
77







Засновники:

В і к т о р і я  Л ю з з о

Г а Л и н а  Ш к у р е н к о

Видавець:

В і к т о р і я  Л ю з з о

Директор:

Г а Л и н а  Ш к у р е н к о

Дизайн/верстка:

н а т а Л i я  і В ч е н к о

Головний редактор:

В і к т о р і я  Л ю з з о

Коректор:

о Л ь Г а  к о т о В а

Журналісти:

Л є н а  Б а с с е

к а т е р и н а  з В є з д і н а

а н т о н  Ф і Л а т о В

я р о с Л а В а  н а у м о В а

о Л е н а  з а Б у Г а

Відділ реклами:

н а т а Л я  н е к р а с о В а

Періодичність: 1 раз на 2 місяці.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ № 21028-10828Р від 08.08.2014.

Авторські права захищено. Думки, виражені авторами публікацій, можуть 
не збігатися з поглядами редакції. Відповідальність за зміст рекламних
матеріалів несе рекламодавець. Використання матеріалів, опублікованих
у журналі VGL сinema, допускається лише з письмового дозволу редакції.

   – матеріали, опубліковані на правах реклами.

Адреса редакції: вул. Караваєва, 31, оф. 60, м. Дніпро, 49000, Україна
Тел.: +38 067 510 50 15, +38 098 675 73 88
E-mail: vglcinema@gmail.com
www.vglcinema.com

Обкладинка:  
Зображення надано компанією «Техніка Дніпро», 
автор і розробка фотопродакшн – студія Lustre.

R    

Наші партнери:

гр
уд

ен
ь 

20
19

-л
ю

ти
й 

20
20

 (№
 2

6)

орГанізаторам одеськоГо кіноФестиВаЛю й осоБисто: Вікторії тіГіпко, юЛії сінькеВич, юЛії Шарко, анні мачух, катерині зВєздіній, 

медіаконсаЛтинГоВій компанії Media ResouRces ManageMent і осоБисто: Вікторії ярмощук, катерині удут,

 PR- і маркетинГ-директорці FiLM.ua поЛіні тоЛмачоВій, 

компанії soLaR Media enteRtainMent та осоБисто серГію ЛаВренюку.

CI
NE

M
A 

 У
КР

АЇ
НА

  №
26

.2
01

9-
20

20
   

 



З М І С Т 

О Б РА З И
Аромати затишку: кіно для довгих зимових 

вечорів

С .  8

Голлівудський шик у новорічну ніч

С .  1 0

З Й О М К А
Різдвяний джаз

С .  1 2

Ч А С  Р О З М О В И 
Чарівні світи Оксани Кукси

С .  2 2

П О Д І Я
 «Був запит, і ми на нього відгукнулися»:

Анна Мачух про нову 

онлайн-платформу DZYGAMDB

С .  2 6

KYIV MEDIA WEEK –  головна 
медійна подія року

С .  2 8

Ч А С  Р О З М О В И
Регіна Мар’яновська-Девідзон: «Що 
складніший виклик, то приємніший 

результат»

С .  3 6

С В О Є  К І Н О 
«Тільки Диво»: цікаві факти 

видовищного фентезі

С .  3 8

Володимир Яценко та Анна Соболевська:
«Продюсерська «чуйка» важливіша за 

соціологічні дослідження»

С .  4 0

С Е Р І А Л И
«Кава з кардамоном» – пристрасна історія в 

красивій казковій обгортці

С .  4 2

«Принцип задоволення»: як копродукція зі 
Східної Європи завойовує серця глядачів по 

всьому світу

С .  4 4

А К Т УА Л Ь Н О
 На абордаж! Як Star Media 

перетворила боротьбу з піратством 

на прибутковий бізнес

С .  4 8

П Е Р С О Н А
 Олександр Роднянський: «Стримінгові 

сервіси виводять кіно з кризи»

С .  5 0

К Р У П Н И Й  П Л А Н
«Джокер»: сплутати колоду

С .  5 2

І Н Т Е Р В ' Ю
Джеймі Фокс: і сміх, і сльози

С .  5 6

Н О В И Н И
С .  5 8

П О  Т О Й  Б І К  Е К РА Н А
Попкорн від «Техніка Дніпро»: міфи та 

реальність

С .  6 0

Голос за кадром: як «СІНЕМА СІТІ» 

популяризує акторів дубляжу

С .  6 2

 Міфи та реальність лазерних технологій

С .  6 4

С І Н Е М АТ Е К А
 «Сінематека від VGL cinema»: 

кінородзинка на Dnipro ГогольFest

С .  6 6

Ч А С  Р О З М О В И  П О З А  К І Н О
 Soul Electrified: «Електрична стихія»

С .  7 0

2626

5 2

550
«Джокер»: сплутати колоду

«Був запит, і ми на нього відгукнулися»:
Анна Мачух про нову онлайн-платформу DZYGAMDB

Олександр 
Роднянський: 
«Стримінгові 
сервіси 
виводять кіно 
з кризи»

28 квітня
Київ, КВЦ "Парковий"

uafilmacademy.org

НАЦiОНАЛЬНА 
КiНОПРЕМiЯ 



1110

О Б РА З И О Б РА З И

АРОМАТИ ЗАТИШКУ: КІНО ДЛЯ ДОВГИХ ЗИМОВИХ ВЕЧОРІВ
ЗАПАХ МАНДАРИНІВ, КОРИЦІ, ШОКОЛАДУ, ТЕПЛИЙ СВЕТР ТА 

МЕРЕХТІННЯ СВІЧКИ – ВСЕСВІТНЬОВІДОМЕ “ХЮҐЕ” НАЙЛЕГШЕ 
ВІДЧУТИ, КОЛИ ДО НАС ПРИХОДИТЬ ЗИМА. У ТАКИЙ ЧАС НАТХНЕННЯ 

ПРИНЕСЕ ГАРНЕ КІНО, ЯКЕ ЗАНУРИТЬ ВАС У ЗАТИШОК, УВІМКНЕ 
УЯВУ Й НАВІТЬ ПОДАРУЄ МРІЮ НА НАСТУПНИЙ РІК.

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 

Святкові дні приносять у кожну оселю передчуття  дива: мерехтіння ліхтариків, запашна хвоя, 
блиск новорічних іграшок. З’являється впевненість, що все можливо, і навіть дорослі повертають 
собі дитячу віру в казки. Здається, дива чекають на кожному кроці: за рогом, а можливо, й у 
шафі. Адже саме так одного дощового вечора стається з головними героями фільму «Хроніки 
Нарнії: Лев, чаклунка і чарівна шафа»: увійшовши у двері звичайного предмета меблів, 

дітлахи опиняються в чарівному світі, а попереду на них чекає дивовижна 
подорож та надзвичайні пригоди, що змінять їхнє життя назавжди. 

Що б ви не загадали у святкову ніч – пригоди, дива чи щастя – усе 
неодмінно збудеться. Адже за однією латиноамериканською легендою 
три кольори — червоний, зелений та блакитний – можуть посилити 
будь-яке бажання.  Французький парфумерний дім Diptyque пропонує 
вам різдвяний набір свічок саме  цих трьох магічних кольорів. З 
ними можна відсвяткувати перехід одного року в інший як форму 

відродження. Ольфакторна композиція свічок  наповнить ваш дім 
гармонійними ароматами, що принесуть в оселю справжній 
затишок.

Загадка, що розбурхує уяву та всі почуття. Незнайомка, яка ховається в напівтемряві. Таємничий дім, наповнений 
старовинними речами та частинами дивного механізму. Усі ці секрети ваблять до себе головного героя 

фільму «Найкраща пропозиція» Вергелія Олдмана, який опиняється в будинку загадкової жінки 
Клер, яка ніколи не залишає власної кімнати. Ця кінострічка увімкне вашу фантазію, як і аромат 
Sónar від 2782 perfumes, який закликає глибоко зануритись у світ запахів – солодких та трохи 
металевих, дивовижних та загадкових. І, можливо, це та сама «найкраща пропозиція»? Уявимо? Якби 
почуття можливо було виставити на аукціоні, а той, хто зробив найкращу пропозицію, мав можливість  
пережити найвеличнішу історію кохання… Але ні, аукціони не потрібні, адже зануритися в надзвичайну 

атмосферу любовних почуттів можна разом зі сміливим та яскравим ароматом Sónar від 2782 
perfumes.

Основні ноти: бергамот, рожевий перець, шафран, деревні ноти, ваніль.

Р І З Д В Я Н И Й  Н А Б І Р  С В І Ч О К 
в і д  D I P T Y Q U E

S O N A R  в і д  2 7 8 2  P E R F U M E S

Неймовірна мозаїка з 10 історій кохання напередодні Різдва, зібрана у 
найромантичнішій стрічці про Лондон під назвою «Реальна любов» режисера 
Річарда Кертіса. Лондон гаміркий та багатолюдний, прекрасний і неповторний, 
а його вулиці приховують багато дивовижних секретів. Яких саме розповість 
британський нішевий бренд Miller Harris, що представив новий парфум 
DANCE amongst the Lace. Новинка передає унікальну свіжість та аромат рослини 
«кервель ажурний» і уособлює яскраве поєднання природного та сучасного, 
кам’яного міста та зелені дерев. Усього декілька крапель свіжого дуету м’ятних 
нот DANCE amongst the Lace – і ви вже один з героїв лондонської історії кохання, 
де світлі почуття охоплюють всіх – дітей, дорослих і навіть прем’єр-міністра.

Основні ноти: червоні ягоди, кардамон, фенхель, ангеліка, ветивер, сандал, мох, 
мускус.

D A N C E  A M O N G S T  T H E  L A C E 
в і д  M I L L E R  H A R R I S

Британську дослідницю Гертруду Белл називали Королевою пустелі. Її біографія вражає 
й досі. Кінематографічна розповідь неймовірної історії її життя під однойменною назвою 
«Королева пустелі» перенесе вас до місцевості з безкрайніми піщаними барханами, що 
освітлені безжальними променями палючого сонця. Які таємниці східних країв так вабили 
Гертруду? Відповідь дасть аромат Fleur de Sable від Liquides Imaginaires – природжений 
гарячий сюрприз пекучої пустелі. Рідкісний та унікальний, як подих пустельного вітру, він 
запрошує свого володаря до дивовижної подорожі, щоб відкрити незвідані землі та розкрити 
всі загадки, які приховують безкрайні піски.

Основі ноти: рожевий перець, мандарин, паприка, мирра, коріння ірису.

F L E U R  D E  S A B L E 
в і д  L I Q U I D E S  I M A G I N A I R E S Довгі зимові вечори – найкращий час для того, щоб вигадати нову мрію або 

надихнутися на нову ідею історією успіху. Поза fashion-індустрією ім’я Лінди Фарго, 
віцепрезидента Bergdorf Goodman, майже невідомо, проте вона вже давно очолює світ моди. 
Фільм «Бергдорф Гудман: понад вік на вершині модного Олімпу» дозволить вам доторкнутися 
до легенди fashion-галузі. Але творча енергія Лінди Фарго виходить далеко за межі співпраці з одним з 
найдорожчих універмагів світу. Разом з фахівцями парфумерного дому By Kilian вона створила ексклюзивний 
аромат DO it for LOVE. Він відбиває її буйний стиль і заразливу харизму в незвичайному поєднанні: жіночний 
ветивер, у якому смілива енергія пом'якшена яскравим квітковим поцілунком.

Основні ноти: бергамот, неролі, жасмин, ветивер, апельсиновий цвіт.

D O  I T  F O R  L O V E  в і д  B Y  K I L I A N
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Ч А С  Р О З М О В И  П О З А  К І Н О О Б РА З И

ГОЛЛIВУДСЬКИЙ ШИК У НОВОРІЧНУ НІЧГОЛЛIВУДСЬКИЙ ШИК У НОВОРІЧНУ НІЧ
ПАМ'ЯТАЄТЕ ТОЙ РАДІСНИЙ ЧАС, КОЛИ НАЙЗАПОВІТНІШОЮ 
МРІЄЮ БУЛО ПЕРЕВТІЛИТИСЯ В УЛЮБЛЕНОГО КІНОГЕРОЯ Й 
ПРОЖИТИ ХОЧА Б ДЕНЬ ЯК СПРАВЖНЯ ЗІРКА?
У НОВИЙ РІК ДУША БАЖАЄ ДИВА. НЕЙМОВІРНОЇ ПРИГОДИ, ЯКА 
ЗАЛИШИТЬ ТЕПЛУ ЗГАДКУ НА ВСЕ ЖИТТЯ. ЦЕЙ ЧАС ХОЧЕТЬСЯ 
ПРОВЕСТИ В МІСЦІ, ВІДДАЛЕНОМУ ВІД БУДЕННОСТІ, У 
СПРАВЖНІЙ КАЗЦІ…

РІЗДВО В ЕДЕМІ 
Після гучної новорічної вечірки настає час для 
сімейного затишку, адже різдвяні святкування 
вже близько. У найсвітліший день року важливо 
зібратися всією родиною та розділити миті щастя 
з найріднішими. У передріздвяну ніч, 6 січня, на 
вас чекає традиційна свята вечеря в ресторані на 
воді. Пориньте в атмосферу різдвяного дійства, 
дізнайтеся про споконвічні українські звичаї та 
візьміть участь у майстер-класі зі створення ді-
духа. А ранок 7 січня розпочнеться зі святкового 
сніданку в ресторані під звуки білого рояля.

ЯКА ВОНА – ІДЕАЛЬНА НОВОРІЧНА НІЧ?
Мрії існують для того, щоб здійснюватися, а особливо в новорічну ніч!
Зустрічайте 2020 рік у «фабриці мрій» Країни Едем, в одному з найкращих курортів Європи Edem Resort 
Medical & SPA.

Червона доріжка, шик, витонченість, краса й популярність – це «фабрика мрій» у зимовому Едемі. У 
новорічну ніч Ви опинитеся в Золотому столітті світових кіношедеврів – від голлівудських блокбастерів 
і європейської класики до давніх добрих вітчизняних комедій. Від Фелліні до Параджанова, від Джейм-
са Бонда до Проні Прокопівни. У цю ніч Edem Resort стане місцем, де зустрінуться найзнаменитіші та 
найяскравіші зірки світових кінофільмів. І ви – одна з них!

Неймовірні кіноісторії, яскраві образи, життя, сповнене пригод,  – фільми оживають та розфарбовують 
нашу буденність. Новорічний вечір в Едемі трансформує атмосферу богеми кінематографії, запалить 
музикою та танцями. І, звісно ж, полонить ваше серце зимовими краєвидами.

Дрес-код вечора – це ваша креативність в образі улюбленого героя. Камера, мотор — розпочинаємо 
Новий рік – 2020!

ВОДОХРЕЩЕ – ЯРМАРОК УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ
Проведіть Водохреще у автентичній атмосфері святкового ярмарку. Українське вбрання, національна 
кухня в сучасній інтерпретації, Йорданське традиційне купання та святкове освячення джерельної води. 
Саме тут ви зможете відчути справжні українські традиції.
У зимовому Едемі  ви знайдете чим зайнятися: катання на ковзанах та лижах, заповітне диво – подорож 
на повітряній кулі, зимовий пікнік з глінтвейном, подорож до Свірзького замку  XV століття, дегустації, 
гастровечори під звуки роялю та екскурсії святковим Львовом.
А ще зимові свята – це час для сімейного возз'єднання! Тому з 20 грудня по 20 січня Едем відчиняє двері 
для наймолодших гостей, і в цей період для них діятиме спеціальна програма з аніматорами.

EDEMRESORT.COMБРОНЮВАННЯ: +380673146512
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З Й О М К АЧ А С  Р О З М О В И  П О З А  К І Н ОCHRISTMAS JAZZ
VGL CINEMA presents а project with Oksanа Kuksa

Anzhelika Nikolaeva Daria Golub Zlatoslava Krasiuk Darya Shilovskaya

Best 
Picture

2019

Best 
Actress

2019

Best 
Director 

2019

Original 
Song
2019

Makeup 
and Hair

2019

Costume 
Design

2019

"Говорять, що в ньому запалився різдвяний дух"
"Різдвяна історія"

CINEM
A  УКРАЇНА  №

26.2019-2020    
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Ч А С  Р О З М О В И  П О З А  К І Н ОЗ Й О М К А

"Без добра Різдво лише виживає"
"Різдвяні хроніки"

CINEM
A  УКРАЇНА  №

26.2019-2020    
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Ч А С  Р О З М О В И  П О З А  К І Н ОЗ Й О М К А

 "Коли ти чуєш музику й нікого немає поряд,
то до тебе спустився ангел…"

"Подарунок на Різдво"
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- Мене осяяла думка.
- І яка саме? Стосовно Різдва?Ти 
зрозумів, що воно навколо нас?
- Ні, Джо, я зрозумів, що в Різдво 
слід бути лише з тими, кого любиш.

Біллі Мек і Джо "Реальна любов"



2322

Ч А С  Р О З М О В И  П О З А  К І Н О

Ідея та стиль: журнал VGL cinema 
Фото: Оксана Кукса
Моделі: Анжеліка Ніколаєва, Дар’я Голуб, 
                Златослава Красюк, Дар’я Шиловська.
Макіяж та зачіски: 
make up артист міжнародного класу 
Матильда Іноземцева, beauty space ALLURE ME.

Партнери проєкту Christmas Jazz:

WWW.DECOR-AVENUE.COM WWW.LANOVIA.COM.UAWWW.LANOVIALOVE.COM.UA WWW.MATILDA.ACADEMY

"Різдвяних чарів мало не буває"
"Подарунок на Різдво"
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Ч А С  Р О З М О В ИЧ А С  Р О З М О В И

Чарiвнi свiти ОЧарiвнi свiти Оксани Куксиксани Кукси

ПРОНИКЛИВІ ВІРШІ НАДІЇ ЄЛЬКО В ПРОЧИТАННІ ДАШІ ТРЕГУБОВОЇ. ЩЕ ОДНА ПЕРЛИНА В ПОЕТИЧНОМУ ЦИКЛІ 
#ДАШАЧИТАЕТ – «КОМКАЯ ОБЛАКА» – З'ЯВИЛАСЯ В МЕРЕЖІ ВОСЕНИ ЦЬОГО РОКУ. ПОЕТИЧНІ ОБРАЗИ ВТІЛИЛИСЯ В 
НЕСПОДІВАНОМУ Й ГЛИБОКОМУ ВІЗУАЛЬНОМУ РЯДІ, ЩО ВІДЧИНЯЄ ДВЕРІ В ПАРАЛЕЛЬНИЙ СВІТ ТОНКИХ АСОЦІАЦІЙ І 
ЧИСТОГО НАСТРОЮ. 
АВТОР ВІДЕО ОКСАНА КУКСА ВИТКАЛА ВІЗЕРУНОК, ЯКИЙ ПОЄДНАВ У СОБІ СЕНСИ Й ОБРАЗИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВІД СЛІВ, 
ГОЛОСУ, МУЗИКИ, ОТРИМАВШИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЦІЛІСНИЙ ХУДОЖНІЙ ТВІР. 
ЗНАМЕННО, ЩО ЦЕ ПЕРША РОБОТА ОКСАНИ, ПРЕДСТАВЛЕНА ШИРОКІЙ АУДИТОРІЇ Й ПОВ'ЯЗАНА З МЕДІЙНОЮ ПЕРСОНОЮ. 
ПЕРША, АЛЕ ДАЛЕКО НЕ ДЕБЮТНА. «Я ЗНІМАЮ ДЛЯ ДУШІ ТЕ, ЩО ЦІКАВО МЕНІ, ЗНІМАЮ, ЯК Я ЦЕ БАЧУ. А ТЕ, ЩО 
ЦІКАВО МЕНІ, ЯК ПРАВИЛО, НЕ МОЖНА ВІДНЕСТИ ДО МАСОВОГО ПРОДУКТУ», – РОЗПОВІДАЄ ОКСАНА.

Творчий погляд і бекстейдж реальності
Саме «немасове» бачення світу й виділяє роботи Оксани Кук-
си. Уміння бачити речі в незвичайному ракурсі допомагає їй 
створювати чарівні «фентезійні» світи на екрані. Білосніжний 
пісок, що сплітається з небом десь за горизонтами й пере-
творюється на нескінченність. Дівчина у відкритій сукні веде 
сильного, наповненого волею й енергією жеребця. У кадрі 
нічого зайвого, лише вітер змін і свободи під акомпанемент 
струменистої музики. Важко повірити, що зйомки відбували-
ся не на «райських островах» і в зовсім не ідеальних умовах.
– Ми знімали у Вільногірську (Дніпропетровська область. – 
Прим. ред.).  Це приголомшлива локація: білий пісок до гори-
зонту, і немає більше нічого на цій лінії, нічого стороннього, 
що відволікає або стає на шляху, – розповідає Оксана. – Коли я 
побачила його вперше, зрозуміла, що хочу тут знімати.  Умін-
ня знайти локацію – це особливий талант побачити місце.  У 
тих, хто знімає, при погляді  навіть на просту річ у голові вже 
виникає особливе розуміння – тут підсвітити, тут узяти з пев-
ного ракурсу.
Життя внесло свої корективи в наші плани. Ми розраховува-
ли на сонце, на блакитне небо. Для зйомок у нас були вечірні 
сукні з оголеною спиною й плечима. Коли ж ми приїхали, на 
нас чекали холодний вітер і сіре небо – зовсім не те, на що ми 
сподівалися. Залишалося тільки піти дощу. 
На фото й відео зовсім інша картинка, холод взагалі не від-
чувається. І це велика заслуга того, хто в кадрі. По Даші не 
видно, що їй було холодно, хоча було – це точно (сміється). 
Є робочі кадри, де можна побачити, як вона перед початком 
зйомки рішуче скидає плед і входить у кадр уже абсолютно 
зібрана, рішуча, легко й упевнено прямує вперед. Звичайно, 
це майстерність. 
Мені було дуже приємно працювати з Дашею, вона профе-
сіонал і дуже сильна всередині. Це відчув навіть кінь (а в нього 
непростий характер): коли вона впевнено узяла його під вузди 
– почав слухатися, хоча спочатку ми хвилювалися.
Незважаючи на складнощі, з якими довелося зіткнутися під час 
зйомок, Даша відпрацювала з повною віддачею, з нею було легко. 
Ми відразу порозумілися. Коли ми готувалися до зйомки, вона 
сказала: «Давай не продумувати все до деталей, імпровізувати-
мемо». Ось ця концепція мені дуже близька, коли вибирається 
основна лінія, мета зйомки, те, що хочеться отримати, але зали-
шається багато простору для імпровізації.

Даша Трегубова, актриса та телеведуча, головна героїня 
творчого проєкту 
Я дуже рада, що журнал VGL сinema придумав усю цю 
історію. Мені сподобалася сама ідея – дуже незвичайна, аб-
солютно фантастична локація. Зібралася дивовижна команда: 
адміністраторка проєкту Галина Шкуренко, візажистка Матиль-
да Іноземцева, дизайнерка Олена Кондратова з фантастичними сукня-
ми і, звичайно, режисерка  – неймовірна Оксана Кукса. Задля цієї зйомки 
було спеціально замовлено та привезено зіркового коня – багаторазового 
чемпіона вороного Монте Кардо.
Це був наш перший досвід спільної роботи, і кожен працював з повною 
віддачею – для мене це завжди дуже важливо. Оксана небагатослівна, зо-
середжена людина. Я бачила, коли вона починала сяяти, як лампочка, якщо 
щось особливо добре виходить. Мені було дуже комфортно.
Наше надзавдання в будь-якому проєкті – викликати катарсис у глядача, 
якусь його форму. І коли просвітлення виникає у самої команди, коли всі 
щасливі, усі сміються, незважаючи на холод і труднощі, з якими стикаєшся 
в процесі, – це вже перший крок до того, що нам вдасться викликати подібні 
емоції у глядача.
Коли я подивилася готовий матеріал... Це було взагалі не схоже на те, що 
ми робили раніше. Це було шалено красиво! Оксана знайшла композитора, 
який створив приголомшливу музику. У нас вийшов такий piece of art. У будь-
якому разі, так це оцінили прихильники проєкту #дашачитает.
Ми не пішли утоптаним шляхом і змогли здивувати глядача, створили 
щось особливе. У нас це вийшло. І особисто для мене це найяскравіший 
проєкт цього року, який запам'ятовується, – найтепліше оцінені глядачами 
фотографії та відео, найпалкіші відгуки.

Хмельные руки ускользающего счастья 
Тебя обнимут, как в последний раз.

Вы не увидитесь. Прощайся.
На запястье надень любовь и прерванную связь.

Побудь наедине с собой, побудь в печали,
Я знаю, время – лучший лекарь, а пока

Грусти о том, что ваш полет прервали,
Кричи, сверепствуй, комкай облака.

ОКСАНА КУКСА 

Надя Елько

АВТОР ТВОРЧИХ ПРОЄКТІВ, 
РЕЖИСЕР-ПОСТАНОВНИК, ОПЕРАТОР,

РЕЖИСЕР МОНТАЖУ, ФОТОГРАФ



2726

Колективний художник
Тенденції сучасного ринку вимагають від професіоналів не лише творчого погляду, 
але й широкого набору навичок – мультифункціональності, уміння знайти технічні 
рішення, захопити ідеєю однодумців.  Оксана Кукса в авторських проєктах об'єднує в 
собі функції режисера-постановника, оператора, режисера монтажу, фотографа. При 
цьому для реалізації задуманого знаходяться люди, які захоплюються однією ідеєю й 
працюють на загальний результат.
– Мені дуже подобається працювати в команді. Люди збираються разом, продуму-
ють ідею, визначають, що ж ми хочемо отримати в результаті. Коли ти знаєш, що ти 
не один, поруч люди, які так само, як і ти, зацікавлені в хорошому результаті, то все 
складається, – говорить Оксана. 
Над проєктом #дашачитает працювала відмінна команда фахівців, кожен у своєму 
напрямку унікальний. Так, стиль вбрання та образ для Даші Трегубової створювала 
дизайнерка вечірніх та весільних вбрань талановита Олена Кондратова – образи 
вийшли неперевершені. Досконалим образ Даші зробила Матильда Інозем-
цева – make up артист міжнародного класу, переможниця безлічі конкурсів 
з макіяжу, а також майстри салону краси ALLURE ME, де Матильда є за-
сновницею та арт-директоркою. Цікаво та знаково, що абсолютно несподі-
вано до нас приєднався молодий композитор з Дніпра Revsun. Він написав 
музику спеціально для цього проєкту. Я була вражена, як він зміг так точно 
передати настрій і емоцію. Ця музика – важлива складова образу й атмос-
фери, які вийшли в підсумку.

Йдучи за мрією
Знаменно, що свою творчість Оксана Кукса називає «хобі». Зніяковіло зі-
знається, що свого часу зробила вибір на користь «практичної» освіти й 
роботи. Але голос покликання звучав гучніше.
– Після школи була мрія вступити до театрального, – згадує Оксана, – але в 
той час робота в мистецтві вважалася не дуже перспективною, і в колі сім'ї 
вирішили, що краще вибрати надійнішу сферу – економічну. Кар'єра йшла 
своєю чергою, але все одно в душі була потреба до творчості, її нікуди не 
подінеш. У певний момент узяла камеру й почала потихеньку знімати.
З упевненістю можу сказати – не треба відмовлятися від мрії. Слухати й 
чути себе, робити кроки й не боятися. Зараз так багато можливостей для 
навчання, завжди знайдуться люди, які допоможуть і підкажуть, як ви-
рішити те чи інше завдання. Пам'ятаю, я 
приходила з технічними питаннями до вже 
відомих відеографів-практиків і вони під-
казували, як виконати те чи інше завдання. 
Виявлялося, що не потрібні роки навчання, 
досить прагнення, практики й підказки 
вчителя. Усе залежить від нас, ми самі для 
себе іноді стаємо трудністю, коли включає-
мо внутрішні обмеження, зневіру у власних 
силах. І я буду щаслива, якщо мій досвід до-
поможе хоча б одній людині повірити у свою 
мрію, зробити крок назустріч їй.

Нові горизонти
Кожен проєкт Оксани Кукси – це осо-
бливий світ, наповнений естетикою 
та красою на межі реальності й казки. 
Стихії повітря, води, вітру, сили при-
роди ніби оживають усередині кадру. 
Ми починаємо помічати те, що не-
зримо наповнює нас силою й енергією. Свідомо відмовившись від наслідування 
популярних трендів, Оксана зізнається, що наступним кроком на своєму шляху ба-
чить перехід до ігрового кіно. 
- Я прагну, щоб у роботах, які я роблю, жили краса й сенс. Є велике бажання зняти 
фільм, який зможе щось змінити в комусь або для нашого світу в цілому. Я вже 
знімала декілька фільмів, ближче до теми психології й особистого розвитку. Покази 
були закриті, для певної аудиторії, але саме реакція глядачів додали мені упевнено-
сті в тому, що такі роботи потрібні й важливі для людей. Без зайвої скромності ска-
жу, що покази викликали захоплення. Усі 45 хвилин пролітали на одному диханні, а 
після закінчення – вибух оплесків, бесіди. Це дуже мотивує й надихає.
Я не зупиняюся у своїй діяльності й зараз шукаю сценарій для короткометражного 
ігрового фільму. Історію, яка буде наповнена світлом і сенсом, яка змусить замис-
литися про важливі речі. 
Подивіться навкруги: які похмурі обличчя, скільки негативу ми отримуємо в ін-
формаційному полі. Ми не помічаємо красу навкруги й не бачимо її усередині себе.  
Може, це прозвучить якось пафосно, але саме краса змінює наш світ. Краса нам може 
допомогти щось змінити в собі, у нашому світі в цілому.

@OKSANA_KUKSA_VIDEO
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В УКРАЇНІ ЗАПУСТИЛИ НОВИЙ ОНЛАЙН-
РЕСУРС DZYGAMDB – ДЛЯ ТИХ, ХТО 

ПРАЦЮЄ В ІНДУСТРІЇ ТА ЦІКАВИТЬСЯ КІНО. 
КОРИСТУВАЧІ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРОВАНІ У ВЕРСІЇ 

PRO, ЗМОЖУТЬ ЗНАЙТИ НА ПЛАТФОРМІ 
ІНФОРМАЦІЮ НЕ ТІЛЬКИ ПРО ФІЛЬМИ, 
А ПРО ВЕСЬ АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ СЕКТОР 

УКРАЇНИ. ІДЕЮ СТВОРЕННЯ ТАКОГО РЕСУРСУ 
ЗАЯВИЛИ ПОНАД РІК ТОМУ, УВЕСЬ ЦЕЙ ЧАС 

АВТОРИ ВИВЧАЛИ СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА 
РЕАЛІЇ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ.  DZYGAMDB 

– ЦЕ НОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ПРО 
КІНО ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ ТА КІНОКРИТИКІВ, 

ЦЕ БАЗА ДАНИХ ПРО КОМПАНІЇ, ПРОЄКТИ 
ТА ПРОФЕСІОНАЛІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА 

РИНКУ, ТАКОЖ ЦЕ ЗРУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КАСТИНГІВ ТА ПОШУКУ 
СПЕЦІАЛІСТІВ. НАРАЗІ АВТОРИ РЕСУРСУ 
ЗІБРАЛИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО МАЙЖЕ ТРИ 
ТИСЯЧІ  КІНОФІЛЬМІВ ТА ВЖЕ БІЛЬШЕ 

ПОЛОВИНИ ВНЕСЛИ В БАЗУ, А НЕЗАБАРОМ 
ПОЧНУТЬ ДОДАВАТИ СЕРІАЛИ ТА 

ТЕЛЕФІЛЬМИ. СПІВЗАСНОВНИЦЯ DZYGAMDB 
ВИКОНАВЧА ДИРЕКТОРКА УКРАЇНСЬКОЇ 

КІНОАКАДЕМІЇ АННА МАЧУХ ПОДІЛИЛАСЯ 
ПОДРОБИЦЯМИ ПРО КІНОРЕСУРС ТА 

РОЗПОВІЛА, ЯК ВІН ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ В 
МАЙБУТНЬОМУ. 

– Як ви прийшли до того, аби створити аналогічний до IMDb (Internet Movie Database) ресурс в Україні? Скільки 
тривала робота над його запуском? 
– Усе просто: в індустрії не було єдиної бази, де була б зібрана повна інформація про аудіовізуальний сектор, яка була 
б корисною як для простих поціновувачів кіно, так і для самих кінематографістів. Але був запит, і ми на нього відгук-
нулися. Для пошуку необхідних даних потрібно було заходити на різні сайти чи шукати в соцмережі дані про творців 
фільмів, про бокс-офіси, продакшени тощо. Вивчивши аналогічні міжнародні приклади, такі як IMDb, Rotten Tomatos 
та SpotLight, ми вирішили, що можемо створити таку інформаційну базу й для нашого кіносегменту. Загалом робота 
над проєктом тривала півтора року. Зараз у ньому задіяно десять осіб, зокрема розробники, технічний і виконавчий 
директори, PR-служба й редактори. З часом ми плануємо розширити команду, але основний акцент зроблений на тому, 
що користувачі самі заповнюватимуть сайт.

– Окрім зарубіжних прикладів, на що ви спиралися, розробляючи платформу?
– Звісно, найважливішим було те, чого не вистачає саме учасникам кіноіндустрії. Тому ми постійно дослухалися до об-
говорюваних тем і питань, щоб зрозуміти, з якими проблемами нам доведеться працювати та які завдання розв’язувати 
відповідно до українських реалій.

– Існує дві версії онлайн-ресурсу: доступна для загального користування DzygaMDB та розширена DzygaMDB Pro 
для кінопрофесіоналів. Які між ними відмінності в користуванні?
– Звичайні користувачі DzygaMDB бачать базу фільмів, можуть переглядати трейлери, дізнаватися дати прокату, ін-
формацію стосовно бокс-офісів, лишати на сторінці стрічки коментарі та свої оцінки. Внутрішня версія DzygaMDB Pro 
надає більше можливостей, але вони орієнтовані саме на безпосередніх учасників індустрії. Кінопрофесіонали можуть 
знайти дані один про одного, цікавий для себе проєкт чи фахівця, якого можна залучити до роботи. Реєструючись 
на ресурсі, людина може обирати, хто вона – користувач, критик чи кінопрофесіонал. Відповідно, користувач бачить 
лише зовнішню частину й може залишати коментарі, кінокритик – писати рецензії, а професіонал отримує доступ і до 
зовнішньої, і до внутрішньої частин, може додавати інформацію про себе. Зауважу, що спочатку ресурс DzygaMDB був 
задуманий лише для українського кіно. Але потреба в ньому є й у творців серіалів, телефільмів, будь-якого відеоконтен-
ту, тож загалом наша база розрахована на весь аудіовізуальний сектор.

– Наразі користування платформою DzygaMDB безкоштовне. Чи залишиться так у майбутньому? 
– До травня 2020 року DzygaMDB лишатиметься безкоштовною, але згодом ми сформуємо декілька модулів: як без-
коштовних, так і платних. Передплату будемо робити, враховуючи потреби й побажання ринку, так само з огляду на 
це встановлюватиметься її ціна. Але вона буде значно нижчою, ніж на тому ж IMDb, де передплата коштує приблизно 
150 євро. Тим, хто нею користуватиметься, буде надано доступ до всіх наявних фільтрів, вони матимуть змогу шукати 
необхідні контакти тощо. 

– Чи чекати на якусь трансформацію ресурсу в цілому?
– DzygaMDB не залишиться в тому вигляді, який має зараз. Зовнішня частина може трансформуватись у повноцінний 
медіаресурс. До того ж ми плануємо додати розділ з іноземними фільмами, які виходять в український прокат, а також 
інтегрувати внутрішній чат для користувачів. Проєкт створювався двомовним: українською та англійською. Це було 
зроблено для того, аби презентувати DzygaMDB на міжнародних ринках та фестивалях, коли ресурс буде містити до-
статню кількість інформації про проєкти та їхніх виробників.

«БУВ ЗАПИТ, І МИ НА НЬОГО ВІДГУКНУЛИСЯ»:«БУВ ЗАПИТ, І МИ НА НЬОГО ВІДГУКНУЛИСЯ»:  
АННА МАЧУХ ПРО НОВУ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМУ DZYGAMDBАННА МАЧУХ ПРО НОВУ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМУ DZYGAMDB
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KYIV MEDIA WEEK - ГОЛОВНА МЕДІЙНА ПОДІЯ РОКУKYIV MEDIA WEEK - ГОЛОВНА МЕДІЙНА ПОДІЯ РОКУ
16-19 ВЕРЕСНЯ В КИЄВІ В HYATT REGENCY KYIV ВІДБУЛАСЯ ГОЛОВНА МЕДІЙНА ПОДІЯ РОКУ –  МІЖНАРОДНИЙ МЕДІАФОРУМ KYIV MEDIA WEEK, ЯКИЙ ЩОРІЧНО 
З 2011 РОКУ ПРОВОДИТЬ МЕДІАКОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ MEDIA RESOURCES MANAGEMENT (MRM). ДЕВ’ЯТИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДІАФОРУМ KYIV MEDIA 
WEEK БУВ ПРИСВЯЧЕНИЙ СУЧАСНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ І СВІТОВИМ ТРЕНДАМ, РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕАТИВНИХ ПІДХОДІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЮ НОВИХ ЕФЕКТИВНИХ БІЗНЕС-
МОДЕЛЕЙ У ГАЛУЗЯХ ТЕЛЕ- Й КІНОВИРОБНИЦТВА. ФОРУМ ТРАДИЦІЙНО ЗІБРАВ ГОЛОВНИХ ГРАВЦІВ МЕДІАБІЗНЕСУ ТА ВСІХ, ХТО ЦІКАВИТЬСЯ ПРОБЛЕМАМИ 
СУЧАСНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КОНТЕНТ-ІНДУСТРІЇ. 

KYIV MEDIA WEEK щорічно розширює географію країн-учасниць, і 2019-й не став 
винятком: загалом за 4 дні форуму 935 гостей з 38 країн світу відвідали майже пів-
сотні профільних івентів, а також ринок аудіовізуального контенту. 

На додаток до основної програми всі учасники KMW змогли продовжити спілкуван-
ня в неформальній атмосфері на грандіозній вечірці, організованій спільно з офіцій-
ними партнерами – «Вино Молдови. Жива легенда», Jack Daniel’s та Finlandia!

Кожен з днів форуму був наповнений секціями різних напрямків, що охопили майже 
всі сфери виробництва контенту. Вперше на форумі обговорювалися теми штучного 
інтелекту (Artificial Intelligence) та машинного навчання (Machine Learning), також 
відбулися ексклюзивні івенти, присвячені використанню блокчейн-технологій у га-
лузі виробництва та дистрибуції аудіовізуального продукту. Слід зауважити, що в 
програмі  KMW-2019  було багато цікавих заходів, присвячених створенню та про-
суванню саме українського аудіовізуального продукту, що свідчить про динамічний 
і всебічний розвиток вітчизняної теле- та кіноіндустрії, а також про те, що форум 
всіляко сприяє максимальному включенню України та нашого регіону до європей-
ського та світового контексту. 

Задля реалізації цієї мети на KMW було проведено низку спеціальних дискусійних 
панелей, орієнтованих на пошук шляхів ефективної співпраці з іншими країнами 
та регіонами. Зокрема, це такі заходи, як: «Огляд ринків: Молдова, Казахстан, Азер-
байджан, Киргизстан»,  «Співпраця з країнами Азії: копродукція, адаптація, ди-
стрибуція»,  «Рецепти успіху серіальних хітів з Центральної та Східної Європи»  (у 
партнерстві з CEETV), «Успішні стратегії стримінгового контенту: досвід країн СНД 
і не тільки», а також уже традиційний для KMW «Вішліст українських мовників», 
де представники медіагруп та найбільших телеканалів презентували свої програмні 
стратегії та розповіли про найбільш затребуваний контент.

Уже другий рік поспіль офіційну конференц-програму KMW відкривала Вірджинія 
Муслер (Virginia Mouseler) – співзасновниця аналітичної компанії The WIT (Швей-
царія), що спеціалізується на дослідженнях контенту по всьому світу. Вона розповіла 
гостям форуму про те, чим живе зараз світова індустрія серіалів та про глобальні 
тренди споживання контенту. 

Серед цікавих подій першого дня KMW  – розповідь про успішну співпрацю британ-
ського телеканалу й американського стримінгового сервісу. У рамках секції «Кримі-
нальна драма ITV і Netflix «Марчелла» (Marcella): від ідеї до екрана», організованої 
за підтримки телеканалу «Україна», Нікола Лардер (Nicola Larder), виконавча про-
дюсерка серіалу, розповіла про процес розробки популярної детективної драми та 
поділилася секретами успіху.

Продовжуючи тему серіалів, у рамках KMW відбулася презентація case study  укра-
їнського серіалу «Схованки» (HIDE AND SEEK) – кримінальної нуарної драми 
виробництва FILM.UA, яка цьогоріч стала одним із десяти фіналістів MIPDrama 
Buyers Summit. До того ж «Схованки» – це перший український серіал, представ-
лений на цьому престижному конкурсі, це концептуальний проєкт, що поєднує 

жанр детективу та драми. Ще до завершення зйомок він зацікавив міжнародно-
го дистрибутора ZDF Enterprises, який придбав права на дистрибуцію 8-серійної 
кримінальної драми за межами України, Росії та СНД. Сase study серіалу предста-
вили креативна продюсерка серіалу Олеся Лук'яненко (FILM.UA Group), копродю-
серка серіалу Катерина Вишневська (керівниця відділу розробки й копродакшну 
FILM.UA), керівниця ZDFE.Drama Мірела Настасе (Mirela Nastase) і керівна директор-
ка телеканалу ICTV Анастасія Штейнгауз.

Серед зіркових спікерів KMW-2019 був колишній аналітик  NАSA, а нині співза-
сновник компанії Cinelytic Дев Сен (Dev Sen), який познайомив гостей медіафоруму з 
можливостями використання в контент-індустрії штучного інтелекту (AI) та машин-
ного навчання. Технології настільки тісно увійшли в наше життя, що за їх допомогою 
можна не тільки створювати контент, а й передбачати, як той чи інший продукт буде 
сприйнятий аудиторіями. Втім, остерігатися технологій не варто, вважає Дев Сен, AI і 
машини не замінять креативності людини – вони переберуть на себе технічну роботу, 
звільнивши час для творчості.

Цього року програма KMW була насичена заходами, присвяченими темі високих 
технологій. Один з них – презентація  «За межами екрана: про VR/AR, розробку 
та UX», організована за підтримки  The Creatives' Catalysts. Спікером стала  Аліша 
Нейплс (Alysha Naples), CXO компанії Tin Drum і дизайнерка Immersive Experience. 
Вона особливо акцентувала увагу на тому, що інновації, як це не дивно, часто-густо 
завдають більше шкоди, ніж приносять користі. Адже алгоритми, покликані лише до-
повнювати щось, можуть із часом вийти на перший план, тому AR і VR мають бути 
безпечними та обмеженими в просторі. Спікерка закликала, замислюючись про інно-
вації, завжди ставити собі два важливих запитання: навіщо створювати щось нове та 
якими можуть бути наслідки?
 
Сase study керівника відділу виробництва національного агентства Northern Ireland 
Screen Ендрю Рейда (Andrew Reid) привернув велику увагу аудиторії, адже він пред-
ставив унікальний кейс трансформації Північної Ірландії в справжній «дім» для се-
ріалу «Гра престолів», що вплинув не лише на індустрію, а й на життя й економіку 
країни в цілому. Спікера Ендрю Рейда  представила Вікторія Ярмощук, директорка 
компанії Media Resources Management – організатора KMW. Наголошуючи на важ-
ливості ірландського досвіду для України щодо залучення в країну зарубіжних ви-
робників контенту, Вікторія підкреслила важливість подібного case study саме зараз 
– коли активізувалося вирішення питання cash rebates.

І звичайно ж, не можна не згадати надихаючий виступ продюсера Олександра Род-
нянського,  який розповів про нинішню епоху революційних змін глобальної кон-
тент-індустрії. Всесвітньо відомий кінопродюсер і медіаменеджер переконаний, що в 
наш час виробництво локального контенту – це бізнес майбутнього.

Традиційна прес-конференція з нагоди відкриття KMW цього разу отримала назву 
«Час змін».  У ній взяв участь міністр культури, молоді та спорту України Володимир 
Бородянський, який розповів про своє бачення функціонування об'єднаного гума-
нітарного міністерства, а також про майбутнє держфінансування аудіовізуального 

сектору. Крім цього, голова Українського культурного фонду Юлія Федів презенту-
вала результати роботи свого відомства за минулий рік і поділилася планами на май-
бутнє; Ярослав Лодигін окреслив свої головні завдання на посаді генпродюсера Сус-
пільного мовлення; Катерина Федорова – директорка Громадської спілки «Ініціатива 
Чисте небо» – розповіла про досягнення спілки, а також пріоритети на найближчий 
час, а виконавчий директор ІТК Ігор Коваль анонсував майбутню конференцію «Те-
лебачення як бізнес».

Традиційно в програмі KMW-2019 були присутні аналітичні звіти про найбільш ак-
туальні світові тренди контенту від міжнародного медіапартнера KMW С21 Media 
та інтелектуального партнера медіафоруму компанії K7 Media. 

Революційна технологія, яку не оминув увагою KYIV MEDIA WEEK, – блокчейн. За 
словами Мануеля Баделя (Manuel Badel), засновника компанії Badel Media і консуль-
танта із цифрових медіа та блокчейну, ця технологія не тільки надає можливість де-
централізувати й спрощувати багато процесів, пов'язаних з виробництвом і дистри-
буцією контенту, а й передбачає більшу інтерактивність для глядачів.

Тим часом менеджер з комунікацій британської компанії  K7 Media  Девід 
Чіамарелла (David Ciaramella) презентував добірку найкращих дитячих та під-
літкових проєктів. Підлітки, які мріють про популярність, майбутні інфлюенсе-
ри, няня-ніндзя, Кармен, 14-річний Робін Гуд, маленькі злочинці – усе це герої 
нового контенту для юної аудиторії. Також він розповів про те, куди рухається 
світовий ринок SVoD, у ході секції «Еволюція стримінгових сервісів: що далі?».

Тему взаємодії локального та глобального продовжив івент  «Як створювати імідж 
кінематографа країни за кордоном. Досвід UNIFRANCE», організований за підтрим-
ки Держкіно України. Чому країні важливо експортувати своє кіно? 70 років фахівці 
компанії UNIFRANCE займаються просуванням французького кінематографа у сві-
ті. Яким чином вони це роблять, хто надає їм кошти, як вони розпоряджаються ними 
і що роблять для того, аби про французький кінематограф дізнався світ, – про це 
розповів під час своєї презентації Жоель Шапрон (Joël Chapron), провідний фахівець 
компанії з кінематографа Центральної та Східної Європи.

Важливою подією KMW стала офіційна презентація нового інформаційно-аналі-
тичного  онлайн-видання Media Business Reports  (www.mbr.com.ua). Саме тут можна 
знайти більш розширену інформацію та висновки всіх ключових заходів, що від-
булися в рамках найбільшого медіафоруму Східної Європи та СНД – KYIV MEDIA 
WEEK – 2019.

Ще варто згадати масштабні партнерські заходи: конференцію «Телебачення як біз-
нес», організовану Індустріальним Телевізійним Комітетом (ITK), та III конференцію 
для правовласників «Боротьба з піратством в Україні», організовану Громадською 
спілкою «Ініціатива Чисте небо».

Конференція «Телебачення як бізнес» традиційно розпочалася самітом медіалідерів. 
Його модератором став Олександр Богуцький, а серед учасників – Сергій Созанов-
ський (FILM.UA), Максим Кривицький («1+1»), Євген Бондаренко («Медіа Група 
Україна») і Юрій Артеменко (Star Media). Перша секція конференції «Телебачення 
як бізнес» була присвячена доповідям представників чотирьох компаній: Nielsen, 
Gemius, razom communications і Publicis Groupe Ukraine. Під час першого виступу 
гостей познайомили з новим головою українського представництва Nielsen Даніелем 
Живановічем (Danijel Zivanovic), його доповідь була присвячена найпопулярнішим 
digital-майданчикам в Україні та Європі. Еміль Павловський з Gemius ознайомив 

гостей конференції з новими методами досліджень. Другу секцію конференції від-
крив виконавчий директор групи і директор напряму платного телебачення «1+1 
Медіа» Ярослав Пахольчук, він надав максимально деталізований план кодування 
супутникового сигналу українських медіагруп і зазначив, що відключення розпоч-
нуться в жовтні й, згідно з оцінкою, у листопаді-грудні поточного року відбудеть-
ся перехід абонентів на інші платформи. 

Боротьба з піратством в Україні – це не лише необхідність, це – бізнес. Такого вис-
новку дійшли медіагрупи завдяки багаторічній роботі ГС «Ініціатива Чисте небо» 
на конференції «Боротьба з піратством в Україні: 5 «навіщо» та результати бороть-
би з крадіжкою контенту». Результати «Чистого неба» та інших ініціатив щодо бо-
ротьби з піратством приносять чимало користі – за статистикою видаляється від 
80 до 93 % піратських посилань, що є не менш ефективним, ніж обшуки та судові 
позови. Також на конференції були озвучені результати дослідження Gemius, згід-
но з якими дедалі більше мешканців України готові платити за відео.

Також на KMW відбувся фінал міжнародного конкурсу розважальних форма-
тів SMALL WORLD. BIG IDEAS, що проводився вже 5-й рік поспіль у партнерстві з 
міжнародним дистрибутором Small World IFT (США) і найбільшим ринком аудіо-
візуального контенту MIPCOM (Франція). 

Автори проєктів, що потрапили до фіналу, презентували власні розробки членам 
журі: креативній продюсерці розважального департаменту «1+1» Ксенії Чорній, 
головному редактору С21 Media Еду Воллеру (Ed Waller) та президенту Small World 
IFT Тіму Кресценті (Tim Crescenti). Переможницею конкурсу цього року стала Ді-
ана Лебедєва (Україна) з проєктом «Доросле життя» (YOUNG ADULTS), присвя-
ченим підліткам, які намагаються довести батькам, що стали дорослими й можуть 
усе вирішувати самостійно. 

Нагадаємо, переможець SMALL WORLD. BIG IDEAS отримує перепустку до між-
народного ринку аудіовізуального контенту MIPTV, що відбудеться наступного 
року в Каннах, а компанія Small World IFT стане ексклюзивним дистрибутором 
формату на міжнародному ринку.

За всю історію форуму його партнером вперше стало Представництво Європей-
ського Союзу в Україні. 

Окрім цього, важливо згадати ще один захід – KMW CoProduction Meetings, що 
був організований для посилення міжнародної копродукції у виробництві кіно та 
серіалів: цього разу він відбувся за підтримки  Українського культурного фонду 
(УКФ). 

Копродукційна секція тривала 2 дні: у перший день відбулися презентації ком-
паній міжнародних продюсерів, запрошених на захід для пошуку українських 
партнерів для копродукції. Кожен з них презентував один або кілька проєктів, що 
зараз перебувають у розробці та потенційно можуть бути втілені в копродукції з 
українськими партнерами. Другого дня відбулися особисті зустрічі, де кожен учас-
ник мав змогу обговорити питання копродукції з досвідченими закордонними ко-
легами та запропонувати їм спільне виробництво власних проєктів.

Організатори KYIV MEDIA WEEK – компанія Media Resources Management – вдяч-
ні всім гостям, учасникам, спікерам, партнерам та спонсорам заходу й запрошу-
ють до участі в десятому ювілейному форумі KYIV MEDIA WEEK, що відбудеться  
14-17 вересня 2020 року! 
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KYIV MEDIA WEEK - THE TOP MEDIA EVENT OF THE YEAR
ON SEPTEMBER 16-19, HYATT REGENCY KYIV HOSTED THE TOP MEDIA EVENT OF THE YEAR, THE INTERNATIONAL MEDIA FORUM KYIV MEDIA WEEK, WHICH IS HELD 
ANNUALLY SINCE 2011 BY THE MEDIA CONSULTING COMPANY MEDIA RESOURCES MANAGEMENT (MRM). THE 9th KMW WAS FOCUSED ON MODERN TECHNOLOGIES 
AND GLOBAL TRENDS, IMPLEMENTATION OF CREATIVE APPROACHES AND NEW EFFECTIVE BUSINESS MODELS IN THE TELEVISION AND FILM INDUSTRIES. THE 
FORUM TRADITIONALLY BROUGHT TOGETHER KEY PLAYERS OF MEDIA BUSINESS AND EVERYONE WHO IS INTERESTED IN THE CONTEMPORARY INTERNATIONAL AND 
UKRAINIAN CONTENT INDUSTRY.

Each year KYIV MEDIA WEEK expands its geography and 2019 was no exception: in 
total, over 4 days of the forum, 935 guests from 38 countries attended nearly 50 different 
events, as well as the Content Market.

In addition to the main program, all KMW participants could continue communication 
in an informal atmosphere at a grand party organized with the support of official partners 
"Wine of Moldova – A Legend Alive", Jack Daniel's and Finlandia!

Each day of the forum included sections of different directions covering almost all 
areas of content production. For the first time ever in the course of KMW the topics 
dedicated to Artificial Intelligence, Machine Learning, blockchain technologies and their 
implementation in the field of content creation and distribution were discussed. Besides 
in KMW 2019 program the special focus was held on local audiovisual content creation 
and promotion, which proves to be a good sign of the local television and film industry 
dynamic and comprehensive development. 

To fully contribute to the maximum involvement of Ukraine and our region to the 
European and global context, during KMW were held several discussion panels focused 
on seeking ways of effective cooperation with other countries and regions: "Moldova, 
Kazakhstan, Azerbaijan, Kyrgyzstan: market insights", "Cooperation with Asia: co-
production, adaptation, distribution", "CEE drama hits. Unveiling success recipes" (in 
partnership with CEETV), "Successful streaming content strategies: Lessons from the CIS 
and beyond" as well as the traditional for KMW "Ukrainian broadcasters' wishlists",  where 
representatives of media groups and leading TV channels presented their programming 
strategies and talked about the most relevant content.

For the second year running,  the official conference program  was opened by  Virginia 
Mouseler, CEO of international research company The Wit, Analytical Partner of KMW. 
Virginia shared with the audience of the forum her fresh take on non-scripted shows from 
all around the world, as well as on global drama trends.

Among the interesting events of the KMW first day is  a success story, namely cooperation 
between British TV channel and American streaming service. Within the framework of 
the section “ITV and Netflix crime drama MARCELLA: from a blank page to the screen” 
supported by TV Channel Ukraine, Nicola Larder, executive producer of the series, told 
about the creation of the popular noir detective drama. 
 
Another event of the first day of KMW 2019 is the case study of HIDE AND SEEK – noir 
crime drama produced by FILM.UA, which has become one of the ten finalists of MIP 
Drama Buyers Summit 2019. HIDE AND SEEK is a conceptual project that combines 
detective and drama genres and has become the first Ukrainian series presented at this 
prestigious competition. 

At the early production stage, project drew the attention of the international distributor 
ZDF Enterprises, which acquired the rights to distribute the 8-episode crime drama 
in Russia and the CIS. By the way, this distributor is famous for introducing another 

international noir hit – series THE BRIDGE. HIDE AND SEEK case study was presented 
by the creative producer Olesya Lukyanenko (creative producer of FILM.UA Group), 
co-producer Kateryna Vyshnevska (head of development and co-production FILM.UA), 
Mirela Nastase (head of  ZDFE.Drama), Anastasia Shteinhaus (managing director of  
ICTV, Ukrainian series broadcaster).

Among KMW 2019 star speakers was a former  NASA  rocket scientist, now co-founder 
of Cinelytic, Dev Sen, who introduced the possibilities of using artificial intelligence and 
machine learning in the content industry to the guests of the forum. Technologies have 
become an integral part of our daily life which goes beyond content creation, and allows to 
predict the success or failure of the content with the audience. However, Dev Sen believes 
that we all should not be afraid of technology: AI and machines will not replace human 
creativity. They will only perform technical tasks, thus freeing up time for creativity.

This year the KMW program was full of events dedicated to high technologies. For 
example, the presentation "Beyond Screens, about VR/AR, design and UX", backed by The 
Creatives' Catalysts. The speaker was Alysha Naples, Chief Experience Officer at Tin Drum, 
Immersive Experience Designer. She told that the innovations sometimes might do more 
harm than good. As the algorithms, which were designed only to supplement something, 
could eventually come to the forefront, AR and VR should be more safe and controlled. 
Speaker urged the audience to always ask two important questions while thinking about 
innovations: why to create something new and what are the possible consequences? 

One of the top and super relevant events within the third day of KMW was the case study "The 
Home of Thrones: a case study of the screen industry in Northern Ireland". Speaker Andrew 
Reid, Head of Production for the national agency Northern Ireland Screen (NI Screen), was 
introduced by Victoria Yarmoshchuk, director of media forum organizer MRM. Speaking 
about the relevance of Irish experience for Ukraine in the field of coproduction and attraction 
of foreign content producers, Victoria emphasized on the relevance of such case study 
especially in the context of current issue of rebates, that arised.

And, of course, it's worth mentioning the inspiring speech of producer Alexander 
Rodnyansky who told about the current era of revolutionary changes in the content 
consumption system. For example, a few years ago, America would not have taken up 
the production of the CHERNOBYL in this form – the main storyline would have to be 
developed around something more relevant to American style. Now the era of local conent 
production is returning, and the local product can be distributed worldwide  because of the 
specific national features with even greater success. 

Traditional KMW opening press conference, this time was entitled – "Time for Changes".
It hosted a  public speech by the Minister of Culture, Youth and Sports of Ukraine 
Volodymyr Borodyansky. The new minister, having united the three ministries, spoke 
about the importance of reforming state support for the humanitarian sector and shared 
with KMW participants and key media representatives his concept of synergy between 
the industries.  In addition, Ukrainian Cultural Foundation head – Yulia Fediv introduced 
the work results of her department over the past year and shared her plans for the future; 

Yaroslav Lodygin described his main tasks as general producer of Public Broadcasting; 
Katerina Fedorova shared achievements of the Clear Sky anti-piracy initiative, as well 
as her priorities and goals for the nearest future; and TIC Executive Director Igor Koval 
announced the upcoming conference “Television as a Business”.

Traditionally, the KMW program included exclusive analytical reports and screenings 
on the current global content trends by Knowledge Partner K7 Media and International 
Media Partner C21 Media. 

One more cutting-edge technology, which was highlighted during KYIV MEDIA WEEK 
is blockchain. According to Manuel Badel, founder of Badel Media and a consultant on 
digital media and blockchain, this technology not only makes it possible to decentralize 
and simplify many processes related to the content transfer and production but also offers 
more interactivity for viewers.  

Meanwhile, communications manager of British media consultancy  K7 Media,  David 
Ciaramella, presented a selection of the best shows for children and teenagers. Teenagers 
dream of popularity, future influencers, a ninja nanny, Carmen, 14-year-old Robin Hood, 
little criminals... All those are the heroes of new content for a young audience. He also told 
about the SVoD market directions, new developments in the market and trends in local 
production during the section of "On-demand evolution: Where next for the streamers?".

The event "Film promotion abroad. UNIFRANCE experience", supported by Ukrainian 
State Film Agency, was dedicated to the interaction between local and global. Why is it so 
important for a country to export its films? For 70 years, UniFrance specialists have been 
promoting French cinema in the world. How do they do it, where do they find funds, how 
do they spend the budgets and how they make the world aware of the French cinema?  Joël 
Chapron, UNIFRANCE Central and Eastern European manager for the promotion of 
French cinema abroad answered all of these questions.

A significant event of KMW was the official launch of the new information and analytical 
online platform about the media business and AV content industry Media Business Reports 
(www.mbr.com.ua). The new platform and comprehensive report on key indicators and 
trends in the field of Ukrainian cinema and TV were prepared and presented by MBR 
analysts Editor-in-Chief Anastasia Rakhmanina and Deputy Editor-in-Chief of MBR, Head 
of Analytical Department of Media Resources Management and MBR, Artem Vakalyuk.

Also, large-scale partnership activities worth mentioning are: the conference "Television 
as Business", organized by Television Industry Committee (TIC), and the III conference 
for rights holders "Fighting Piracy in Ukraine", organized with the support of the Public 
Union "Clear Sky Initiative". 

"Television as a Business" conference traditionally started with summit of media leaders. 
The moderator of the summit was Olexandr Bohutskii  (President of StarLightMedia) 
and among participants were listed Sergey Sozanovsky (co-founder of FILM.UA Group), 
Maksym Kryvytskyi  (Head of Television Business 1+1 media), Evgeniy Bondarenko 
(Director at Media Group Ukraine) and Yuriy Artemenko (Star Media). The first section of 
the "Television as a Business" conference was dedicated to presentations of reports by the 
four companies: Nielsen, Gemius, razom communications, and Publicis Groupe Ukraine. 
During the first presentation, guests get acquainted with the new head of Nielsen Ukraine 
Daniel Zivanovic, his report was devoted to the most popular digital platforms in Ukraine 
and Europe. Emil Pavlovskiy from Gemius introduced the new research methods and 
Yaroslav Pakholchuk (COO, board member of 1+1 media, Director of Pay TV) opened 

the second section of the conference and provided detailed plan for satellite signal coding 
of the Ukrainian media groups and noted that the shutdown will begin in October and, 
according to the assessment, transition of subscribers to other platforms will happen in 
November-December of this year.

The fight against piracy in Ukraine is not only a necessity, but it is also a business. This 
conclusion was made by media groups after years of fruitful cooperation with the "Clear 
Sky Initiative" on the conference "Fighting Piracy in Ukraine: 5 "what for" and results of 
the fight against content theft", organized by the "Clear Sky Initiative" Public Union.  "Clear 
Sky" results and other anti-piracy practices bring many benefits: according to statistics, 
80 to 93% of piracy links has been removed, which is even more effective than searches 
and lawsuits.  Besides, the results of Gemius study were announced in the framework of the 
conference. According to them, more and more residents of Ukraine are ready to pay for the 
video content. But, unfortunately, the average Ukrainian audience has not yet fully realized 
that for the creation of any content efforts and money are to be invested, thus this requires 
compensation. Nevertheless, slowly but surely, Ukraine is moving in the right direction.

Also an international competition of non-scripted entertainment formats SMALL 
WORLD. BIG IDEAS 2019 took place within the framework of KYIV MEDIA WEEK. The 
event was held for the fifth consecutive year with the support of international distributor 
Small World IFT (USA) and MIPCOM (France). 

The authors of the five projects that made it to the final presented their ideas to the jury, 
Creative producer of the entertainment department at 1+1 TV channel, Ksenia Chorna, 
Editor-in-Chief at C21, Ed Waller and Tim Crescenti, President of Small World IFT. The 
winner of this year's competition is Diana Lebedeva (Ukraine) with the project "Young 
Adults" about teenagers who are trying to show their parents that they are adults and can 
make decisions on their own.

We remind you that the winner of SMALL WORLD. BIG IDEAS 2019 gets a badge to the 
global market for audiovisual content — MIPTV, which will be held in spring 2020 in 
Cannes. Moreover, Small World IFT will become the exclusive distributor of the format in 
the international market. 

For the first time in the history of the forum, Delegation of the European Union to Ukraine 
became its partner. This decision was based on the confidence of stakeholders, the reputation 
of the forum and the focus on implementing the best European practices in Ukraine.

Besides, it is important to mention one more event – KMW CoProduction Meetings which 
was created to enhance international co-production in TV series and film production. The 
event was held with the support of the Ukrainian Cultural Foundation.

The co-production section lasted 2 days: on the first day, presentations by international 
producers who were invited to find Ukrainian partners for co-production, were held. 
Each of them presented one or more projects that are currently under development and 
could potentially be co-produced with Ukrainian partners. The following day, face-to-face 
meetings were held where each participant was able to discuss co-production issues with 
experienced foreign colleagues and offer them co-production of their projects.

The organizers of KYIV MEDIA WEEK – Media Resources Management company – are 
grateful to all the guests, participants, speakers, partners and sponsors of the event and 
invite to participate in the 10th anniversary KYIV MEDIA WEEK to be held on September 
14-17, 2020!
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POPCORN OF TEHNIKA DNEPR: Myths and realityMyths and reality
Not to mention the gastronomic “diffusion”. As in our life have long anchored such staples 
as Italian pizza and Japanese rolls, Mexican burritos and Indian curry, French wines and 
English ale, let’s not be overly modest and admit – Ukrainian borsch and varenikis are also 
becoming recognizable brands in the universal cuisine! But, VGL being a magazine about 
cinema and for cinema, let’s speak about the gastronomic “immigrant” most familiar to 
the movie goers – the popcorn!
Of course, we know about the corn kernels (of certain variety) popping up on a hot 
pan and becoming white balls since once upon a time. Our grannies provided us in our 
childhood with corn cob delight. And merely twenty years ago such notion as POPCORN 
appeared in Ukraine. A real foreigner in a classical red-and-white suit, immigrant that 
arrived occasionally and for a short while, but who was met gladly and had decided to 
become a resident to make his share into the culture of the country of arrival. First he 
acted cautiously, appearing only in places where he was rumored – in movie theaters. 
Thus having occupied this niche, became a patron of every movie, visit card of a movie 
bar and introduced into the minds of Ukrainians with the phrase “to stock up with 
popcorn” in relevance to getting ready for some show, pastime, and…not sufficed with 
this! Our guest understood that he was being loved and recognized and started to expand 
sphere of his influence: by showing that he’s good even beyond movie theaters, that he’s 
coveted also in parks, child centers, recreational facilities and downtown. And, of course, 

on the supermarket shells he too claimed a well-deserved place. He showed his diversity, 
either as a main course, or a snack or a desert, may be small, big and whopper; salty, sweet, 
pungent and even mixed! However, such an overwhelming success one can hardly achieve 
in a short time span all alone, and in an alien environment, where no one knows what 
you’re about and how to be treated.
Naturally, our foreigner was not alone in his wandering about Ukraine, he was met and 
given a hand of support by a good friend who showed him around, got acquainted with 
people and cities and found an ultimate domicile. This Ukrainian friend of the American 
POPCORN is named the “Tehnika Dnepr” company. Of course, a lot of questions arose: 
how to make a popcorn, what ingredients should be used, what packing, what it is afraid 
of, where to find a quality equipment for a bar and industrial production, who’s to service 
it, how to arrange an uninterrupted production and be sure that raw materials supply 
won’t stop? The “Tehnika Dnepr” company has painstakingly sought answers to those and 
many other questions, studied with the clientele, sought and found partners at the home 
country of Popcorn in the USA to procure knowledge and experience. And now, without 
any exaggeration, we can say: we know all about Popcorn!
During the years Popcorn got accustomed in the Ukraine, he, quite naturally, not only 
acquired friends and followers, but was attributed some myths that the “Tehnika Dnepr” 
company agreed to comment for our magazine.

Myth #1. People get obese of Popcorn
People get obese of any food…if consume it in 
excessive quantity! True, these days in this country 
like in the rest of the world the healthy way of life 
is increasingly en vogue. People are discriminate 
about their food choices. Traditionally, popcorn 
belongs to the snacks considered not particularly 
healthy a choice, and, despite the snack industry 
trend to focus on healthy foods, existing 
stereotypes don’t allow to target popcorn as a 
potentially healthy choice.

 Popcorn is a whole-grain product containing high 
quality carbohydrates that are the source of energy 
for the body. Meanwhile, this product’s energy 
value is 86 kcal per 100 g without oil added, with a 
vegetable oil or butter it amounts to 367 kcal (salty 
flavors are meant).100 g portion is contained in 
a V85 cup, equal to 3l! Think about how big a 
portion one can eat, having received merely 1/5 of 
the recommended by the dieticians daily ration of 
2000 kcal. Thus, it may be introduced as a snack or cuisine in the weight control programs. 
By the way, popcorn is very satiating and promotes fast bowel movements.

Myth # 2. Popcorn is hazardous
Popcorn’s main advantage is that it contains high amount of fiber – about 13 g per 
100 g of the product .Studies have proven fiber reduces risks of some gastro-intestinal 
and colorectal cancers, prevents malfunctioning of cardio-vascular system, disposes of 
bad cholesterol. In view of this, leading US cancer specialists recommend daily intake of 
20-35 g of fiber. One popcorn serving contains about 50% of the daily recommended fiber. 
No wonder, it’s widely advertised in the US media.

Corn kernels also contain sprouts, endosperm and bran, necessary for the body’s 
functioning. Popcorn is rich in such a microelement as potassium (300 mg per 100 g) that 
preserves energy, improves functions of heart, disposes of toxins and excessive water. In 
addition, potassium aids preservation of calcium in body, thus preventing development of 
ostheoporosis. There are vitamins of the B1 group in it that are beneficial for our nervous 
system, also preventing insomnia and restlessness. Tokopherol contained therein prevents 
precipitous ageing and beneficial to skin and hair condition.
It’s proven that natural popcorn normalizes sugar level in blood, and even may prevent 
sugar diabetis. Contained in it antioxidants in the amount exceeding that in 100 g of 
cucumbers or apples, prevent risks of various cancers.
Of course, one can speak of the benefits for a long time, but the main point is not to spoil 
the product by spiking it with some harmful ingredient, like, say palm oil or its derivatives. 
The “Tehnika Dnepr” company supplies to its customers only very healthy coconut oil 
with beta-carotene for popcorn production. Therefore we advise the health-conscious 
customers to inquire when movie theater attendance about the popcorn source, importer, 
request to show paperwork supporting the product’s quality, or even a package (in our case 
it’s sunlight-filtering bucket),thus resting assured that they buy popcorn on 100% coconut 
oil, instead of on the fats’ blends (coconut blend, coconut mix etc.)

Myth # 3. Popcorn is harmful to children
Based on the above mentioned proven facts, we realize that popcorn prepared on a quality 
oil is as harmful to a child, as a boiled cob.

However, let’s examine some other potentially harmful to children ingredients. Of course, 
among them are taste amplifiers, aggressive colorants and flavors. The “Tehnika Dnepr” 
company is very peculiar when selecting flavors for its clientele. Our managers are careful 
to make sure that a theater could offer to a child a healthy choice, like:

-simple salty popcorn – a special American fine powder oil soluble salt is used, that allows 
to produce a low salt intake popcorn;
-caramelized or chocolate popcorn without any artificial colorants, with a mixture of cane, 
maze and beet sugars creating a caramel crust of a kernel with low calories.
 
And, of course, ubiquitously beloved caramelized popcorn! It’s a desert treat, and 
providing you pamper you child, let this treat be a healthy one! Our recipe provides a 
desert, containing any of the known allergens: neither gluten, nor egg white, nor milk, nor 
hazardous palm oil, nor colorants!

MYTH # 4. All corn contains GMO
Of course, GMO issue is over-exaggerated! In fact, those fears are well grounded, as the 
effects of the gene engineering onto a human are not clear to date. But in the case of 
popcorn from the “Tehnika Dnepr” company one can be absolutely sure: all American 
corn imported by this company is subject to several levels of control, proven by 
corresponding papers. Thus, first a manufacturer issues a certificate of GMO absence in 
a seeding material, then after yield and creating shipments to be delivered to Ukraine, 
each batch is subject to a state control with a corresponding certificate and GMO absence 
corroborating this. And finally upon arrival to destination in Ukraine, the corn is due to 
pass a phyto-control to establish presence of carantine organisms, also proven by a state 
– issued certificate.

We may ramble at length about advantages of our “foreigner”-popcorn, which has already 
become such a chum to each Ukrainian, as we are sincerely infatuated in its epitomy. We, 
in “Tehnika Dnepr”, love our job, we’re eager to share with our customers info on our 
produce and its advantages. We’re interested in providing objective data of the products’ 
qualities, peculiarities of their manufacture, nuances of ingredients. Our strong side is 
not merely supplying equipment and raw materials for popcorn production, but also 
to provide experience, knowledge and history to make your work highly convenient, 
profitable and satisfying, with popcorn consumption clear and consciopus!”

DNIPRO

TEL. +38 056 788-38-81

WWW.POP-CORN.COM.UA

WE’RE LIVING IN AN INTERESTING TIME OF GLOBALIZATION AND ERASING LINES BETWEEN STATES, NATIONS, CULTURES AND SOMETIMES RELIGIONS. IT’S THE 
TIME OF THE TECHNICAL PROGRESS, WHEN, DUE TO EASINESS OF MAKING JOURNEYS AND ABSENCE OF INFORMATIONAL BARRIERS, EXCHANGE OF KNOWLEDGE, 
EXPERIENCE, TRADITIONS OCCUR SO FAST AND PROFOUND THAT IT SEEMS THAT WE’VE ALWAYS KNOWN OF THE FAR-AWAY LANDS AND AMAZING CULTURES OF 

OTHER PEOPLES.
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   R E L E A S E  O F  T O P  M A T E R I A L S

REGINA MARYANOVSKA-DAVIDZON WAS BORN IN ODESSA BUT MOVED TO PARIS 
AS STUDENT TO PURSUE HER INTEREST IN FILM. BACK IN HER HOME TOWN SHE IS 
WELL KNOWN AS A FOUNDER OF THE ODESSA REVIEW, BUT IN RECENT TIMES FOR 
HAVING LAUNCHED HER OWN PRODUCTION COMPANY  MARE PRODUCTION, WHICH 
WORKS BETWEEN UKRAINE AND FRANCE. VGL CINEMA SPOKE WITH REGINA ABOUT 
CONTEMPORARY EUROPEAN FILMMAKERS AS WELL AS HER FUTURE PLANS.

REGINA MARYANOVSKA-DAVIDZON:
“THE TOUGHER THE CHALLENGE, THE SWEETER THE RESULT”

– Why did you decide to start your own production company?
– I became enthralled with the cinema when I was a teenager. But after finishing school, under the the 
influence of family advice, I had a technical education. Nevertheless, during my university years I spent 
a lot of time watching films with my friends. We watched the classics, Hollywood films and the best of 
the French New Wave, as well as new films.
We even organized our own film club, where we screened our favorite films and spoke about them 
rapturously to visitors and guests. In 2004, I decided that cinema was what I needed to be involved 
with professionally. Instead of moving to Kyiv to enter film school, I decided to move to France instead. 
In Paris, after a semester devoted to intensive study of the French language, I entered the film faculty. 
During my studies, I shot two documentary short films, and earned a living working as a line producer 
on various television and film projects. At a certain point, I decided it was time to open my own 
company.

– You work simultaneously in two markets: in Ukraine and in France. Is it your ambition to combine 
the two in some manner?
– Yes, I want to combine the best what can be found in the two markets. I believe that Ukraine should 
introduce a French model for developing its film industry. I also do hope that Ukrainian television will 
also begin to support “auteur” cinema.

– What projects is your company working on now? Tell us about some of them.
– In Ukraine, we are collaborating with the exciting young director Ivan Orlenko. This year, his short 
film “In The Synagogue” was awarded the FIPRESCI prize. He also won a major prize at the Odessa 
International Film Festival. We plan to shoot his new short film “The Dying Light” in Odessa, in 
the summer of 2020, and we will be working on the post-production for it in Paris. We have already 
managed to get a commitment to work on it from the great French editor Herve Schneid, who edited 
Jean-Pierre Genet’s films, “Amelie”, “Delicatessen” and others. We also have a script for the film “My 
Little Prince” for which we are looking for a director in Ukraine. In France, there are two films in 
the production of our company - a short film “Sonya” directed by Israeli-French talent Aurite Kouts 
“Tram” and which will be directed by Katell Paillard.

– Is your company only shooting films?
– No. The company is also focused on film production and creating services. We also work on seeking 
funding, distributors and promotional support. For example, we work with the animated film “Victor 
Robot", which is produced by the studio “Red Dog”. The film producer Olena Golubeva invited us to 
join the project as an associate producer and deal with issues of international festival strategy and the 
search for distributors.

– The Facebook page of the company informs us that the company's mission is to debut projects 
of European directors. Does this mean that your main focus is on debuting new films and talents?
– Yes, it really is. It is really exciting for us to discover new directorial talents and to work along 
with them and the creative team along the whole path toward making a movie - from the concept 
development and script all the way to making the film. This way is more difficult of course, because 
you need to convince the investors that this project is worth believing in. Given the fierce competition 
in both the French and Ukrainian market, this is not always easy. But this does not scare us, on the 
contrary - The tougher the challenge, the Sweeter the Result”.

– Tell us about your plans for the future? What vector in the development of production are you 
planning to do?
– In the future we do plan to do more series. Today, 6-8-episode film series with a universal story 
capture audiences around the world. In Ukraine, unfortunately, there are still no interesting and high-
quality TV shows. But I do hope this wont be the case in a few years! I think that very soon we will have 
a competitive product in this country.

Photo: Oksana Kanivets
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РЕГІНА МАР’ЯНОВСЬКА-ДЕВІДЗОН НАРОДИЛАСЯ В ОДЕСІ, АЛЕ ПЕРЕЇХАЛА ДО 
ПАРИЖА, ЩОБ РЕАЛІЗУВАТИ СВОЮ ПРИСТРАСТЬ – ЗНІМАТИ КІНО. У РІДНОМУ МІСТІ 
ВОНА ВІДОМА ЯК ЗАСНОВНИЦЯ АНГЛОМОВНОГО ВИДАННЯ THE ODESSA REVIEW, 
А ВІДНЕДАВНА Й ЯК ЗАСНОВНИЦЯ ПРОДАКШЕН-КОМПАНІЇ MARE PRODUCTION, 
ЩО ПРАЦЮЄ В УКРАЇНІ ТА У ФРАНЦІЇ. ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО З МОЛОДИМИ 
ЄВРОПЕЙСЬКИМИ РЕЖИСЕРАМИ ТА ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ VGL CINEMA ЗАПИТАВ РЕГІНУ 
В ЕКСКЛЮЗИВНОМУ ІНТЕРВ’Ю.

РЕГІНА МАР’ЯНОВСЬКА-ДЕВІДЗОН:РЕГІНА МАР’ЯНОВСЬКА-ДЕВІДЗОН:
«ЩО СКЛАДНІШИЙ ВИКЛИК, ТО ПРИЄМНІШИЙ РЕЗУЛЬТАТ»«ЩО СКЛАДНІШИЙ ВИКЛИК, ТО ПРИЄМНІШИЙ РЕЗУЛЬТАТ»

– Чому ви вирішили створити продакшен-компанію?
– Я була заражена кіно з підліткового віку. Але після закінчення школи я обрала далеко не 
кінематографічну освіту – не без впливу батьків, звісно. При цьому в студентські роки ми з 
друзями постійно дивилися кіно: як класику Голлівуда, так і фільми французької нової хвилі 
та різні новинки. Потім навіть організували кіноклуб, де показували свої улюблені кінохіти 
та розповідали про них відвідувачам та гостям. У 2004 році я вирішила, що кіно – це моє. 
Але замість того щоб переїхати до Києва та вступити до університету ім. Карпенка-Карого, я 
вирушила до Франції. У Парижі семестр я присвятила поглибленому вивченню французької, 
а потім вступила на кінофакультет. Під час навчання зняла два документальних короткоме-
тражних фільми, а заробляла на життя тим, що працювала лінійним продюсером на різних 
проєктах. У певний момент життя вирішила – час відкривати власну компанію.

– Ви працюєте одразу на двох ринках – в Україні та у Франції. Ви хочете їх об’єднати?
– Так, я хочу об'єднати найкраще, що є на двох ринках. Вважаю, що Україна могла б запрова-
дити французьку модель розвитку кіноіндустрії. Сподіваюсь, що телебачення в Україні також 
почне підтримувати авторське кіно.

– Якими проєктами зараз займається ваша компанія? Розкажіть про них детальніше.
– В Україні ми співпрацюємо з режисером-початківцем Іваном Орленком. Цього року його 
короткий метр «У нашій синагозі» було відзначено дипломом FIPRESCI (Міжнародна феде-
рація кінопреси.– Прим. ред.) Одеського міжнародного кінофестивалю, також він здобув пре-
мію «Кіноколо». Влітку 2020 року ми плануємо знімати в Одесі його новий короткометражний 
фільм «Згасаюче світло», а пост-продакшен будемо робити в Парижі. Нам вже вдалося отрима-
ти згоду від Ерве Шнайда, який монтував фільми Жана-П’єра Жене «Амелі», «Делікатеси» та ін. 
Також у нас з Іваном в розробці перебуває повнометражний анімаційний фільм «Мадагаскар».
Ще в нас у роботі готовий сценарій фільму «Мій маленький принц», для якого ми шукаємо 
режисера в Україні. 
У Франції у виробництві нашої компанії перебувають два фільми – короткий метр «Соня» ре-
жисера Ауріте Куц та «Трамвай» режисера Кателя Паярда.
 
– Ваша компанія займається лише зйомками?
– Компанія зосереджена не лише на виробництві фільмів та сервісних послугах. Ми також зай-
маємся пошуком фінансування, дистриб’юторів та промопідтримкою. Наприклад, працюємо з 
анімаційним фільмом «Віктор_робот» виробництва студії «Червоний собака». Продюсер філь-
му Олена Голубєва запропонувала нам долучитися до проєкту як асоційований продюсер та 
займатися питаннями міжнародної фестивальної стратегії та пошуком дистриб’юторів. 

– На фейсбук-сторінці написано, що візія компанії – це дебютні проєкти європейських ре-
жисерів. Чи означає це, що ваш головний фокус – це дебюти?
– Це дійсно так. Нам цікаво відкривати нові таланти та долати разом із творчою групою весь 
шлях – від розробки концепту, сценарію до реалізації фільму. Цей шлях набагато складніший, 
адже треба переконати всіх інвесторів, що в цей проєкт варто повірити. Враховуючи сьогод-
нішню конкуренцію як у Франції, так і в Україні – це нелегко. Але це нас не лякає, а навпаки 
– що складніший виклик, то приємніший результат.

– Розкажіть про плани на майбутнє? Які акценти в розвитку продакшену плануєте зробити?
– У майбутньому плануємо зайнятися ще й серіалами. Сьогодні 6-8-серійні фільми з універ-
сальною історією захоплюють глядачів по всьому світу. В Україні, на жаль, досі немає цікавих 
та якісних серіалів. Але я сподіваюся, що це питання лише кількох років. Думаю, що дуже скоро 
в нас з’явиться конкурентоспроможний продукт.

Фото: Оксана Канівець
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С В О Є  К І Н О
ЗАВЕРШЕНО РОБОТУ НАД УКРАЇНСЬКИМ 
ФЕНТЕЗІ «ТІЛЬКИ ДИВО», ЩО ВИЙДЕ НА 
ЕКРАН ДО ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ. СТВОРЕННЯ 
КОНТЕНТУ ДЛЯ ДІТЕЙ – НАДЗВИЧАЙНО 
СКЛАДНИЙ, ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ТА ЦІКАВИЙ 
ПРОЦЕС.

1. Під час зйомок температура сягала мінус 25–30 градусів.

7. В основу історичного фону фільму 
покладено реальні факти про Малий 
Льодовиковий період, який тривав у 
середні віки у Європі.

8. Художників з декорацій і реквізиту 
надихали картини Брегеля та Аверкампа.

3. У фільмі знімалося понад 
500 українських артистів, з них 
половина – діти. Костюми для акторів 
були створені відомою дизайнеркою 
Айною Гассе.

2. На території ТК «Буковель» було побудо-
вано декорації цілого містечка та створено 
штучне замерзле озеро площею 2000 
квадратних метрів.

4. Наймолодшому актору було 
2 роки, найстаршому – 80.

5. Використовувалися справжні старовинні 
ковзани, які надсилали з різних голланд-
ських містечок; на деяких залишилися 
автографи власників, датовані 19 століттям.

6. Головну роль собаки – дівчинки 
Сніжки – грали песики-хлопчики Шах 
і Леннон; у фільмі також знімалися 
коти, коні, вівці, папуга, метелики, 
бігові хаски.

9. Зйомки відбувалися в справжній 
крижаній печері Мер де Глас на 
Монблані у Франції.

10. У фільмі знімався на той момент чинний 
міністр культури, актори зі США та з Туреччини.

 «ТІЛЬКИ ДИВО»: ЦІКАВІ ФАКТ «ТІЛЬКИ ДИВО»: ЦІКАВІ ФАКТИ ВИДОВИЩНОГО ФЕНТЕЗІИ ВИДОВИЩНОГО ФЕНТЕЗІ
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С В О Є  К І Н ОС В О Є  К І Н О

«ПРОДЮСЕРСЬКА «ЧУЙКА» ВАЖЛИВІША ЗА СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ»
ВОЛОДИМИР ЯЦЕНКО ТА АННА СОБОЛЕВСЬКА: 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОДЮСЕР ПРОДАКШН-СТУДІЇ LIMELITE 
ВОЛОДИМИР ЯЦЕНКО ВИПУСТИВ ДВІ ГОЛОВНІ ФЕСТИВАЛЬНІ 
ПРЕМ’ЄРИ УКРАЇНИ 2019 РОКУ: «ДОДОМУ» (РЕЖ. НАРІМАН 
АЛІЄВ) І «АТЛАНТИДА» (РЕЖ. ВАЛЕНТИН ВАСЯНОВИЧ). ПЕРША 
БРАЛА УЧАСТЬ В «ОСОБЛИВОМУ ПОГЛЯДІ» КАНН, А ДРУГА – 
ПЕРЕМОГЛА В «ГОРИЗОНТАХ» ВЕНЕЦІЇ. ОКРІМ ТОГО, ЩЕ ОДНА 
СТРІЧКА ЯЦЕНКА «ДИКЕ ПОЛЕ» (РЕЖ. ЯРОСЛАВ ЛОДИГІН) 
У КВІТНІ ЗІБРАЛА П’ЯТЬ СТАТУЕТОК «ЗОЛОТА ДЗИҐА», ЩО 
СТАЛО ЦЬОГОРІЧНИМ РЕКОРДОМ ЦЕРЕМОНІЇ.
У МАЙБУТНЬОМУ РАЗОМ ЗІ СВОЄЮ ПАРТНЕРКОЮ 
ПРОДЮСЕРКОЮ АННОЮ СОБОЛЕВСЬКОЮ (ФІЛЬМ «ВІЧНІСТЬ») 
ЯЦЕНКО ПЛАНУЄ ЗНЯТИ ПОВНОМЕТРАЖНИЙ ДЕБЮТ ПАВЛА 
ОСТРІКОВА «ТИ – КОСМОС» І НОВІ СТРІЧКИ ВАСЯНОВИЧА Й 
АЛІЄВА. 
МИ ЗУСТРІЛИСЯ ІЗ СОБОЛЕВСЬКОЮ, КОЛИ ВОНА ГОТУВАЛАСЯ 
ДО ЗЙОМОК СВОЄЇ НОВОЇ КОРОТКОМЕТРАЖНОЇ КІНОКАРТИНИ 
«ОПЕРАТОР ВІКТОРІЯ», І З ЯЦЕНКОМ НАПЕРЕДОДНІ ЙОГО 
ВІДЛЬОТУ ДО ЛОС-АНДЖЕЛЕСА, ДЕ ПОЧИНАЛАСЯ ОСКАРІВСЬКА 
КАМПАНІЯ СТРІЧКИ «ДОДОМУ». ІЗ ЦЬОГО ФІЛЬМУ МИ Й 
ПОЧАЛИ НАШУ БЕСІДУ ПРО ПРОДЮСЕРСЬКУ МАЙСТЕРНІСТЬ У 
БУРЕМНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ, НА ЯКІ НЕ ВАРТО НАРІКАТИ, 
А КРАЩЕ ПРОСТО СПРОБУВАТИ ПІДХОПИТИ ХВИЛЮ.

– «Додому» висунули на «Оскар» від України. Які ваші сподівання від боротьби за цю статуетку?
Володимир Яценко: Дещо примарні. Проте ми дуже стараємося. Для нас це можливість навчитись 
чогось і налагодити зв’язки. Зараз держава уперше виділила більш-менш достатню суму на оскарів-
ську кампанію. Раніше на це з держбюджету давали приблизно 10 тис. доларів, а сьогодні – понад 
50 тис. доларів. Однак усе пізнається в порівнянні. Інші країни витрачають на оскарівські кампанії 
від 150 тис. доларів. 

– Чи є у вас мета пробитися із цим фільмом до кримського глядача?
В.Я.: Така мета є. Однак легально це наразі неможливо. У нас був російський дистриб’ютор, який за-
цікавився стрічкою. Проте ми не дуже в це віримо, адже Росія не дасть її показати. Наступного року 
фільм офіційно з’явиться на онлайн-платформах – тоді він і стане доступним у Криму.

– Ви підписали контракт зі славетною компанією Wild Bunch щодо стрічки «Додому». Напевне, 
це вперше, коли ця компанія береться за дистриб’юцію українського фільму. Які переваги надає 
таке партнерство?  
Анна Соболевська: По-перше, це важливий рядок у резюме. Якщо ти співпрацював із Wild Bunch, то 
на тебе дивляться іншими очима. По-друге, це допомагає у дистриб’юції. Наприклад, завдяки такій 
співпраці наш фільм вийде в обмежений прокат у Франції. Надалі стрічка вийде на широкі екрани 
Греції, Великобританії, Бенілюксу, Туреччини та багатьох інших країн. А після цього будуть продажі 
на VOD-платформи по всьому світу.  

– Бюджет «Додому» – 20 млн грн. Враховуючи настільки успішну фестивальну й прокатну історію 
стрічки, чи є вірогідність, що вона окупиться?
В.Я.: Звичайно, ні. Це в принципі складно у випадку з будь-яким фільмом подібного штибу. На-
приклад, цьогоріч в основному конкурсі Каннського кінофестивалю брав участь фільм Кена Лоуча 
«Вибачте, вас не було на місці». І незважаючи на велике ім’я режисера та участь стрічки в основному 
конкурсі найпрестижнішого кінофесту світу, вона не знайшла американського дистриб’ютора. Кон-
куренція – просто неймовірна. Щорічно кількість контенту зростає галопуючими темпами.
Якщо стрічка здобуває «Золоту пальмову гілку» Канн, то вона отримає за продаж у різні країни при-
близно 1,5-3 млн доларів. А якщо кінокартина лишилася без нагород, то ця сума помітно меншає. І 
варто враховувати, що власне стільки й становить середній виробничий бюджет каннських фільмів. 
Тож у Каннах не йдеться про бізнес-моделі й повернення інвестицій.
На контрасті з цим кінофестивалем Венеціанський дуже несподіваним чином поєднує у своїй про-
грамі радикальні артхаусні фільми з абсолютно комерційними стрічками.
Створюючи фільм «Додому», ми ставили собі за мету не заробити грошей, а розказати всьому світу  
історію про повернення кримських татар додому. 

– Ваша компанія Limelite вкладає у створення фестивальних фільмів великі суми власних коштів, 
які в результаті не повернуться.
В.Я.: Ми заробляємо на рекламі й вкладаємо у створення високоякісного кіно. Це інвестиція в майбут-
нє. Наша мета – розвинути компанію, яка створюватиме високоякісний контент, який купуватимуть 
найбільші гравці ринку. Це можуть бути як фестивальні, так і розважальні стрічки.

– Коли «Плем’я» Слабошпицького здобуло три нагороди в Каннах, то стрічкою відразу заціка-
вилося понад 200 фестивалів. А яку географію відкрила для «Атлантиди» Васяновича перемога в 
«Горизонтах» Венеціанського кінофесту?
А.С.: Перемога в «Горизонтах» – це, напевне, найпрестижніший приз із усіх, які здобувало українське 
кіно, окрім режисерської нагороди Лозниці в Каннах за «Донбас». Після такого призу у Васяновича 
буде можливість на місяць приїхати в Лос-Анджелес, де спеціально під нього буде створена індиві-
дуальна освітня програма. Спеціально під це збираються чудові американські викладачі й практики.
Ми не женемося за якомога більшою кількістю фестивалів. Нам важливо, щоб це були дійсно важ-
ливі індустріальні фестивалі, а також цю стрічку побачило якнайбільше глядачів. Цей фільм ми вже 
продали для прокату в Нідерландах і скандинавських країнах. Окрім того, продажі тривають. Це 
дуже специфічна стрічка, що буде досить повільно йти світом.

– В останніх трьох ваших повних метрах так чи інакше фігурує Донбас. У «Дикому полі» показу-
ється недалеке минуле, а в «Атлантиді» – майбутнє цього регіону. При цьому в кінокартині «Додо-
му» Схід України хоч і не показаний буквально, проте згадки про нього й тяжка атмосфера війни 
на Донбасі постійно висять у кадрі.
В.Я.: Донбас – одна з найбільших больових точок у сьогоднішній Україні. Я не намагаюся вибудувати 
тематику своїх фільмів навколо цього регіону. Чесно кажучи, я навіть не звертав уваги на те, що у 
моїх фільмах прослідковується така споріднена географія.

У нашій країні неможливо лишатися аполітичним. А в нинішній нелегкій ситуації й по-
готів. Патріотизм – це насамперед те, що ти можеш дати своїй країні, а не те, що ти від 
неї вимагаєш. Події, що були на Майдані, й усе, що в останні роки відбувається на Сході 
та Півдні Україні – це те, що змінює кожного з нас буквально щодня. Жити в Україні й 
лишатися осторонь цих процесів – просто неможливо.

– Нарешті в Україні ухвалили закон про кеш-рибейти. Чи дійсно після цього наша 
країна одразу виграватиме конкуренцію в наших західних сусідів? Адже безліч про-
блем у судовій системі, корупція, нерозвинута інфраструктура, війна на Сході, еконо-
мічна нестабільність та інші складнощі, які, на жаль, теж впливають на кіновиробни-
цтво, нікуди не поділися. 
В.Я.: Я дуже радію, що в Україні з’явилися кеш-рибейти. До того ж у новій редакції зако-
ну їх розмір підвищили з принизливих 16,6 % до достойних 30 %. Адже в середньому по 
Європі розмір кеш-рибейтів становить 30 %. А наприклад, на Мальті – 45 %.
Проте, звичайно, у нашій державній системі забагато слабких ланок, тож коли ми кон-
куруємо з Європою, то маємо перекривати свої слабкі місця чимось іншим. Іноземний 
інвестор розуміє, що в українському суді можна довести абсолютно все, аби тільки 
результат був не на його користь. У нас немає нормальної системи страхування. Та 
головна, на мою думку, проблема полягає в тому, що в нас щорічно зростає вартість 
виробництва кіно. Відсотків на 30, а то й 50. І це геть не пов’язано зі збільшенням 
продуктивності праці. Це відбувається тому, що ринок перегрітий кількістю роботи, а 
спеціалістів при цьому катастрофічно мало. І ці спеціалісти щороку підвищують ціни, 
розуміючи, що ніхто нікуди від них не подінеться. Нещодавно я порівнював наші ціни 
на виробництво й зрозумів, що вже зараз ми без кеш-рибейтів програємо половині 
країн Європи. 

– І корені цієї проблеми – недолуга українська кіноосвіта, яка не створює нових спе-
ціалістів.
В.Я.: У нас, власне кажучи, немає школи якісних технічних спеціалістів. Спеціалісти 
високого ґатунку з’являються як виняток. Після нещодавнього мого інтерв’ю багато 
хто обурювався з моїх слів про те, що університет Карпенка-Карого потрібно спалити. 
Однак мало хто дочитав цю фразу до кінця. Адже я сказав, що одразу після цього слід 
побудувати новий університет з нуля. Звісно, хай лишаються традиції, проте абсолютно 
необхідно змінити підхід до системи кіноосвіти.
Наприклад, в American Film Institute випускають покоління за поколінням спеціалістів 
усіх профілів, 80 % з яких відразу влаштовуються в Голлівуді. Чому ми просто не купимо 
в них методику й не запровадимо її тут? Один з ключових принципів навчального про-
цесу полягає в тому, що в роботі над кожним фільмом ти маєш співпрацювати з новою 
командою. І ти постійно маєш з усіма знаходити спільну мову. Це надзвичайно важлива 
в кіновиробництві креативна комунікація, якої в нас геть не навчають. До того ж кожен 
студент має за два місяці взяти участь у створенні п’яти фільмів. При цьому в кожному з 
них він має бути на різних позиціях: в одному він будує декорації, у другому пише сцена-
рій, у третьому налаштовує світло і т.д. Завдяки цьому після навчання студент розуміє, 
хто чим займається на знімальному майданчику.

– Що ще, на вашу думку, треба змінити в роботі Держкіно?
А.С.: Слід виокремити процес девелопменту фільму. Адже витрати на весь цей процес 
досягають 10 тис. євро. Ці гроші йдуть на роботу сценаристів, поїздки на пітчинги, пер-
винну розробку проєкту стрічки, її презентацію. І завдяки такій підготовці вже безпосе-
редньо на пітчинг Держкіно можна презентувати набагато більш підготовлений проєкт 
стрічки. Відповідно, і якість його від цього значно зросте.
Також я просто не розумію, як під час пітчингу можна за 10 хвилин представити проєкт 
цілого фільму. Цей формат треба змінювати. За 10 хвилин не можна остаточно вирі-
шити долю фільму вартістю, скажімо, 60 млн грн. Адже в експертів можуть виникнути 
запитання щодо бюджету,  сценарію, продюсерського забезпечення, технічного забез-
печення… 

– Чотири ваші повнометражні фільми брали участь у конкурсних програмах кінофес-
тивалів у Сан-Себастьяні, Таллінні, Каннах і Венеції. Як пробитися на такі престижні 
кінофоруми? У чому рецепт успіху?
В.Я.: Зусилля. Воля. Випадок. Разові зусилля нічого не вирішують. Принципово важли-
во довести справу до кінця. 

Я закінчив тренінг для продюсерів EAVE, який щороку випускає до 50 продюсерів 
з усієї Європи і не тільки. Саме вони стають скелетом європейського кіновиробни-
цтва. Це надзвичайно крутий нетворкінг. Усі ці продюсери працюють разом і знають 
один одного. Окрім того, навчання на цьому тренінгу дає можливість встановити 
контакти з відбірниками головних фестивалів. Тож коли та чи інша стрічка перема-
гає на якомусь фестивалі – це не стає новиною для європейських колег продюсера 
цієї стрічки. Адже до цього він багато разів представив свій фільм на пітчингах у різ-
них країнах, розповів про нього іншим колегам, висував його на безліч кінофестів і 
кінопремій та здійснив багато іншої роботи щодо промоції стрічки. Та й саме коло 
топових кінопродюсерів у Європі не таке вже й велике. Їх усього приблизно 1,5 тис.
В Україні молода кіноіндустрія. Ми вивчаємо, як знімається кіно за кордоном, і намага-
ємося перенести іноземний досвід до себе. І між нами немає конкуренції, а навпаки – 
взаємопоміч. Продюсери активно обмінюються один з одним контактами, ідеями, знан-
нями. Конкуренція має бути не між людьми в кіноіндустрії, а між якісним контентом, 
який вони створюють. 

– На престижних фестивалях від України зазвичай демонструють фільми про депре-
сивне суспільство, війну, кризи та інші жаховички. Один американський телеведучий 
пару років тому навіть казав, що Україна нагадує далеку стару бабусю, від якої надхо-
дять тільки погані новини. Як подолати такий негативний імідж країни?
А.С.: Я б відповіла тому американському ведучому: якщо ви подивитеся оскароносний 
американський фільм «Манчестер біля моря», то це все одно, що до вас би прийшла 
мертва бабуся та розповіла ще більш депресивну історію. Але ж ця стрічка не є характе-
ристикою всієї американської кіноіндустрії. В Україні є чудові комедії. Наприклад, «Мої 
думки тихі» Антоніо Лукіча. Коли в нас щороку буде п’ять таких комедій, сім хорорів, 
десять міських мелодрам – тоді в нас буде повноцінна кіноіндустрія. І глядач буде прихо-
дити в кінотеатр і обирати між якісним вітчизняним контентом. А не так, як зараз, коли 
доводиться місяцями чекати на якесь дійсно вартісне кіно.
Насправді, життя в Україні не депресивне, а дуже активне. Порівняно із західноєвропей-
ськими країнами в нашій державі постійно щось змінюється, перероджується, еволюці-
онує. Збоку може здаватися, що в нас дуже дивна й навіть дивакувата реальність. Проте 
вона цікавіша, більш жива й насичена, ніж у наших західних сусідів. Ми б хотіли зняти 
драму, події якої розгорталися б у місті і яка б показала всю цю красиву буремність 
нашого життя.

– Коли ви говорите «хотілося б зняти», то керуєтеся соціологічними спостереженнями 
про те, які історії наразі в тренді й про що саме хоче поговорити суспільство?
В.Я.: Ні, я керуюся лише власними бажаннями. Я думаю про те, що цікаво особисто 
мені.

– І такий критерій приводить до успіху?
В.Я.: Як бачите… Соціологічні дослідження дуже важливі. Однак ніхто не знає, що буде 
в тренді через два-три роки, коли ви встигнете завершити фільм. Тож продюсерська 
«чуйка» важливіша за соціологічні дослідження.

– І ця «чуйка» виробляється з досвідом?
В.Я.: Та ні, я б не сказав.

– Вона просто спускається з небес, як дар?
В.Я.: Так. Я роблю тільки те, що мене цікавить, що мене притягує. Якщо фільм у вас не 
викликає сильного зв’язку й емоційного запалу, то немає сенсу братися за нього.

– Яка ваша найвища мета, до якої ви прямуєте, створюючи кіно?
А.С.: Ми хочемо «Оскар», ми хочемо заробляти мільйони… (сміється). У нас немає яко-
їсь конкретної межі. Планка бажаних цілей постійно підіймається.

– Що змушує сказати вас: «Так! Вдалося зняти дійсно класне кіно!»?
В.Я.: Коли я переглядаю готовий фільм і мені за нього не те, що не соромно, але й вини-
кає відчуття повного внутрішнього вираження. Чи коли в глядачів твого фільму вини-
кає надзвичайно сильний емоційний зв'язок. Коли ти дав людям можливість пережити 
абсолютно унікальний емоційний досвід. Наприклад, після перегляду «Додому» в Кан-
нах глядачі виходили із зали зі сльозами на очах. Це безцінно.
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з фільмом «Дике поле» Лодигіна, після 
цього зняв «Додому» Алієва та «Атланти-

ду» Васяновича, а також «Невидимий» Ігнаса 
Йонінаса. Нещодавно пішов з посади голови Асоціації 
Кіноіндустрії України задля того, щоб зосередитися на 
виробництві власного кіно. 

АННА СОБОЛЕВСЬКА
Продюсерка та режисерка, раніше 
спеціалізувалася на кіновиробництві 

компанії LIMELITE. На сьогодні з Володи-
миром створює окрему кінокомпанію, що 

займатиметься виключно створенням фільмів. 
У 2019 році як режисерка випустила короткометраж-

ну фантастичну кінокартину «Вічність». Стрічка брала 
участь у кінофестивалях Kortfilmfestival Leuven (Бельгія), 
Fantasia (Канада), «Молодість» (Україна) та ін. 

CINEM
A  УКРАЇНА  №

26.2019-2020    
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НЕЩОДАВНО СВІТСЬКИЙ 
КИЇВ ПОРИНУВ 

У ЄВРОПЕЙСЬКУ 
АТМОСФЕРУ XIX СТ. 

–  У МУЗЕЇ ХАНЕНКІВ 
ВІДБУЛАСЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯ 

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО 
ПРОЄКТУ «КАВА З 
КАРДАМОНОМ»  –

ІСТОРИЧНОЇ ДРАМИ 
ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ 

БЕСТСЕЛЕРОМ НАТАЛІЇ 
ГУРНИЦЬКОЇ «МЕЛОДІЯ 

КАВИ У ТОНАЛЬНОСТІ 
КАРДАМОНУ». ГОЛОВНІ 

РОЛІ В СЕРІАЛІ 
ВИКОНУЮТЬ УКРАЇНСЬКА 

АКТРИСА ОЛЕНА 
ЛАВРЕНЮК І ПОЛЬСЬКИЙ 

СЕКС-СИМВОЛ ПАВЛО 
ДЕЛОНГ. 

«КАВА З КАРДАМОНОМ«КАВА З КАРДАМОНОМ» -» - ПРИСТРАСНА  ПРИСТРАСНА 
ІСТОРІЯ В КРАСИВІЙ КАЗКОВІЙ ОБГОРТЦІІСТОРІЯ В КРАСИВІЙ КАЗКОВІЙ ОБГОРТЦІ

Про проєкт:

«Кава з кардамоном» 
описує життя 
Західної України 
середини XIX ст. та 
розповідає хвилюючу 
та пристрасну 
історію про нерівне, 
грішне почуття 
одруженого польського 
шляхтича Адама 
(Павло Делонг) та 
молодої української 
красуні Анни (Олена 
Лавренюк). Історія 
кохання розгортається 
на тлі «Весни 
народів» (піднесення 
рівня української 
національної 
свідомості та один із 
найтепліших періодів 
в історії українсько-
польських стосунків). 
Проєкт є копродукцією 
України та Польщі, 
тизер знятий 
за підтримки 
Українського 
культурного фонду.

Олена Лавренюк:  
«Як на мене, однією з головних особливостей нашого проєкту є його візуальна 
складова. Це точно одна з найкрасивіших картинок з усіх українських 
серіалів, які я досі бачила. А окрім такої чарівної картинки тут є дуже 
глибока історія життя, якій хочеться співпереживати, і це, без сумніву, 
підкупить абсолютно кожного. Таке поєднання історії, загорнутої в дуже 
красиву казкову обгортку, нині є унікальним. На мою думку, таких продуктів 
нам зараз не вистачає. І саме таким стане наш проєкт «Кава з кардамоном». 
Я читала книгу, яку ми взяли за основу серіалу, і мені здається, що кожна 
жінка знайде щось своє у цій героїні. У неї настільки різнобарвна гама 
характеру – вона і вразлива, і чуттєва, і здається наївною, але в неї дуже 
сильний внутрішній стрижень».

Зйомки тизеру історичної драми 
відбувались у Львові. В одній з 
найскладніших сцен тизеру Олена мало 
не постраждала. Для кадру її опустили 
на глибину чотирьох метрів, а до 
ніг прив’язали спеціальні гирі, щоб 
актриса не піднялася нагору завчасно. 

«Це були найскладніші зйомки в моєму житті! Насправді відчула на собі, як 
працює людський інстинкт самозбереження: я ніколи не займалася дайвінгом, і 
затримувати повітря навіть на короткий час для мене дуже непросто. Та коли в 
легенях воно просто закінчується, а твої ноги прив’язані до гир внизу басейну 
– настає паніка, мозок забуває, що це зйомка, і робить усе, щоб врятуватися. 
Після семи дублів я була такою блідою, що вся знімальна група злякалася. Проте 
такі труднощі були варті результату, і зовсім скоро ви побачите все в нашому 
тизері», – розповідає актриса Олена Лавренюк.

«Зйомки тривали сім 
годин! Найскладнішим було 
синхронізувати всіх разом: 
чотирьох водолазів, актрису, 
усю знімальну групу за плей-
беком. Під воду занурювався 
цілий «підводний човен» 
у вигляді боксу, камери й 
анаморфотних об'єктивів. Тому 
на кадр у нас було три секунди: 
спершу від акторки повинні були 
відплисти водолази, потім мала 
заспокоїтися вода, три секунди 
кадру, а далі актриса повинна 
встигнути випливти на чотири 
метри вгору», – розповів режисер 
тизеру Стас Капралов. 

Одним із головних атмосферних 
атрибутів тизеру стали неймовірні 
костюми головної героїні Анни (Олени 
Лавренюк). Художник по костюмах  
Ірина Гергель разом зі своєю 
донькою Богуславою, власницею бренда 
Gergelcouture, створили 9 образів 
спеціально для неї!

Павло Делонг:
«У нас, напевно, ще немає такого українсько-
польського проєкту, де будуть грати українська 
актриса та польський актор. А це так важливо 
для співпраці наших країн. До того ж така цікава 
історія. Я граю персонажа, який розуміє, що, 
може, зустрів найбільше кохання у своєму житті. 
Можливо, він щось втратив, або не відчув, або 
не прожив щось головне й зараз має шанс це 
зробити. Для мене це справді роль, про яку 
можна мріяти». 



4746

«ПРИНЦИП ЗАДОВОЛЕННЯ»: «ПРИНЦИП ЗАДОВОЛЕННЯ»: 

ВЛІТКУ МИНУЛОГО РОКУ МІЖНАРОДНА КІНОКОМПАНІЯ STAR MEDIA ОГОЛОСИЛА ПРО ПОЧАТОК РОБОТИ НАД МАСШТАБНИМ ПРОЄКТОМ «ПРИНЦИП 
ЗАДОВОЛЕННЯ» (THE PLEASURE PRINCIPLE). ЦЕ ПЕРШИЙ КОПРОДУКЦІЙНИЙ СЕРІАЛ ТАКОГО МАСШТАБУ, У СТВОРЕННІ ЯКОГО ВЗЯЛА УЧАСТЬ 
УКРАЇНА – ОБ'ЄДНАНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ STAR MEDIA ТА МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ. ДО ТОГО Ж СТРІЧЦІ ВДАЛОСЯ ЗІБРАТИ НА ОДНОМУ МАЙДАНЧИКУ 
ПО-СПРАВЖНЬОМУ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНУ КОМАНДУ: ОКРІМ УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ, НАД ПРОЄКТОМ ПРАЦЮВАЛИ ПРЕДСТАВНИКИ ПОЛЬЩІ 
(КОМПАНІЯ APPLE FILM PRODUCTION І МОВЕЦЬ CANAL+ ) І ЧЕХІЇ (СESKА TELEVIZE).

С Е Р І А Л ИС Е Р І А Л И

Ще на етапі зйомок у фільму з'явився міжнародний дистриб'ютор – авторитетна 
німецька компанія Beta Film, яка вже багато років присутня на всіх значних світо-
вих ринках контенту. «Принцип задоволення» вже бачили в Польщі й Чехії, а скоро 
його оцінять і українські глядачі.
10-серійний проєкт вирізняється не лише небувалим для України розмахом ви-
робництва, але й сюжетом. Поки вітчизняні телеканали змагаються між собою у 
виробництві мелодрам, Star Media взяла історію, яка одночасно нагадує перший се-
зон культового американського серіалу «Справжній детектив» і датсько-шведський 
проєкт «Міст», який з моменту виходу вважається класикою скандинавського нуару.
Жанр «Принципу задоволення» творці визначають як детективний трилер, а його 
дія починається на одеському пляжі, де теплим літнім вечором знаходять голе тіло 
молодої дівчини. Незабаром схожі вбивства відбуваються у Варшаві й Празі, де по-

ліція знаходить тіла з подібними каліцтвами. Слідчі з різних країн простежують у 
цій черзі вбивств однаковий почерк. Це примушує їх об'єднати зусилля, щоб відшу-
кати холоднокровного злочинця.
Автором ідеї та режисером стрічки став знаменитий польський кінематографіст 
Даріуш Яблонський. За його словами, він давно виношував ідею об'єднати в одному 
проєкті свої улюблені міста – Одесу, Варшаву та Прагу: «Це три моїх коханих міста. 
Років п'ять назад я почав думати, як об'єднати їх в одному фільмі, який би показав 
унікальність кожного».
Для того щоб мрія стала реальністю, Даріуш запросив у проєкт одного з найкращих 
польських сценаристів Мачея Мачеєвського, відомого авторством популярного де-
тективного серіалу «Поліцейський». «Я сказав йому, що в нього немає жодних об-
межень у бюджеті майбутнього фільму. Це дозволило сценаристові не стримувати 

ЯК КОПРОДУКЦІЯ ЗІ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ЯК КОПРОДУКЦІЯ ЗІ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
ЗАВОЙОВУЄ СЕРЦЯ ГЛЯДАЧІВ ПО ВСЬОМУ СВІТУЗАВОЙОВУЄ СЕРЦЯ ГЛЯДАЧІВ ПО ВСЬОМУ СВІТУ

фантазію, так що він написав дійсно масштабну історію, 
втілення якої на екранах вимагало великих інвестицій. 
Щоб зібрати необхідну суму, я вирушив на пошуки за-
рубіжних партнерів», – описує Яблонський початкові 
етапи життя майбутнього хіта.
Враховуючи розмах проєкту, довго шукати партнерів 
Даріушу не довелося: до нього ще на етапі ідеї приєд-
налися чехи в особі громадського мовця Česká televize 
і кінокомпанія Star Media. Продюсерами з боку України 
стали Влад Ряшин і Олексій Терентєв. «На сьогодні для 
наших країн самостійно зняти серіал такого масштабу 
з фінансового погляду складно. Це стало можливим 
тільки завдяки копродукції. Цим серіалом ми хотіли 
підкреслити інтеграцію України у європейський про-
стір», – говорить Влад Ряшин, засновник і генеральний 
продюсер кінокомпанії Star Media.
Star Media брала участь у створенні серіалу практично 
із самого початку, і це не могло не відбитися на сцена-
рії. Творці спочатку ставили перед собою мету зробити 
персонажів максимально близькими до реальності, а 
відмінності між поляками, чехами й українцями – по-
мітними й виправданими. Для цього над фінальним ва-
ріантом скрипта Мачеєвського ґрунтовно попрацювала 
група українських сценаристів, завданням яких було 
адаптувати його до наших реалій. Крім того, у стрічці 
строго дотримані пропорції касту: українців тут грають 
українці, поляків – поляки, а чехів, відповідно, чехи.
Говорячи про каст, необхідно зауважити, що він тут 
дійсно зірковий і об'єднує найкращих акторів трьох 
країн. Головні ролі слідчих на екрані втілюють полька Малгожата Бучковська 
(«Вольта»), чех Карел Роден («Перевага Борна») і українець Сергій Стрельников 
(«Чуже життя», «Пристрасті по Чапаю»). З українського боку у фільмі також задіяні 
Станіслав Боклан (у ролі начальника головного героя), Даша Плахтій (грає кримі-
нальну журналістку) і Наталія Васько (їй дісталася роль патологоанатома).
«Головну героїню в польській сюжетній лінії серіалу звуть Марія, – трохи відкриває 
подробиці режисер Даріуш Яблонський. – Це дуже складний персонаж. Вона кинула 

досить успішну кар'єру музиканта й стала поліцейською. Я пробував на цю роль ба-
гатьох актрис. Але єдиною, кому вдалося зіграти її дійсно музично, була Малгожата 
Бучковська. У деяких випадках я просив її зіграти ту чи іншу сцену із джазовим 
настроєм, на що вона з розумінням кивала».
Українець Сергій Стрельников викликає у творців схожі емоції: «Він має приголо-
мшливу харизму й може перевтілитися в дуже складного персонажа. Сергій просто 
світився своєю роллю. Зверніть увагу – у нашому серіалі він самостійно виконав усі 
трюки. Він має такий самий шарм, як Ален Делон або Хав’єр Бардем», – говорить 
про актора Влад Ряшин.
Повноцінними героями проєкту стали й міста. Із самого початку творці робили все 
можливе, щоб привнести до стрічки особливу атмосферу Одеси, Праги й Варшави, 
а тому глядачі побачать унікальні локації кожного з них. «Одеса в цьому ланцюжку 
міст – уособлення свободи, яка передається через відкритий простір моря. На кон-
трасті у фільмі з’являються буржуазна Прага й ділова Варшава з її хмарочосами в 
самому центрі міста», – описує свою роботу режисер, додаючи, що після перегляду 
«Принципу задоволення» глядачі з усієї Європи напевно захочуть відвідати ці міста.
Що стосується загальної атмосфери стрічки, то її Ряшин описує як нуар, знятий у 
скандинавському стилі: «У цьому фільмі тягучі епізоди й просто магнетична атмос-
фера – він затягує настільки сильно, що вирватися вже неможливо».
Загадковою є і назва проєкту, яка може легко збити з пантелику незнайомих з 
психоаналізом глядачів. Яблонський із цього приводу жартував, що колеги підоз-
рювали його у випуску фільму для дорослих – саме такі асоціації може викликати 
словосполучення «принцип задоволення». Проте продюсер фільму Олексій Терен-
тєв пояснює, що корені походження тайтла слід шукати в жаргоні криміналістів: 
«Це термін із судової психіатрії, коли вбивця повторює злочини, керуючись деяким 
принципом задоволення. Тобто людина прагне обіграти вбивство в якійсь певній 
формі. І в нашому серіалі вбивця також скоює злочини за одним і тим самим сце-
нарієм у різних містах».
З одного боку, інтернаціональність надає стрічці неповторного шарму, але з іншого 
– під час зйомок це викликало певні труднощі. Пов'язані вони були з тим, що на 
майданчику звучало відразу п'ять мов – англійська, німецька й мови країн-творців. 
Режисерові в таких умовах доводилося непросто, проте з часом у Даріуша сфор-
мувалося порозуміння як з акторами, так і з членами знімальних груп, а україн-
цями Яблонський залишився особливо задоволений: «Мене вразило те, наскільки 
самовіддано працюють українці. Наприклад, одну з найскладніших сцен ми зніма-
ли вночі в Чорному морі, коли температура опустилася нижче нуля. І я хотів, щоб 
камера в цій сцені рухалася по воді під мостом. У результаті оператор надів водо-
лазний костюм, поліз у воду й просто ідеально зняв цю сцену. При цьому під час 
усього цього процесу він і його колеги постійно сміялися. Тоді я запитав: «Зараз 
4-та ранку, темно, температура мінус п'ять, ти пливеш з камерою в солоній воді 
десь під мостом. Чому ти при цьому смієшся?» На що мені відповіли: «Я уявляю, 
як де-небудь у Голлівуді побачать цю сцену й гадатимуть, наскільки складний кран 
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використали, щоб зняти кадр з такого хитромудрого ракурсу. І вони ніколи не діз-
наються, як це знімалося насправді».
Зрозуміло, зйомки такого рівня вимагали значних інвестицій, адже тривали понад 
дев'ять місяців, а у виробництві було задіяно майже 500 кінопрофесіоналів з трьох кра-
їн. За словами творців, бюджет стрічки порівнянний з вартістю якісних європейських 
серіалів. З українського боку були вкладені як приватні інвестиції, так і державні – про-
єкт став переможцем конкурсу патріотичних проєктів Міністерства культури.
«Такий бюджет дав нам можливість дуже скрупульозно пропрацювати в серіалі бу-
квально кожен кадр. Зйомки тривали майже сто днів. Для порівняння, якщо одна 
серія «Принципу задоволення» знімалася 12 змін, то серію звичайного українського 
серіалу, розрахованого лише на українську аудиторію, знімають за 2-3 зміни», – по-
яснює Влад Ряшин.
Попри те що просувати контент зі Східної Європи на світових ринках досить 
складно, творцям картини це вдається. Вирішальну роль у цьому питанні відігра-
ють сильний каст і, звичайно, якість, заради якої не шкодували ані сил, ані ресур-
сів. «Принцип задоволення» довів, що в Східній Європі можна зняти серіал, який 
за своєю якістю складе конкуренцію хітам від таких гігантів, як HBO, Netflix або 
Showtime. Наш фільм відкрив новий розділ у східноєвропейській серіальній інду-
стрії», – розповідає український продюсер проєкту Олексій Терентєв.
Те, що це дійсно так, підтверджує і Яблонський, за словами якого автори постійно 
були змушені доводити, що батьківщина «Принципу задоволення» – Східна Єв-
ропа, а не західні країни. «Те, що ми зробили великий наголос на якості, заклало 
хорошу основу для другого сезону», – говорить режисер, додаючи, що Мачей Ма-
чеєвський уже активно пише сценарій, у якому будуть нові розслідування команди 
детективів з наших країн.
Уперше на міжнародному ринку «Принцип задоволення» був презентований у 
рамках найбільшого міжнародного фестивалю серіалів SERIES MANIA, який від-
бувався у французькому місті Лілль у березні. Стрічці присвятили окрему панель-
ну дискусію HEADING EAST: THE PLEASURE PRINCIPLE, яка була адресована 
представникам глобальних і локальних мовних компаній і платформ по всьому 
світу.
Перші телеглядачі в серіалу з'явилися в Польщі – прем'єра «Принципу задово-
лення» на місцевому телебаченні відбулася в червні. ЗМІ високо оцінили проєкт 
і залишили йому позитивні відгуки: «Це надзвичайна суперпродукція, у якій 
втілений справжній дух Голлівуда, таємниця, характерна для найкращих сканди-
навських серіалів, і гарячий слов'янський темперамент» – Newsweek; «Телесеріал 
Яблонського можна легко порівняти з найкращими західними трилерами й детек-
тивними фільмами» – Rzeczpospolita; «Якщо ви коли-небудь мріяли про східно-

європейську версію серіалу «Міст», то тепер ви будете задоволені» – Serialowa.pl.
У Чехії прем'єра стрічки відбулася в жовтні – канал Czech TV поставив її в прай-
мовому слоті. На цьому географія продажів серіалу не закінчується: Beta Film уже 
уклала угоду з відомою німецькою телекомпанією ZDF стосовно продажу прав на 
показ серіалу в ефірі франко-німецького каналу ARTE. Точна дата прем'єри ще неві-
дома, але очікується, що це буде у 2020 році.
Star Media не має наміру зупинятися на досягнутому й у найближчому майбутньо-
му продовжить роботу в напрямку міжнародної співпраці. «Копродукція відіграє 
не останню роль в розвитку світової кіно- і телеіндустрії. Для Star Media – це один 
з пріоритетних напрямків, сьогодні в компанії в активній фазі декілька міжнарод-
них проєктів на різних етапах виробництва. Я впевнений, що успішна реалізація 
такого проєкту, як «Принцип задоволення», відкриє нові можливості міжнарод-
ної копродукції не лише для нашої компанії», – говорить Влад Ряшин.
Згоден з ним і Олексій Терентєв, який вважає, що українські компанії вже сьогодні 
в змозі успішно робити не лише локальний, але й глобальний контент, і участь в 
такому масштабному міжнародному проєкті, як «Принцип задоволення» – яскраве 
тому підтвердження: «В умовах сьогоднішньої політичної і економічної ситуації в 
Україні я бачу вихід для вітчизняних кіновиробників у кооперації з Європою. Це 
дозволить нам створювати більш видовищні й масштабні проєкти. У принципі, і 
самим європейським країнам треба активно кооперуватися, щоб протистояти агре-
сивній експансії Netflix».
За словами Влада Ряшина, уже в найближчому майбутньому Star Media планує 
зняти цілу лінійку фільмів у копродукції із західними країнами, а виходити вони 
будуть під брендом Apple Tree, який кінокомпанія створила спеціально з цією ме-
тою разом з британським партнером OLLEV. «Завдяки Apple Tree в Україну поч-
нуть надходити інвестиції. Співпраця з іноземними продюсерами стане надійною 
точкою опори для економіки країни. Але, окрім фінансової складової, важливо, що 
Apple Tree допоможе нашим кінематографістам запозичити іноземний досвід. Вони 
зможуть попрацювати зі всесвітньо відомими зірками. Також українські таланти 
отримають шанс поекспериментувати з новітніми технічними розробками, випро-
бувати іноземні моделі продюсування й показати свою роботу всьому світу. Це доз-
волить нашим кінематографістам підняти планку своєї майстерності», – наголосив 
продюсер.
Українські глядачі зможуть переглянути телесеріал «Принцип задоволення» на те-
леканалі «1+1». Цілком можливо, що саме із цього проєкту розпочнеться експансія 
східноєвропейського контенту на західні ринки, адже масштаб і розмах зйомок, 
якість картинки й сценарію, а також прекрасна акторська гра в стрічці нікого не 
залишать байдужим.
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МІЖНАРОДНА КІНОКОМПАНІЯ STAR MEDIA ВІДОМА ВИПУСКОМ ПОВНОМЕТРАЖНИХ ФІЛЬМІВ І СЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ НАЯВНІСТЮ Й 
ПРОСУВАННЯМ PAYTV КАНАЛІВ, СЕРЕД ЯКИХ STAR CINEMA, STAR FAMILY І СТВОРЕНИЙ У ПАРТНЕРСТВІ BOLT. ІДЕЯ ЗАПУСКУ ТАКИХ 
КАНАЛІВ НАРОДИЛАСЯ В КОМПАНІЇ З ОГЛЯДУ НА ПРАГНЕННЯ ЯКОМОГА ЕФЕКТИВНІШЕ МОНЕТИЗУВАТИ НАЯВНИЙ КОНТЕНТ, ПРОТЕ 
СПЕРШУ ЦЬОМУ ДУЖЕ ЗАВАЖАЛО ПІРАТСТВО. ЗІТКНУВШИСЬ З ПРОБЛЕМОЮ Й УСВІДОМИВШИ ЇЇ МАСШТАБИ, У STAR MEDIA ПРИЙНЯЛИ 
РІШЕННЯ БОРОТИСЯ З ТИМИ, ХТО ПОШИРЮЄ НЕЛЕГАЛЬНИЙ КОНТЕНТ. НА СЬОГОДНІ КОМПАНІЯ ДОСЯГЛА В ЦЬОМУ НАПРЯМКУ ЗНАЧНИХ 
УСПІХІВ: ВОНА НЕ ЛИШЕ ЗАХИЩАЄ ВІД ПІРАТІВ ВЛАСНИЙ КОНТЕНТ, АЛЕ Й НАДАЄ ТАКІ ПОСЛУГИ ІНШИМ УЧАСНИКАМ РИНКУ.
ПРО ТЕ, ЯКІ СПОСОБИ ВИКОРИСТОВУЄ STAR MEDIA В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ, ЧОМУ ВІН ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ МОНЕТИЗАЦІЇ КОНТЕНТУ Й ЩО 
ПОТРІБНО, ЩОБ ОСТАТОЧНО ПЕРЕМОГТИ ПІРАТСТВО В УКРАЇНІ, VGL CINEMA ДЕТАЛЬНО РОЗПОВІВ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОДЮСЕР PAYTV 
КАНАЛІВ STAR MEDIA ОЛЕКСІЙ ШУЛЬДЕШОВ.

- Розкажіть, з чого розпочалася боротьба Star Media з піратством? Що стало три-
гером для цього?
- Коли ми почали розміщувати наш контент на YouTube, то побачили, що піратство 
нам відверто заважає. Ми зіткнулися із ситуацією, коли людям звичніше споживати 
відеопродукт на піратських майданчиках, а не на легальному YouTube, і особливо це 
стосувалося довгих форматів. Тож ми стали працювати в напрямку виправлення 
цієї ситуації.
Також ми помітили, що задовго до прем'єри наших продуктів на телебаченні їхні 
анонси з'являються на піратських майданчиках, готується сторінка для майбутньо-
го розміщення контенту, телетрансляції якого ще не було. Це вказувало на те, що 
контент популярний і ми зазнаємо збитків ще до прем'єри на ТБ.
Спочатку ми діяли в режимі повідомлень, а піратам пропонувалося замінити неле-
гальний потік на такий самий, але з нашого YouTube-плеєра. Потрібно зауважити, 
багато хто на це погоджувався.

- Тобто спочатку ви намагалися взаємодіяти з піратами?
- Так, але в певний момент вирішили відмовитися, оскільки почалися репутацій-
ні втрати. Наш контент «лежав» поряд з піратським, майданчики поширювали 
«екранки» або користувалися нелегальними плеєрами. Словом, ми закрили питан-
ня ембедування раз і назавжди, а з піратами стали розмовляти жорсткіше.
Підходи були різними: це і тонни листів, і дія через хостинг-провайдерів. У деяких 
випадках виходило прибирати свій контент самостійно, використовуючи інстру-
менти майданчиків. Іноді доводилося постійно нагадувати про себе і не відступати, 
як це було з Moonwalk. Сьогодні цей майданчик закритий, але ще в 2015-му він був 
змушений повністю відмовитися від розміщення наших фільмів і серіалів. Форму-
лювання було таким: «Ми не розміщуємо контент, що має стосунок до Star Mediа».
Сьогодні наше головне завдання полягає в тому, щоб в пошуку випадали легальні 
сервіси, наприклад YouTube, Megogo, Oll.TV та ін., причому не лише на першій, але 
й на наступних сторінках.

- Виходить, на українському ринку Star Media стала одним з піонерів боротьби з 
піратами? Адже інші медіагрупи послідовно зайнялися цим значно пізніше.
- Наш відділ був створений у 2013 році, тобто Star Media давно займається бороть-
бою з піратством. Серед авторів першого листа, спрямованого на припинення по-
ширення нелегального контенту, був, зокрема, і я. Тоді це робилося вслід за ефіром: 
на ТБ виходив серіал, ми відразу бачили пік відвідувань і пік переглядів, розуміли, 
спрацювала «антипіратка» чи ні. Щоб отримати прибуток у легальних сервісах, тре-
ба «рубати» все навкруги.
Боротьба з піратством – боротьба не на одній території. Неможливо ефективно бо-
ротися тільки в одній країні, треба займатися цим по всьому світу – на територіях 
хостингу ресурсів і проживання самих піратів. У різних країнах законодавство ре-
гулює цю сферу по-різному, тому, не розібравшись, за кордоном відразу переходити 
в юридичну або досудову площину складно.

- Ви говорите про VOD-контент?
- Так, саме про нього. У випадку зі стримами (або потоковими трансляціями) діють 
зовсім інші методи. Спершу треба оцінити збиток. Якщо говорити про канал/потік, 
то цей збиток можна оцінити як досить великий, тому справа відразу спрямовуєть-
ся в юридичне виробництво. А ось у випадку з VOD завданий збиток оцінюється за 

кожним з найменувань, розміщених у піратів, його треба додатково скалькулювати 
й довести.
Досвід Star Media з поширенням нелегального контенту продемонстрував, що най-
кращий результат дають два методи – машинний і людський. Суть машинного в 
тому, що софт знаходить піратський контент і на відповідну адресу автоматично 
спрямовується лист-претензія. Машина працює як з пошуковими системами, так і 
зі списком підозрілих сайтів.

- Для цього використовуються спеціальні програми?
- Так. У нас великий досвід у цьому напрямку, аж до написання власного софта.

- А на якому етапі підключається людина?
- Якщо сайти-порушники не реагують на листи. Тоді фахівець починає шукати інші 
способи зв'язатися з власником або адміністрацією ресурсу. Слід зауважити, що 
метод із залученням людини працює краще: по-перше, у живого фахівця більше 
досвіду, а по-друге, людський розум гнучкіший.
Що стосується зворотного зв'язку, то він є, але, на жаль, украй низької якості. Коли 
ми почали відмовляти в ембедуванні, нам стали надходити листи від різних людей 
– як російськомовних, так і тих, хто взагалі не розуміє ні російської, ні української. 
Переважно це були скарги, благання й загрози. На жаль, щоб зайнятися цим так 
званим бізнесом, великі витрати на старті не потрібні. Тому піратів так багато.

- Іншими словами, боротьба з нелегальним поширенням контенту – робота для 
скрупульозних і терплячих людей?
- Абсолютно правильно. Але вона дає свій результат.

- Скільки людей у компанії займаються цією роботою? Обходитеся власними си-
лами чи є аутсорс?
- Аутсорсинг теж є. У компанії все пов'язано на інтернет-департаменті, який займа-
ється майданчиком YouTube. У середньому колектив складається з 12 осіб.
Співпрацюючи з Google, ми значно примножили наш досвід, що дозволило ефек-
тивніше розвивати майданчик і монетизувати контент. Ці знання й навички допо-
могли нам почати надавати послуги з агрегації на YouTube нашим партнерам. Таким 
чином з'явився пул замовників, яким ми допомагаємо й заробляти на їхньому кон-
тенті, і боротися з піратством.

- Ви якось сказали, що на грудень 2018 року ефективність департаменту стано-
вила 94,5 %, тобто 94,5 % піратських посилань зачищається. Ця тенденція збері-
гається?
- Ми працюємо на утримання цієї статистики. Вона може змінюватися сезонно або 
навіть залежно від часу доби – це природний процес, але ми намагаємося її збе-
регти. Для нас дуже важлива ефективність, щоб кошти, які недоотримали пірати, 
дійшли до правовласника через легальні майданчики. Так ми допомагаємо не лише 
собі, але й компаніям, що купують у нас контент.

- Що може радикально змінити ситуацію з піратством в Україні?
- Пірати втратять інтерес до бізнесу лише в одному випадку: якщо зникне попит. 
Доти, поки в користувача буде бажання дивитися що-небудь безкоштовно, пірат-
ство існуватиме.

На абордаж! На абордаж! ЯК STAR MEDIA ПЕРЕТВОРИЛА БОРОТЬБУ ЯК STAR MEDIA ПЕРЕТВОРИЛА БОРОТЬБУ 
З ПІРАТСТВОМ НА ПРИБУТКОВИЙ БІЗНЕСЗ ПІРАТСТВОМ НА ПРИБУТКОВИЙ БІЗНЕС

ОЛЕКСІЙ ШУЛЬДЕШОВ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОДЮСЕР 

PAYTV КАНАЛІВ STAR MEDIA
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П Е Р С О Н АП Е Р С О Н А

ОЛЕКСАНДР РОДНЯНСЬКИЙ:ОЛЕКСАНДР РОДНЯНСЬКИЙ:
«СТРИМІНГОВІ СЕРВІСИ ВИВОДЯТЬ КІНО З КРИЗИ»«СТРИМІНГОВІ СЕРВІСИ ВИВОДЯТЬ КІНО З КРИЗИ»

ОЛЕКСАНДР РОДНЯНСЬКИЙ
Продюсер майже 80 фільмів і серіалів. Його співпраця з режисером Андрієм Звягінцевим («Нелюбов», 
«Єлена») наближається до статусу легендарної. Разом вони зібрали довгу низку нагород на Каннсь-
кому кінофестивалі, а також на десятках інших кінофорумів і навіть завоювали «Золотий глобус» за 
«Левіафан». Роднянський  взяв участь у створенні багатьох  хітів:  «Дев’ята рота», «Пітер FM», «Сталінград», 
«Залюднений острів». Паралельно він активно співпрацює з американськими кінематографістами. Його 
ім’я значиться серед продюсерів у стрічках «Хмарний атлас», «Мачете вбиває». Окрім того, Роднянсь-
кий є продюсером десятків розважальних серіалів і телепередач («Доктор Ріхтер», «Рая знає все»).

СЕРЕД ОСНОВНИХ ПОДІЙ МЕДІАФОРУМУ KIEV MEDIA WEEK ЦЬОГО РОКУ 
– ВИСТУП ОДНОГО З НАЙВІДОМІШИХ ПРОДЮСЕРІВ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

ОЛЕКСАНДРА РОДНЯНСЬКОГО. ЙОГО ЛЕКЦІЯ ХОЧ І НАЗИВАЛАСЯ «ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
І КІНО В КРАЇНАХ СНД», ПРОТЕ ФАКТИЧНО ЇЇ ГЕОГРАФІЯ ВИХОДИЛА ДАЛЕКО 

ЗА МЕЖІ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ. РОДНЯНСЬКИЙ ДЕТАЛЬНО РОЗПОВІВ 
ПРО ПРИЧИНИ ПОПУЛЯРНОСТІ СТРИМІНГОВИХ ПЛАТФОРМ NETFLIX ТА APPLE, 

ЧОМУ ФІЛЬМИ З БЮДЖЕТОМ 100 МЛН ДОЛАРІВ ОКУПАЮТЬСЯ КРАЩЕ, НІЖ 
ТІ, У ЯКИХ НЕМАЄ ТАКОГО АСТРОНОМІЧНОГО БЮДЖЕТУ, А ТАКОЖ ПРО ТЕ,

 ЩО ГОЛОВНЕ В КІНО СЬОГОДНІ – НЕ ЗІРКИ, А ВСЕСВІТИ. 

КРИЗА КІНО
Ще не так давно левову частку всіх кіноглядачів складала саме молодь. Проте зараз 
вона менше виявляє інтерес до кіно. Через активний розвиток технологій юне по-
коління стало звикати до атракціонних жанрів, у яких активно використовується 
комп’ютерна графіка. Тож попит на драми знизився, і тепер люди менше дивляться 
стрічки, у яких усе будується навколо психології людини й особливостей людського 
характеру.
Нині дуже загострилася конкуренція видів дозвілля. Ключові види розваг сьогодні 
побудовані навколо вільного часу людини. Саме за нього й розгортається неймо-
вірна боротьба. Раніше кінематограф вигравав у інших видів дозвілля завдяки сво-
їй дешевизні. Наприклад, ще не так давно достатньо було 15 доларів на два квитки 
в кіно разом із напоями і попкорном. При цьому похід до ресторану коштував не 
менше 40 доларів. Сьогодні ситуація змінилася, і не на користь кіно. 
У американців взагалі була звичка ходити в кінотеатри. Проте з популяризацією 
технологій 3D, IMAX та домашніх кінотеатрів ця традиція йде на спад. Кінотеатри 
стали відвідувати значно рідше. Адже з позиції глядача похід у кіно є досить ризи-
кованим. Щоб подивитися фільм у кіно, потрібно вийти з дому, дістатися до кіно-
театру, подивитися стрічку, яка вам може й не сподобатися, а потім повернутися 
додому. Водночас, не виходячи з дому, у людини є комп’ютерна гра, сервіс відео за 
запитом, де можна точно підібрати фільм тощо. Цей ризик неотримання задово-
лення від походу в кіно для багатьох виявився вирішальним. Саме через це багато 
жанрів з кінотеатрів почали переходити на ТБ. Наприклад, серіали «Чорнобиль» 
або «Патрік Мелроуз» ще кілька років тому точно були б повнометражними філь-
мами зі стовідсотковим потенціалом для прокату по всьому світу. Але сьогодні таке 
кіно стало можливим у форматі саме серіалів не через те, що в студіях так виріши-
ли, а саме тому, що аудиторія так продиктувала.
Ще один важливий фактор, що призвів до кризи в кіно, – це втома від картонних 
драматургічних схем і пласких, фанерних героїв. Це змусило студії перезавантажи-
ти головні кінофраншизи. Так з’явилися герої, що змагаються не тільки з трафа-
ретними злодіями, але й намагаються перемогти власних демонів. Подивіться на 
останні блокбастери про супергероїв. Саме це відкрило можливість для великих 
франшиз, що існують на території кіномистецтва. Таке перезавантаження відбуло-
ся і в царині ТБ: з’явилися телехіти «Доктор Хаус», «24 години» тощо.

РЕВОЛЮЦІЯ NETFLIX
Абсолютно нове телебачення народилося завдяки HBO. Ця компанія стала випу-
скати для преміум кабельного телебачення серіали, герої яких не були банально 
чорними чи білими. Це були об’ємні персонажі. До того ж у фільмах цієї студії були 
багатозначні меседжі, у яких не було трафаретного хепі-енду.
Саме на території преміум кабельного телебачення з’являлися найцікавіші серіали, 
допоки на арену не вийшов Netflix. Та перед тим як розповісти про феномен цієї 
компанії – невеличкий екскурс в історію, який все пояснює. Вважається, що кіно 

винайшли саме брати Люм’єр. Однак за три роки до їх славетного показу на буль-
варі Капуцинів Томас Едісон створив сам апарат, що міг фільмувати та зрештою 
проєктувати відзняте. Сам Едісон був великим пошановувачем опери. Через це він 
створив фонограф, за допомогою якого записував опери й слухав їх удома. Також 
Едісон задумував кіно саме звуковим, а не німим, як це було у Люм’єрів. У ство-
реному ним пристрої можна було переглядати відео й паралельно слухати платів-
ку, на якій було записано всі необхідні звуки. Проте в той час переміг саме варіант 
кіно, який запропонували брати Люм’єр, – німе кіно. Іншими словами, переміг не 
спосіб зйомки, а спосіб показу. Спрацював ефект колективного перегляду. Це було 
продиктовано епохою. Адже то був кінець ХІХ – початок ХХ сторіччя, що знамену-
вався масштабним міграційним рухом, створенням мегаполісів, у яких об’єднува-
лися мігранти з найрізноманітніших країн. Тож у форматі колективного перегляду 
кінематограф виявився надзвичайно доречним у тій конструкції суспільства. Адже 
кінематограф об’єднував кардинально різних людей перед екраном. Згодом тим, що 
кіно впливає на маси, користувалися диктатори в різних країнах. А сьогодні ми по-
вертаємося до моделі кіно саме Едісона, коли кожен дивиться фільм на самоті. Це 
принципова різниця. 
І саме завдяки такій зміні у форматі перегляду кіно став можливим феномен Netflix. 
Адже ще у 2007 році це була маленька компанія, що заробляла, даючи в прокат дис-
ки з фільмами. Одного дня її керівники вирішили давати не диски з фільмами, а 
право на перегляд стрічок онлайн. Окрім того вони активно спілкувалися зі своїми 
клієнтами й завдяки цьому зрозуміли, як радити людям нові стрічки для перегляду, 
спираючись на їхні уподобання. При цьому вони відкинули традиційні на той час 
критерії: вік, стать, колір шкіри та місце проживання глядача, за якими формували 
поради для перегляду фільмів інші компанії з прокату кіно. Натомість керівники 
Netflix зосередилися на тому, які стрічки любить кожен їх глядач. Наприклад, є 
глядач, що любить водночас скандинавські серіали, фільми Тарковського, а також 
час від часу може переглянути блокбастери Marvel. На перший погляд таке поєд-
нання здається нестандартним. Проте виявилося, що пошановувачів саме такого 
різножанрового кіно надзвичайно багато. Це змусило спеціалістів Netflix поділити 
всіх своїх клієнтів на кластери за смаками. Наразі в цій компанії сформувалася вже 
майже тисяча кластерів. Завдяки такій системі спеціалісти Netflix змогли ефектив-
ніше підбирати поради для перегляду кіно для своїх глядачів. Сьогодні ж буквально 
кілька ваших клацань мишкою дають інтелектуальній системі Netflix достатньо ін-
формації, щоб надати вам цілу низку порад.
Першим масштабним серіалом Netflix був «Картковий будинок». Головну роль 
у ньому виконав Кевін Спейсі. На той час, коли компанія вкладала в цей серіал 
100 млн доларів, кар’єра Спейсі була на спаді. Фільми з його участю не «вистрілю-
вали» в кінотеатральному прокаті. Проте за допомогою своїх алгоритмів керівники 
Netflix зрозуміли, що аудиторія, яка дивиться кіно вдома, відрізняється від кіно- 
театральної. Перша любить Спейсі й активно переглядає стрічки з його участю. 
Саме тому його й вирішили запросити на головну роль.

Також Netflix почав дублювати кіно. До цього американський глядач взагалі не стикався з дубльованим кіно.
Коли Netflix став набирати оберти, то великі компанії вирішили також взятися за створення свого контенту, прицільно 
орієнтованого на конкретного глядача. Так почалися своєрідні перегони озброєнь. Цього року Netflix витрачає на виготов-
лення контенту 15 млрд доларів, Amazon – 5-6 млрд доларів.

ТОРЖЕСТВО СТРИМІНГОВИХ СЕРВІСІВ
На стримінгове кіно не поширюються обмеження, що діють у випадку з кіно для класичного ТБ. Тоб-
то секс, насильство, наркотики тощо в стримінговому кіно абсолютно доступні. З одного боку, це дає авто-
рам можливість створювати свої історії максимально автентичними. А з іншого – пояснює, чому потрібно ок-
ремо платити за перегляд кіно на стримінгових платформах. Адже такого не побачиш на безкоштовному ТБ.
Нещодавно Netflix і Amazon намагалися вийти на індійський ринок. Спеціально для цього Amazon зняв серіал, що мало 
чим відрізнявся від типового індійського кіно. І в результаті проєкт не прозвучав. А Netflix прослідкував, що обмеження 
18+ в Індії не поширюється на контент для Інтернету. І вони ризикнули. Компанія випустила серіал «Священні ігри», у яко-
му було все те, що не могли собі дозволити індійські виробники: ненормативна лексика, секс, у ньому розповідалося про 
корупцію в держорганах, а також показувалося, як головні герої їдять стейки (у країні, де корова є священною твариною). 
У результаті цей серіал став беззаперечним хітом.
Існує перевірена часом формула. Чим більше контенту – тим більше передплатників. Чим більше передплатників – тим 
більше інформації ти про них знаєш, краще розумієш їхню поведінку й запити. Чим більше ти знаєш про своїх передплат-
ників – тим більше можливостей створити для них відповідний контент. А чим більше попиту буде на твій контент – тим 
більше в тебе буде грошей і тим більш різноманітний контент ти зможеш створити надалі. Це замкнуте коло.
До так званих перегонів озброєнь серед стримінгових сервісів долучається й компанія Apple. Вона виділяється серед інших 
тим, що передплата на її стримінговий сервіс коштує трохи більше 4 доларів. Однак якщо ви придбаєте один з її нових 
гаджетів, то передплату отримуєте безкоштовно. Тобто ця компанія витрачає десятки мільйонів доларів на контент і при 
цьому безоплатно роздає по суті єдиний спосіб заробітку, який приносить цей контент. Однак в Apple розуміють, що заро-
бляють на іншому. Адже їхні фільми й серіали – це свого роду вітрина для їхньої продукції.

КІНО, ПРОДИКТОВАНЕ СТРИМІНГОВИМИ СЕРВІСАМИ 
Сьогодні в багатьох стримінгових платформ є дефіцит контенту. Це не означає, що всі компанії світу з радістю будуть 
брати серіали з України. Однак вони із задоволенням придбають якісний серіал, незважаючи на те, що він створений в 
Україні. Раніше це було неможливо.
Нинішня розстановка сил має такий вигляд. Телеканали показують кіно для локального глядача. У кінотеатрах демон-
струють лише статусне (фестивальні стрічки, фільми із зірками й кінокартини-події) або атракціонне кіно (стрічки про 
супергероїв). А єдиний майданчик, на якому показуються абсолютно всі можливі стрічки, – це стримінгові платформи. 
Усі стримінгові платформи сьогодні працюють у «мінус». Вони націлені на майбутнє. При цьому кожна велика стримінгова 
платформа намагається захопити окремі локальні ринки в різних країнах світу. А зробити це можна лише за рахунок ство-
рення контенту, орієнтованого на аудиторію конкретної країни.
Наразі найбільшим успіхом користуються історії, у яких дуже чітко виражена конкретика. Іншими словами, якщо є сюжет, 
у якому головним героєм може бути француз, німець, американець чи будь-хто інший, то це ні про що. А коли в сюжеті йдеть-
ся конкретно про, скажімо, німця, то така історія буде цікавою не тільки німцям, але й французам і американцям. Якщо б, 
наприклад, років 10 тому знімали серіал «Чорнобиль», то головним героєм там би був якийсь американець, що з’явився б у 
ролі журналіста чи медика тощо. Однак сьогодні стали цінуватися саме локальні історії  із суто локальними персонажами.
Коли ви купуєте контент для телеканалу, то ви отримуєте право на показ на конкретній території протягом визначеного 
періоду часу. А коли ви купуєте контент для стримінгової платформи, то з ним ви можете вийти на глядача з будь-якого 
куточка світу.

КІНЕМАТОГРАФОМ ПРАВЛЯТЬ НЕ ЗІРКИ, А ВСЕСВІТИ
Головне, що сьогодні є в каталозі контенту, – це всесвіти. Адже глядацька аудиторія не шукає кіно за конкретним актором. 
Так, студія Sony зазнала поразки через те, що не розуміла цього й орієнтувалася саме на акторський кінематограф. А, на-
приклад, Disney постійно робить ставку саме на всесвіти. Зовсім нещодавно студія купила права на екранізацію всесвіту 
Джона Толкієна. 2002-го ця студія купила Pixar, а 2004-го – Marvel усього за 1,5 млрд доларів. А сьогодні кожен окремий 
фільм Marvel приносить не менше цієї суми. При цьому в кінці 90-х Sony пропонували купити Marvel всього за 25 млн 
доларів. Студія відмовилась, натомість придбавши права на Людину-павука за 10 млн доларів. Власне, сьогодні єдине, що 
дійсно приносить гроші цій студії, – це Людина-павук. Нещодавно Disney купила всесвіт «Зоряних війн», і вже цього року 
побачить світ серіал «Мандалорець», події якого будуть розгортатися в ньому.
Експансія Disney триває. Цьогоріч компанія придбала студію XX century Fox за 71 млрд доларів. Це найбільша угода в 
історії медіа. 
Фільми середнього сегмента (з бюджетом 20-100 млн доларів) значно менш перспективні в комерційному плані, ніж стріч-
ки, що вартували у виробництві понад 100 млн доларів. Адже і перші, і другі потребують приблизно однакових витрат на 
маркетинг. Відповідно, якщо стрічка з бюджетом більше ніж 100 млн доларів програє в широкому прокаті, то за рахунок 
показів на інших платформах її збитки скоротяться приблизно до 20 млн доларів. А для кінокартини з бюджетом понад 
40 млн доларів збитки можуть досягти 38 млн доларів. І для студій це стало головним фактором у переході на створення 
саме атракціонних фільмів.
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«ДЖОКЕР»: «ДЖОКЕР»: 
сплутати колодусплутати колоду

Здається, що про «Джокера» не говорив тільки ледачий. Його чекали, боялися, ним 
бурхливо захоплювалися й знищували показною байдужістю. Подібно до свого 
головного героя, одного з найбільш неоднозначних персонажів коміксів, він по-
сіяв абсолютний хаос у світовій кіноспільноті. Багато з відданих фанатів супер-
героїчних фільмів після перегляду відверто розчаровувалися, а ті, хто ще вчора 
були далекі від усесвітів DC і Marvell, із здивуванням відкривали для себе їхню 
глибину й невичерпні можливості. У той час коли прихильники бачили в стрічці 
віддзеркалення сучасних настроїв, супротивники говорили про експлуатацію вчо-
рашніх ідей, наводячи як порівняння першоджерела визнаних майстрів. Не менш 

Якщо бути чесними, то Хоакін Фенікс взагалі не з тих, хто любить говорити, а з 
пресою й поготів. Як він одного разу сам висловився про себе: «Я не дуже сильний 
у вираженні почуттів у словах». Він з тих акторів, хто діє інтуїтивно, без подаль-
ших роз'яснень. Я прекрасно пам'ятаю, як побачила його на початку вересня ми-
нулого року на кінофестивалі в Торонто, куди він приїхав прямо перед зйомками 
«Джокера», які розпочалися 12 вересня. Він був не лише дуже худим, але й справляв 
враження дуже нещасної людини. І це недивно, якщо знаєш, що він їв одне яблуко 
на день. Довге волосся було затягнуте у «хвостик», що додавало йому ще більшої 
худорби. На щастя, ми зустрічалися з ним після цього ще кілька разів: у Венеції, у 
Торонто і в Лос-Анджелесі. До цього часу він мав не лише здоровіший вигляд, але 
був досить щасливим. У Венеції, одягнений у смокінг, він не приховував своїх ро-
мантичних почуттів до Руні Маре. Після кожної бесіди з ким-небудь на святковому 
прийомі, влаштованому на терасі готелю Excelsior, він не лише шукав її очима, 
але й голосно запитував: «Де моя подруга?». І від цього ставало радісно не 
лише за його успіх, який він він, безперечно, заслужив, але й за світлу 
смугу, що почалася в його житті. Він дуже не любить говорити про брата 
Рівера, який рано пішов з життя і якого досі вважає найталановитішим 
серед усіх своїх братів і сестер, що вибрали для себе акторську профе-
сію. Втім, спочатку цей вибір був зумовлений необхідністю заро-
бітку – їх численній сім'ї часто доводилося бідувати.Незважаючи 
на єврейське походження, мама Арлін з дівочим прізвищем 
Дунец пішла за своїм чоловіком, Джоном Боттом, автором пі-
сень, у християнську секту «Діти Бога», з якою вони декілька 
років подорожували Південною Америкою, а потім розірва-
ли зв'язок і остаточно осіли в Каліфорнії. Саме тоді вони 
змінили прізвище на Фенікс, символізуючи таким чином 
своє відродження. Цікаво, що в усіх дітей, окрім Хоакі-
на, були незвичайні імена: Річка, Дощ, Свобода, Літо. Свого 

цікавим є і той факт, що на відміну від думки самих глядачів, які здебільшого по-
зитивно відзивалися про фільм, голосуючи за нього придбанням квитків у кіно-
театрах, критики поспішали розвінчати ореол величі, що зародився ще у Венеції 
після присудження кінокартині головного призу кінофестивалю. Відомий амери-
канський кінокритик Леонард Малтін прямо написав у своєму блозі, що ненавидить 
цю стрічку, хоча тут же додав у дужках, що його дружина сприймає її як потужний 
соціальний коментар. Втім, фільм Скорсезе «Таксист» з Робертом де Ніро, з яким 
постійно порівнюють «Джокера» і який у 1976 році здобув каннську «Золоту паль-
мову гілку», цей самий критик теж свого часу не злюбив, назвавши його «кривавою 
історією опускання хворої людини до насильства». До насильства в кіно ставлення 
рідко буває однозначним. Досить згадати про те, як інший іменитий американський 
кінокритик Роджер Еберт відразу після виходу на екрани в 1971 році фільму «Завод-
ний апельсин» назвав його «ідеологічним місивом». Багато хто тоді пішов ще далі 
й розпізнавав у фільмі Кубрика «голос фашизму». Так чи інакше, подобається нам 
чи ні, не можна не визнати, що насильство все ще є частиною людського існуван-
ня, хоча й викликає при цьому різку реакцію в глядачів. Парадокс у тому, що саме 
ця різка реакція суспільства й дає надію. Час розставив багато що на свої місця, 
і згодом «Заводний апельсин» і «Таксист» неодноразово потрапляли в списки ста 
найкращих американських фільмів. А ось якою буде доля «Джокера», говорити ще 
рано. Але саме час згадати про те, з чого розпочиналося його створення.

Вважається, що Тодд Філліпс, перш ніж зняти «Джокера», був виключно комедій-
ним режисером. Зараз мало хто згадує, що задовго до того, як прославитися завдя-
ки створенню блокбастера «Похмілля в Вегасі» і його продовження, першим філь-
мом, знятим Тоддом, була документальна стрічка про панк-рокера з назвою, що 
говорить сама за себе: «Ненависний». Для цього Тодд майже рік жив з музикантом 
на ім'я Джі-Джі Аллін, одним з найскандальніших персонажів у рок-музиці. Джі-
Джі відомий своїми виступами на сцені без одягу, при цьому розбивання пляшок об 
свою голову було одним з найбезневинніших методів його епатажу. Щоб закінчити 
роботу над таким неоднозначним фільмом, режисер-початківець був навіть виму-
шений припинити навчання в NYU. Але гра коштувала свічок. Ця робота визначила 
подальший напрямок його творчості. Ефект несподіванки – саме той елемент, який 
об'єднує всі його історії попри те, що більшість з них були комедіями. Та все ж мало 
хто чекав від Тодда Філліпса такої темної психологічної драми, як «Джокер». Хоча 
сам Артур Флек і говорить про те, що «увесь час вважав своє життя трагедією, а ви-
явилось, що воно – комедія». Розібратися з жанрами пощастило й нам, зустрівшись 
з режисером у Венеції, відразу після приголомшливого успіху на кінофестивалі.

– Ми не вперше спостерігаємо, як творці комедій змінюють напрямок і почина-
ють знімати драми. Крейг Мазін, що брав участь у написанні сценарію другої ча-
стини «Похмілля у Вегасі», став творцем драматичного телесеріалу «Чорнобиль», 
стверджуючи при цьому, що принципової різниці між комедією і драмою не іс-
нує. Та все ж, що саме для вас стало поштовхом для такого переходу?
– Якщо бути точним, то не можна не згадати, що вже в останньому фільмі три-
логії «Похмілля» намітилося деяке згущення тональності. Я згоден з Крейгом. Для 
мене будь-яка історія – це передусім початок, середина і фінал. Так, тон може бути 
різним, але мова, за допомогою якої вона розповідається, одна й та сама. Це мова 
кінематографічна. Я сам намагаюся ніколи не ділити режисерів на комедійних і дра-
матичних і дуже не люблю, коли мене заганяють у які-небудь рамки. Крім того, я 
завжди тяжів до хаосу й до збереження хаосу. Тому недивно, що з усіх героїв комік-
сів мене зацікавив саме Джокер. Лиходії взагалі завжди найцікавіші. Наприклад, 
«Обличчя зі шрамом» мені цікавіше за будь-який фільм про поліцейських. Я люблю 
історії про поганих хлопців. І хто, як не Джокер, є найвідомішим лиходієм у сучас-
ному кіносвіті. Ну, за винятком, може, Дарта Вейдера.

НАПЕРЕДОДНІ ВРУЧЕННЯ ПРЕСТИЖНИХ ПРЕМІЙ ГОЛЛІВУДА ВСЕ БІЛЬШЕ 
ЗАГОСТРЮЮТЬСЯ СУПЕРЕЧКИ З ПРИВОДУ ОДНОГО З НАЙВІРОГІДНІШИХ 
КАНДИДАТІВ НА НАГОРОДЖЕННЯ – СТРІЧКИ ТОДДА ФІЛЛІПСА «ДЖОКЕР» 
З ХОАКІНОМ ФЕНІКСОМ У ГОЛОВНІЙ РОЛІ. СХОЖЕ, ЩО ФІЛЬМ І ЙОГО 
ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ ЗУМІЛИ МАЙСТЕРНО СПЛУТАТИ ВСІ КАРТИ, ПЕРШ НІЖ 
ЗАВЕРШИТИ ПРЕКРАСНУ ГРУ ПЕРЕМОЖНИМ ФЛЕШЕМ.

– Ваш фільм, хоча й про лиходія, але про такого, який викликає у більшості гля-
дачів співчуття. У цій суперечності, мабуть, і є найбільша заслуга кінострічки. 
Як вам вдалося цього досягти?
– Розумієте, я ріс в оточенні трьох жінок: моєї матері й двох сестер. І одним з прин-
ципів мого виховання було прагнення до того, щоб не бути як усі. І саме тому біль-
шість моїх комедій про хлопців, які щосили намагаються бути як усі. Я ніколи не 
розумів, що в цьому хорошого, але я їм співчував. І «Джокер»– фільм про те, що 
відбувається, коли люди перестають співчувати один одному. Ми спостерігаємо 
втрату співчуття, особливо останнім часом: у культурі, в Інтернеті, навіть у сьо-
годнішній адміністрації президента. Ми маємо того президента, якого заслужили, 
точно так, як і Готем-Сіті отримав такого лиходія, як Джокер.

– Тобто ви вважаєте, що фільм відбиває дійсність? Яку реакцію ви чекаєте від 
глядачів? Чи не хвилюєтеся про те, що кінокартина підштовхне громадськість на 
безлади?
– Ні. Я не з тих, хто вважає, що кіно формує громадську думку. Я вірю в те, що кіно 
є дзеркалом, у якому відбивається світ. Для мене кіно має можливості описувати, 
а не прописувати. І я вважаю, що це дуже важливо розуміти. Наш фільм точно не 
несе політичного підтексту. Його тема, швидше, тема гуманізму. У будь-якому разі 
я б хотів, щоб на нього дивилися саме крізь цю лінзу.

– Та все ж, на вашу думку, про що цей фільм?
– Я не хотів би нав'язувати свою думку, у кожного глядача має бути власна. Але 
для мене цей фільм передусім про ідентифікацію й про зняття масок. Кожен з нас 
носить свої маски й стає самим собою лише після того, як їх знімає. І що ще більше 
дивно, адже Джокер стає сам собою тільки після того, як одягає маску клоуна.

– Ви писали сценарій, виходячи з того, що Джокера виконуватиме саме Хоакін 
Фенікс? Наскільки було важко його умовити на цю роль?
– Розпочнемо з того, що було важко добитися дозволу на зйомку в студії Warner 
Brothers, якій належать права на DC всесвіт. Просто тому, що ідея фільму значно 
відрізнялася від звичайної задумки супергероїчної кінокартини. Але це був лише 
перший крок на шляху створення. Не менш важко було зацікавити Хоакіна. Як ві-
домо, він розумний і обережний. Перш ніж прийняти рішення, він ставить мільйон 
запитань. Постійно сумнівається. Справа в тому, що він не любить бути в центрі 
уваги й вважає за краще зніматися в невеликих стрічках, де він може зосередитися 
на роботі над роллю й не турбуватися про те, що за ним пильно спостерігають люди 
зі студії. А це якраз був абсолютно інший випадок.

– І як вам вдалося його умовити?
– А він відразу так нічого й не підписав. Він просто з’явився першого дня на зні-
мальному майданчику (сміється).

– Але ж він неймовірно схуднув для зйомок, чи не так?
– О, так! Він схуднув майже на 24 кілограми. При чому зробив це впродовж досить 
короткого часу – за 3 місяці! Але він сам дотягнув до останнього, я його попереджав 
багато разів: «Уже час, давай!». При цьому його первинна вага була 80 кілограмів.

– Тобто на зйомках його вага була 56 кілограмів? Як він це зробив?
– Він не захотів скористатися послугами дієтологів. І з того, що мені відомо, просто 
їв одне яблуко...на день! Але він не любить про це говорити.

часу Хоакін навіть вигадав собі ім'я Лист для того, щоб не виділятися серед 
братів і сестер, але в 15 років передумав, повернувшись до свого іспансько-
го імені. Саме його він уперше прославив, зігравши римського імператора 
у фільмі Рідлі Скотта «Гладіатор» настільки правдоподібно, що багато гля-
дачів ще довго асоціювали актора з образом цього негідника. Хоча Хоакіна 
й висували на «Оскар» за виконання ролі другого плану, золота статуетка 
у 2001 році все ж дісталася Бенісіо дель Торо за участь у фільмі «Трафік». 
Згодом він ще кілька разів був номінований на цю престижну нагороду, але 

так ніколи її й не отримав. Принесе Джокер удачу цьому дуже таланови-
тому акторові, якому нещодавно виповнилося 45 років, чи ні, але вже 
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К Р У П Н И Й  П Л А Н

зараз можна стверджувати, що ця 
роль стане знаковою не лише для 
нього самого, але й для усього кі-
нематографа в цілому. Безперечно 
й те, що багато в чому саме зав-
дяки артистичному перевтіленню 
Хоакіна «Джокер» став найбільш 
прибутковою екранізацією ко-
міксів за всю історію: збори від 
світових кінопоказів перевищили 
бюджет кінокартини в 15 разів і 
вже на сьогодні становлять біль-
ше мільярда доларів. І хоча творці 
стрічки спочатку відкидали будь-
яку можливість зйомок продов-
ження цієї історії, не виключено, 
що за такого розкладу переговори 
про сиквел усе ж колись зможуть 
зрушити з мертвої точки.

–Коли ви вперше почули про 
Джокера? Чи захоплювалися ви коміксами в дитинстві?
– Майже ні. Років у 14 мені потрапив до рук графічний роман під назвою «Лікарня 
Аркхема», у якому розповідалося про психлікарню в Готем-Сіті. Серед її численних 
мешканців був і Джокер.

– Це той самий комікс, за яким Гіт Леджер створював свого Джокера?
– Не знаю. Можу тільки сказати, що я спеціально не переглядав жодної з бачених 
мною раніше кінокартин про Джокера: ні «Темний лицар» Крістофера Нолана, ні 
«Бетмен» Тіма Бертона. Ми з Тоддом хотіли створити свій фільм, абсолютно не 
пов'язаний з жодними іншими екранізаціями.

– Тодд розповів, що ви не відразу погодилися на цю роль. Що вас зупиняло в 
першу чергу?
– Я взагалі рідко відразу погоджуюся на участь у якому-небудь проєкті. Найбільше 
мене завжди хвилює питання про те, наскільки ми з режисером сходимося один з 
одним. Частенько все залежить від відповіді на просте запитання: «Чи хочу я про-
вести три місяці свого життя пліч-о-пліч з цією людиною?» Тобто, у принципі, все 
зводиться до того, чи достатньо ми подобаємося один одному, щоб працювати ра-
зом. А для цього важливо розуміти, чи порівнянні наші пороги чутливості, чи збі-
гаються наші смаки в кіно й що ми хочемо сказати, знімаючи разом новий фільм. 
Водночас дуже важливо підштовхувати один одного, для того щоб разом рухатися 
вперед. Для цього потрібна певна відмінність у поглядах та ідеях. Тобто це дуже 
тонка матерія, потрібно вміти розгледіти людину й визначити, чи можна їй довіря-
ти. Адже без довіри, яка творчість? Я навчений гірким досвідом, може, тому тепер 
я дуже обережний у виборі. З Тоддом я тільки після другої зустрічі зрозумів, що 
зможу, мабуть, спрацюватися з ним. Ми з ним довго говорили, і я подумав: «Мені 
подобається цей хлопець». Але і це було не все. Чесно кажучи, я не відразу повірив 
у те, що ми зможемо зняти таке кіно, яке задумали. Просто тому, що я вже давно 
не співпрацював з великими студіями. Чесно, я боявся. Але, на мій великий подив, 
Warner Brothers виявилися просто дивовижними партнерами! Вони дуже класні!

– Ваш з Тоддом фільм розповідає історію походження Джокера, маргінала, лю-
дини, на яку ніхто не звертає уваги. Нікому до нього немає справи й нікого не 
цікавить, що відбувається в нього всередині. Чи доводилося вам коли-небудь 
зустрічати когось подібного в реальному житті?
– У мене дійсно була на прикметі одна людина, на образ якої я спирався, працюючи 
над цією роллю. Але загалом, тут усе набагато складніше. Таким, як ви описуєте 
Джокера, то навіть у мене викликаєте до нього жалість. І це, з одного боку, при-
родно. Звичайно, як актор я відчуваю співчуття до свого героя. Але водночас я з 
презирством ставлюся до нього. Мене притягує саме неоднозначність цього пер-
сонажа. З одного боку, я розумію мотиви його вчинків, а з іншого... Потрібно ж 
нести хоч якусь відповідальність за ці самі вчинки. Артур не з тих, хто абсолютно 
невинний. Причому із самого початку. Насправді він є наочною ілюстрацією до 
опису нарцисиста в підручнику з психіатрії. Він вимагає не лише того, щоб весь 
світ розпізнав і почув його голос, але й того, щоб цей світ захоплювався ним.

– Наскільки ця роль вплинула на вашу психіку? Чи важко вам було входити й 
виходити з неї?
– Ні, ні й ще раз ні. Мені не було важко грати цю роль. Тобто взагалі, абсолют-
но не важко. Знаєте, кожного разу, коли я чую від акторів, як важко їм давалися 
якісь образи, про те, як їм снилися ночами кошмари, я кожного разу щиро не ро-
зумію, про що вони говорять. Іноді мені здається, що вони це говорять спеціаль-
но для того, щоб здаватися крутішими. Нічого подібного я не відчуваю. Не знаю, 
можливо, просто тому, що я знімаюся з восьми років і моя робота вже стала моїм 

життям. Практично всі люди, з якими 
я спілкуюся, працюють у кіно. Розумі-
єте, у мене майже нічого, окрім цього, 
немає. Тому я завжди радію, коли в 
моєму житті трапляються цікаві про-
єкти, що приносять мені задоволення. 
Я чесно вам говорю, я з великим за-
доволенням знімався в цьому фільмі. 
Тим паче, що Тодд надзвичайно весе-
лий хлопець. Ми стільки жартували 
й сміялися, мабуть, як ніколи! Мож-
ливо, це погано про мене говорить, 
не знаю. З іншого боку, у нас з Тоддом 
склалася здорова конкуренція, коли 
кожен прагнув знайти найкраще рі-
шення для певної сцени. І це було 
прекрасно. Кожен день був як свято.

– Розкажіть, як ви знімали сцену на 
сходах, яка стала вже культовою. Як 

вам вдалося на екрані створити ефект 
неймовірної легкості, часом здавалося, що ви навіть не тримаєтеся за поручень?
– Насправді, я зробив велику помилку, коли вирішив заздалегідь не репетирувати 
цю сцену безпосередньо на тих самих сходах. Адже ширина сходинок там вияви-
лася нестандартною. Тобто сходинки були набагато вужчими, ніж зазвичай. Але 
цікаво те, що всі рухи на ній глядачі сприймають ніби через дві лінзи. Перша – це 
реальна лінза, яка зняла сцену зі швидкістю 24 кадри за секунду. І мої рухи при цьо-
му досить різкі й уривчасті. Але суб'єктивно глядачі сприймають цю сцену ще й че-
рез другу лінзу в уповільненому вигляді. І тоді всі рухи раптом набувають плавності 
й ритмічності. І в цьому цікавому рішенні була заслуга Тодда. Він постійно роз-
глядав об'єктивну реальність стосовно суб'єктивного сприйняття. А в постановці 
самих рухів мені допоміг талановитий хореограф Майкл Арнольд. Зазвичай, я не 
дуже люблю ділитися своїми ідеями з кимось, окрім самого режисера, але Майкл 
зумів знайти до мене підхід. Він просто говорив зі мною про танцювальні терміни. І 
як не дивно, ці розмови торкнулися в мені чогось такого, що підштовхнуло мене до 
певних рухів. Цікаво, що в сценарії говорилося про те, що в голові Артура постійно 
звучала музика. І це було прекрасна підказка.

– Якщо ми вже заговорили про танець, то не можна не згадати іншу сцену, сце-
ну в громадському туалеті, куди прибігає Артур після свого першого вбивства в 
метро. Я дивилася фільм тричі й, правду кажучи, вважаю цю сцену найкращою. 
Це перетворення Артура на Джокера схоже на перетворення метелика з лялечки. 
Воно неймовірно точне й наочне і водночас художньо-поетичне. Я б навіть сказа-
ла, що воно схоже на балет.
– Цікаво, що ви згадали саме цю сцену. Тому що вона дійсно є сценою перетворення 
в багатьох сенсах. Спочатку, за сценарієм, Артур повинен був прибігти до туалету, 
щоб позбавитися від зброї вбивства. Але коли ми почали репетирувати, я ніяк не міг 
знайти правильного рішення. Ми обговорювали можливі варіанти, зокрема й сміх. 
Але він здавався занадто маніакальним у цьому випадку. На щастя, зйомки цієї сцени 
відбувалися після того, як ми з Тоддом відпрацювали разом упродовж трьох тижнів 
і в нас склався деякий стиль спільної роботи. До цього часу ми вже почали розуміти 
один одного майже без слів. І в якийсь момент Тодд увімкнув музику, яку написала 
молода ісландська композиторка. На мене ця музика справила неймовірне враження, 
і я почав рухатися в її ритмі. Тодд відразу ж вирішив знімати, і таким чином Артур 
раптом перетворився на Джокера. А наша з Тоддом взаємодія перетвори-
лася на щось більше. Це й справді був особливий момент для нас.

– У промові на прем'єрі в Торонто ви згадали свого старшого бра-
та, сказавши, що він зіграв важливу роль у вашому становлен-
ні як актора. Що саме ви мали на увазі?
– У моєму житті був момент, коли я закинув акторство, вважа-
ючи, що це заняття не для мене. Уже не пам'ятаю точно, у чому 
була справа, але найімовірніше мені просто не хотілося гра-
ти ролі в дитячих фільмах. Мені було нецікаво. І я перестав 
зніматися, зовсім. Але незважаючи на це, Рівер чомусь 
раптом висловив думку, що я буду класним актором. 
Пам'ятаю, як ми з мамою ще переглянулися один з 
одним, ніби: «Що він таке говорить?». Але його ви-
словлювання не пройшло для мене безслідно. 
Воно не лише допомогло мені повірити в себе, 
але й дало величезний поштовх до відновлення 
акторської діяльності. Це те, що я пам'ятаю.

Спеціально для VGL cinema Лєна Бассе, 
Венеція–Торонто–Лос-Анджелес, 2019
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ДЖЕЙМІ ФОКС:
І СМІХ, І СЛЬОЗИ
У СІЧНІ НА КІНОЕКРАНИ ВИХОДИТЬ ФІЛЬМ «ПРОСТО ПОМИЛУВАТИ», У ЯКОМУ ДЖЕЙМІ ФОКС ЗІГРАВ ЧОЛОВІКА, ЗАСУДЖЕНОГО 
ДО СТРАТИ ЗА ВБИВСТВО, ЯКОГО ВІН НЕ СКОЮВАВ. ЦІЛКОМ МОЖЛИВО, ЩО ЗА ЦЮ РОЛЬ ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ «ОСКАР» ЦЬОГО 
РОКУ БУДЕ ЗНОВУ НОМІНОВАНИЙ НА ЦЮ ПРЕСТИЖНУ НАГОРОДУ.

Уперше він з'явився перед глядачами в 1991 році в популярному телевізійному се-
ріалі «У живому кольорі», знявшись відразу в декількох комедійних образах, серед 
яких були дуже незвичайні й такі не схожі один на одного персонажі, як жахлива 
дівчинка на ім'я Ванда й боксер на кличку Зуб. Але Фокс не обмежився акторськими 
виступами лише в комедіях і зумів здивувати багатьох, проявивши неабиякий та-
лант як драматичного актора, так і класичного музиканта. По-справжньому Джеймі 
прославився створенням незабутнього образу легенди музики Рея Чарльза у біо-
графічному фільмі «Рей», що приніс йому у 2005 році заслужене визнання глядачів. 
Завдяки саме цій ролі він не лише став третім чорношкірим актором, що здобув 
премію «Оскар» як найкращий актор, але й першим серед них, хто був номінований 
на цю престижну нагороду того року відразу за дві ролі: у «Реї» і в «Співучаснику», 
де він зіграв роль другого плану. Після цього багатоплановий актор продовжував 
дивувати глядачів своїми ролями в бойовиках і в драмах, у мюзиклах і навіть у спа-
геті-вестерні. Тим самим він довів, що визначити його ігрове амплуа практично не-
можливо і що актор, якому в грудні виповнюється 52 роки, готовий, як і раніше, у 
будь-який момент здивувати глядачів своїми незабутніми екранними й сценічними 
образами.

З Джеймі ми зустрілися на кінофестивалі в Торонто, де він представляв фільм 
«Просто помилувати». Незважаючи на створений у стрічці надзвичайно драматич-
ний образ чоловіка, засудженого до страти за злочин, якого він не скоював, актор 
з'явився в залі готелю Fairmont Royal York у дуже піднесеному настрої. На голові в 
нього красувався крислатий сірий капелюх, а з рюкзака за спиною голосно звучала 
пісня «September» у виконанні групи Earth, Wind & Fire. Актор рухався в ритм му-
зиці в стилі фанк і усім своїм виглядом давав зрозуміти, що в житті завжди є місце 
радості й гарному настрою.

– Ваш герой за весь фільм посміхнувся всього лише раз. Воно й зрозуміло, йому 
довго не довелося радіти. Знаючи про ваш комедійний талант, дуже важко уя-
вити, як вам вдавалося працювати над такою серйозною роллю. Яка атмосфера 
панувала на знімальному майданчику?
– Я скажу вам так: кожного разу, коли ми закінчували важку емоційну сцену, я 
включав музику – так, як і зараз, - і ми всі разом відривалися на повну: танцювали, 
жартували, сміялися. А все тому, що по-іншому просто не можна витримати всю 
тяжкість цього емоційного напруження. Усе це робилося для того, щоб продовжу-
вати роботу над кінокартиною. Тому що вона не про нас, вона про Браяна Стівен-
сона, який захищав Вальтера МакМіліана і йому подібних, для яких життя не було 
кіно. Усе, що ми показували, відбувалося з ними реально. І наш обов'язок полягав у 
тому, щоб розповісти про це й таким чином допомогти їм. А для цього нам потрібно 
було залишатися працездатними, тому що ми всі віддавали дуже багато сил. Нам 
просто необхідно було розслаблятися.

– Стрічка й справді вийшла драматичною. Як ви готувалися до цієї непростої ролі?
– Насправді, я не вперше граю засудженого до страти. Мені вже довелося грати 
гангстера Тукі Вільямса, який перебував у камері смертників,  у телевізійному філь-
мі «Спокута». Це й справді дуже страшно, це кінець. Тоді я дуже багато говорив із 
самим Тукі. Хоча далеко не все наважувався запитувати. Я боявся подарувати йому 
хоч якусь марну надію. Цього разу атмосфера, у якій був мій герой, була дещо ін-
шою – у ній панувало уявлення про раси, поширене в південних штатах. Не можна 
сказати, що воно повністю позбавлене гуманізму. З іншого боку, я ненавиджу в'яз-
ниці. Річ у тому, що я не знаю жодної чорношкірої людини, у якої не було б рідних 
або близьких, хто не сидів би у в'язниці. Жодної. Мій батько був у в'язниці. Мій 
вітчим був у в'язниці. Так, мій вітчим 25 років викладав у школах, у яких ніхто не 
хотів викладати. Але варто було виявити в нього наркотичні речовини на суму $25, 
як його запроторили у в'язницю аж на сім років! Він освічена людина, він безпечний 
для суспільства. Так що я не з чуток знаю про в'язниці. На жаль.

– Якими були ваші відчуття, коли ви відвідували своїх рідних у в'язниці?
– Я ніколи не ходжу на побачення у в'язницю. Ніколи. Я просто відмовляюся бачити 
своїх близьких людей за ґратами. Є ще один нюанс. Навіть мій герой, Вальтер, го-
ворить, що в якийсь момент люди припиняють приходити на побачення. Тому що 
це нестерпно. Ви просто не можете уявити. Я був на побаченні у в'язниці лише раз. 

І це справило на мене незабутнє враження. Коли мій батько був у в'язниці, я написав 
йому листа про те, що коли він вийде, я зроблю все для того, щоб налагодити його 
життя. Так і сталося.  Коли він звільнився, я взяв його жити до себе. І він уже впро-
довж 19 років живе в моєму будинку.

– У вас із ним близькі стосунки?
– Розумієте, це мій батько. Він навчив мене грати в теніс. От чому я граю в теніс? 
Тому що він мені сказав, що це те, у що грають білі люди (сміється). Я не здивуюся, 
якщо ми єдині з чорношкірих, хто як син і батько грають у теніс! І ми не могли грати 
в тенісному клубі через колір нашої шкіри.

– А ваш батько не ображався, що ви не ходили до нього на побачення у в'язницю?
– Зовсім ні. Він розумів, чому я не хочу бачити його в такій обстановці. Я стри-
мав свою обіцянку й узяв його потім до себе. Крім того, я запросив його відвідати 
престижні змагання з тенісу: US Open. Ми разом з ним дивилися матч із Венус, і в 
мого батька в очах стояли сльози. Він не міг повірити в те, що чорношкіра дівчина 
бере участь в одному з найпрестижніших змагань.

– І ви досі живете разом в одному будинку?
– Ми всі живемо разом. Моя мама, мій вітчим. Як ви знаєте, мої батьки віддали 
мене в притулок і потім мене усиновили інші батьки. Але моя мама знайшла мене і 
тепер вона живе зі мною. І мій батько. Вони розлучилися 30 років тому. І мій батько 
продовжує ходити на побачення, але це його проблеми (сміється). Хоча, не лише 
його. Іноді він стукає до мене й говорить, що сьогодні до нього прийде подруга, 
тому було б непогано, якби я попросив маму залишатися у своїй частині будинку. 
Я говорю: «Ок, я скажу їй». Ось так ми і живемо! Про нашу сім'ю можна було б 
знімати реаліті-шоу. Вийшло б дуже смішно й цікаво. Нудно не буває. Адже в мене 
величезна родина. Часто в моєму будинку залишаються мої доньки, племінник, мої 
двоюрідні...Єдине, що я вимагаю від усіх, щоб усі займалися справою, щоб усі пра-
цювали над собою.

– Коли я нещодавно зустрічалася з вашою дочкою Корінн, вона розповіла, що ви 
не жалієте для неї порад стосовно її акторської кар'єри. Вам подобається опікати?
– Я просто вважаю, що було б безглуздо не використати мої знання й мій досвід 
у цьому непростому бізнесі. Вона навчалася в університеті й закінчила його. Але 
тепер я можу бути її університетом! Дуже важливо те, що моя дочка ніколи не про-
сила в мене допомоги, вона дуже розумна дівчина, нерозпещена, розуміє, що в житті 
важливо, а що ні. Ніколи не забуду, як одного разу я приїхав забирати її зі школи на 
роллс-ройсі й вона відмовилася сідати в машину. Як я її не просив, що я тільки їй не 
говорив: «Бебі, поглянь, це ж кабріолет» (сміється). Вона так і не сіла. Звичайно, їй 
доводиться зі мною нелегко. Звичайно, вона не хоче сприймати мої поради, тому що 
я для неї передусім батько, а не лауреат премії «Оскар», розумієте? (сміється). Але 
вона молодець, вона сама вже добилася того, що її знову запросили зніматися. Отже, 
ми й далі продовжимо псувати нерви один одному (сміється). 

– Повертаючись до вашого останнього фільму, чи не могли б ви розповісти, як ви 
ставитеся до страти?
– Я не знаю, як можна виправдати страту. Звичайно, можна завжди сказати: якщо 
людина вбила когось – значить і сама вона заслуговує на смерть. Це ж логічно, прав-
да? Проблема в тому, що все це не так уже й просто. Браян Стівенсон розповів мені 
про те, що за статистикою з дев'яти засуджених до страти один, як правило, невин-
ний. Я не відразу усвідомив цю статистику. І тоді Браян сказав: «Джеймі, дивися. 
Насправді це дуже просто зрозуміти. Уяви собі, що я даю тобі кошик яблук і кожне 
дев'яте яблуко в ньому отруєне. Якщо ти з'їси його, то помреш. Чи будеш ти їсти 
яблука з такого кошика?». Розумієте? Тому дуже важливо, що є такі люди, як Браян 
Стівенсон, простий адвокат, який допомагає нам розплющити очі на смертельно 
важливу проблему. Ми занадто часто не можемо бути впевненими на 100 %, що 
приймаємо правильне рішення, коли засуджуємо кого-небудь до страти. І існує ба-
гато людей, які б'ють у гонг для того, щоб змінити закони.

Спеціально для VGL сinema Лєна Бассе, Торонто, 2019 
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Н О В И Н ИН О В И Н И

FOCUS 2019: УКРАЇНСЬКІ ПРОФЕСІОНАЛИ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ 
ВІДВІДАЛИ ЛОНДОН!
3 та 4 грудня в Лондоні відбулася одна з важливих копродукційних подій аудіовізуальної 

індустрії Європи – міжнародна виставка FOCUS: The Meeting Place for International 

Production. Уже другий рік поспіль за підтримки Державного агентства України з 

питань кіно та Української кіноасоціації на виставці працюватиме український стенд.

FOCUS – вагома подія аудіовізуальної індустрії, що вже п’ятий рік поспіль працював 

у столиці Великої Британії і є місцем зустрічі для продакшн-професіоналів з усього 

світу. FOCUS орієнтований на всі творчі галузі, у рамках виставки було представлено 

понад 250 компаній більш ніж із 80 країн світу, серед яких виробники й дистриб’ютори 

контенту, продакшн і локейшн-сервіс компанії, представники теле- та кіноіндустрії 

різних країн.

У програмі FOCUS 2019 була представлена   рекордна кількість доповідей, панельних 

дискусій, майстер-класів, семінарів та презентацій, до того ж за умови попередньої реєстрації вхід на всі заходи форуму 

– безкоштовний. Протягом двох днів його роботи відбулося більш як 70 сесій, у яких взяли участь понад 150 спікерів – 

представників сфери кіно, телебачення, реклами, анімації та ігрового сегмента. Щодо участі української делегації – до офіційної 

програми FOCUS 2019 було включено презентацію-виставку «DISCOVER UKRAINE: 25 + 5% CASH REBATES AND OTHER BRAND 

NEW OPPORTUNITIES FOR COOPERATION», у якій ішлося про позитивні зміни та тенденції української аудіовізуальної індустрії. 

Головна мета цьогорічної участі у форумі – продемонструвати можливості та досягнення України й основних гравців 

аудіовізуального ринку, детально розповісти про зміни в законодавстві й перспективи, що відкриваються для міжнародних 

копродукцій, та налагодити зв’язки з тими, хто ухвалює продакшн-рішення в галузях кіно, телебачення та реклами. Щороку 

Україна стає яскравішою та впевненішою, зміцнює позиції та демонструє свій потенціал на міжнародній арені. Проєкти з участю 

українських професіоналів, продакшн- і постпродакшн-компаній стають дедалі більш відомими у світі. Ухвалення законів про 

кеш-рибейти та збільшення кількості міжнародних проєктів – усе це є позитивним сигналом для світових виробників контенту й 

привертає увагу до України як до нового та перспективного партнера для спільного виробництва й інвестицій.

Створена за підтримки Держкіно короткометражна анімаційна стрічка Микити Лиськова «Кохання» здобула головний приз 
анімаційного конкурсу кінофестивалю PÖFF Shorts у Таллінні (Естонія). 

PÖFF Shorts є частиною Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) та найбільшим у 
країнах Балтії кінофестивалем короткометражних та анімаційних фільмів.
Автор стрічки Микита Лиськов прокоментував свою перемогу так: «Визнання в 
Естонії дуже важливе для мене, тому що ще зі студентських часів я є фанатом 
естонської анімації, і в «Коханні» цей вплив відчувається».
Стрічка розповідає історію кохання за допомогою символів: дотепна історія-
роздум про стосунки між людьми розкривається через звуки. Фільм був створений 
компанією «Т.Т.М.» за 100 % підтримки Державного агентства України з питань кіно.
Світова прем’єра короткометражного анімаційного фільму «Кохання» відбулася 
на фестивалі анімаційного кіно в Аннесі. Зараз на рахунку  «Кохання» – участь у 
майже 30 міжнародних кінофестивалях в Україні та за кордоном і низка перемог, 
серед яких – «Золотий голуб» кінофестивалю DOK LEIPZIG-2019.

Продюсер Грем Кінг, що випустив минулого року «Богемську 
рапсодію», планує запустити у виробництво черговий музичний 
байопік – цього разу йдеться про фільм, головним героєм якого 
стане покійний король поп-музики Майкл Джексон. Кінг уже 
домовився зі спадкоємцями співака з приводу прав на факти його 
біографії та інтелектуальну власність. За сценарій відповідає Джон 
Логан, з яким Кінг раніше працював над двома стрічками Мартіна 
Скорсезе («Авіатор» і «Хранитель часу») і мультфільмом «Ранго». 
Майбутній байопік не позиціонується як спроба відновити репутацію 
співака на противагу скандальному документальному мінісеріалу HBO 
і режисера Дена Ріда «Залишаючи Неверленд» (сім'я Джексона подала 
на канал позов за наклеп і розраховує на компенсацію морального збитку 
у розмірі $100 мільйонів). Майкл буде зображений як суперечлива натура, і в 
стрічці знайдеться місце низці пов'язаних з ним скандалів, зокрема звинуваченням у 
розбещенні дітей. Кінг досі не представляв проєкт великим студіям – він планує це зробити, 
коли в Логана буде готовий перший варіант сценарію.

Декстер Флетчер, режисер музичних байопіків «Рокетмен» і «Богемська рапсодія», вирішив ступити на територію 
ревізіоністського хорора – він поставить для студії Universal картину «Ренфілд» (Renfield), яка розповість про другорядного 
персонажа роману Брема Стокера «Дракула». Ідея проєкту належить творцеві «Ходячих мерців» Роберту Кіркману, а сценарій 
написав Раян Рідлі («Рік і Морті»).
Головним героєм фільму стане Р. М. Ренфілд – другорядний персонаж роману Стокера, літній пацієнт психіатричної лікарні, 
чиє поклоніння графові Дракулі й ненаситну жадобу крові лікарі вважають формою безумства. Ренфілд був присутнім у 
більшості екранізацій «Дракули». Наприклад, у версії Френсіса Форда Копполи його грав Том Вейтс: згідно зі сценарієм 
фільму Ренфілд був юристом, який відвідав Дракулу до Джонатана Харкера й був перетворений графом на вампіра. Сюжет 

нового хорора тримається в секреті, але інсайдери 
Variety натякають, що дія буде перенесена в наші 
дні.
Після чергового запуску «Темного всесвіту» 
($125-мільйонный ремейк «Мумії» зібрав у 
світовому прокаті $409, 2 млн – для успішного 
старту проєкту цього явно мало), що так і не 
відбувся, студія Universal застосувала новий підхід 
до справи: невеликі бюджети, цікаві автори, успішні 
продюсери й продакшн-компанії (як Blumhouse). У 
2020 році на екрани вийде «Людина-невидимка» Лі 
Воннелла («Апгрейд») і Blumhouse, а у вересні цього 
року стало відомо, що Пол Фіг зніме для Universal 
кіно про монстрів «Темна армія».

Подолання мільярдної межі у світовому бокс-офісі стало для «Джокера» свого 
роду дозволом на виробництво сиквела: видання The Hollywood Reporter 
повідомляє, що студія Warner Bros. дала добро Тодду Філліпсу на постановку 
продовження. Сценарієм теж займеться Філліпс разом зі співавтором 
першого фільму Скоттом Сілвером. Хоакін Фенікс, звичайно, повернеться до 
образу Артура Флека.
У минулі вихідні збори $55-мільйонного «Джокера» у всьому світі перевалили 
за відмітку $1 мільярд – тепер вони становлять $1, 019 млрд. Фільм 
став найбільш касовим релізом з рейтингом R за всю історію й четвертим 
мільярдером у списку екранізацій коміксів DC.
Проте одним лише сиквелом «Джокера» Філліпс обмежуватися не збирається. 
Виявляється, ще 7 жовтня (відразу після успішного старту «Джокера» у домашньому 
прокаті – $96, 2 млн) режисер з’явився до голови Warner Bros. Тобі Еммеріха з цікавою 
пропозицією: зайнятися розробкою деяких персонажів DC (найімовірніше, негативних). Еммеріх 
відмовив – студія охороняє канон DC як зіницю ока, але одного лиходія Філліпсу все-таки вдалося випросити. 
Інсайдери THR припускають, що це або Лекс Лютор, або Дарксайд.
Нагадаємо, що ще до подвигів у прокаті «Джокер» відзначився перемогою на Венеціанському міжнародному 
кінофестивалі, а Хоакіну Феніксу готують «Оскар» за найкращу чоловічу роль.

Містичний трилер з Расселом Кроу в головній ролі здобув назву й акторський ансамбль: ролі в кінокартині "The Georgetown 
Project" отримали Сем Вортінгтон, Раян Сімпкінс, Адам Голдберг, Девід Гайд Пірс, Хлоя Бейлі, Трейсі Боннер і Саманта 
Метіс. Ставлять кіно за власним сценарієм Джошуа Джон Міллер і М. А. Фортін – автори «Останніх дівчат». Продюсує фільм 
сценарист «Крику» Кевін Вільямсон.

Кроу буде зображувати актора на ім'я Ентоні Міллер, у якого були проблеми в минулому. Тепер він знімається у фільмі 
жахів і, схоже, починає втрачати розум. Дочка Міллера (її зіграє Сімпкінс), з якою він практично не спілкується, намагається 

зрозуміти, що зводить батька з розуму – чи то він 
повернувся до своїх давніх залежностей, чи тут 
замішано куди небезпечніше надприродне зло.

Проєктом займається студія Miramax. Зйомки вже 
почалися й відбуваються у Вілмінгтоні, штат Північна 
Кароліна. Фільм стане частиною великої угоди, 
яку Miramax уклала з Вільямсоном, – продюсер 
і сценарист налагодить для студії виробництво 
жанрового кіно (хорорів і трилерів). Вортінгтона цього 
року можна було побачити в трилері «Перелом», 
випущеному Netflix.

Глава держави Володимир Зеленський відзначив орденом 
княгині Ольги III ступеня режисерку Аґнєшку Голланд «за 
вагомий внесок у пам'ять жертв геноциду українського 
народу – Голодомору 1932-1933 років в Україні, 
подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення 
правди про Голодомор». Відповідний указ від 22 листопада 
2019 року з'явився на сайті президента України.

Новий «Бетмен» завів собі чергового лиходія – до суперів Загадника (Пол Дано) і Пінгвіна (Колін Фаррелл) приєднався головний 
кримінальний авторитет Готема Кармайн Фальконе, і зіграє його Джон Туртурро. Темного лицаря зображуватиме Роберт 
Паттінсон, Жінку-кішку – Зої Кравіц, комісара Гордона – Джеффрі Райт, Альфреда Пенніуорта – Енді Серкіс. У коміксах Кармайн 
«Римлянин» Фальконе – ворог Бетмена, антагоніст другого плану, могутній бос мафії, стараннями якого місто перетворилося 
на розплідник пороків. Підкупивши мера й поліцію, Фальконе майже став фактичним правителем Готема, проте Темний лицар, 
що об'єднав зусилля з комісаром Джеймсом Гордоном, не дозволив Кармайн захопити місто повністю. Створюючи персонажа, 
автори коміксів орієнтувалися на образ дона Віто Корлеоне з «Хрещеного батька». У першому фільмі бетменіани Крістофера 
Нолана «Бетмен: Початок» Кармайна Фальконе зіграв Том Вілкінсон.

Туртурро цього року можна 
було побачити в телевізійній 
екранізації роману Умберто 
Еко «Ім'я троянди», а в 2020-
му артист з'явиться в спін-офі 
«Великого Лебовскі» (а заразом 
і ремейку «Вальсуючих» 
Бертрана Бліє) про Хесуса 
Кінтано «Кидки Хесуса», який 
сам же Джон і зняв.

 «КОХАННЯ» СТАЛО НАЙКРАЩОЮ АНІМАЦІЙНОЮ СТРІЧКОЮ КІНОФЕСТИВАЛЮ PОFF SHORTS У ТАЛЛІННІ

ПРОДЮСЕР «БОГЕМСЬКОЇ РАПСОДІЇ» 
ГОТУЄ ФІЛЬМ ПРО МАЙКЛА ДЖЕКСОНА

РЕЖИСЕР «РОКЕТМЕНА» ЗНІМЕ ХОРОР ПРО ПРИБІЧНИКА ДРАКУЛИ

СИКВЕЛ «ДЖОКЕРА» ВЖЕ В РОБОТІ

ЗІРКА «АВАТАРА» ЗІГРАЄ В МІСТИЧНОМУ ТРИЛЕРІ З РАССЕЛОМ КРОУ

РЕЖИСЕРКА ФІЛЬМУ «ЦІНА ПРАВДИ» АҐНЄШКА 
ГОЛЛАНД ОТРИМАЛА ОРДЕН КНЯГИНІ ОЛЬГИ

ДЖОН ТУРТУРРО ЗІГРАЄ БОСА МАФІЇ В НОВОМУ «БЕТМЕНІ»

Одним з яскравих і вражаючих творчих відкриттів цього року став перфоманс 
«Lady on the moon» («Дівчина на місяці»). Це ексклюзивний елемент у розважаль-
ній програмі в Україні.
Сяючий партерний місяць у поєднанні зі складними гімнастичними трюками ар-
тиста – це унікальне дійство, втілення краси, грації і естетики: артист ніби лине над 
казковим місяцем. 
У програмі New Art Show представлені авторські й ексклюзивні шоу оригінального 
жанру: «Lady on the moon»(«Дівчина на місяці»), «Martini girl» («Леді в келиху»), 
«Show in the heart» («Серце»), «Bird in cage» («Птах у клітці»), «Chandelier" («Шан-
дальєр»).
Авторка шоу, розробниця й артистка – неперевершена Катерина Павленко – май-
стер спорту України з художньої гімнастики, багатократна призерка міжнародних 
чемпіонатів і змагань, випускниця школи олімпійського резерву «Спартак» (м. Дні-
про), часта й бажана учасниця проектів у Європі.

New Art Show – додай естетичну родзинку у свою програму!

NEW ART
SHOW
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ПОПКОРН ВІД «ТЕХНІКА ДНІПРО»:ПОПКОРН ВІД «ТЕХНІКА ДНІПРО»:мiфи та реальнiстьмiфи та реальнiсть
Що вже говорити про гастрономічну «дифузію»? Як міцно в нашому житті закрі-
пили позиції італійська піца та японські роли, мексиканські буритос та індійський 
карі, французькі вина й англійський ель, та й що там приховувати – український 
борщ і вареники теж стають впізнаваними «брендами» у світовій кулінарії! Оскіль-
ки VGL сinema – журнал про кіно й для кіно, то поговоримо ми про того «гастроно-
мічного іммігранта», який найбільш близький кіноманам, – про попкорн!
Про те, що зернятка кукурудзи (певного сорту) вибухають на гарячій пательні й 
стають білими кульками, ми знаємо давно. Звичайно бабусі вирощували нам у ди-
тинстві декілька чарівних качанців, щоб здивувати й порадувати нас незвичайними 
ласощами. І всього років 20 назад в Україні з'явилося таке явище, як ПОПКОРН! Не 
повітряна кукурудза, а саме ПОПКОРН! Справжній іноземець у смугастому чер-
воно-білому класичному костюмі, іммігрант, що приїхав випадково й ненадовго, 
але завдяки гостинному прийому вирішив стати резидентом і зробити свій внесок 
у культуру нашої країни. Спочатку він був обережним – з'являвся в тих місцях, де 
на нього чекали, знали з чуток, з фільмів і новин, що він має бути там, – у кінотеа-
трах! Міцно зайнявши цю нішу, він став постійним відвідувачем будь-якого сеансу, 
візитівкою кінобару, увійшов до свідомості українців фразою «запастися попкор-
ном», асоціюючись з підготовкою до видовища й приємним проведенням часу і... 
не зупинився на цьому!
Наш гість зрозумів, є улюбленим і впізнаваним, і став розширювати сферу свого 

МИ ЖИВЕМО В ЦІКАВИЙ ЧАС ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Й СТИРАННЯ МЕЖ МІЖ ДЕРЖАВАМИ, НАЦІЯМИ, КУЛЬТУРАМИ Й НАВІТЬ РЕЛІГІЯМИ. ЦЕ ЧАС ТЕХНІЧНОГО 
ПРОГРЕСУ, КОЛИ ЗАВДЯКИ ЛЕГКОМУ ПОДОЛАННЮ ВІДСТАНЕЙ І ВІДСУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ БАР'ЄРІВ ОБМІН ЗНАННЯМИ, ДОСВІДОМ, ТРАДИЦІЯМИ 
ВІДБУВАЄТЬСЯ НАСТІЛЬКИ ШВИДКО Й ГЛИБОКО, ЩО ЗДАЄТЬСЯ, НІБИ МИ ЗАВЖДИ ЗНАЛИ ВСЕ ПРО ДАЛЕКІ КРАЇНИ Й ДИВОВИЖНІ КУЛЬТУРИ ІНШИХ НАРОДІВ.

впливу: показав нам, що затребуваний і за стінами кінотеатру, що він бажаний гість 
на стадіонах і в парках, у дитячих центрах і на базах відпочинку, на набережних біля 
моря і в центрі міста. І звичайно ж, на полицях великих супермаркетів і маленьких 
магазинчиків він також зайняв гідне місце. Він показав, що може бути таким різ-
ним: і основною стравою, і перекускою, і десертом; може бути маленьким, великим 
і дуже великим; солоним, солодким, гострим і навіть змішаним! Але такий запамо-
рочливий успіх за порівняно короткий час (а що таке 20 років для впровадження 
в національну гастрономічну культуру!?) важко завоювати самостійно, та ще й у 
чужій країні, де ніхто не знає, хто ти, як з тобою правильно поводитися, як тебе 
представити гостям, у якому одязі подати. Звичайно, наш іноземець був не один 
у своїй ході Україною. Його зустрів і допоміг добрий гостинний друг, який водив 
його за руку, знайомив з людьми й містами, влаштовував йому екскурсії, презен-
тації, знайшов «будинок» для постійного проживання. Цим українським другом 
для американця ПОПКОРНА стала компанія «Техніка Дніпро», яка й познайомила 
українців з таким тепер уже звичним снеком. Звичайно, у процесі знайомства ви-
никало багато запитань: як готувати попкорн, які ще інгредієнти потрібні, яка упа-
ковка йому підходить, чого він боїться, де взяти якісне устаткування для барного й 
промислового виробництва, хто обслуговуватиме це устаткування, як налагодити 
безперебійне виробництво й бути впевненим, що завтра сировина не закінчиться? 
На ці й багато інших запитань «Техніка Дніпро» ретельно шукала відповіді всі ці 

роки, вчилася для своїх клієнтів і разом з ними, знаходила партнерів на батьківщині 
попкорну в Америці та інших країнах для здобуття знань і досвіду. І сьогодні без 
перебільшення може сказати: ми знаємо про попкорн усе! 
За ті роки, що попкорн обживався в Україні, він, звичайно, не лише знайшов друзів 
і шанувальників, але й обріс деякими міфами, які компанія «Техніка Дніпро» пого-
дилася прокоментувати для нашого журналу.

Міф 1. Від попкорну товстішають
Товстішають від будь-якої їжі, якщо їдять її в надмірних кількостях! Так, зараз у 
нашій країні й у всьому світі дуже розвинений тренд правильного харчування й 
здорового способу життя. Різні вікові групи цікавляться, що й скільки можна з'їсти, 
щоб залишатися стрункими й здоровими. Попкорн традиційно відносять до снеків, 
які не дуже поважають шанувальники правильного харчування, і, незважаючи на те 
що індустрія снекової продукції давно орієнтується на здорові перекуски, стерео-
типи часто не дають розгледіти в попкорні той самий здоровий потенціал.

Попкорн є повноцінним цільнозерновим продуктом, що містить високоякісні вуг-
леводи – джерело енергії для організму. Водночас калорійність його становить усьо-
го 86 кілокалорій на 100 г без олії, за наявності рослинної олії або вершкового масла 
калорійність зростає до 367 калорій (маються на увазі солоні смаки). 100 г продукту 
– це великий стакан V85, тобто 3 літри!!! Тільки уявіть, яку велику порцію попкорну 
можна з'їсти й отримати всього 1/5 рекомендованого дієтологами середнього ден-
ного раціону 2000 ккал. Тому його можна використати в програмах зі зниження 
маси тіла як один з основних прийомів їжі або як повноцінну перекуску. Доречно 
зауважити, попкорн дуже ситний і водночас не псує апетит, оскільки швидко ева-
куйовується зі шлунка.

Міф 2. Попкорн шкідливий
Основна перевага попкорну у великому вмісті клітковини: майже 13 г на 100 г про-
дукту. Учені зійшлися в думці, що щоденне споживання клітковини зводить до мі-
німуму ризик захворювань певними видами раку шлунково-кишкового тракту й 
прямої кишки й служить профілактикою порушень сердечної діяльності, виводить 
шкідливий холестерин. У зв'язку з цим провідні фахівці США з онкології наполег-
ливо рекомендують споживати 20-35 г клітковини щодня.
В одній порції попкорну міститься 50 % денної норми клітковини. Тому недивно, 
що американські медики радять включати попкорн у щоденний раціон дорослим і 
дітям, рекламуючи цю продукцію в брошурах і буклетах різних медичних асоціацій 
Америки.

У зернах кукурудзи також містяться зародки, ендосперм і висівки. Ці речовини по-
трібні для нормального функціонування організму. Попкорн багатий таким мікро-
елементом, як калій (300 мг в 100 г), який зберігає енергію, покращує роботу серця 
й виводить токсини, а також зайву воду, чим допомагає позбавитися від набряків. 
До того ж калій сприяє збереженню кальцію в організмі, запобігаючи розвитку ос-
теопорозу. Продукт містить вітаміни групи В, які позитивно впливають на нервову 
систему, а також допомагають боротися з безсонням, тривожністю і дратівливістю. 
Токоферол, що входить до складу попкорну, сприяє омолоджуванню клітин, чим 
запобігає передчасному старінню, а також покращує стан шкіри й волосся. Уче-
ними доведено, що натуральний попкорн нормалізує рівень цукру в крові й навіть 
може стати профілактикою цукрового діабету. До того ж антиоксиданти, яких у 
100 г продукту більше, ніж у 100 г огірків або яблук, захищають і виводять вільні 
радикали, чим перешкоджають розвитку багатьох видів раку.
Звичайно ж, про користь можна говорити дуже багато, головне, не зіпсувати про-
дукт шкідливим інгредієнтом, таким як, наприклад, пальмова олія або суміші жи-
рів, що її містять. Компанія «Техніка Дніпро» постачає своїм клієнтам виключно 
корисну кокосову олію з бета-каротином для приготування попкорну. Тому спо-
живачам, які піклуються про своє здоров'я, рекомендуємо поцікавитися в кінотеатрі, 
на якій олії приготований їхній попкорн, хто імпортер цього продукту, попросити 
документ про якість або навіть упаковку (у нашому випадку це бляшане відро, що 

оберігає від сонячного світла), щоб переконатися, що вони купили попкорн на 100 % 
кокосовій олії (coconut OIL), а не на суміші жирів (coconut blend, coconut mix тощо).

Міф 3. Попкорн не можна їсти дітям
Виходячи з вищевикладених доведених фактів, ми з Вами вже розуміємо, що поп-
корн, приготований з якісною олією, для дитини не шкідливіший за кукурудзяну 
кашу або варену кукурудзу.

Але! Давайте уважно розглянемо інші інгредієнти, які можуть бути шкідливі для 
дітей. Звичайно ж, для дитячого організму шкідливі хімічні підсилювачі смаку, 
агресивні колоранти й ароматизатори. «Техніка Дніпро» завжди уважно ставиться 
до підбору асортименту смакових добавок як для своїх клієнтів – кінотеатрів, так і 
для продукції власного виробництва. Менеджери компанії піклуються про те, щоб 
кінотеатр міг запропонувати дитині вибір здорових смаків, таких як:
– простий солоний попкорн – використовується спеціальна американська дрібно-
дисперсна сіль, яка добре розчиняється в олії, не залишає крупинок і дозволяє при-
готувати смачний попкорн з низьким вмістом солі;
-карамельний або шоколадний попкорн, які не містять штучних колорантів, а су-
міш тростинного, кукурудзяного й бурякового цукрів створює на зернятку кукуру-
дзи легке хрустке карамелеве покриття без зайвих калорій;
– і звичайно ж, улюблений усіма карамелізований попкорн! Це вже десертні ла-
сощі, і якщо вже ви дозволяєте своїй дитині їсти солодощі, то нехай вони будуть 
корисними! Технологи компанії точно дотримуються американської рецептури в 
приготуванні, таким чином виходить десерт, що не містить жодного алергену: ані 
глютену, ані яєчного білка, ані молока, ані шкідливої пальмової олії, ані барвників!
Спробуйте відшукати такий десерт на полиці магазину, з цілісними зернами, 
багатий клітковиною й вітамінами й такий, що не містить жодного шкідливого 
інгредієнта!

Міф 4. Уся кукурудза містить ГМО
Звичайно ж, ГМО – це популярна страшилка! І загалом є чого боятися, адже вплив 
генної інженерії на людський організм до кінця не вивчений. Але у випадку з попкор-
ном від «Техніки Дніпро» можна впевнено відкинути страхи: усе американське зерно 
для виробництва попкорну, що імпортується нашою компанією, проходить декілька 
стадій контролю й має відповідні документи. Так, спочатку виробник зерна видає 
посвідчення про відсутність ГМО в посівному матеріалі, потім, після збору урожаю 
й формування товарних партій на експорт в Україну, кожна партія проходить дер-
жавний контроль компетентних органів і отримує сертифікат про відсутність ГМО. 
І вже після надходження в Україну зерно ще раз проходить фітоконтроль на предмет 
карантинних організмів, про що також видається державний сертифікат.

Ми можемо багато й довго говорити про переваги нашого «іноземця» – ПОПКОР-
НУ, що став уже таким своїм для кожного українця, адже ми щиро закохані в ньо-
го у будь-якому його втіленні. Ми, «Техніка Дніпро», дуже любимо свою роботу, 
нам подобається ділитися інформацією про свої продукти, їхні переваги як з на-
шими клієнтами – кінотеатрами й виробниками, так і з кінцевим споживачем. Ми 
зацікавлені в наданні об'єктивної інформації про властивості товарів, про тонко-
щі процесів виробництва, нюанси інгредієнтів. Наша сильна сторона – не просто 
можливість здійснити постачання устаткування й сировини для виробництва поп-
корну, але й надати знання, досвід і історію, щоб зробити вашу роботу максималь-
но зручною, прибутковою й результативною, а споживання попкорну зрозумілим 
і усвідомленим!

М.ДНІПРО

ТЕЛ. (056)788-38-81

        (056)794-31-63

WWW.POP-CORN.COM.UA

CI
NE

M
A 

 У
КР

АЇ
НА

  №
26

.2
01

9-
20

20
   

 



6564

І Н Т Е Р В ' ЮЧ А С  Р О З М О В И  П О З А  К І Н О

ПРИХОДЯЧИ ДО КІНОЗАЛИ, МИ СТАЄМО СВІДКАМИ НЕ ЛИШЕ ЗАХОПЛЮЮЧИХ СЮЖЕТІВ ТА АКТОРСЬКОЇ ГРИ: НАС ОХОПЛЮЄ ГОЛОС, 
ЯКИЙ ЗРОЗУМІЛОЮ МОВОЮ ПЕРЕНОСИТЬ В АТМОСФЕРУ КІНОДІЙСТВА. БРЕД ПІТТ, ДЖОРДЖ КЛУНІ АБО МЕРІЛ СТРІП ГОВОРЯТЬ 
ГОЛОСАМИ УКРАЇНСЬКИХ АКТОРІВ І АКТОРОК, ЯКІ ТРАДИЦІЙНО ЗАЛИШАЛИСЯ ПОЗА КАДРОМ. «НАРОДНА ПРЕМІЯ ЗА НАЙКРАЩИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ ДУБЛЯЖ», ЯКУ ЗАСНУВАЛА МЕРЕЖА КІНОТЕАТРІВ «СІНЕМА СІТІ», ПОКЛИКАНА ВИВЕСТИ УКРАЇНСЬКИХ МАЙСТРІВ 
ГОЛОСУ З ТІНІ. ПРО ТЕ, ЯК З’ЯВИЛАСЬ ІДЕЯ ПРЕМІЇ, ЯК НА НЕЇ ВІДРЕАГУВАЛИ ВІДВІДУВАЧІ КІНОТЕАТРІВ ТА САМІ АКТОРИ, ЩО 
ЗАПЛАНУВАЛИ ОРГАНІЗАТОРИ НА НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС ТА ПОДАЛЬШУ ПЕРСПЕКТИВУ, VGL CINEMA ПОСПІЛКУВАВСЯ З МАРКЕТИНГ-
ДИРЕКТОРКОЮ МЕРЕЖІ «СІНЕМА СІТІ» ОЛЕНОЮ НІЦКО.

– Тема голосу мене цікавить дуже давно. Я навіть помітила, що актори, які дублюють 
голлівудських персонажів, схожі на них зовні. Наприклад, Хлою озвучує Олеся Жура-
ковська, така ж розкішна й поважна...  Але широкі глядацькі кола дуже мало знають 
про людей, які дарують свої голоси улюбленим акторам та персонажам. Це неспра-
ведливо, адже їхня майстерність на дуже високому рівні: глядачі вже не сприймають 
російські переклади, віддаючи перевагу українській озвучці. Саме майстри дубляжу 
забезпечили безболісний  перехід кінотеатрів на українську мову. Це справжні вітчиз-
няні зірки, які допомагають голлівудським знаменитостям завойовувати наші серця. 

– І ви вирішили цю несправедливість з невизнанням виправити.
– Коли в нас у команді виникла ідея зробити премію за найкращий український ду-
бляж, нас повністю підтримала директорка мережі Любов Лісовська: «Думайте, як 
зробити, пропонуйте, рахуйте, готуйте бюджет». Погодьтеся, далеко не завжди вашу 
ідею підхоплює керівництво, але тут було одноголосне рішення – робимо!
Ми дійшли згоди, що треба популяризувати акторів дубляжу, але не одразу вигада-
ли, як саме це робити. Спочатку, влаштовуючи прем’єрні презентації в «Сінема Сіті», 
стали зазначати в сценарії для ведучого імена тих, хто озвучує ролі, почали розсилати 
їм запрошення на презентації. Але потрібно було щось більше, ніж звичайне запро-
шення, адже не всі прем’єри відбуваються в «Сінема Сіті», не всі актори мають змогу 
прийти до кінотеатру, у них різний вік та ступінь активності. Тож виникла ідея неза-
лежного глядацького оцінювання. Свідомо не хотіли робити його за допомогою соц-
мереж або голосування на сайті, щоб не було ризику накручування голосів, хотілося 
зробити оригінальний та живий фан.

– І яким чином ви обрали той формат, який існує сьогодні?
– Якось я гортала проспект, який не стосувався ні кіно, ні реклами, і побачила там 
картинку з тубусами, наповненими жовтими кульками. І зрозуміла, як ми зробимо 
голосування і яким буде наш стенд: у прозорі тубуси люди, які виходять із сеансу, 
сиплють попкорн за фаворита. Вони віддають улюбленому голосу щось своє, мате-
ріальне – це вагоміше, ніж просто абстрактний лайк. Лісовська мою ідею підтрима-
ла, і в березні такий стенд з’явився в нашому київському кінотеатрі. Він складаєть-
ся із семи тубусів, на яких написано «Народна премія за найкращий український 
дубляж»: щотижня, з прем’єрою того чи іншого фільму, там з’являються нові імена 
акторів – фото його та героя, якому він подарував свій голос, а також інформація: 
коротка біографія, де навчався, де працював, що дублював. Голосування триває тиж-
день, і в середу о 22.00 ми фотографуємо стенди: хто топовий за попкорном, той і 
переможець. Таким чином, ми досягаємо головного завдання — популяризації укра-
їнських дубляжників. Я бачу зацікавленість глядачів: біля стендів фотографуються, 
вивчають, що там написано. Інформація про наших зірок поступово йде в маси. 

– А як це впливає на самих акторів дубляжу?
– По-перше, для них приємно, що їхню роботу оцінили. До цього нічого подібного не 
влаштовували, про них не розповідали, навіть у титрах не зазначали імена. 
Від старту премії в нас номінувалося вже понад 100 людей. Є лідери голосування:  
Павло Скороходько був переможцем 7 разів, 4 рази лідером ставала Юлія Перенчук 
та тричі Андрій Твердак. 
Про дубляж стали частіше згадувати в медіа. До мене зараз часто звертаються журна-
лісти порадити когось для участі в програмах на цю тему. Мені радісно, що я багато 
кого можу порекомендувати, і вже бачу й чую наших номінантів у ефірах. 
Думаю, що на акторську кар’єру зростання відомості теж впливає: продюсери частіше 
звертають увагу на тих, хто засвітився в медіа.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ:ГОЛОС ЗА КАДРОМ:ЯК «СІНЕМА СІТІ» ПОПУЛЯРИЗУЄЯК «СІНЕМА СІТІ» ПОПУЛЯРИЗУЄ
АКТОРІВ ДУБЛЯЖУАКТОРІВ ДУБЛЯЖУ

ОЛЕНА НІЦКО
МАРКЕТИНГ-ДИРЕКТОРКА

МЕРЕЖІ «СІНЕМА СІТІ»

А ще нам часто пишуть ті, хто хоче спробувати себе в дубляжі, запитуючи, кому надісла-
ти резюме, де записати голос тощо. Отже, дубляж усе частіше на вустах (сміється).

– Хто в нас найчастіше займається озвучуванням? Як підбирають акторів дубляжу?
– Серед них багато професійних акторів, які працюють у театрах, є кіноактори, але є і 
ті, хто не має спеціальної акторської освіти: наприклад, перекладачі з цікавим тембром 
голосу, диктори з ТБ, радіоведучі. Діджей Паша – не актор, але чудово дублює анімацію.
Слід пам’ятати, що це складна й дуже відповідальна робота. От наскільки Андрій Твер-
дак справився з Джокером та зміг підтримати Хоакіна Фенікса в його геніальній ролі? 
Важливо не зіпсувати, а іноді й покращити акторську роботу, дотягнути драму до мак-
симально високого рівня або сміятися так, щоб усіх заразити... 
Дубляжна кухня взагалі дуже непроста. З виробником фільму узгоджується перекла-
дач, сам переклад, жарти. До речі, нам дозволили локальні акценти та гумор, і це дуже 
добре сприймають глядачі. Кандидатури для озвучування підбирають студії дубляжу, 
а остаточно затверджують ті, хто замовляє дубляж, – голлівудські студії і незалежні 
виробники. Існують амплуа: драматичні, герої-коханці, молоді дівчата, легковажні 
або, навпаки, сталеві дами... За деякими голосами закріплені певні актори або герої. 
Наприклад, Андрій Твердак – фірмовий голос Бреда Пітта та Метта Деймона, Сандра 
Буллок та Камерон Діаз – це Катерина Сергеєва, голосом Олени Узлюк говорять Сальма 
Хаєк і Хелена Бонем Картер. Юрій Кудрявцев – це голос Міккі Мауса в Україні. Віола 
Девіс – чорношкіра актриса з низьким голосом – це Оля Радчук (а ще вона дублювала 
улюблену багатьма глядачами Ксену в серіалі «Ксена – принцеса-воїн»). Отже, все дуже 
серйозно: актор, його голос, проби, затвердження на найвищому рівні. Це все дуже 
велика праця, яка залишається поза увагою глядачів. 

– Яке майбутнє у вашої премії?
– Продовжувати. Плануємо розширити географію нашої премії і встановити стенди в 
інших кінотеатрах мережі. Щоб українські зірки ставали ближчими й про них дізнава-
лися більше в різних містах.
У найближчих планах – відзначити в березні рік існування премії. Зробити велику 
зустріч у великій залі, вивести на одну сцену акторів, режисерів дубляжу, керівників 
студій, щоб вони всі отримали свою хвилину слави. Запросити глядачів на власні очі 
побачити наших Бредів Піттів, Томів Крузів і Джоні Деппів, впевнитись, що наші акто-
ри не гірші, а може, ще й крутіші голлівудських. 
Спеціально для цієї зустрічі плануємо зняти невеликий документальний фільм. Залу-
чити різні студії – усі вони на це заслуговують, бо багато зробили для популяризації 
української мови. Ми пройшли той етап, коли був російський дубляж, коли україн-
ський тільки формувався, не вистачало якісних перекладів, не було достатньої актор-
ської бази. Зараз український дубляж досяг дуже високого рівня: у нас якісний звук, 
чудовий переклад, надзвичайна акторська майстерність.  
Я взагалі вважаю, що саме вдалий український дубляж став передвісником бурхливого 
розвитку українського кінематографа в цілому та цікавості до нього глядачів. Люди 
звикли дивитися фільми українською, їм це сподобалось, і популярність власне україн-
ського кіно – логічний наступний крок. 

Найпопулярніший голос дубляжу за 9 місяців існування премії –  Павло 
Скороходько. Його голосом говорить Джеймс Мак-Евой, Тімоті Шала-
ме, Джошуа Кітон, а також Губка Боб в однойменному мультсеріалі. CI
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МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙМІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ТВЕРДОТІЛЬНІ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА (SOLID STATE LIGHT SOURCE, SSL), АБО ЛАЗЕРИ, 
СТАЛИ СТАНДАРТОМ У ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТОРІВ. ЗА ПРОГНОЗАМИ СПЕЦІАЛІСТІВ, 
ДО КІНЦЯ 2020 РОКУ МАЙЖЕ В 70 % УСІХ БЕЗ ВИНЯТКУ ПРОЄКТОРІВ НА РИНКУ 
БУДУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ЛАЗЕРНІ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА. І ЯКЩО В ГАЛУЗЯХ  
ОСВІТИ, БІЗНЕСУ, ПРОФЕСІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЦЯ ТЕНДЕНЦІЯ ЗАГАЛОМ 
ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ, ТО В КІНОБІЗНЕСІ ВЛАСНИКИ КІНОТЕАТРІВ ПЕРЕВАЖНО 
ЗВОЛІКАЮТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ. ОДНІЄЮ З ПРИЧИН ТАКИХ 
ВАГАНЬ ВВАЖАЮТЬСЯ ПОШИРЕНІ МІФИ ЩОДО ЛАЗЕРІВ, А ОТЖЕ, НАСТАВ ЧАС 
РОЗВІНЧАТИ ДЕЯКІ З НИХ!

П О  Т О Й  Б І К  Е К РА Н А

Міф 1. Лазер – це сира технологія, яку ще рано 
пропонувати покупцеві 
Це не так. Проєктори з яскравістю вище 5000 люменів уже сьогодні екс-
плуатуються більше ніж п'ять років і є чудовою альтернативою будь-якому 
ламповому проєктору на ринку. При цьому загальна економія в експлуа- 
тації становить приблизно 36 %  порівняно з аналогічними ламповими 
продуктами.

Міф 3. Лазер може обслуговуватися тільки фахівцями, чека-
ти на яких доводиться досить довго
Це могло б бути правдою на початку розвитку технології, але сьогодні 
установка й обслуговування стали набагато простішими й фахівці не по-
трібні в процесі експлуатації. Проєктор практично не потребує технічного 
обслуговування.

Міф 4. Лазер має вузьке застосування
Це не так. Власники, які прагнуть до якісного показу контенту з макси-
мальною яскравістю з довгостроковою перспективою, крім  кіно, можуть 
застосовувати проєктори для оренди, театральних постановок, в освітніх 
аудиторіях, на корпоративних заходах тощо.

Міф 5. Занадто нова технологія для критично важливих 
кінопоказів
Кінотеатр, який використовує лазерні проєктори, інвестує у високонадій-
ні технології. Вони набагато надійніші за лампові, оскільки лампу потріб-
но періодично обслуговувати, що вимагає часу й стеження за приладом. 
Лазер давно вже довів свою цінність в усіх видах промисловості.

Міф 6. Коли настане час міняти лазерне джерело – ціна буде 
захмарною
Це не так. Вартість джерела з кожним роком знижується, при цьому така 
заміна знадобиться кінотеатру не раніше ніж за п'ять років звичайної екс-
плуатації. Якщо додати вартість ламп, фільтрів, відбивача, електроенер-
гії, зарплату фахівця й незаплановані простої при заміні вищевказаних 
пристроїв, плюс вибухи й браковані ксенонові лампи, то в підсумку лазер 
виявиться на третину дешевшим за ламповий проєктор. У лазерних про-
єкторів практично немає часу простою.

Міф 2. Лазер не готовий до повсякденної роботи в кінотеатрі 
й ламається
Лазерні технології фактично перебувають у третьому поколінні, давно 
покинули лабораторії й використовуються в різних галузях. Сьогодні ла-
зер – це звичайна та проста технологія, яка забезпечує вам повернення 
інвестицій.

NEC – світовий лідер інновацій у кіноіндустрії. Саме 
цей виробник на початку 2014 року представив одразу 
два лазерних проєктори, які стали початком еволюції у 
відтворенні кіноконтенту. NEC NC-1100L – перший у світі 
лазерно-фосфорний проєктор*, NEC NC-1040L – перший у 
світі RGB проєктор*

NEC NC-1700L – перший у світі проєктор*, який використовує 
поєднання випромінювачів  Blue Red Blue, так звані RB 
проєктори. До речі, перший такий проєктор в Україні 
встановлений у кінотеатрі «Стрічка Кіно» (м. Коломия) у 
2017 р. 

NEC NC-3541L – найяскравіший 
у світі 4К лазерний RB 
проєктор*. В Україні таку 
модель проєктора інстальовано 
в кінотеатрі «Лейпціг»  
(м. Київ) у 2018 р. За час 
користування кінотеатр 
заощадив на лампах та 
електроспоживанні майже 
10 000 євро**

З питань придбання цифрових кінопроєкторів NEC в Україні звертайтеся 
до офіційного представника:

* Мається на увазі перший у світі проєктор, який було сертифіковано DCI асоціацією.DCI - 
Digital Cinema Initiatives – організація, яка була створена в березні 2002 року. До неї 
увійшли такі відомі компанії, як Disney, Fox, Paramount, Sony Pictures Entertainment, 
Universal та Warner Bros. Studios. Основним завданням організації є розробка та 
впровадження стандартів, що визначають технічні характеристики цифрової продукції з метою 
забезпечити однаково високий рівень надійності та продуктивності, а також контроль якості.

** Порівняно з аналогічним за характеристиками проєктором на ксеноновій лампі.

АНДРІЙ НІКІФОРОВ

17, ЛЬВА ТОЛСТОГО

65020, ОДЕСА, УКРАЇНА

NIKIFOROV@REALMUSIC.UA

WWW.REALMUSIC.UA

WWW.REALKINO.COM.UA

TEЛ. +380 482 347382

МОБ. +380 67 4011937

NEC NC-2402МL – перший у світі модульний RB проєктор*.
Інноваційне рішення з використання лазерного джерела 
світла у вигляді модуля, який 
легко може бути замінений 
навіть некваліфікованим 
персоналом, та три 
різних за потужністю 
модулі (24500 Lm, 
20000 Lm та 18000 Lm) 
дозволять великим мережам 
гнучкіше комплектувати 
зали кінотеатрів, 
використовуючи по суті 
одну модель проєктора під 
різні розміри екранів

NEC NC-1040L

NEC NC-1100L

CI
NE

M
A 

 У
КР

АЇ
НА

  №
26

.2
01

9-
20

20
   

 



6968

С І Н Е М АТ Е К А С І Н Е М АТ Е К А

ТРИ ДНІ ФАНТАСТИЧНОГО 
РОЗМАЇТТЯ СУЧАСНОГО 
МИСТЕЦТВА: ВИСТАВИ, ВЕРНІСАЖІ, 
ПЕРФОМЕНСИ, НОВА ОПЕРА, 
МУЗИКА OPEN AIR, ЛЕКЦІЇ 
ТА ЛАЙФОВЕ СПІЛКУВАННЯ 
З МИТЦЯМИ... НАЙЗНАНІШИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ГОГОЛЬFEST ВІДБУВСЯ 
В ДНІПРІ З 27 ПО 29 ВЕРЕСНЯ.
ВПЕРШЕ ФЕСТИВАЛЬНА ПРОГРАМА 
МІСТИЛА ВІДДІЛЕННЯ СУЧАСНОГО 
УКРАЇНСЬКОГО КІНО «СІНЕМАТЕКА 
ВІД VGL CINEMA». ОСОБЛИВІСТЬ 
ФОРМАТУ ПЕРЕДБАЧАЛА 
ЕКСКЛЮЗИВНІСТЬ ПОКАЗІВ, 
АДЖЕ СВОЇ РОБОТИ ГЛЯДАЧАМ 
ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО 
ТВОРЦІ СТРІЧОК – РЕЖИСЕРИ, 
ПРОДЮСЕРИ, ЧЛЕНИ ЗНІМАЛЬНИХ 
ГРУП. 

Захід відбувався на основній локації фес-
тивалю – на території телецентру «Суспіль-
ного ТБ» у приміщенні продакшн-студії 
Contrabass. Організатори потурбувалися 
про створення невимушеної атмосфери 
для глядачів та запрошених кіномитців: 
на гостей програми чекало легке віно від 
партнера заходу «Вина світу», колоритна 
фотозона та можливість неформального 
спілкування. 

«СІНЕМАТЕКА ВІД VGL CINEMA»:«СІНЕМАТЕКА ВІД VGL CINEMA»:
КІНОРОДЗИНКА НА DNIPRO ГОГОЛЬFESTКІНОРОДЗИНКА НА DNIPRO ГОГОЛЬFEST

Програму «Сінематека від VGL cinema» відкрив нічний 
показ стрічки молодої режисерки Марисі Нікітюк 
«Коли падають дерева». У 2018 році фільм уже завоював 
прихильність глядачів на «Берлінале» та Одеському 
міжнародному кінофестивалі. Цього року її представили 
гостям DniPRO ГогольFest.

«Розділові наживо» представили режисер Вадим Ільков, продюсерка Дар’я 
Бассель та оператор Олександр Течинський. Творці стрічки відкрили завісу 
задумів, що втілилися на екрані в кінопоезію.
«Тато – мамин брат» та «Можливо, я повернусь» – більш звичні за формою для 
глядача, але абсолютно різні за підходом у створенні. Перша стрічка – пронизлива 
історія маленької дівчинки, долею якої через хворобу матері опікується дядько. У 
фільмі використано складний прийом «звичної камери», коли режисер-оператор 
перебуває поруч з героями настільки довго, що його присутність перестають 
помічати і він стає «оком», яким ми бачимо історію без ретуші та прикрас.

«Можливо, я повернусь» компілює низку інтерв'ю з героями-українцями, 
які залишили країну в пошуках кращого життя за кордоном.   Ця стрічка 
– дебютна робота дніпрянина Валерія Гриценка. Досвід роботи в 
журналістиці допоміг автору розкрити болючу соціальну тему через 
пронизливі історії реального життя. Монтаж, звуковий ряд, драматургія 
розповіді, що не потребує закадрових пояснень, вивели картину за межі 
репортажу. Глядачі були щиро зворушені,  тож дебют виявився вдалим.

Другий фестивальний день присвятили докумен-
тальному кіно: відбулися покази-презентації трьох 
стрічок – «Розділові наживо» та «Тато – мамин брат» 
режисера Вадима Ількова і «Можливо, я повернусь» 
дніпровського режисера Валерія Гриценка.
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Ч А С  Р О З М О В И  П О З А  К І Н О

Черговий шановний та 
цікавий гість «Сінематека 
від VGL cinema» продюсер 
Михайло Кукса представив 
короткометражку в жанрі   
містичного трилера 
«Kingdoоm». Режисером 
кінокартини є дніпрянин 
Олег Стахурський, а головну 
роль у стрічці виконав 
відомий актор Олексій 
Горбунов.  Динамічний сюжет у гранжевих локаціях з якісними 
спецефектами та постпродакшеном – це свого роду візитівка 
можливостей студії. Але короткометражка неабияк зацікавила 
глядачів. За перші тижні присутності у youtube стрічка набрала 
понад 200 тисяч переглядів. У програмі «Сінематека від VGL 
cinema» її вперше можна було побачити off-line.

Наостанок  на відвідувачів програми  чекав «десерт» – 
перегляд українського істерну «Дике поле» та лайфове 
спілкування з режисером Ярославом Лодигіним. 
До Дніпра він приїхав денним потягом, щоб особисто  
представити стрічку шанувальникам кіно.
Для пана Ярослава «Дике поле» є дебютом у повному ме-
трі. Особливо приємним, за словами режисера, став той 
факт, що над створенням   кінокартини погодилася пра-
цювати команда, що зазвичай уникає співпраці з новачка-
ми. Також режисер розповів, що 
епізодичну роль у фільмі зігрів 
Сергій Жадан. На екрані його при-
сутність обмежується часом 13 се-
кунд та однією реплікою. «Однак 
це прорив, бо в інших кінороботах 
Сергій з’являвся не більше ніж на 6 
секунд», – сказав Ярослав Лодигін.
Гості ГогольFest віддали належне й 
самій кінокартині, і відвертості та 
безпосередності автора.

На третій фестивальний день особливо очікували прихильники української анімації та фантастики.  І осін-
ній дощ не став перешкодою. Відвідувачі просувалися між павільйонами, обираючи цікаві для себе події.

Перший ексклюзивний показ мультфільму «Кохання» у програмі «Сінематека від VGL cinema» викликав 
справжній ажіотаж. Навіть режисер анімації  Микита Лиськов відмовився від стільця на користь глядачів 
і  презентував стрічку стоячи. Його іронічна та водночас зворушлива анімація заслужено отримала теплу та 
бурхливу реакцію глядачів. У гротескно змальованих персонажах та «локаціях» гості впізнавали цілком реальні 
картини рідного Дніпра. Адже саме на вулицях рідного міста художник знаходив натхнення на створення 
стрічки. До речі, «Кохання» високо оцінили глядачі найпрестижнішого анімаційного фестивалю в Аннесі.
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Ч А С  Р О З М О В И  П О З А  К І Н ОЧ А С  Р О З М О В И  П О З А  К І Н О

SOUL ELECTRIFIED:SOUL ELECTRIFIED:

«ЕЛЕКТРИЧНА СТИХІЯ»«ЕЛЕКТРИЧНА СТИХІЯ»
СЬОГОДНІ МИ ПОЗНАЙОМИМОСЯ З ПЕРШИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ АВТОМОБІЛЕМ PORSCHE – TAYCAN. ТАК-ТАК, САМЕ З ТИМ, ЯКИЙ НЕЩОДАВНО СТАВ ГЕРОЄМ 

АНІМАЦІЙНОГО ФІЛЬМУ «PLAYMOBIL ФІЛЬМ: ЧЕРЕЗ ВСЕСВІТИ» ГОЛЛІВУДСЬКОГО РЕЖИСЕРА ЛІНО ДІСАЛЬВО, ДЕ PORSCHE TAYCAN БУЛА ВІДВЕДЕНА 
РОЛЬ АВТОМОБІЛЯ СЕКРЕТНОГО АГЕНТА РЕКСА ДАШЕРА (REX DASHER), ЯКОГО ОЗВУЧУЄ АКТОР ДЕНІЕЛ РЕДКЛІФФ, ВІДОМИЙ ЗА РОЛЛЮ ГАРРІ ПОТТЕРА. 

ВРАЖЕННЯМИ ПРО ІННОВАЦІЙНИЙ ЕЛЕКТРОСПОРТКАР PORSCHE ПІСЛЯ ВІДВІДУВАННЯ ТРЕНІНГУ PORSCHE TAYCAN НА ПАЛЬМА-ДЕ-МАЙОРЦІ З VGL CINEMA 
ПОДІЛИВСЯ КОНСУЛЬТАНТ ВІДДІЛУ ПРОДАЖІВ АВТОСАЛОНУ «ПОРШЕ ЦЕНТР ДНІПРО» ВОЛОДИМИР ДЯТЛОВСЬКИЙ.

Ще кілька днів тому для мене подібне словосполучення не означало абсолютно ні-
чого. А якщо бути зовсім чесним, то до цього часу я розглядав електричні автомобі-
лі як дуже далеку перспективу, особливо коли мова йде про справжній спортивний 
автомобіль. Але через декілька днів мої переконання були розбиті на найдрібніші 
електрони.
А розпочалося все з того, що, приземлившись в аеропорту Пальма-де-Майорки 
й переглядаючи на смартфоні стрічку новин, з цікавістю виявляю, що наступний 
тиждень знайомства з першим електричним автомобілем марки Porsche – Taycan 
триватиме одночасно із самітом ООН з питань зміни клімату й зменшення викидів 
CO2. Збіг? Виявилось, що це був тільки перший натяк. А далі...
Тихі іспанські села, серпантини, від яких затамовуєш подих, блакитні бухти й над-
звичайно чисті пляжі Пальма-де-Майорки – такий насичений і різноманітний 

маршрут для знайомства з новинкою було обрано зовсім не випадково. Усе для того, 
щоб відчути повну багатогранність характеристик і філософію чистоти Taycan.
Táycan – саме на перший склад треба робити наголос, вимовляючи назву нового 
флагмана Porsche з електричним серцем. Знайомство з ним відбувалося досить 
яскраво й динамічно. Я намагався відчути Taycan насамперед очима людини, гото-
вої купити й експлуатувати новий продукт, а потім уже як частинка компанії.
Якщо говорити про технічні дані, то в деталях новинка має такі характеристики:
- Силова установка видає 560 кВт потужності. Це два синхронні електродвигуни зі 
збудженням від постійних магнітів, встановлених на передній і задній осях відпо-
відно. Варто сказати, що двигуни є власною розробкою компанії Porsche.
- Постійний і розумний повний привод відповідає за реалізацію лавини потужнос-
ті, яка передається на всі 4 колеса і є частиною системи Porsche Stability Management.

- 800-вольтна батарея має ємність 93,4 кВт/год і забезпечує для Taycan запас ходу 
приблизно 450 км за найновішим циклом WLTP. Забігаючи наперед, скажу, що це 
цілком досяжна цифра в обачливого водія. Також батарея здатна заряджатися від 
High Performance Charging до 80 % за 15 хвилин. 
– Оснащений двоконтурною системою охолодження й обігріву, що підтримує тем-
пературу в найбільш ефективному режимі від 15 до 35 оС.
– Адаптивна пневматична підвіска має 3 камери в кожному пневмобалоні, частково 
узята від седана Panamera, але має власні налаштування. У арсеналі шасі з'явилися 
й нові амортизатори PASM з трьома режимами жорсткості. Основна відмінність 
нових амортизаторів – це можливість автоматично підлаштовуватися під якість 
дорожнього полотна за рахунок дуже швидкого сканування поверхні, по якій від-
бувається рух, а не на основі відеокамер (як у конкурентів), які не здатні достовірно 
визначити якість полотна починаючи з 50 км/год.
- Трансмісія Taycan має у своєму розпорядженні двоступеневу коробку передач. Це 
дійсно так, ми бачимо перший електричний автомобіль в індустрії, який оснащений 
коробкою передач. Це була технічна необхідність, яка дозволяє, з одного боку, бага-
торазово використовувати функцію Launch Control і дасть можливість штампувати 
цифри розгону з показником 2,8 секунди впродовж тривалого часу, а з іншого – ско-
ротити витрати електроенергії в разі далеких пробігів.
- Структура кузова побудована навколо силової клітини батареї. Саме там по пери-
метру розташована найбільш жорстка рама. На неї вже «посаджений» полегшений 
кузов з власним каркасом безпеки для водія і пасажирів. Важливою особливістю є 
те, що кузов і високовольтна батарея повністю ізольовані один від одного.
- Аеродинаміка. Тільки уявіть собі, що в електромобілі на її частку може припада-
ти до 28 % втрат енергії. Тут інженери Porsche блискуче впоралися з поставленим 
завданням. Висувні ручки, аеродинамічні й полегшені колісні диски, регульований 
дорожній просвіт, у режимі Range седан присідає на 22 мм відносно базових 130 мм 
заради обтічності. Усі ці рішення дозволили на виході отримати найменший в істо-
рії Porsche коефіцієнт аеродинамічного опору Cx - 0.22, а контури повітропроводів 
тепер проходять через усю кузовну частину.
Задній спойлер більше не має ручного регулювання й повністю керований у авто-
матичному режимі.
- Рекуперація. Потужність рекуперативного гальмування може досягати 265 кВт! 
Ви взагалі уявляєте собі цю цифру?! Ефективність цього гальмування може ста-
новити 90 %. Тобто в гальмуванні практично не бере участь механічна гальмівна 
система. Налагоджена вона  бездоганно й пропонує на вибір поки що 2 типи галь-
мівних механізмів, а саме: гальмівні диски, покриті сумішшю з карбід-вольфрама з 
нерухомими супортами на 10 поршнів, або керамічну гальмівну систему, так само 
10-поршневу. Можу сказати, що перша мені сподобалася більше, хоча жодна з них 
не викликає істотних нарікань. Педаль інформативна й дозволяє точно дозувати 
гальмівне зусилля.
- Дизайн. Це ще одна з граней Taycan, яка нікого не залишить байдужим. У дизайні 
відразу впізнається ДНК Porsche… Крила, розміщені вище за лінію капота, низька 
лінія даху, а у вигині задніх крил і зовсім проглядається незмінний образ 911-го.
- Інтер'єр. Це слово не підходить для Taycan. Краще я розповім вам про його 
внутрішній світ. Високотехнологічний мінімалізм панує над інтер'єром Taycan, 

включаючи різко зігнуту панель приладів і два центральні сенсорні екрани. 
Саме на них зосереджено керування кліматичною установкою, музикою, нала-
штуваннями режимів трансмісії і їздових характеристик. Хочу окремо наголо-
сити на прекрасній ергономіці й швидкості реакцій робочих дисплеїв.
Центральний щиток приладів тепер повністю цифровий, але традиційно розді-
лений на 5 колодязів, куди виведено всі важливі деталі поїздки. Як опцію для 
пасажира буде запропоновано додатковий екран, розташований в торпеді, на 
який можна продублювати показники швидкості або користуватися мультиме-
діа. Посадка в автомобіль, як і деталі інтер'єру, усе ж ближчі до моделі 911, ніж 
до Panamera.
Про безліч варіантів оздоблення, видів шкіри, дерева можна говорити дов-
го, але запевняю, що Taycan готовий працювати з новою аудиторією клієнтів, 
які хочуть бачити інтер'єр з екологічних матеріалів. Також завдяки Porsche 
Exclusive Manufactur ваші побажання стосовно індивідуалізації будуть викона-
ні повною мірою.
Далі мова піде про найцікавіше. Про рух Taycan. Тепер для того, щоб розбудити 
його електричне серце, досить натиснути клавішу запуску живлення, традиційно 
зліва від водія. Або ж сісти в авто й відразу перевести вертикально розміщений 
селектор у режим Drive. Проїхавши в Taycan перші декілька кілометрів, розумію, 
що саме тиша – це той новий досвід, який я переживаю, сидячи за кермом. Адже 
всі Porsche, до яких я звик, завжди спілкуються зі своїми водіями за допомогою 
вібрації в педалях, на сидінні й кермі, створюючи те найважливіше відчуття – так 
званий Soulful Driving.
У Taycan я почуваю себе трохи відстороненим і, можливо, навіть спокійнішим, зов-
сім забуваючи, що сиджу в автомобілі потужністю 760 к.с. Напевно, такий компро-
міс для водіння найбільш передового автомобіля у світі.
У цілому можу сказати, що в русі багатоликість Taycan вражає. Це Porsche , на яко-
му можна їхати повільно й тихо, доки на горизонті не замайорять прапори спор-
тивного трека, де ви отримаєте справді розлюченого звіра. І запевняю, що вестибу-
лярний апарат відмовить раніше, ніж закінчиться енергія в батареях Taycan.
Під час заїздів по треку через декілька кругів я раптом помітив, що тримаю кермо 
однією рукою, розташувавши лікоть на віконній лінії. Це при тому, що автомобіль 
місцями йде у керованому заносі. Характер реактивного зусилля на кермі дозволяє 
відчувати Taycan інтуїтивно! Мінімум синтетики, максимум точності! Я не відчу-
ваю жодної боротьби з автомобілем, а на додаток немає необхідності домовлятися 
з її величністю масою, а це 2300 кг без корисного навантаження. Інженерія Porsche, 
як завжди, працює усупереч законам фізики!
Звичайно, Porsche Taycan не вчинив глобальну революцію в сегменті, а деякі на-
віть скажуть, що Tesla вже давно завоювала ринок. Із цього приводу є дуже хоро-
ша фраза: Amat Victoria Curam (з лат. «перемога любить підготовку»). І інженери 
Porsche добре це знають, адже батько цієї марки роз'їжджав вулицями Відня на 
повністю електричному автомобілі ще в далекому 1900 році.
І на закінчення хочу підкреслити, що Taycan у будь-якому разі став ще одним дуже 
яскравим передвісником нової ери. Йому вдалося вчинити переворот моєї свідо-
мості. SOUL ELECTRIFIED, електричний спорткар зі справжньою душею, істинний 
Porsche майбутнього.
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