбіційні плани на майбутнє: у разі роз-
витку бізнесу поза межами України Олександр та Аліна можуть розрахову-
вати на мою повну підтримку та розуміння.
Наша співпраця вже привела до надзвичайно успішного результату, і я спо-
діваюсь, що надалі справи підуть ще краще.
Це для мене перші відвідини України. Займаючись міжнародними прода-
жами у сфері food-бізнесу, я багато подорожував, але в країнах Східної 
Європи досі не був. В Україні, і в Одесі зокрема, мене вразила гостинність 
і привітність людей, унікальне поєднання старого й нового, а ще тут усе 
дуже демократично.  
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О Б РА З ИН О В И Н И

НА «ОСКАР» ВІД УКРАЇНИ НОМІНОВАНИЙ ФІЛЬМ 
РЕЖИСЕРА НАРІМАНА АЛІЄВА
Український фільм «Додому» режисера Нарімана Алієва 

номінований у 2019 році на премію «Оскар» Американської 

академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії 

«міжнародний повнометражний фільм». Про це розповів 

Український  оскарівський комітет.

При цьому «Додому» був єдиним фільмом, чия заявка на 

здобуття премії була подана в Україні. Ігровий фільм розповідає 

про долю кримських татар. Зокрема, у фільмі показана історія 

чоловіка, який втратив старшого сина внаслідок війни на сході України. Разом з молодшим сином він вирушає в подорож, «яка 

залишить глибокий слід у їхніх стосунках». Головну роль у стрічці зіграв Ахтем Сеітаблаєв.

ПОСТАНОВНИКИ ФІЛЬМУ «МАСКА» 1994 РОКУ ВИРІШИЛИ ЗНЯТИ ПРОДОВЖЕННЯ 
СТРІЧКИ: ГОЛОВНИМ ПЕРСОНАЖЕМ МОЖЕ СТАТИ ЖІНКА
Сценарист Майк Річардсон розповів журналістам, що дуже хотів би відродити історію 

«Маски». На його думку, цей проект унікальний тим, що хто завгодно здатний стати 

головним героєм фільму, оскільки маска – річ, яку може приміряти будь-хто.

Також Річардсон натякнув, що вже має на прикметі актрису, яку бачить в головній 

ролі, але, можливо, її доведеться умовляти погодитися на зйомки, тому ім'я 

сценарист розкривати доки не став.

Претендентка на роль нової Маски повинна чудово володіти своїм тілом, мати 

комедійний талант і живу міміку, щоб скласти гідну конкуренцію неповторному 

Джиму Керрі.

Нагадаємо, що оригінальний фільм «Маска» вийшов рівно 25 років тому, у липні 

1994 року. Дати запуску нової «Маски» ще не встановлені, але ідеї сценарію у творців уже є.

COMIC CON UKRAINE 2019: ЗІРКА 
ПОПУЛЯРНОЇ ТРИЛОГІЇ «НАЗАД У 
МАЙБУТНЄ» ВІДВІДАЄ УКРАЇНУ
Американський актор Крістофер Ллойда, відомий за 

роллю доктора Еммета Брауна в серії фільмів «Назад 

у майбутнє», уперше приїде в Україну. Актор стане 

гостем Comic Con Ukraine, який відбудеться 21-22 вересня на Арт-заводі «Платформа».

Актор – володар трьох премій «Еммі». Він також зіграв у таких фільмах, як «Сімейка Адамс», «Хто підставив кролика Роджера», 

«Мій улюблений марсіанин», «Пролітаючи над гніздом зозулі», а також серіалах «Грань», «Чак», «Ясновидець» та інших.

На фестивалі заплановано спілкування з Ллойдом, а також автограф- і фотосесія.

ГОЛЛІВУДСЬКА ЗІРКА 
МЕТТЬЮ МАККОНАХІ 
ВИКЛАДАТИМЕ В 
УНІВЕРСИТЕТІ В ТЕХАСІ
Зірка фільмів «Море спокуси» 

і «Порок» Меттью Макконахі 

вирішив повернутися в рідний 

університет в Техасі, де він 

навчався після школи. Відомий 

актор викладатиме студентам, які навчаються на факультеті комунікацій. Про це повідомляє видання The 

Guardian. У джерелі говориться, що американець повернувся в університет, який закінчив у 1993 році, але 

як професор. Так, студенти факультету комунікацій, які навчаються в техаському навчальному закладі, зможуть 

слухати лекції відомого голлівудського актора. Також він викладатиме на відділах радіо, кіно і телебачення.

Перші лекції зірка фільму «Море спокуси» проведе вже восени 2019 року. Керівництво 

навчального закладу повідомило, що для них це є дуже знаковим і почесним. 

Варто додати, що актор проводив майстер-класи в університеті ще з 2015 року.

Український фільм «Мир Вашому дому!» українського 
режисера Володимира Лерта визнаний кращим у 2019 році на 
кінофестивалі в Rhode Island в США. Він виборов перший приз у 
номінації «Найкращий повнометражний фільм». Стрічка «Мир 
Вашому дому!» (2017) була знята за п'єсою «Поминальна 
молитва» Григорія Горіна, створеною за мотивами творів 
Шолом-Алейхема. В українському прокаті фільм «Мир Вашому 
дому!»  був у 2017 році.

Серед останніх проектів з кіновсесвіту DC 
найбільш важкою виявилася доля сольного 
«Флеша»: від постановки фільму про 
надшвидкісного супергероя відмовилися 
декілька режисерів, сценарій неодноразово 
переписувався «з нуля», проте Warner 
Bros., як і раніше, мають намір випустити 
багатостраждальну кінокартину. 
Минулого місяця повідомлялося, що тепер 
режисерське крісло кінокомікса пропонують 

зайняти Енді Мускетті, який зняв дві частини «Воно» за твором Стівена Кінга. У інтерв'ю Fandango сам Мускетті підтвердив цю 
інформацію: «Флеш» дійсно стане його наступним фільмом, але елементів хорора в ньому не буде.
Езра Міллер знову зіграє роль Флеша / Баррі Аллена, але через зайнятість у третіх «Фантастичних звірах» до зйомок «Флеша» він 
зможе приступити тільки у 2020 році. Подробиці про сюжет досі не розголошуються, але від наміру зняти екранізацію кросовера 
«Флешпоінт» автори, судячи з усього, відмовилися.
Офіційна дата релізу «Флеша» та імена інших учасників касту ще не оголошені.

РЕЖИСЕР «ТОРА 4» РОЗПОВІВ, ЯК ВДАЛОСЯ ПОВЕРНУТИ НАТАЛІ 

ПОРТМАН
Після участі у двох перших сольних «Торах» Наталі Портман навідріз 
відмовилася знову зіграти кохану супергероя Джейн Фостер, по суті залишивши 
кіновсесвіт Marvel. Проте потім героїня Портман несподівано з'явилася у фільмі 
«Месники: Завершення», і зараз актриса готується до свого тріумфального 
повернення в четвертій частині «Тора».
Хоча сама Наталі Портман прямо не пояснювала своє рішення розірвати відносини 
з марвелівським всесвітом, режисер Тайка Вайтіті запевняє, що вся справа в погано 
прописаній ролі. За словами Вайтіті, він запропонував актрисі розвинути її героїню й тим 
самим отримав згоду Портман на участь у «Торі: Любов і грім».
У новому фільмі героїня Портман стане Жінкою-Тором і отримає у своє розпорядження 
легендарний молот Мйольнір. З чуток, основою для сюжету стане серія коміксів «Могутній Тор», випущена 
видавництвом Marvel у 2015 році. У центрі уваги опиниться історія Джейн Фостер, яка дізналася, що вона хвора на рак. Незабаром 

героїня вирушає в Асгард, де до її рук потрапляє легендарний молот — 
він перетворює Джейн на Богиню Грому, Могутнього Тора.
Їй доведеться зіткнутися з багатьма ворогами, адже Асгард 
занурюється в хаос, а війна, що почалася, погрожує поширитися на 
десять світів.
До своїх ролей також повернуться Кріс Гемсворт і Теса Томпсон — вони 
знову зіграють Тора і Валькірію відповідно. Прем'єра кінокоміксу «Тор: 
Любов і грім» запланована на 5 листопада 2021 року.

Сценаристом фільму стане Адель Лім. До цього вона здебільшого 
займалася написанням сценаріїв для серіалів, а її остання робота 
– комедійна драма «Шалено багаті азіати» – вийшла на екрани 
у 2018 році. За словами Лім, «Райя і останній дракон» – це 
пригодницьке фентезі, насичене колоритом південно-східної Азії.
Дія розгортатиметься в царстві Лумандра, у якому п'ять кланів ділять 
між собою «землю драконів». А головна героїня, Райя, має намір 
знайти останнього дракона.
Роль Райі дістанеться Кессі Стіл. У фільмі також буде задіяний репер Аквафіна, який виконає роль водного дракона Сісу.
Прем'єру анімаційного фільму «Райя і останній дракон» заплановано на 25 листопада 2020 року.

 «ФЛЕШ» СТАНЕ НАСТУПНИМ 
ФІЛЬМОМ РЕЖИСЕРА «ВОНО»

УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛЬМ ЗДОБУВ НАГОРОДУ НА 
ФЕСТИВАЛІ В США

КОМПАНІЯ WALT DISNEY НА ВИСТАВЦІ D23 
EXPO АНОНСУВАЛА НОВИЙ АНІМАЦІЙНИЙ 
ФІЛЬМ «РАЙЯ І ОСТАННІЙ ДРАКОН»

ТЕМАТИЧНИЙ ВЕЧІР У СТИЛІ
Роберта Бертолуччi

У РАМКАХ ОМКФ У ДВОРИКУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ ВІДБУЛАСЯ ВЕЧІРКА-ПРЕЗЕНТАЦІЯ ФРАНКО-УКРАЇНСЬКОЇ КІНОКОМПАНІЇ MARE 
PRODUCTION. ЖУРНАЛ VGL CINEMA СТАВ ПАРТНЕРОМ ВЕЧІРКИ. MARE PRODUCTION ЗАСНОВАНА В ПАРИЖІ У 2018 РОЦІ РЕГІНОЮ МАР’ЯНОВСЬКОЮ-ДАВІДЗОН. 
КІНОКОМПАНІЯ АКЦЕНТУЄ УВАГУ НА ПІДТРИМЦІ МОЛОДИХ ПЕРСПЕКТИВНИХ РЕЖИСЕРІВ І НАДАЄ СЕРВІСНІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ ТА ФРАНЦІЇ. У РАМКАХ КОНЦЕПТУ 
КІНОКОМПАНІЇ І ЯК ДАНИНА ПОВАГИ КУЛЬТОВОМУ РЕЖИСЕРУ ТЕМОЮ ВЕЧІРКИ СТАВ ФІЛЬМ "МРІЙНИКИ" РОБЕРТА БЕРТОЛУЧЧІ. СЕРЕД ГОСТЕЙ ЗАХОДУ – АКТРИСА 
КАТЯ МОЛЧАНОВА, РЕЖИСЕР ТОНЯ НОЯБРЬОВА, ФРАНЦУЗЬКИЙ ПРОДЮСЕР ФРАНСУА МАРГОЛІН, ФРАНЦУЗЬКИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР ЛОРАН ДАНІЛА, ЖЮРІ Й ОРГАНІЗАТОРИ 
ОМКФ. ГОСТІ НАСОЛОДЖУВАЛИСЯ ТЕМАТИЧНИМ ЧАСТУВАННЯМ ТА НАПОЯМИ ВІД АЛКОГОЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ ВЕЧОРА – ЕКСКЛЮЗИВНІ КУПАЖНІ ВИНА ТМ VILLA KRIM  
ТА КОНЬЯК СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИМКИ ADJARI. ОСОБЛИВОГО НАСТРОЮ ТЕМАТИЧНОМУ ВЕЧОРУ ДОДАВ МУЗИЧНИЙ СЕТ ВІД  DJ  TOPILOV. 
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НАЙКРАЩІ КІНОІСТОРІЇ ЗАВЖДИ 
МАЮТЬ СВІЙ ОСОБЛИВИЙ СМАК. У 
НАШОМУ СЬОГОДНІШНЬОМУ МЕНЮ 

РІЗНОБАРВ’Я КІНОРЕЦЕПТІВ З 
УСІХ КУТОЧКІВ СВІТУ: ФРАНЦУЗЬКИЙ ФІЛЬМ 

«КУХАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА» КРІСТІАНА ВЕНСАНА, 
НІМЕЦЬКА «ДУШЕВНА КУХНЯ» 

ФАТІХА АКІНА ТА АМЕРИКАНСЬКА «ДЖУЛІ 
ТА ДЖУЛІЯ» З НЕПОВТОРНОЮ МЕРІЛ СТРІП. 

АЛЕ НАЙКРАЩІ КУЛІНАРНІ ПОЄДНАННЯ 
ТРАПЛЯЮТЬСЯ НЕ ТІЛЬКИ НА ЕКРАНІ: 

СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ VGL СINEMA БРЕНД-ШЕФ 
РЕСТОРАНУ EDEM&SPA RESORT РОЗПОВІВ 

ПРО ТЕ, ЯК РОЗВИВАТИ КУЛЬТУРУ ВИСОКОЇ 
КУХНІ В УКРАЇНІ, ПОЄДНУВАТИ ЄВРОПЕЙСЬКУ 

ВИШУКАНІСТЬ І ПРИ ЦЬОМУ НЕ ВТРАЧАТИ 
ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ. ПРО ПЕРЕМОГИ, 

АМБІЦІЇ ТА КУЛІНАРНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ – ВІД 
БРЕНД-ШЕФА АРТУРА ТУМАНЯНА.

ЯК СТВОРЮЮТЬСЯ ІДЕЇ
Коли ти по-справжньому гориш своєю справою, то не чекаєш натхнення. Воно при-
ходить із рецептів, книг, соціальних мереж і навіть подорожей. Бути у вирі життя 
– це і є моє натхнення. У ритмі безперервного руху я генерую нові рецепти. Слідкую 
за талановитими українськими та закордонними шефами, обмінююся з ними досві-
дом та експериментую. Головне правило – не боятися виходити за рамки, лише тоді 
створюється геніальне.

ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ
Для більшості українські страви – це вареники і борщ. А для мене це одна з най-
вишуканіших кухонь світу. Терін з кролика,  смажені устриці, мішанина з черепах, 
печерний вугор, лідвичина з мадерою та трюфелем. Це не французькі делікатеси, а 
їжа, яку готували наші предки. Моя місія – відродити справжню українську кухню, 
вдихнути в неї нове життя та відкрити для світу істинні традиції українців.

ЩОДЕННИК ШЕФА: ІСТОРІЯ ОДНОГО УСПІХУ

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
Кожна моя подорож – як нове життя. На якийсь період я стаю жителем нового місця, переймаю 
звичаї, культуру й, звісно ж, кулінарні традиції. Тому моя кухня не схожа на інші – у ній частина 
Італії, Грузії, Латвії. І багато України. 
Наприклад, з останньої італійської подорожі я привіз новий рецепт різото.  Листи ромену трішки 
спалюються на відкритому вогні. Після цього ми готуємо базу як пюре, щоб загустити й надати 
смак. Приготування овочевої бази-пюре на основі молока та бульйону я відшліфував у Латвії. На 
перетині різних культур я і формую подальші ідеї.

ЗІРКОВІ ГОСТІ
Як бренд-шеф одного з найкращих готелів України – Edem Resort 
Medical&SPA, я звик до публічності та зіркових гостей. Селебрі-
ті бувають дуже вибагливими, тому кожна страва повинна бути 
бездоганною. Важливо прислухатися до вподобань кожного. Тож 
я знаю, що приготувати для Потапа, які страви любить Тіна Ка-
роль та що їсть Володимир Остапчук.

ЕВОЛЮЦІЯ ГАСТРОКУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
За останнє десятиліття ресторанний бізнес в Україні стрімко змі-
нюється. У людей формується поняття гастрокультури. 
Десять років тому було лише кілька ресторанів високої кухні. З 
2010 року в нас почало з’являтися багато закордонних шефів. За 
декілька років велика кількість наших кухарів поїхали здобувати 
новий досвід.
Смаки гостей також почали змінюватися. Тепер у ресторан йдуть 
не для того, аби банально поїсти, а щоб насолодитися смаком. По-
рції страв зменшуються, подача стає цікавішою, а концепція кухні 
розвивається. Ми вчимося ресторанної культури.

ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Обличчя ресторану – не шеф, меню чи інтер’єр. Насамперед 
це персонал. Зараз підібрати кваліфікованих працівників ста-
ло набагато важче. Потрібно забезпечити потреби кожного: 
навчання, майстер-класи, тренінги. Вас повинна об’єднувати 
спільна мета, цінність, заради якої ви разом йдете до перемоги.
Далі рецепт успіху в кожного свій. Універсальне правило 
– щоб було смачно та зрозуміло. Це не означає, що все має 
складатися тільки з українських продуктів, локальність про-
являється в змісті смаку. Візьміть традиційну страву за осно-
ву та будьте відкритими для нових ідей. Додайте особливих 
інгредієнтів, покажіть, чим насправді відрізняєтесь. Дивуйте,  
і вас цінуватимуть.

EDEMRESORT.COM

МАТЕРІАЛ НАДАНО EDEM RESORT MEDICAL &SPA
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PORSCHE MACAN S
ЯКБИ АВТОМОБІЛЯМ ВРУЧАЛИ ПРЕМІЮ «ОСКАР», ТО PORSCHE НЕ СХОДИВ БИ З ЧЕРВОНОЇ ДОРІЖКИ. АВТОМОБІЛІ ЦІЄЇ МАРКИ НЕОДНОРАЗОВО З'ЯВЛЯЛИСЯ В 
ГУЧНИХ ФІЛЬМАХ, ТАКИХ ЯК: «МАСКА», ДЕ ЗНЯВСЯ PORSCHE 911 SC CABRIO, «ПЕРЕВІЗНИК 2» – PORSCHE 911 TURBO CABRIO ЖОВТОГО КОЛЬОРУ, «АТОМНА 
БЛОНДИНКА» ТА «ВОВК З УОЛЛ-СТРИТ» – PORSCHE 911 CARRERA, «ПОГАНІ ХЛОПЦІ» – PORSCHE 911 TURBO. PORSCHE  MISSION E НЕЩОДАВНО ЗНЯВСЯ В 
АНІМАЦІЙНОМУ ФІЛЬМІ «PLAYMOBIL — THE MOVIE». І СЬОГОДНІ МИ ПОГОВОРИМО ПРО НОВИЙ MACAN S – ПОТУЖНІШИЙ, З НОВИМ ДИЗАЙНОМ І ПОВНОЮ  
ІНТЕГРАЦІЄЮ, У ЯКОГО Є ВСІ ШАНСИ СТАТИ МАЙБУТНІМ СУПЕРКІНОГЕРОЄМ.

Знайомство з новинкою варто розпочати з екстер'єру. І якщо Ви щодня 
не бачите перед собою власний дорестайлінговий Macan і не вивчили 
його зовнішність до дрібниць – моя Вам порада: не варто затівати парі 
в стилі «знайдіть десять відмінностей». Тому що без практики ви на-
вряд чи назвете хоча б три явні зміни. Окрім нового кольору Miami 
Blue, зрозуміло. Але це лише спочатку...
Щоб не бути голослівним, пропоную порівняти тестового красеня з 
авто 2014 модельного року.
Отже, щоб відрізнити Macan 2019 від попередника, потрібно подиви-
тися на нижню кромку переднього бампера: звідси зникли протиту-
манки. Далі, змінилося розташування діодних смужок ходових вогнів 
– вони перемістилися з верхньої в нижню частину бічних вентиляцій-
них отворів переднього бампера. Нарешті, чотириточкові ходові вогні 
головної оптики, що стала фірмовою, добре видно навіть вдень, так 
що мінімальні зміни в зовнішності добре помітні, якщо знаєш, на що 
звернути увагу.
Macan, що був прекрасним і до оновлення, став підкреслено актуаль-
ним. Нове рішення задньої частини з діодною смугою на всю ширину 

кузова, що сполучає задні 3D-ліхтарі, 
має не гірший вигляд, ніж абсолютно 
ідеальна корма дорестайлінгового авто. 
До того ж, якщо врахувати, що в темний 
час доби це рішення дозволяє упізнати 
Porsche здалека, то виходить, що і ззаду 
автомобіль став не просто сучаснішим – 
у ньому додалось фірмового лиску. При 
всій прихильності до дорестайлінгового 

автомобіля й практично повній упевненості в тому, що зовнішність цього ком-
пактного кросовера просто фізично неможливо зробити ще кращою, команді ди-
зайнерів Porsche, за екстер'єр у якій відповідає Петер Варга, це вдалося.
Що стосується інтер'єру, то він змінився так само, як зовнішність: на перший 
погляд ледь помітно й водночас досить відчутно, щоб давати інші, ще повніші 
та якісніші відчуття від водіння. Колишні вертикальні дефлектори обдування з 
боків центрального екрана більш гармонійні, «обмін» вийшов більш ніж рівно-
цінним: тепер дефлектори горизонтальні, зате по середині центральної консолі 
– 11-дюймовий сенсорний full-HD екран, який замінив 7.2-дюмовий у дорестай-
лінговій версії.
Повернемося до повніших та якісніших відчуттів. Вражає, наскільки грамот-
но вписаний в архітектуру салону досить великий екран і настільки зручною в 
користуванні є бортова інфотейнмент-система під фірмовою назвою Porsche 
Communication Management. Особливо сподобалася навігація від Google з функ-
цією зміни масштабу зображення на екрані за допомогою руків'я, що крутиться, 
з покроковою фіксацією, поєднана з можливістю переміщати карту торканням 
пальця, як на смартфоні. Така навігаційна система входить у стандартне оснащення. 
Після оновлення багато колишніх опцій пропонуються вже як штатне оснащення.
За моєї пам'яті це перший Porsche, який за рахунок функціонала пакета Sport 
Chrono дозволяє говорити не просто про різні стилі їзди, а про абсолютно різні 
характери, «зашиті» в мехатроніку автомобіля.
До цього й «друга» Panamera, і 718 Boxster одразу давали зрозуміти, що в тебе під 
педаллю газу табун коней, виведених в Штутгарт-Цуффенкаузен. А вже активація 
режиму Sport перетворювала кожну з цих машин на генератор адреналіну й серо-
тоніну – того самого «гормона щастя».
Але, схоже, інженерам Porsche цей звичний розклад здався нудним – і у випадку 
з оновленим Macan вони пішли далі. Новий V6 з турбіною подвійної дії розви-
ває триста п'ятдесят чотири кінські сили, але, сівши за кермо Macan S з базовими 
установками, спочатку взагалі не відчувається цей арсенал! Виникає повне від-
чуття, що специ, які працювали над авто, вирішили, що технічно вони можуть 
наділити автомобіль ще двома пакетами установок (Sport і Sport+), то чому б не 
розширити функціонал максимально, надавши можливість абсолютно непоспіш-
ного переміщення в просторі? У будь-якому разі, немає іншого пояснення тому, 
наскільки майстерно автомобіль приховує свій характер у звичайному режимі 
їзди: потрібно визнати, у комфортному режимі інженерам на 100 % вдалося забез-
печити Macan S максимально спокійним і комфортним характером.

У режимі Sport автомобіль набагато швидше реагує, але справжню Porsche-залеж-
ність здатний викликати лише Sport +. Це окреме задоволення: їхати в «комфорті» 
і знати, що одним рухом Ви здатні активувати все чаклунство геніальних кон-
структорів підвіски і не менш талановитих фахівців, що працювали над налашту-
ваннями електромеханічного підсилювача керма.
Шосейна частина тесту допомогла виявити один момент, на який точно варто 
звернути увагу, – час прискорення автомобіля з 80 до 120 км/год, тобто мова 
про обгінну динаміку: цей показник у Macan S становить 3,6 секунди. Цілком 
можливо, у комфортному режимі на цю характеристику можна й не зважати – 
врешті-решт, під капотом трилітровий турбодвигун, і він повинен дозволяти 
їхати саме так: легко й упевнено. Але переведіть той самий чарівний підрульо-
вий кругляш у Sport+ – і Ви зрозумієте, чому в «комфорті» ці 3,6 секунди сприй-
маються як належне. Вам немов трохи відчиняють двері у світ, де 5-дверний 
кузов і збільшений дорожній просвіт – це лише теорія, а ось сучасна практика 
від Porsche з реалізації 480 Нм крутного моменту має саме такий вигляд і відчу-
вається саме так.
Про старт з місця досить сказати всього декілька слів: пік крутного момен-
ту 480  Нм у нового мотора досягається вже на 1360 об/хв і доступний аж до 
4800 об/хв, плюс пакет Sport Chrono... У результаті 0-100 км/год новий Macan S їде 
за 5,1 с.
Щодо ручного керування коробкою передач за допомогою підрульових переми-
качів – вердикт колишній: двигун став потужніший на 14 к.с. порівняно з попе-
реднім Macan S, проте ручне перемикання передач по-справжньому актуальне 
хіба що для режиму Sport+. Та й то, коли раптом вирішуєш, що зможеш переграти 
7-ступеневу коробку PDK у частині своєчасності увімкнення потрібної передачі. 
Але оскільки на налаштування PDK гріх скаржитися, досить швидко повертаєшся 
у автоматичний режим роботи трансмісії – і ні про що не шкодуєш.
Так що ж, виходить, Macan S є абсолютно бездоганним?
Це означає, що стильна зовнішність прекрасно поєднується з найкращим у кла-
сі інтер'єром, а помірна вага й налаштування шасі примушують сумніватися в 
тому, що позаду тебе – другий ряд сидінь і багажник, а не двигун, як це заведено 
в Porsche ще з 60-х років.
У 2017 році розкішний німецький спорткар Porsche 917, який брав участь у ві-
домому фільмі «Ле-Ман» 1971 року зі Стівом МакКуіном у головній ролі, було 
продано з аукціону за 14,08 млн доларів, і це стало рекордною сумою для люксо-
вого автовиробника із Штутгарта. А новий Porsche Macan S – це, беззаперечно, 
потенціал на ще один рекорд.

ПОРШЕ ЦЕНТР ДНІПРО
М. ДНІПРО, ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ 37-Д
+38 056 377 77 77
DNIPRO.PORSCHE.UA
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Наш центр оснащений новітнім діагностичним обладнанням провідних 
світових виробників медичної техніки: комп'ютерним томографом, ма-
мографом, апаратами УЗД експертного класу, ендоскопії та новим циф-
ровим рентгеном. Ми значно розширили спектр напрямків, за якими 
пацієнт може отримати дійсно експертний рівень медичної допомоги. 
Таким чином, у нас стала додатково доступною хірургічна допомога з 
кардіології, травматології, офтальмології. Більшість операцій ми прово-
димо ендоскопічно, що значно скорочує для пацієнта період реабіліта-
ції й одужання. Ми підтримали державну програму, підписали договір з 
НЦЗУ й тепер відкриті для укладення декларацій із сімейним лікарем.

MEDICAL 
PLAZA
5 РОКІВ УСПІХУ

ВАШЕ ЗДОРОВ'Я 
У НАДІЙНИХ РУКАХ

Цього року наш медичний центр святкує своє п'ятиріччя. Протягом  
5 років щодня його відвідують кілька сотень пацієнтів. До нас прихо-
дять цілими сім'ями й довіряють найцінніше – своє здоров'я. 
На сьогодні ми піклуємося про здоров'я понад 70 тисяч пацієнтів. 
Усе більше корпорацій обирають нас для збереження здоров'я своїх 
співробітників, розуміючи, що від цього залежить результативність 
їхньої роботи.

Секрет п’ятирічного успіху й високої результативності центру полягає в по-
єднанні високих технологій, новацій, досвідчених фахівців і добре налаго-
джених внутрішніх процесів, що дозволяють оперативно й точно  встанови-
ти діагноз і провести ефективне лікування без втрати часу й сил пацієнта. 
А враховуючи, що дуже часто від швидкості прийняття рішення й призна-
чення правильного лікування залежить життя, то це і є основним критерієм 
успіху нашого медичного центру.

М. ДНІПРО, ПР. О. ПОЛЯ, 141-А, 
ТЕЛ: (0562) 305 305, 0800 330 005

www.medicalplaza.ua

medicalplazaua

medical_plaza_dnipro

Завдяки злагодженій роботі фахівців відділення допоміжних репро-
дуктивних технологій (ДРТ) та ембріології МЦ «Medical Plaza» на-
роджено вже понад 500 діток. І ми продовжуємо допомагати парам, 
втілюючи в життя їхню мрію про батьківство. У відділенні пред-
ставлений повний спектр послуг сучасної європейської репродук-
тивної клініки: від найпрогресивніших методів діагностики причин 
безпліддя до найширшого діапазону методів його лікування. Реалі-
зувати своє право бути батьками приїжджають пари з інших країн.
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