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ЗАЗВИЧАЙ ПІСЛЯ ТЕПЛОГО ЛІТНЬОГО ВІДПОЧИНКУ НЕ ЗОВСІМ ЛЕГКО ЗАНУРЮВАТИСЯ В ОСІННЮ ПРОХОЛОДУ. АЛЕ ОСІНЬ ТЕЖ МОЖЕ БУТИ РІЗНОЮ: ЛАГІДНОЮ
ЯСКРАВО-ЖОВТОЮ, У ЯКІЙ НЕ ОБІЙТИСЯ БЕЗ НІЖНИХ ПОЧУТТІВ, А МОЖЛИВО, З НАМАГАННЯМИ СВОБОДИ Й ТВОРЧОСТІ, СПРОВОКОВАНИМИ ПОДИХОМ
ПУРПУРОВОГО ТУМАНУ. А ЩЕ З ПРИСМАКОМ ЛЕГЕНДАРНОГО КОКТЕЙЛЮ MOSCOW MULE, ПОДАНОГО ОБОВ’ЯЗКОВО У МІДНІЙ КРУЖЦІ, – П’ЯНКОГО ТА ДЕЩО
НЕБЕЗПЕЧНОГО. ОБИРАЙТЕ СВОЮ ОСІНЬ З НОВОЮ КОЛЕКЦІЄЮ НІШЕВИХ АРОМАТІВ!

АРОМАТ MOSCOW MULE
ВІД JULIETTE HAS A GUN

Коктейль Moscow Mule користувався величезним успіхом у Голлівуді, а незабаром і на західному узбережжі.
За голлівудською версією, хазяїн Cock'n'Bull не робив імбирне пиво, а просто закупив десь ящик на пробу,
але зрозумів, що ніхто його не замовляє. А тут ще й Джон Мартін дав йому в навантаження до якогось іншого
спиртного пару ящиків горілки Smirnoff. І він вирішив поекспериментувати, а в цей момент до бару зайшов
знаменитий голлівудський актор, який спробував новий коктейль і одразу став його прихильником. Ноти нового
аромату Moscow Mule від Juliette Has a Gun передають запах і смак легендарного напою, складений з горілки,
імбиру й соку лайма. Це п’янка композиція, небезпечна й незабутня.
Основні ноти: імбир, лайм, бергамот, зелений букет, яблуко, амброві сухі ноти, дерево.

АРОМАТ SCHERZO
ВІД MILLER HARRIS

АРОМАТ 34 BOULEVARD SAINT GERMAIN
EAU DE PARFUM ВІД DIPTYQUE

Пристрасть без єдиного слова, без визнань, без клятв, без обіцянок. Фільм «Піаніно»
змусить посміхнутися разом з Адою, коли її руки плавно рухаються по білосніжних клавішах,
пристрасно покохати й відчути страшний укол у серці. Коли дивишся цей фільм, мимоволі
хочеться заплющити очі й про все забути. Хочеться нескінченно ловити чарівну мелодію.
Музика, від якої клубок у горлі. Музика, що розбурхує душу. Музика, після прослуховування
якої хочеться злетіти!
Цей фільм дарує таке ж натхнення, п'янкий порив для почуттів, як аромат Scherzo від Miller
Harris. Це калейдоскоп спалахів яскравого кольору й аромату, що відкривається відтінками
червоного апельсина й танжерина, яскраво-фіолетовою даваною й золотою смолою олібанума.
Відбиває кути й легке перетворення, щоб продемонструвати яскраво-жовті й білі відтінки
нарциса. Темні червоні троянди, як квіти кохання, змішуються з розкішним пачулі, ваніллю
й деревиною уду, збризнуті солодким мальтолом вітрини кондитерської, щоб відбити ілюзію
веселки, п'янкий порив для почуттів.
Основні ноти: давана, танжерин,
нарцис, ваніль, пачулі, троянда, уд.

CINEMA УКРАЇНА №20.2018

АРОМАТ PURPLE HAZE
ВІД 19-69
Часи вирішують усе. Кінець 60-х: наркотики, рок-н-ролл, дівчата, прагнення до свободи.
Хлопцям усього лише хочеться веселитися, подорожувати автостопом, гостюючи в комунах
хіпі — вони називають себе «листям».
Дух свободи, дух суперечностей, дух юнацького максималізму наповну панує в думах і поведінці головних героїв фільму «1969» Ральфа і Скотта, яких зіграли Роберт Дауні молодший і Кіфер
Сазерленд відповідно. Вони не хапалися за ідею перемоги демократії, але й не суперечили їй,
вони нікому не пропонували наркотики, але самі не відставали від молодіжного змія, вони
не хотіли вникати в суть війни у В'єтнамі, але йти й боротися за ідеали суспільства, якими
чваняться політикани з екранів телевізорів, також не було жодного бажання.
Це дух аромату Purple Haze від 19-69. Цей глибокий, потужний, виверткий і чарівний пурпуровий
туман визначає оточення для 19-69 як присвячення творчому потенціалу, свободі й поблажливості. Йохан Берджелін: «Аромат Purple Haze втілює рух хіпі й контркультуру подібно до Джона
і Йоко в їх бед-ін протестах за мир в Амстердамі й Монреалі(1969). «Пурпуровий туман» про
легендарного Кеніата, якого я зустрів у Селі Багама, Кі-Вест. З гітарою через плече, у черевиках зі шкіри змії, скіні-джинсах і з довгим волоссям. Відчуття ярмарку Woodstock. Це — данина
творчості, свободі й поблажливості».
Основні ноти: бергамот, кипарис, коноплі, кмин, листя фіалки, білий мускус, пачулі, ваніль.

Париж — це місто з багатою історією, що зберігає безліч таємниць, які відкриваються лише обраним. Герой Оуена
Вілсона з фільму «Північ в Парижі» Гіл — безнадійний романтик і не занадто везучий письменник — приїжджає в Париж
у пошуках нових вражень. І вже одразу після півночі, коли найкраще з міст зануриться в пітьму, тут почнуться дива.
Гіл зустрінеться із Сартром, Гемінгвеєм, Пікассо, подружжям Фіцджеральдів, Гертрудою Стайн та іншими знаменитостями, які в минулому столітті прогулювалися паризькими вулицями, вечеряли в маленьких затишних кафе й
створювали свої неповторні твори. Вранці міраж обіцяє розвіятися, але ось що робити з несподіваним коханням? Воно
залишилося в пам'яті, ти відчуваєш його неповторний запах і не можеш забути, як ніколи не зможеш забути вишуканий
аромат34 Boulevard Saint Germain eau de parfum від Diptyque. Цей квітково-шипровий аромат, присвячений 50-й річниці
парфумерного будинку Diptyque, теж пройнятий ностальгічними спогадами про паризькі вулиці. Його багатогранна
композиція містить легкі ягідні відтінки, які вишукано поєднуються зі свіжим листям інжиру й зігріваючим кардамоном.
Квіткові акорди ніжної гвоздики, турецької троянди й туберози розбавлені глибоким деревним звучанням, що надає
аромату складний прогресивний характер.
Основні ноти: гвоздика, кардамон, кориця, тубероза, фіалка, герань, деревні ноти.

АРОМАТ CUIR CELESTE
ВІД EX NIHILO
«Ескадрилья «Лафайет» — фільм про кохання, чоловічу дружбу, мужність, відвагу й про фантастичні
літаки, що підкорили небо. Усе у вигляді ескізу - коротко, уривчасто упевненими штрихами — і цього
вистачає, щоб створити унікальну картину. Дія його відбувається у Франції — батьківщині галантних
джентльменів, доблесних мушкетерів, тільки замість мантій мушкетерів на юних льотчиках шкіряні
льотні куртки. До того, що пов'язано з небом і з польотом, відсилає і аромат Cuir Celeste від Ex Nihilo
(у перекладі з французької — «Небесна шкіра»). А якщо точніше — до улюбленої льотної куртки Матьє
Сезара, молодого, але вже знаменитого модного французького фотографа, на чорно-білих роботах
якого зафіксовані справжні ікони сучасності : Лана Дель Рей, учасники французького електронного
дуету Daft Punk, Наталі Портман, Іггі Піп. Абстрактний шкіряно-деревний аромат розкриває саму тему
шкіряних парфумів з дуже несподіваного боку.
Основні ноти: чорний перець, листя фіалки, османтус, амбретта, пачулі.

БУТИК AROMATEQUE ОДЕСА, ГАЛЕРЕЯ «САДИ ПЕРЕМОГИ», ( 067) 562 54 61 | AROMATEQUE CONCEPT STORE КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 7А, (044) 374 03 77
AROMATEQUE CONCEPT STORE ДНІПРО, CASCADE PLAZA, (056) 732 13 05 | БУТИК AROMATEQUE ЛЬВІВ, ВУЛ. КУЛЬПАРКІВСЬКА, 226А, VICTORIA GARDENS
БУТИК AROMATEQUE ХАРКIВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 118, (067) 560 16 65 | КОРНЕР БРЕНДІВ AROMATEQUE КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 38, ЦУМ
БУТИК KILIAN, БУТИК JO MALONE LONDON КИЇВ, ТРЦ GULLIVER, СПОРТИВНА ПЛОЩА, 1A
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9-Й ОМКФ. 9 днів великого свята кіно
ДЕВ’ЯТЬ ДНІВ ЗАХОПЛЮЮЧИХ КІНОПОКАЗІВ, ТВОРЧИХ ЗУСТРІЧЕЙ ТА МАЙСТЕР-КЛАСІВ, СВІТОВІ ЗІРКИ ТА СОТНІ
ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ КІНОІНДУСТРІЇ, СПІЛКУВАННЯ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ КІНОПРОФЕСІОНАЛАМИ
РІЗНИХ КРАЇН – ДЕВ’ЯТИЙ ОДЕСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ ПРОЙШОВ ТРАДИЦІЙНО ЯСКРАВО Й МАСШТАБНО,
ВКОТРЕ ПІДТВЕРДИВШИ ЗВАННЯ ГОЛОВНОЇ КІНОПОДІЇ ЛІТА.
ЦЬОГО РОКУ В КОНКУРСНИХ ТА ПОЗАКОНКУРСНИХ ПРОГРАМАХ БУЛО ПОКАЗАНО 108 ФІЛЬМІВ (ВКЛЮЧАЮЧИ СЕРІАЛИ)
ІЗ 41 КРАЇНИ ЄВРОПИ, АЗІЇ, ПІВДЕННОЇ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. НА УЧАСТЬ У КОНКУРСНИХ ПРОГРАМАХ ФЕСТИВАЛЮ
БУЛО ПОДАНО 1070 СТРІЧОК ІЗ 95 КРАЇН СВІТУ. ЗА ГОЛОВНИЙ ПРИЗ – ГРАН-ПРІ – ЗМАГАЛИСЯ 12 ФІЛЬМІВ-УЧАСНИКІВ
МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ, У НАЦІОНАЛЬНІЙ КОНКУРСНІЙ ПРОГРАМІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 5 ПОВНОМЕТРАЖНИХ
І 13 КОРОТКОМЕТРАЖНИХ СТРІЧОК, А В КОНКУРСІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ – 8. ЗАГАЛОМ
УЧАСНИКАМИ ВСІХ КОНКУРСНИХ ПРОГРАМАХ СТАЛИ 38 ФІЛЬМІВ. ЗАГАЛЬНА АУДИТОРІЯ ОМКФ СКЛАЛА 150 ТИСЯЧ
ГЛЯДАЦЬКИХ ПЕРЕГЛЯДІВ, А ПРЯМІ ТРАНСЛЯЦІЇ ФЕСТИВАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ ДИВИЛИСЯ ТИСЯЧІ ЛЮДЕЙ ПО ВСІЙ КРАЇНІ.
ДАТИ НАСТУПНОГО ОДЕСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ ВЖЕ ОГОЛОШЕНО – ЮВІЛЕЙНИЙ, 10-Й ОМКФ
ВІДБУДЕТЬСЯ З 12 ПО 20 ЛИПНЯ 2019 РОКУ.
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12. Одна з постійних тра
дицій ОМКФ — open airкіноперформанс на По
сходах у супроводі сим
тьомкінських
фонічного оркестру. Ць
ого року він зібрав пон
глядачів. Мешканці та гос
ад 15 тисяч
ті Одеси подивилися чор
но-білу стрічку “Safety
Тейлора та Фреда С. На
Last!” Сема
ймаєра. Покази просто
неба чекали на глядачів
театрі. Зокрема, була про
і в Зеленому
демонстрована нова, від
реставрована версія філ
Космічна одіссея» Сте
ьму «2001:
нлі Кубрика у форматі
4К, яка вийшла з нагоди
ювілею стрічки.
50-річного
13. Надзвичайно потуж
ною стала індустріальн
а секція ОМКФ — Film
яка зібрала майже 600
Industry Office,
кінопрофесіоналів з різ
них країн. Протягом чот
у межах ОМКФ відбув
ирьох днів
алися презентації, пан
ельні дискусії та нетвор
Зокрема, вперше на ОМ
кінг-зустрічі.
КФ пройшла конферен
ція Cinema: Backstage,
щороку порушуватиме
яка надалі
найважливіші та найакт
уальніші питання у сфері
Цьогоріч темою конферен
політики кіно.
ції стала «Гендерна рів
ність — міф та реальн
секції Film Industry Office
ість». Під час
було представлено 11 про
ектів у межах пітчингу,
in progress та 6 — Odesa
12 — Work
IFF ScriptEast Series Pro
jects. Також уже вдруге
пройшов Actor’s Workshop
на ОМКФ
для 11 українських акторо
к та акторів. Педагогом
і минулого року, став акт
курсу, як
ор, режисер Іван Шведо
в. У Літньому кіноринку
участь понад 500 предст
ОМКФ брали
авників дистриб’юторськ
их компаній та українськ
а також кіностудій та інш
их кінотеатрів,
их компаній, що надають
послуги в галузі кіноіндус
трії.
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ПЕРЕМОЖЦІ ОМКФ-2018
1

1.

3

2
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Гран-прі – «Кришталь», режисер Дар’я Жук (Білорусь, Німеччина, США, Росія)
У пострадянській Білорусі безробітна рейверка Веля мріє про еміграцію до США. Після підробки документа про працевлаштування для отримання візи
її мрія наближається. Проте американське консульство збирається зателефонувати за фальшивим номером і перевірити місце її роботи. Єдиний вихід
для Велі — оселитися на тиждень у невеликому заводському містечку, щоб підтвердити легенду…

2.

Найкраща акторська робота (Міжнародна конкурсна програма) – Віктор Полстер, «Дівчина» (Бельгія)
15-річна Лара присвятила себе кар’єрі професійної балерини. За підтримки батька вона з головою поринає в пошуки абсолюту в новій школі. Підліткові
розчарування й дражливість Лари посилюються, коли вона розуміє, що її тіло не так уже й легко опанувати, адже вона народилася хлопчиком.

Найкращий фільм (Міжнародна конкурсна програма) та найкращий режисер (Міжнародна конкурсна програма) – «Жаль»,
режисер Бабіс Макрідіс (Греція, Польща)

3.

Герой фільму живе із сином у заможному домі. Його дружина впала в кому після аварії і вже давно перебуває в приватній лікарні. Одного дня дружина

4.

Головна героїня фільму — молода самотня мати. Вона закохується в хлопця, але не наважується розповісти йому про свого сина. Зрештою перед нею

5.

Майбутнє відплило, а люди залишились. Завдання тепер просте: не загинути в тумані, не померти від холоду, не піти під лід. Не втрапити б у власні

6.

Історія п’ятирічної бунтівниці Вітки, її двоюрідної сестри-підлітка Лариси та її коханого — молодого бандита Шрама. Після смерті батька Лариса

7.

Герой фільму — молодий хлопець Жорик, який нещодавно переїхав до столиці та сподівається її підкорити. Розкішне міське життя та новопроголошені

виходить з коми — і на місце суму приходить радість, але чоловік прагне повернутися до попереднього стану скорботи. Він починає вигадувати способи
привернення жалю, який так його тішив. Намагаючись руйнувати будь-які приємні звістки, він повністю втрачає контроль над собою.

Найкращий український короткометражний фільм – «В радості, і тільки в радості», режисер Марина Рощина
постає вибір між особистим життям і відповідальністю перед дитиною.

Найкращий повнометражний фільм (Національна конкурсна програма) – «Дельта», режисер Олександр Течинський
пастки. Чи ми тут усі в одній великій пастці? Бігаємо-метушимося у вузькому колі, перераховуючи зниклих.

Найкраща акторська робота (Національна конкурсна програма) – Анастасія Пустовіт («Коли падають дерева», режисер Марися Нікітюк)
хоче власноруч творити свою долю, але за любов до Шрама її засуджує все селище.

Найкраща режисерська робота (Національна конкурсна програма) – Тоня Ноябрьова, «Герой мого часу»
європейські цінності країни видаються йому дуже привабливими та доступними. Жорик бажає сягнути «вищого класу», віддаляючись від подібних собі
людей. Невдовзі він розуміє, що під лежачий камінь вода не тече, і не без посмішки переконує нас у цьому.

8.

Найкращий європейський документальний фільм – «Домашні ігри», режисер Аліса Коваленко (Україна, Франція, Польща)
Історія 20-річної киянки Аліни, яка отримує шанс вирватися з бідності завдяки футболу. Проте їй доводиться обирати між футболом і сім’єю.
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– ЗАПОРІЗЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
КІНОФЕСТИВАЛЬ. НА 5 ХВИЛИН У МАЙБУТНЄ
НА КІНЕМАТОГРАФІЧНІЙ КАРТІ УКРАЇНИ З’ЯВИВСЯ НОВИЙ ФЕСТИВАЛЬ. ЦЬОГО РОКУ 21-23 ВЕРЕСНЯ У ЗАПОРІЖЖІ ВДРУГЕ ВІДБУДЕТЬСЯ ZAPORIZHZHIA
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL. ЦЕЙ ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОГО МЕТРА ЗАЙМАЄТЬСЯ ПОШУКОМ МОЛОДИХ ТАЛАНТІВ, ЯКІ НЕ БОЯТЬСЯ ЕКСПЕРИМЕНТУВАТИ
З МОВОЮ КІНО ТА ГОТОВІ ГОЛОСНО ЗАЯВИТИ ПРО СЕБЕ НА ВСЮ КРАЇНУ. ЧОМУ БАЖАНО НЕ ПРОПУСТИТИ ZIFF ЦІЄЇ ОСЕНІ, ДІЗНАВСЯ ЖУРНАЛ VGL CINEMA.
Як виник та влаштований ZIFF
Історія виникнення фестивалю варта окремої розповіді, оскільки надихає вірою в те, що
група небайдужих людей здатна піднести на новий рівень культурне життя цілого міста. Запорізького фестивалю могло й не бути, якби не зусилля директорки кінотеатру ім.
Довженка Марини Кудерчук та її команди. Перший фестиваль відбувся в грудні 2017-го
й залишив 100-відсотково позитивні відгуки глядачів та ЗМІ. Вдалий початок та важливий меседж привернув увагу нових інвесторів. Цього року, крім Запорізької міської ради,
проведення фестивалю фінансово підтримали Держкіно та конкурс соціальних проектів
«Ми — це місто». А розпорядженням мера Запоріжжя фестиваль затверджено як щорічний. Тож тепер до Запоріжжя варто їхати не тільки, щоб поглянути на одне із 7 чудес
України — острів Хортицю, але й насолодитися добіркою короткометражних фільмів з
найрізноманітніших куточків планети.
У 2017-му на участь у фестивалі було подано 1899 заявок (з них — 1258 ігрових,
388 анімаційних та 329 документальних фільмів) зі 107 країн світу. У фінал конкурсу
увійшло 33 короткометражки (9 ігрових, 15 анімаційних та 9 документальних), з яких
журі обрало переможців у категоріях: «Кращий ігровий фільм» («Незаконні», реж. Ладж
Лі, Франція), «Кращий анімаційний фільм» («Той, хто пробуджує», реж. Лукаш Грегор,
Чехія), «Кращий документальний фільм» («Це — мій хлопець», реж. Ахіл Сатьян , Індія),
«Приз глядацьких симпатій» («Так, як я люблю тебе», реж. Фернандо Гарсія-Руїс, Іспанія).
Цьогоріч кількість поданих робіт сягнула 2514, серед них — 62 фільми з України.
Розширилась і конкурсна програма фестивалю. Заявлені минулого року категорії
(ігрове, анімаційне та документальне кіно)
розділилися на національний та міжнародний конкурси. Організатори обіцяють продемонструвати у фіналі добірку з найкращих 22 стрічок національної програми та
40 фільмів з міжнародної. Переможців, окрім
пам’ятних статуеток, очікують подарунки —
відеокамери та планшети.

Відеоконкурс «Vertical». Лист у майбутнє

CINEMA УКРАЇНА №20.2018

Якщо вищезгадані конкурси призначені для
фахівців чи початківців у галузі кіно, то конкурс «Vertical» дасть змогу сповна заявити
про себе молодим та креативним аматорам.

Цього року конкурс проводитиметься в
рамках фестивалю вперше. Організатори
вирішили залишити за учасниками повну
творчу свободу. У «Vertical» не існує жодних
технічних обмежень, тож абсолютно не важливо — знято відео на кінокамеру чи камеру
смартфону. Головне, щоб воно презентувало
паростки неповторного авторського стилю
та унікальне бачення майбутнього. Роздумам про нього організатори й присвятили
тему першого відеоконкурсу.
Відео може розкривати особисту цінність
змін у житті автора, масштабні ідеї покращення життя країни або цілого людства.
Найважчим у конкурсі, мабуть, є необхідність вкласти подібні роздуми в хронометраж, який має не перевищувати 5 хвилин.
Але так навіть цікавіше! Кожне відео розкриватиме одну або декілька з таких тем:

— Мені є, що сказати навколишньому світу
— Я та моє майбутнє
— Як мрії перетворюються на цілі
— Динаміка сучасного життя
— Як нам жити краще та веселіше?
Конкурс не має жанрових обмежень. Це може бути документальне спостереження, інтерв’ю, репортаж, анімація, ляльковий фільм чи відеокліп. Формат відео також може
бути будь-яким, а ось зображення — лише високоякісним. ZIFF проти плагіату та вболіває за творче самовираження кожного учасника. У «Vertical» також не беруть участь
рекламні ролики або відео, які суперечать нормам моралі та законодавству України. Ви
можете бути сам собі режисер, звуко- і відеооператор, сценарист і монтажер, а можете
творити командою.

Не існує обмежень і в способі самовираження автора. Авторам чи героям відео дозволяється малювати, грати на музичних інструментах, співати, будувати, готувати торти або виступати з публічними промовами. Навіть стояти на голові — якщо, на ваш
погляд, це змінить майбутнє на краще. Гумор або серйозність — це лише інтонації, з
якими учасники промовляють свої важливі послання до глядача.
Можливість отримати відповіді на важливі питання та відчути себе причетним до
чогось великого та прекрасного — це та магія, яка змушує дивитися та обговорювати
фільми дійсно талановитих авторів. Бо кожен з них здатен побачити щось цікаве та
незвичайне навіть у буденних, на перший погляд, речах. Місія ZIFF — знаходити таких авторів і знайомити з їхньою творчістю якомога більше глядачів, даючи їм стимул
і поштовх удосконалюватись у своєму мистецтві.
Усі відеороботи, надіслані на конкурс, будуть розміщені на сторінці «Vertical» у соціальній мережі Facebook. Проголосувати мають змогу всі бажаючі з 1 по 20 вересня.
Переможця визначить найбільша кількість лайків. Урочисте нагородження переможців цієї та інших конкурсних программ Zaporizhzhia International Film Festival відбудеться 23 вересня в кінотеатрі ім. Довженка (м. Запоріжжя, пр. Соборний, 145).
Після перегляду фільмів глядачі також матимуть змогу шляхом анкетування обрати
переможця в номінації «Приз глядацьких симпатій». Призи за перемогу в конкурсі «Vertical» і «Приз глядацьких симпатій» тримаються організаторами в секреті та
мусять стати приємною несподіванкою. Сувенірні призи будуть розіграні й поміж
найактивніших глядачів.

Майстер-класи та журі фестивалю
На Запорізькому фестивалі короткого метра буде цікаво глядачу будь-якої вікової
категорії — від дітей та підлітків до дорослих. Організатори розробили 3-денну програму таким чином, щоб на ZIFF було приємно прийти всією сім’єю. Вхід на всі покази та заходи фесту (крім церемоній відкриття та закриття) — вільний та абсолютно
безкоштовний.
Особливе місце серед заходів фестивалю посідають майстер-класи. Живе спілкування з режисерами, акторами, сценаристами та продюсерами — це неоціненна
можливість як для початківців кіногалузі, так і для глядачів. Перші отримують змогу підвищити свій професійний рівень та дізнатися секрети майстерності з перших
вуст. Для других — це подорож у абсолютно новий вимір бачення фільмів, у якому
глядач більше не пасивний споживач кінопродукту, а активний співтворець твору,
здатний мистецтвом свого тлумачення піднести фільм до нових сенсів.
Минулорічний досвід проведення Запорізького фестивалю продемонстрував ретельність організаторів у підборі журі. У 2017 р. всі члени журі були представниками
різних галузей кінопроцесу, що не дає спокуси піддати сумніву об’єктивність та експертність їхніх оцінок. Так, серед журі були: вірменський режисер-аніматор Манук
Депоян (реж. «Микита Кожум’яка», 2016); кінокритик Олександр Гусєв; актор та володар титулу «Містер України — 2014» Богдан Юсипчук; продюсер та сценарист Павло Сушко («DZIDZIO Контрабас», 2017); директор міжнародної дистриб’юторської
компанії «KINOLIFE Distribution», президент МГО «Сінемахолл» Ілля Свідлер; співзасновниця фестивалю соціальної реклами «Molodiya Festival» Наталя Шевчук; кінорежисер, сценарист та продюсер Дмитро Мойсеєв (реж. «Такі красиві люди», 2013).
Журі не тільки виносило експертний вердикт, але й не гребувало проведенням майстер-класів. Так, минулого року секретами успішної дистриб’юції фільмів ділився
продюсер Ілля Свідлер. Про майстерність режисури всім зацікавленим розповіли
режисери Манук Депоян та Дмитро Мойсєєв. Відкривав ази акторської професії актор Богдан Юсипчук, а смак до критики прищеплював журналіст Олександр Гусєв.
Система такого збалансованого та поліфункціонального суддівства збереглась
і цього року. У журі опинились вже вищезгадані Павло Сушко, Богдан Юсипчук
та Ілля Свідлер. Серед нових суддів — актриса Катерина Гулякова, режисер Олег
Маломуж (реж. 3D-мультфільму «Викрадена принцеса», 2018) та генеральний продюсер телеканалу ТВ-5 Максим Онопрієнко.
Тож цього року в рамках фестивалю будуть майстер-класи: з акторської майстерності — від актриси Катерини Гулякової, з анімації — від Олега Маломужа, з дистриб’юції — від Іллі Свідлера та з продюсування — від Павла Сушка. Також режисер,
сценарист та актор Олександр Онуфрієв проведе майстер-клас для акторів-початківців «Як потрапити на знімальний майданчик, уникнувши прикрих помилок».
Олександр викладає в акторських школах та театральних студіях, а у 2013-2014 рр.
організовував покази українських короткометражних комедій «Смайл, юкрейніан».
У його творчому доробку декілька короткометражок — «Дача», «Реаліті», «Через
терни» та «Клуб невдах», який буде продемонстровано в рамках позаконкурсної
національної програми. Це комедія про пацієнтів клубу психологічної допомоги,
яким доведеться зрозуміти, що психологу, який їх лікує, самому в житті вистачає
проблем і не існує ситуації, вирішити яку було б неможливо.
Крім «Клубу невдах» до позаконкурсної національної програми також увійшли
5 робіт, наданих партнерами — фестивалями «Oscar shorts», «Molodiya Festival», «Кіномедія» та Національним центром Олександра Довженка.
ZIFF — більше, ніж кіноконкурс. Це фестиваль, який шукає таланти та робить внесок у їхню професійну підготовку. Це неоціненна можливість познайомитись з корисними практиками та дослідити ази кінематографії. Це фестиваль, який поєднує
найкращі традиції національного та міжнародного кіно й мінімізовує дистанцію
між авторами та глядачами, кожну їхню зустріч перетворюючи на дружню. Тож
цієї осені не проґавте можливості переконатись у цьому на власні очі й відвідайте
2-й Запорізький кінофестиваль.

АНОНСИ

ПРОЕКТИ

ОСІННІ ПРЕМ’ЄРИ УКРАЇНСЬКОГО КІНО
СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ

ФОКСТЕР&МАКС

ЖАНР: комедія.
РЕЖИСЕР: Влад Дикий.
ПРОДЮСЕРИ: Юрій Горбунов,

ЖАНР: фентезі, пригоди, сімейний.
РЕЖИСЕР: Анатолій Матешко.
ПРОДЮСЕРИ: Максим Асадчий,

СЦЕНАРИСТИ:

Скотт Парізьєн,
Анастасія Матешко.
ОПЕРАТОР: Дмитро Недря.
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Ірина Костюк, Надія Коротушка.
Микола Куцик,
Олексій Приходько.
У ГОЛОВНИХ РОЛЯХ: Назар
Задніпровський, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха,
Леся Самаєва, Олександр Кобзар, Віра Кобзар,
Інна Приходько, Арам Арзуманян, Юрій Горбунов,
Олександр Бегма.
МУЗИКА: Олексій Потапенко.
ВИРОБНИК: кінокомпанія FILM.UA
Прототип продакшн.
СТАРТ В УКРАЇНІ: 4.10.2018

Катерина Копилова.

СЦЕНАРИСТИ:

У ГОЛОВНИХ РОЛЯХ:

Богдан Козій, Томаш Освецінський,
Максим Самчик, Дар’я Полуніна,
Анастасія Матешко.
ВИРОБНИК: кінокомпанія Pronto Film.
СТАРТ В УКРАЇНІ: 25.10.2018

Директор районного краєзнавчого музею Василь Середюк,
відправляючи доньку Катю до
Франції на навчання, і не очікував такого повороту — місяць
назад вона повідомила, що
виходить заміж за французького
лікаря-кардіохірурга Франсуа. «Середюки — європейська родина!» — це гасло почув у районі кожен
особисто від Василя. Яке ж було його здивування, коли він побачив, що
омріяний європейський зять — афрофранцуз. Організувати весілля так,
щоб воно не відбулося, — здається прекрасною ідеєю. Але коли на заваді
стоїть справжнє кохання — невідомо, чи вдасться такий план реалізувати.

Дванадцятилітній школяр
Макс втікає з дому й
ховається під мостом. Там
він знаходить балончик з
нанофарбами й малює графіті
собаки. Неочікувано малюнок
оживає та перетворюється
в пса-наноробота із
суперможливостями. І тепер за ними обома полює небезпечний
злочинець, який не зупиниться ні перед чим, аби заволодіти цією
могутньою технологією. Хлопець Макс потрапляє у вир пригод, завдяки
яким він знаходить справжніх друзів.

ПОЗИВНИЙ «БАНДЕРАС»

DZIDZIO ПЕРШИЙ РАЗ

Олег Волощенко, Олег Власов, Юлія Чепурко

комедія.
РЕЖИСЕРИ: Михайло Хома, Тарас Дронь.
У ГОЛОВНИХ РОЛЯХ: Михайло Хома, Сергій Либа.
ВИРОБНИК: кінокомпанія Dzidziofilm
СТАРТ В УКРАЇНІ: 25.10.2018

ЖАНР: військовий детектив.
РЕЖИСЕР: Заза Буадзе.
СЦЕНАРИСТИ: Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов.
ПРОДЮСЕР: Сергій Баранов.
У РОЛЯХ: Олег Шульга, Сергій Лефор, Володимир Романко, Олег Онещак,
ВИРОБНИК: студія «ТРИ-Я-ДА ПРОДАКШН
СТАРТ В УКРАЇНІ: 11.10.2018
Восени 2014-го в зоні АТО група розвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком (позивний «Бандерас») намагається запобігти диверсії
та знешкодити російського підривника Ходока. Завдання ускладнюється тим,
що події відбуваються біля рідного села Бандераса.

ЖАНР:

У фільмі «DZIDZIO Перший раз» головний герой Дзідзьо, у душі — великий
артист і наївна дитина, усе своє життя приховує один малесенький
секрет, який переростає у величезну проблему. Цього разу ні найкраща
мама, ні його крутий друг не зможуть йому допомогти. Бо таку делікатну
справу Дзідзьо має вирішити вперше й дуже обережно.

ДОВБУШ

АВТОР ІДЕЇ: Олесь Санін.
СПІВАВТОР СЦЕНАРІЮ: Олесь Санін.
РЕЖИСЕР: Олесь Санін.
ПРОДЮСЕР: Максим Асадчий.
ОПЕРАТОР-ПОСТАНОВНИК: Сергій Михальчук.
У ГОЛОВНИХ РОЛЯХ: Сергій Стрельніков (Олекса Довбуш), Олексій Гнатковський (Іван Довбуш)

і Даша Плахтій (Марічка).

ВИРОБНИЦТВО:

кінокомпанія Pronto Film за підтримки Держкіно України.

У першій половині XVIII ст. у містичних Карпатських горах розгортається
драма життя Олекси Довбуша, його непростого кохання та боротьби за
гідну долю для свого народу, і тут навічно оселяється таїна його
безсмертя. Ватага опришків під проводом двох братів, Івана та Олекси
Довбушів, їхня невловимість і зухвалість стали надією для народу й
пострахом для ворогів. Дороги братів розходяться, панство кидає всі
зусилля на придушення волелюбних настроїв, якими охоплені Карпати.
Смерть чи безсмертя переможуть у цьому двобої?
Прем’єра фільму запланована на осінь 2019 року.

ДАВИД — СВЯТО ДОВЖИНОЮ В ЖИТТЯ

ЖАНР: документальний.
РЕЖИСЕР ТА АВТОР СЦЕНАРІЮ: Сергій Волков.
ВИРОБНИК: кіностудія «Кінематографіст».
ПРОДЮСЕР: Світлана Степаненко.

Документальний фільм з елементами анімації про творчий шлях видатного
режисера-мультиплікатора Давида Черкаського, на роботах якого виросло
декілька поколінь глядачів.
Фільм-портрет розповість про яскраву людину, яка все життя ділиться
своєю радістю з навколишнім світом. Художнім керівником картини є
близький друг і незмінний співавтор Давида Яновича художник Радна
Сахалтуєв: їх творчому тандему вже понад п'ятдесят років. На фільмом
працюватимуть також композитор Володимир Бистряков та відомі актори
Віктор Андрієнко, Валерій Чигляєв та інші.
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СВОЄ КІНО

У РОБОТI З ДIТЬМИ НАЙГОЛОВНIШЕ – ЦЕ ЛЮБОВ
Олена Каретник, режисер та продюсер фільму «Тільки Диво»
Про роботу з дітьми на знімальному майданчику
У роботі з дітьми найголовніше — це любов. Важливо, щоб
вони тебе не дратували, а спілкування з ними приносило
насолоду. Особисто я люблю возитися з дітьми, вони мені
ніколи не заважають: ні в житті, ні в роботі, тому в процесі
зйомок фільму «Тільки Диво» мені було легко. До того ж ми організували роботу так, щоб діти мали достатньо часу для відпочинку. У нас
були спеціальні люди — бебісітери та асистенти по акторах-дітях, які
в перервах між зйомками розважали дітей і створювали оптимальні умови
для їхнього відпочинку.
Нашому наймолодшому актору було 2 роки, ми запропонували знятися
у фільмі його мамі й бабусі. Тож дитина була поряд зі своїми рідними,
і все було дуже природно. А прямо на майданчику ми організували ліжечко
для денного сну малюка. Я ж сама мама, і материнський інстинкт допомагає в роботі. Основну частину фільмували взимку в Буковелі. Мороз
до мінус 30 0С, але коли дітям весело, то вони не зважають на мороз.

Про дитячий кастинг
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Було дуже багато дітей, охочих взяти участь у зйомках фільму. Нам не
вистачало ролей для всіх. Діти в нас дуже талановиті, дуже безпосередні, вони хочуть зніматися. На кастингу, який ми проводили по всій
Україні, вишикувалася справжня черга. Дуже багато дітей приїжджало
в Буковель з навколишніх сіл. Вони дуже старалися, і багато з них
потрапили на зйомки. У деякі дні в нас на майданчику було приблизно
по 200 людей, і половина з них — діти, дитячий балет на льоду, музики,
оркестр, собаки, коти , коні…
Часом мене колеги запитували: «Тебе не дратує дитячий
гомін?».
Ні, не дратує. А от тихі діти насторожують.
Моє глибоке переконання: якщо ти не любиш дітей, не варто братися
за створення дитячого кіно. Діти все дуже тонко відчувають. Наша
знімальна група була налаштована на дітей, вони стали частиною нашої команди. Вони не відчували, що вони просто діти, ми були єдиним
творчим організмом.

Маша Черниш, виконавиця ролі Амелії, 13 років (учениця школи для

Георгій Ярмоленко, виконавець ролі Северина – головного героя,

17 років (студент 1-го курсу КНУТКіТ ім. І. Карпенка-Карого,
майстерня Б. Бенюка; актор дитячого театру «Фантазія»)

Значна частина зйомок відбувалася в досить екстремальних умовах. Один
з найяскравіших моїх спогадів — зйомки на Монблані. Коли ми туди
приїхали, то дуже довго спускалися. У нас була купа обладнання, яке
довелося тягнути із собою вниз. Ми повинні були мати своє спорядження,
бо без нього там неможливо перебувати. Взагалі, я думав, що цей льодовик набагато більший, ніж він є насправді, але коли ми туди спустились, то побачили неймовірну красу: льодовик був просто чудовий. Туди
можна потрапити тільки влітку. У цей період на території доволі тепло,
але коли спускаєшся вниз до льодовика, то там настільки холодно, що
й не передати. Він тане, і тому там дуже сиро і вогко. Але ж у Буковелі перетерпіли, то й тут справились!
Також на зйомках я завів чотирилапих друзів — собак. У Франції
я спочатку хвилювався, чи вдасться мені знайти спільну мову з Леноном,
бо ж він розуміє тільки французьку. Але, як виявилось, тварина була
дуже вихованою і дисциплінованою. Якщо їй сказали стояти на конкретному місці, то вона здебільшого те й робила. А от український партнер
Шах — зовсім інший: веселий і кумедний. Обидва у фільмі грають собаку
на ім’я Сніжка.
Для мене ці зйомки були особливими ще й тим, що мені й моїй партнерці
Маші Герасименко довелося зіграти в кадрі перше кохання. Але в цьому не було жодної проблеми, бо ми з нею порозумілися з першого дня,
у нас відразу зав’язалися дружні стосунки. У житті ми завжди підколюємо один одного, багато жартуємо. А в кадрі Маша справжній професіонал, тому зіграти потрібні емоції ні для неї, ні для мене не було
проблемою. Взагалі, усе було дуже класно!

Даніель Хорак (актор зі США), виконавець ролі Льюїса, 12 років
(постійно знімається з голлівудськими акторами)

Коли я дізнався, що Олена Каретник бере мене в проект, я, звісно,
зрадів, але я знав, що доведеться добряче попрацювати. Спочатку
все це здавалося нереальним, бо треба було чекати декілька місяців, поки з’ясуються всі деталі зйомок, дати приїзду, поки я вивчу
роль і все інше. Навіть коли валізи вже були зібрані, мені ще не
вірилось, що я стану частиною «Дива». А ось коли настав час підніматися на літак, ось тоді все стало реальністю. Ці почуття майже
неможливо передати! Дуже радів і пишався, що зможу приєднатися саме
до українського кіно. Неймовірно вдячний пані Олені за довіру, її
віру в мене, за можливість знятися в крутому фільмі — таке ніколи
не забудеться.
Вивчити роль спочатку було не дуже легко. Українська мова для мене
третя, але мені дуже допомогло те, що мама в мене українка. Працювали з нею разом: спочатку розбили текст на частини й перенесли їх
на карточки. З тими карточками працював кожного дня і навіть зараз
зберігаю їх як спогад. Пам’ять в мене майже фотографічна, тому
через деякий час усе пішло легше. Я не хотів просто завчати роль,
не маючи гадки, про що говорю, тому дійсно занурився в українську
і вже потім вчив текст, повністю його розуміючи.
У США я брав участь у таких фільмах, як «Логан», «Жінка йде вперед»,
«Краще покличте Сола», «Назад до Біллі», «Безбожники» та багатьох
інших. Починав з масовки, але потім підписав контракт з агентом
і почав пробуватись на серйозні ролі. Зараз мене розглядають на
роль у проекті від студії Disney, так що тримайте за мене кулачки!
Про різницю зйомок в Україні й у Штатах можна говорити довго.
В Україні умови складніші, ніж у нас, і вам важче, бо тут маленька
купка людей виконує роботу, на яку б у нас відправили цілу армію
помічників. І знімальна команда, і костюмери з гримерами — у вас
усі неймовірні. У нас теж, але наші неймовірні, тому що їх багато,
а у вас, тому що вони ніколи не сплять, бо немає часу. Із найкрутішого досвіду було те, що пощастило попрацювати з каскадерами.
В Америці дітям-акторам ніколи б не дозволили самостійно виконувати
трюки. Вони дуже бояться відповідальності, навіть до абсурду, тому
перестраховуються. Я спочатку не повірив, що мені дозволили виконувати стрибок з дерева самому, хоч і з тросом на спині, але все ж
таки… Це було дуже захоплююче!!! Взагалі, зйомки у фільмі «Тільки
Диво» стали для мене найулюбленішим досвідом. Дуже за всіма скучив,
хочу побачитися і сподіваюсь, що зможу знов зніматися в Україні.

Маша Герасименко, виконавиця ролі Софії – дівчини головного героя,

15 років (актриса театру-студії Світлани Брагіної)

На знімальному майданчику на мене чекала справжня несподіванка. За
сценарієм я повинна була виконати чимало небезпечних трюків, наприклад впасти в ополонку чи сидіти на гілці дерева, що 5 метрів
заввишки. Спочатку мені було страшно, не те слово, але згодом я звикла, і в якийсь момент навіть стало цікаво та весело. Скажу чесно,
я дуже боюся висоти, тому спершу навіть трохи плакала. Але оскільки
на мені була страховка, я все-таки взяла себе в руки і заспокоїлась.
Можу сказати напевне, що це дуже незвичайний і емоційний досвід.
А ще мені було дуже страшно літати на кулях. Хоча на мені також
була страховка, але коли декілька людей тебе колишуть у різні боки
й тебе носить туди-сюди, то трохи боязко. А ось їздити на собаках
дуже сподобалось.

Софія Саніна, виконавиця ролі Ані, 15 років (актриса театру «Колесо»,
знімається з дитинства, виросла у відомій кіносім’ї Саніних)

Маша Тараненко, виконавиця ролі Аніки, 11 років

обдарованих дітей, вивчає математику англійською мовою з 1-го класу)

(чемпіонка Європи серед юніорів зі спортивних танців)

Взагалі, я не планувала ходити на кастинги й зніматися в кіно, це
зініціювали мої батьки. Але я дуже рада, що все сталося саме так, бо
на зйомках фільму було дуже тепло й затишно, незважаючи на мороз мінус 30. Сам знімальний процес проходив легко, цьому сприяло містечко, яке спеціально побудували в Буковелі, і наші костюми. Крім того,
над проектом працювала команда професіоналів. Зйомки фільму «Тільки
Диво» — дуже яскрава подія в моєму житті.

Раніше я вже знімалась у короткометражних фільмах, але в такому
великому проекті — уперше. Коли я прийшла на кастинг, то дізналась, що на цю роль претендують ще 200 дітей. Суперництво було не
з легких, але врешті обрали мене. Зйомки були надзвичайно цікавими. Інколи було важко, тому що було холодно, костюми були важкі
й довелося вчитися кататися на ковзанах, але тут я знайшла багато
нових друзів.

Це вже мій третій кінодосвід, проте якщо говорити про серйозність
і масштабність зйомок, то для мене це перший серйозний фільм. Спершу
мене взяли на зовсім іншу роль, але через те, що я дуже швидко росту,
як і будь-який підліток, мені поміняли персонажа. Спочатку я мала
грати позитивного героя, дівчинку Аніку, але з часом режисер змінила
свою думку й запропонувала мені негативну роль — Ані. Більша частина
фільму знімалась у Карпатах за дуже холодної погоди, але атмосфера на зйомках сприяла тому, що нам було дуже класно, було багато
підтримки звідусіль. Режисер чітко ставила завдання. Усім холодно
було, але вона робила все для того, щоб акторам і всій групі було
комфортно працювати в таких умовах. Коли на вулиці сильний мороз –
це якось дуже здружує групу. Усі гуртуються, щоб попити гарячий чай,
ви зближаєтесь, а потім стає легше працювати.

КІНОКОМПАНІЯ KAZKA PRODUCTION
Виробництво ігрових фільмів для дитячої
та сімейної аудиторії
+3 8066 313 1544
www.onlymiracle.com.ua
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З ХВИЛЕЮ РОЗКВІТУ ВІТЧИЗНЯНОГО КІНО, ЩО СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ ОСТАННІ ДЕКІЛЬКА РОКІВ, РОЗВИВАЄТЬСЯ ЙОГО ЖАНРОВЕ РОЗМАЇТТЯ. ЧИМАЛО УВАГИ УКРАЇНСЬКІ
РЕЖИСЕРИ ПРИДІЛЯЮТЬ ДИТЯЧОМУ КОНТЕНТУ. ПРОТЕ СТВОРЕННЯ КІНО ДЛЯ ДІТЕЙ – НАДЗВИЧАЙНО СКЛАДНИЙ ПРОЦЕС, НЕ В ОСТАННЮ ЧЕРГУ ЧЕРЕЗ ТЕ, ЩО РОБОТА З
ДІТЬМИ ВИМАГАЄ ОСОБЛИВОГО ПІДХОДУ, ЯКИЙ НЕ КОЖНОМУ РЕЖИСЕРУ ПО ЗУБАХ. VGL CINEMA ПОСПІЛКУВАЛИСЯ З ОЛЕНОЮ КАРЕТНИК, РЕЖИСЕРОМ І ПРОДЮСЕРОМ
ДИТЯЧОГО ФІЛЬМУ-ФЕНТЕЗІ «ТІЛЬКИ ДИВО», ЩО ВИЙДЕ НА ЕКРАНИ ВЗИМКУ, ТА З ЇЇ ЮНИМИ ПІДОПІЧНИМИ Й ДІЗНАЛИСЯ, ЯК ЗНАЙТИ СПІЛЬНУ МОВУ З ДІТЬМИ, ЩОБ
ЦЕ ГАРАНТУВАЛО ПОТРІБНИЙ РЕЗУЛЬТАТ.
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АКТУАЛЬНА ТЕМА

АКТУАЛЬНА ТЕМА

НЕГОЛЛІВУДСЬКІ ПРИНЦЕСИ ТА НО ВЕ ЖИТТЯ ПЕТРИКА П’ЯТОЧКІНА.

СУЧАСНЕ УКРАЇНС ЬКЕ ДИТЯЧЕ КІНО

CINEMA УКРАЇНА №20.2018

Наскільки багато існує типів глядачів та поціновувачів кінематографа, та на кожного знайдеться саме його жанр і формат — від глядацької комедії до
експериментальної фестивальної стрічки. Цікаво, що все це розмаїття контенту неоднакове і з позиції кінобізнесу: найпопулярнішим та відповідно
найприбутковішим у світі є дитячий контент. Зокрема, виробництва студії Disney, проте це не є суворим правилом.
Щоразу, як мова заходить про «ренесанс українського кіно», на згадку експертам спадають героїчні «Кіборги» Ахтема Сеітаблаєва, що мужньо вистояли у двобої із «Зоряними війнами. Епізодом VIII: Останні Джедаї», або ж «Плем’я» Мирослава Слабошпицького, яке підкорило Каннський міжнародний кінофестиваль. І лишень подекуди називають фільм «Викрадена принцеса» Олега Маломужа, який цього року створив у касах кінотеатрів
справжнє диво.
Зазвичай наймолодші глядачі та фільми й анімація, адресовані їм, зустрічають зверхнє до себе ставлення, а на конкурсах кінопроектів залишаються
без особливої уваги експертів. Навіть ті, хто визнає безперечне лідерство таких релізів на всіх каналах розповсюдження, часом вважають продукт для
аудиторії до 18 років «недокінематографом». Незважаючи на це, дитячий контент в Україні не просто існує — з 2014 року він активно розвивається та
формує своє коло прихильників. Цей сегмент кіноринку заслуговує як на аналіз динаміки показників, так і на власну класифікацію.

ЩО ТАКЕ ДИТЯЧИЙ КОНТЕНТ?

ЗА ПЛАТФОРМОЮ ДИСТРИБ’ЮЦІЇ

Визначити це поняття досить складно. До категорії дитячого контенту відносять
різні за жанром та навіть за аудиторією фільми, створені багатьма техніками, героями яких можуть бути як дорослі, так і діти, а інколи й ті, й інші разом, ролі
також можуть виконувати актори будь-якого віку.
В Україні дитяче кіно на законодавчому рівні визначається згідно з Положенням
про державне посвідчення на право розповсюдження й демонстрування фільмів.
Фільми поділяються таким чином: «ДА» (дитяча аудиторія) — індекс, що встановлюється для фільмів, які спеціально створені для дітей і доступні за сюжетом для
дитячого сприйняття; «ЗА» (загальна аудиторія) — індекс, що встановлюється для
фільмів, які розраховані для сімейного перегляду та порушують теми, що однаково цікаві та зрозумілі більшості глядачів незалежно від віку; «12» — індекс, що
встановлюється для фільмів, перегляд яких можливий дітьми від 12 років тільки
в присутності батьків у зв’язку з тим, що вони можуть містити деякі сцени, які
батьки вважатимуть неприйнятними для самостійного перегляду дітей. Але ці
критерії оцінюють аудіовізуальні твори лише за наявністю в них насилля, сцен
сексуального характеру тощо.
Фактично ж існує багато способів систематизувати контент за різними ознаками,
і погляд за допомогою такої оптики на український кінематограф останніх років
суттєво допоможе у формуванні розуміння стану українського дитячого контенту
та перспектив його розвитку.

Традиційно популярний у кіноколах вислів, що «контент – король», усе частіше
оскаржують нові платформи доставки контенту до глядача. Окрім зрозумілих виробникові кіно та телебачення, на ринку стрімко розвиваються онлайн-кінотеатри, медіасервіси, соцмережі та різні платформи контенту, створеного користувачами. Так, у середовищі контенту, призначеного для дітей та підлітків, королем
уже є не контент, а алгоритм ранжування та можливість самореалізації і втілення
доступними засобами власного бачення.
Проте зосередимося на кінематографі. В Україні кінопродукт для дітей можна поділити на умовні категорії прокатного кіно (повнометражні фільми) та обмежено
прокатних короткометражних стрічок.
У 2013 році в прокат на екрани країни вийшла одна дитяча стрічка. У 2014-му
таких налічувалося вже чотири. У 2015-му знову лише одна, у 2016 році — знову
одна, у 2017-му в прокаті дві стрічки, але всі ці показники неможливо порівняти
з поточним 2018 роком, коли почалося вже більш стабільне зростання: за перші
дев’ять місяців року найменший глядач мав змогу переглянути вже чотири українських дитячих повних метри і один альманах, і до кінця року в прокат мають
потрапити ще чотири.
Динаміка може здатися позитивною, але варто зберігати реалістичний погляд на
ситуацію: усього у 2017 році в український прокат вийшло 183 фільми, з них український дитячий контент займав менше 2 %.

Ще сумнішою ситуація видається, якщо поглянути на телебачення. В Україні
функціонують спеціалізовані, тобто нішеві, телеканали з орієнтацією на дитячу
аудиторію — «ПЛЮС ПЛЮС», «Піксель», «Малятко TV» тощо, і деякі з них виготовляють власну телепродукцію. Проте українське дитяче кіно потрапляло в телевізійний ефір після кінопрокату лише декілька разів і майже не повторювалося.
А в напрямку створення документального, навчального та науково-популярного
кіно для дітей телебачення взагалі не працює.
Що стосується цифрових платформ, то український дитячий кінематограф,
оскільки він особливо вразливий до піратства, майже не розповсюджується через
онлайн-кінотеатри. Проте його присутність у digital-середовищі та, зокрема, на
майданчиках Torrent, складно не помітити.
Зрештою, невеликий вибір кінофільмів і пояснює значною мірою, чому найпоширеніший та найпопулярніший дитячий аудіовізуальний продукт в Україні створюється власне дітьми та їх кумирами для соцмереж та платформ, започаткованих
користувачами контенту. Але визнавати поразку й піднімати білий прапор кіноіндустрія не збирається.
«ЧІЛДРЕН КІНОФЕСТ»
Особливою платформою розповсюдження дитячого контенту в Україні є фестиваль дитячого кіно «Чілдрен кінофест», який уже 5 разів поспіль, з травня 2014
року, проходить в Україні: не лише в Києві, але й у інших містах одночасно. Перший
«Чілдрен кінофест» відбувся у Києві, Львові та Одесі, а п’ятий охопив уже 22 українських міста.
Проект «Чілдрен кінофест» існує не лише як фестиваль, але і як інструмент формування смаку в кіномистецтві, а також як засіб формування в нових поколінь звички
дивитися якісне кіно в кінотеатрах, на великих екранах.
Засновник фестивалю голова «Артхаус Трафік» Денис Іванов розповідає, що на
початку фестиваль викликав у кіноіндустрії не лише подив, але й сумніви в притомності організаторів, проте ідея забезпечити майбутнє українського кіно й долучитися до розвитку популярності кінематографа серед потенційної глядацької
аудиторії таки здобула підтримку. Зрештою, неможливо знімати якісне власне кіно
у країні, у якій діти звикли бачити на екранах тільки персонажів коміксів.
Концепція фестивалю — показ для дитячої аудиторії на великому екрані найкращого дитячого кіно Європи та кінокласики. З минулого року в рамках «Чілдрен
кінофесту» проходить також конкурс дитячого короткометражного кіно, що було
знято учасниками фестивалю віком від 7 до 14 років. У 2018 році, на другий рік
функціонування конкурсу, «Чілдрен кінофест» отримав уже понад 200 конкурсних
заявок, що свідчить про існування дійсно вакантної ніші в кінопросторі.
У цьому місія «Чілдрен кінофесту» зі створення певної громади, об’єднання зацікавлених у кіномистецтві та всіх формах створення контенту дітей навколо фестивалів, кіноклубів та кіношкіл перетинається також з проектами Одеської кіностудії,
що проводить щорічний конкурс дитячого кіно, та школи Cinema Kids, яка функціонує в Києві на кіностудії FILM.UA.
Проте «Чілдрен кінофест» за перші п’ять років свого існування сформував ціл-

ком нову аудиторію: за словами Дениса Іванова, перший фестиваль, що охопив до
10 тисяч глядачів, пройшов уже досить масштабно. Але менше ніж за п’ять років
кількість відвідувачів «Чілдрен кінофесту» вже преревищила 40 тисяч.
Спочатку, як пригадує Денис, квитки на фестиваль продавалися, а частина — передавалася благодійним організаціям, але зараз фестиваль відмовився від ідеї створення бар’єру між глядачем та фестивалем, і всі квитки на всі сеанси «Чілдрен кінофесту» безкоштовні за попередньою реєстрацією. Окрім того, половина місць на
показах резервується для дітей із соціально незахищених верств населення, сиріт,
дітей з особливими потребами та вимушених переселенців, що постраждали внаслідок збройного конфлікту на сході Україні. Діти запрошуються на фестиваль, як
пояснили організатори, за допомогою державних органів соціального захисту.
Значна кількість відвідувачів «Чілдрен кінофесту» повертається на наступний рік,
більшість також приводять друзів. Також на фестиваль часто реєструються вчителі
та вихователі зі своїми класами.
Дитяча аудиторія найбільше зацікавлена в тому, щоб створювати власні фільми,
а не лише дивитися гарне кіно. Їх цікавлять усі аспекти та кінокухня створення
контенту, запевнив Денис Іванов. І зазначив, що якість робіт, які беруть участь
у конкурсі фестивалю, вражає, і не лише на рівні ідей, але й з позиції професійності
виконання та рівня знімальної майстерності.
Щороку «Чілдрен кінофест» стає також майданчиком для популяризації українського кіно: відбірники фестивалю включають до програми хоча б одну українську
стрічку. Зокрема, «Чілдрен кінофест» організовував покази картин «Трубач» Анатолія Матешка, «Микита Кожум’яка» Манука Депояна та анімаційного серіалу «Моя
країна — Україна». У 2018 році вперше Гран-прі за результатом глядацького голосування отримала українська стрічка — фентезі-казка «Сторожова застава» Юрія
Ковальова.
ЗА АУДИТОРІЄЮ ТА МЕДІА
Як не дивно, у новітньому українському кінематографі (кінорелізи починаючи
з 2014 року) представлені всі категорії дитячих фільмів, орієнтованих на певну
аудиторію. Серед них є і дитячі, і сімейні (для середнього шкільного віку), і навіть
підліткові. Активно розвивається як ігрове художнє кіно, так і анімаційні проекти. Розглянемо кожну з цих груп.
ДИТЯЧЕ
Серед фільмів, які можна віднести до категорії дитячих, і перший фільм новітнього кінематографа — трішки порушуючи наведений вище відлік часу, реліз
2013 року. Це картина Віктора Андрієнка за книгою Олександра Гавроша «Іван
Сила». На визначенні «перший фільм для дітей» наполягали продюсери Володимир Філіпов та Андрій Суярко, а також тодішня голова Державної агенції України
з питань кіно, нині й сама кінопродюсер Катерина Копилова. Жодної іншої першості в послужному списку картини немає: у прокаті фільм зібрав 700 тис. грн
і глядацької уваги не дочекався.
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ЧИ ЗНІМАЮТЬ В УКРАЇНІ КОНТЕНТ ДЛЯ ДІТЕЙ, ЧИ Є В НЬОМУ ПОТРЕБА І КОЛИ МОЖНА ОЧІКУВАТИ НА ЕПОХУ ДИТЯЧОГО
КІНОВІДРОДЖЕННЯ – З’ЯСОВУВАЛИ VGL CINEMA.
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Тільки через півтора року, 15 січня 2015 року, кінопрокат знову пішов стежкою дитячого фільму — на екрани вийшла стрічка «Чарівні історії: Еліксир доброти» —
проект Лілії Солдатенко, продюсерки, режисерки та авторки сценарію картини.
Це перша із циклу стрічок виробництва студії Carrot Cake Studio — одеського продакшну, орієнтованого на виробництво лише дитячого контенту. Кінокартина,
щоправда, виходила тільки в обмежений прокат, переважно в Одесі, і повноцінного розпису не знайшла. Така сама доля спіткала й другу стрічку із цієї серії —
«Урок магії», що вийшла на екрани в жовтні 2017 року.
У січні 2018 року українські кінотеатри показали фільм Олесі Моргунець-Ісаєнко
«Казка про гроші», створений за повістю «Йом-Кіпур, або Судний день». Фільм
демонструвався в обмеженому прокаті й не отримав суттєвого розпису — здобув
лише розгромні відгуки. Шанси побачити цей фільм надалі в телепрокаті дуже
низькі.
У квітні та серпні 2018 року відбулися допрем’єрні кінопокази фільму «Чорний
козак» режисера Владислава Чабанюка за мотивами казки Сашка Лірника «Про
вдову Ганну Шулячку, Чорного Козака і страшне закляття». Прокат фільму планується на осінь 2018 року. Ця стрічка знімалася понад десятиліття — з 2008 року
продюсери шукали фінансування для запуску проекту, але не отримали підтримки ні в Держкіно, ні на платформах краудфандингу, тому фільм створювався коштом інвесторів-ентузіастів.
СІМЕЙНЕ
У 2014 році в прокат вийшов «Трубач» — повнометражний сімейний комедійний мюзикл, відзнятий режисером Анатолієм Матешком. Картина зібрала
358 тис. грн в прокаті, тобто її подивилися лише 12,5 тис. глядачів. Незважаючи на
це, фільм завоював своє визнання й навіть повагу кінокритиків і вважається однією
з найкращих українських стрічок того року.
Тільки через три роки, 12 жовтня 2017 року, український глядач отримав змогу повернутися до сімейного кіно. Цього разу — на стрічку Юрія Ковальова «Сторожова застава». Фільм став ігровим повнометражним дебютом, а також прямими сходинками до статусу кумира й секс-символу українського актора Романа Луцького,
а також зразком міжнародного розповсюдження: права на показ стрічки «Сторожова застава» було продано в понад 20 країн світу, переважно для дистриб’юції в онлайн-кінотеатрах, зокрема на Amazon Prime. Як наслідок, фільм зібрав
19,05 млн грн в українському прокаті, але заробив також і на міжнародних продажах. Серед українських дитячих ігрових стрічок «Сторожова застава» поки що
єдина, що змогла витримати тест переозвучкою або субтитрами. Значно більших
успіхів у цій сфері досягли анімаційні проекти.
А 30 серпня на екрани України вийшла стрічка «Бобот та енергія Всесвіту» режисера Максима Ксьонди — історія про 12-річного мрійника, який опиняється
в центрі протистояння двох позаземних сил: сміттєвозів та трансформаторів.
Фільм з бюджетом 20 млн грн більше ніж на половину складається з кадрів, де
використана комп'ютерна графіка.
ПІДЛІТКОВЕ
2014 рік став початком і підліткового жанру в українському кінематографі, одного з найскладніших в індустрії. На жаль, більшість підліткових романтичних
комедій у прокаті демонструють не найкращі результати. Саме така доля спіткала проект «Самотній за контрактом», знятий режисером Євгеном Матвієнком.
Фільм вийшов у обмежений кінопрокат України 4 вересня 2014 року і не отримав
повноцінного розпису.
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АНІМАЦІЯ
Одне із найбільших досягнень сучасної української анімації живе зовсім поруч
з одним із найгірших релізів. У 2014 році на екрани країни вийшла стрічка «Бабай» — фільм, знятий Мариною Медвідь на студії «Укранімафільм» так, що може
налякати навіть дорослих зі сформованою стійкою психікою. Фільм знімався
з 2007 року, і історія цього довгого й складного процесу перемовин, банкрутств
і зрад заслуговує на окремий детективний серіал. Окрім України, фільм вийшов
у кінотеатрах Росії, Білорусі та Казахстану і зібрав зрештою бокс-офіс у майже два
мільйони гривень, 1,3 млн рублів і звання найгіршого фільму року й, можливо,
п’ятиріччя. У тому ж 2014-му, проте, студія НОВАТОРФІЛЬМ за підтримки Державного агентства України з питань кіно презентувала на міжнародному кінофестивалі Берлінале серіал анімаційних фільмів, створених молодими художниками
під керівництвом Степана Коваля «Моя країна — Україна». Цей серіал-подія залишається одним із найпомітніших явищ у техніці пластилінової анімації.

13 жовтня 2016 року каталог української анімації збагатився на ще один повний
метр — стрічку «Микита Кожум’яка», у іноземному прокаті вона має назву «Драконячі чари». Цей 3D-анімаційний фільм Манука Депояна став для глядачів та
індустрії прикладом стійкості й витривалості. Продюсери неодноразово шукали
додатковий бюджет на стрічку і знімали її 8 років. Та в результаті фільм не тільки
вийшов у перший по-справжньому широкий прокат в Україні (понад 150 екранів),
але й здобув контракти на кінотеатральний показ у 15 країнах світу. Наразі збори
фільму в прокаті складають $1.98 млн — це менше ніж половина виробничого бюджету стрічки, який склав $4 млн. Але, важливо зазначити, більше ніж 3/4 касових
зборів кінокартини складає прокат за кордоном, на інших територіях.
Нарешті, 7 березня 2018 року в Україні вийшла не діснеївська, але принцеса нашої
анімації — анімаційна стрічка «Викрадена принцеса» режисера Олега Маломужа.
Лишень за один вік-енд її переглянули понад 250 тис. глядачів, а загалом прокат в
Україні приніс фільмові майже 36 млн грн. «Викрадена принцеса» стала найуспішнішим фільмом суто українського виробництва.
Проте «Викрадена принцеса», уподобавши мандрівки усіма усюдами, виконала
турне країнами світу. Одразу після українського релізу стрічка вийшла у Румунії, згодом у Туреччині, Хорватії, Боснії й Герцеговині, Болгарії, Литві, Єгипті,
ОАЕ, Кувейті, Лівані, Йорданії, Катарі, Омані, Бахрейні, В’єтнамі, Монголії, Грузії,
Словаччині, Чехії, Польщі, Словенії, Угорщині, Естонії та Індії. За попередніми
даними фільм зібрав у міжнародному прокаті майже $4 млн, і «Принцесі» ще залишилося відвідати екрани кількох великих територій.
Також у 2018 році прокатна компанія «MMD Ukraine» розпочала прокат альманаху «МУЛЬТІсторії» — короткометражної дитячої анімації для дітей дошкільного віку виробництва студії Animagrad. Цей пакет пропозицій короткометражних
мультфільмів був у обмеженому прокаті.
Тож маємо таку картину: усього в прокат за сучасний період вийшло
5 дитячих фільмів, 3 сімейних, 1 підлітковий і 4 повнометражні анімаційні фільми та дві збірки короткометражок. За бокс-офісом ці сегменти співвідносяться так: дитяче кіно — 0,7 млн грн, сімейне — 19,5 млн грн, підліткове — 0,2 та
анімація — понад 55 млн грн в українському прокаті та ще понад 100 млн грн
в міжнародному прокаті.
Пояснювати, що саме анімація є рушійною силою дитячого контенту в Україні,
немає сенсу, та й розібратися, що саме слугує тому причиною, нескладно — досвід
лише двох анімаційних кінокартин, що змогли потрапити в міжнародний прокат,
свідчить про те, що успіх можливий лише за доступності інших ринків.
ВУЗЛИК НА МАЙБУТНЄ
До кінця 2018 року в Україні вийдуть у прокат ще кілька дитячих фільмів: це
сімейний фентезі-екшн «Фокстер і Макс», фільм-фентезі «Груднева казка, або
Пригоди С. Миколая» режисера Семена Горова, пригодницька комедія «11 дітей
з Моршина» Аркадія Непиталюка.
Уже в 2019-му на нас чекає ще порція дитячих кінопроектів: казка «Тільки Диво»
Олени Каретник; повнометражна анімація «Клара» від студії Image, яка, до речі,
дебютує цього року в США на кіноринку AFM; екранізація шкільної класики, повісті Івана Франка «Захар Беркут» режисерів Ахтема Сеітаблаєва та Джона Віна.
І це лишень за перші три місяці 2019 року.
Але якщо заглядати трохи далі — у документацію презентацій проектів на пітчингах Держкіно, наприклад, — можна зрозуміти, що напрямок повнометражної анімації рухається швидше, аніж будь-який інший.
Наразі в Україні мало залишилося людей, навіть дотично зацікавлених кіно, які не
чули про повнометражну анімаційну версію поеми-казки «Мавка. Лісова пісня».
Цей проект режисера Олександри Рубан реалізує студія Animagrad, автори славетної «Викраденої принцеси». Проект «Мавки» набув такої відомості за півтора
року до релізу, що дехто з потенційних глядачів уже впевнений, що фільм бачив,
але ні — вихід картини заплановано на 2020 рік.
Поряд з цим мало хто чув, що та сама студія вже почала розробку й наступного свого повнометражного проекту — «Роксолана». Ще менше людей знають, що
«Студіо КАПІ» працює над повнометражними пригодами «23 образи Петрика
П’яточкіна» за авторством Наталі Гузеєвої.
Проте не варто забувати, що вже, мабуть, цього року на «Чілдрен кінофесті» або
в будь-якому із кіноклубів України знімали своє перше кіно ті, хто із цільової аудиторії дуже швидко перетворюється на творця контенту. І просто спостерігати
фільм цим дітям вже нецікаво — вони прагнуть з ним взаємодіяти. Але це, напевне, тема для окремої розмови.
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ФІЛЬМ, З ЯКОГО ПОЧИНАЮТЬСЯ ЗИМОВІ СВЯТА
НА 13 ГРУДНЯ ПРИЗНАЧЕНО ПРЕМ’ЄРУ СІМЕЙНОЇ КОМЕДІЇ «ПРИГОДИ С. МИКОЛАЯ». ЧАРІВНІ КАРПАТИ, СВЯТИЙ МИКОЛАЙ – ФАЛЬШИВИЙ ТА СПРАВЖНІЙ, ДИТЯЧА ЗГУРТОВАНІСТЬ,
ЯКА ПЕРЕМАГАЄ ЗЛОДІЯ І… СПРАВЖНЄ ДИВО! УСЕ ЦЕ ПОБАЧАТЬ ГЛЯДАЧІ У ФІЛЬМІ, ЯКИЙ ЗНЯЛА КОМПАНІЯ BIG HAND FILMS ЗА ПІДТРИМКИ ДЕРЖКІНО УКРАЇНИ.
СТРІЧКА ВИХОДИТЬ У ПРОКАТ НАПЕРЕДОДНІ ЗИМОВИХ СВЯТ І МАЄ ЗАЙНЯТИ НІШУ «ВІТЧИЗНЯНОГО РІЗДВЯНОГО КІНО». А СВЯТОГО МИКОЛАЯ ПРОДЮСЕРИ ПРАГНУТЬ ПЕРЕТВОРИТИ
НА ГОЛОВНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ СИМВОЛ ЗИМОВИХ СВЯТ. VGL CINEMA РОЗПИТАВ КОМАНДУ ПРОЕКТУ ПРО ТЕ, ЯК ПРОХОДИЛИ ЗНІМАЛЬНІ БУДНІ, ЧИ БУЛО В НИХ МІСЦЕ ДЛЯ ДИВА, ЩО
БУЛО НАЙСКЛАДНІШИМ І ЯКЕ ПОСЛАННЯ ГЛЯДАЧЕВІ НЕСЕ ФІЛЬМ.
У центрі казки — пригоди другокласника Артема, чия сім'я щойно переїхала з великого міста до будинку в Карпатах. До Артема напередодні Дня
Святого Миколая неочікувано приходить злодій у костюмі чарівника. Хлопчику разом із сестрою-підлітком і місцевими дітлахами доведеться проявити справжню згуртованість, сміливість і винахідливість, аби перемогти його й врятувати справжнього Святого. Над фільмом працювала дійсно
зіркова команда. Режисером став Семен Горов: для творця культових музичних шоу та серіалів «Пригоди С. Миколая» — перший повнометражний
фільм. Маша Єфросиніна зіграла маму головного героя, а роль батька виконав польський актор Пшемислава Ципраньські (Przemyslaw Cypryański).
Василь Вірастюк втілив на екрані головного злодія — того, хто видає себе за Святого. Знайшлося місце на знімальному майданчику й для гурту
«O.Torvald», які ще й пісню написали спеціально для стрічки. Продюсером фільму є Марія Каель, автором сценарію — Антон Базелінський.
Масштабні зйомки відбувалися в розпал зими на Прикарпатті та в Києві.

ГРУДНЕВА КАЗКА,
АБО ПРИГОДИ С. МИКОЛАЯ
УКРАЇНА, 2018
ЖАНР: СІМЕЙНА КОМЕДІЯ
ВИРОБНИЦТВО: КОМПАНІЯ BIG HAND FILMS
ЗА УЧАСТЮ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ КІНО
СЦЕНАРІЙ: АНТОН БАЗЕЛІНСЬКИЙ
РЕЖИСЕР-ПОСТАНОВНИК: СЕМЕН ГОРОВ
ОПЕРАТОР-ПОСТАНОВНИК: ОЛЕКСІЙ СТЕПАНОВ
ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВНИК: ВІТАЛІЙ ЯСЬКО
ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМАХ: ЛЕСЯ ПАТОКА
КОМПОЗИТОР: ЮРІЙ ГРОМ
ПРОДЮСЕР: МАРІЯ КАЕЛЬ
У РОЛЯХ: МАША ЄФРОСИНІНА, ВАСИЛЬ ВІРАСТЮК,
ГРИГОРІЙ БОКОВЕНКО, ПШЕМИСЛАВ ЦИПРАНЬСЬКІ,
МАКСИМ ЛУЧАК, ІВАННА БОРОДАЙ,
ТАНЯ ЛАВРУШКО, СЛАВА РАК, ВІТАЛІЙ АЖНОВ,
АНДРІЙ КРОНГЛЕВСЬКИЙ, КСЕНІЯ БАЗЕЛІНСЬКА,
МИКИТА БАЛЕВ, ГУРТ O.TORVALD,
DJ САНЯ ДИМОВ ТА ІН.

СЕМЕН ГОРОВ, режисер:
Дитяче кіно знімається так само, як і доросле, тільки
краще (посміхається). Головна ідея фільму — потрібно вірити в диво. Але диво — це насамперед праця,
і треба докладати зусиль, щоб твоє найзаповітніше бажання здійснилося. Це має бути зрозумілим і дорослим, і дітям.
З дітьми-акторами труднощів не було, адже ми обираємо для зйомок дітей, які здатні багато працювати, є дисциплінованими, для
яких важливо не підвести партнерів. Як батьку, мені їх іноді навіть
шкода, адже і працювати доводиться багато, і на майданчику холодно, але ставимося ми до них як до дорослих акторів, і вони це
розуміють.
Що було особливим у цих зйомках? Доводилося залежати від погоди. На локацію в горах можна було добратися лише на снігоходах.
А в Києві навпаки — тепла зима, і щоб замерз каток, зробили перерву
в зйомках на 5 днів, чекаючи морозів.
Наш фільм спрямований на дітей, але в ньому немає жодного моралізаторства — наші герої поводяться так, як це мають робити
справжні нормальні люди. Є герої позитивні, є негативні, і маленький глядач сам у них розбереться. Але головне, у нас є ті, на кого
йому захочеться бути схожим, тож це можна вважати і певним виховним елементом.

МАРІЯ КАЕЛЬ, продюсер:
Дитяче кіно — це моя мрія, як продюсера. І якщо попередній фільм —
присвята батькам, то «Пригоди С. Миколая» — усім українським дітям.
Нашою метою було не просто зняти якісне кіно, а подарувати дорослим
і дітям трошки дива. Я сама мати і зіштовхнулася з тим, що малечі бракує
власного національного символу. Вони дивляться на американського,
радянського — якого завгодно, але не на свого. От ми і вирішили донести до дітей
такого українського святкового персонажа, як Супер Миколай.
Робоча назва фільму — «Груднева казка», і дійсно, у нас все було, як у казці. На
допомогу нізвідки з'являлися добрі люди, легко втілювалися, здавалося б, неможливі
ідеї. Незважаючи на нереальний холод, атмосфера на знімальному майданчику була
теплою та фантастичною. Нам дуже пощастило з артистами. Машу Єфросиніну,
Василя Вірастюка ми покажемо такими, якими глядач їх ще ніколи не бачив!
Я взагалі вважаю, що ми цим фільмом народжуємо суперзірок. У нас чудовий
дитячий акторський склад — фігуристи, вертеп, наймолодшій актрисі під час
зйомок ще не було двох років. Діти, які в нас грають, мають усі шанси стати зірками
українського кіно. Так що «Пригоди С. Миколая», я сподіваюсь, — ще й внесок
у майбутнє українського кінематографа, фільм, завдяки якому відкриються нові
молоді акторські імена.

МАША ЄФРОСИНІНА, актриса:
Я навіть не роздумувала, погоджуючись на цю роль. По-перше, мене привабило прізвище режисера, якого я дуже люблю, і я давно хотіла з ним попрацювати. А ще — саме комедія завжди була предметом моїх акторських мрій.
Адже мої попередні кіноролі були драматичні або навіть негативні. Хотілося
комедії, до того ж сімейної.
Чи схожа я на свого персонажа? Скоріше так, ніж ні. Мені теж притаманна звичка підколювати, жартувати, я не приховую своїх почуттів. Як жінка, я б теж поїхала підтримувати свого
чоловіка. За час зйомок я дуже прив’язалася до дітей-акторів. Так склалося, що знімальна
команда здебільшого чоловіча, і на мені була роль мами в прямому й переносному розумінні.
Відмінностей у роботі з дітьми чи з дорослими акторами немає — щодо гри, завдань вимоги
однакові. А головний висновок для мене: діти не грають, а насправді живуть у кадрі.
Ще запам’ятався страшний холод. А наші герої ж не в кожухах ходять, а в легеньких джинсах,
стильних дубляночках. І тому поруч увесь час були люди з грілками, ковдрами... Втім, тепер
я все знаю про термобілизну, термоустілки та інші утеплювачі! (сміється). Уявіть, нічна зйомка, пік морозів, а в нас на майданчику — веселощі, діти, вертеп, фігуристи! І всі в кадрі веселі
та щасливі! А один з найяскравіших моментів, коли нас за сюжетом накриває лавиною. Вилазимо, у мене рот снігом забитий, а режисер каже: «Яка класна акторська придумка!»
«Пригоди С. Миколая» — це сімейне кіно в усіх сенсах. Щоб зібрати усіх — дорослих, дітей,
піти в кіно, запастися попкорном, а потім — обговорювати побачене. Я прямо уявляю, як
це все має бути! Сюжет фільму — це модуляція сценарію, можливого в будь-якій сім’ї, таке
може статися з кожним. І треба завжди розуміти, що для тебе найважливіше, які цінності
є справжніми, вірити, що все буде добре та в те, що в житті завжди є місце для дива.

ІВАННА БОРОДАЙ, актриса:
Найскладнішим для мене був перший знімальний день, коли треба
увійти в колектив, налаштуватись, призвичаїтись до знімального
ритму. Але я швидко адаптувалась. І взагалі, у нас під час роботи
над фільмом склалася дружня атмосфера, ми всі потоваришували. На
Драгобраті було дуже холодно, і мені там дуже допомагав тато: він стояв
поруч з майданчиком і одразу після відзнятої сцени накривав мене ковдрою. Камера
мене не лякала, адже це вже другий фільм, де я граю. Коли я стою перед камерою,
забуваю, що навколо багато людей, і думаю лише про свою роль.
Найбільше запам’яталась мені сцена на ковзанці. Лід, вертеп, усе дуже красиво та
атмосферно було. Справжнє диво! На ковзанах я вміла кататися й раніше, але для
фільму спеціально тренувалась, щоб усе вийшло якнайкраще. Не могла ж я собі
дозволити впасти в кадрі! Ще дуже цікаві відчуття були, коли заходиш у павільйон:
все ніби розібране, окремо вітальня, окремо спальня, але всередині все так класно
і відчуваєш себе зовсім по-іншому. За характером я на свого персонажа не дуже схожа,
у житті я ніколи не хизуюся, не кажу, що я крута тощо.
А головний посил фільму для мене — треба вміти вибачати людей, адже навіть погані
люди можуть змінюватися на краще.

МАКСИМ ЛУЧАК, актор:
Зніматися дуже сподобалось. Хочеться ще і ще — після закінчення зйомок
я навіть почуваюся трохи ніяково, наче чогось не вистачає. У горах було дуже
холодно. Ледь не вмер (сміється). Я витримую максимум мінус 17 градусів, а
там було мінус 20, уявляєте?
Характер героя трохи схожий на мій. Що було складно в моїй ролі — треба було плакати. А ще мене дуже здивувало багато людей на знімальному майданчику, і всі вони дивляться
на мене. Найбільше зі зйомок запам’яталося, як я бив Василя Вірастюка по голові пляшкою.
Декілька дублів було. Трохи страшно і трохи смішно. Я питав у Василя, чи не боляче, він відповідав, що ні. Ще в нас декорації були надзвичайні. Коли всередину заходиш — така краса! Аж
виходити не хотілося! На майданчику мені всі допомагали, підказували, але найбільш дружні
стосунки склалися з моєю «екранною» сестрою. У школі, де я навчаюся, всі, звичайно, знають
про зйомки. І вони, і я вже мріємо подивитися фільм у кіно. А ще я тепер дуже хочу в бойовику
знятися. Це моя мрія.

ВАСИЛЬ ВІРАСТЮК, актор:
Мені надходить багато пропозицій знятися в кіно, але більшість з них я відкидаю й погоджуюся лише на ті ролі, які мені «заходять». «Пригоди С. Миколая» — це саме такий
випадок. Моя роль дуже цікава й різнопланова. Це не примітивний злодій, там все набагато глибше. Ми легко знайшли спільну мову з режисером, і образ став зрозумілий
емоційно. Чи легко грати злодія? На мою думку, навіть прикидатися негативним простіше, ніж робити із себе ідеального! (сміється). Дитяче кіно, звісно, має свою специфіку.
У знімальному процесі нам, дорослим, не можна припуститися помилки, на нас більша відповідальність. Наприклад, ми не можемо зіпсувати дубль, треба залишити таку
можливість для молодших (сміється). Щодо яскравих моментів, то кожен знімальний день був по-своєму яскравий. А коли ти весь час з дітьми — це весело, це постійні жарти.
У Пирогово був дуже сильний мороз. Але я так cконцентрувався та налаштувався на гру, що поки працювала камера, не відчував його. А от тільки останній дубль відіграний — одразу холодно
ставало. Наш фільм — дитяча комедія, вона має дітей відволікти, розсмішити та повернути їм національний символ свят.
А якщо дивитися ще глибше, то мета фільму — дати зрозуміти, що є добро і є зло, але навіть зло може перетворитися на добро, і погана людина може змінитися, якщо їй дати такий шанс.
У фільмі є мораль, є розуміння, що перемога добра неминуча: через казку, гумор і жарти показано серйозні речі.
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ФІЛЬМ «11 ДІТЕЙ З МОРШИНА»
відкриває зоряний каст
КОМПАНІЯ SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT, ВИРОБНИК ФІЛЬМУ «11 ДІТЕЙ З МОРШИНА», РОЗКРИВАЄ ЗОРЯНИЙ АКТОРСЬКИЙ СКЛАД ЦІЄЇ АВАНТЮРНОЇ СІМЕЙНОЇ КОМЕДІЇ.
У ШИРОКИЙ ПРОКАТ В УКРАЇНІ НОВА СТРІЧКА ВІД ПРОДЮСЕРА ФІЛЬМІВ «DZIDZIO КОНТРАБАС» ТА «#SELFIEPARTY» СЕРГІЯ ЛАВРЕНЮКА ВИЙДЕ З СІЧНЯ 2019 РОКУ.
ПРО ФІЛЬМ:
Усім відомо, що Моршин був заснований на місці падіння метеорита, багатого на рідкісний метал — осмій. Прагнучи заробити легкі гроші, директор ТРЦ Сніжана вирішує обдурити всіх і
заволодіти коштовним об’єктом. Усе б нічого, якби на її шляху
не з’явилися 11 дітей з Моршина. Згуртувавшись в єдине ціле
заради спільної мети, вони розпочинають боротьбу з несправедливістю. Чим закінчаться пригоди і чи вдасться Сніжані реалізувати задумане, дивіться зовсім скоро в кіно.

Аркадій Непиталюк, режисер, та Сергій Лавренюк, продюсер фільму

СЕРГІЙ ЛАВРЕНЮК:
Гарік Корогодський, блогер, письменник, актор, бізнесмен
Сніжана Бабкіна, актриса, Сергій Бабкін, харизматичний вокаліст, актор, зоряний
тренер шоу "Голос Країни", та Олександр Піскунов, актор театру та кіно

Ксенія Жданова, актриса театру та кіно
Олена Лавренюк, актриса театру та кіно, яка зіграла головну жіночу роль
у найкасовішому фільмі минулого року «DZIDZIO Контрабас»

«Я впевнений, що з таким режисером та акторським
складом ми зробимо комерційне кіно. У нас знімаються
актори від 6 до 81 року, тож кожна вікова аудиторія знайде
у фільмі свого героя. Ми готуємо «нашу» смішну та цікаву історію. І та команда, яка зараз зібралася довкола
фільму, додає впевненості в якісному результаті»

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

Олександр Скічко, відомий ведучий, актор, пародист, артист
розмовного жанру, та Олександр Піскунов, актор театру та кіно

Ольга Фреймут, відома телеведуча, журналістка, письменниця та модель
Лєра Дідковська, учасниця популярного молодіжного гурту «Open Kids»
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Non-Hollywood Princesses and Petryk Pyatochkin’s New Life.
CONTEMPORARY UKRAIN IAN CHILDREN’S CINEMA
Is children’s content being created in Ukraine, is there a demand for it, and when can we expect a Renaissance of children’s cinema? VGL Cinema investigates.
Just as there are many types of viewers and film enthusiasts, there are also enough genres and formats to please all of them — from a mass-market comedy to an experimental
festival film. Interestingly, diversity of content is apparent also from the position of the film industry: the most popular and, accordingly, the most profitable content in the
world is children’s content — in particular, Disney Studio productions, although not exclusively.
Each time someone mentions the “Renaissance of Ukrainian cinema”, the experts’ first thought goes to the epic drama “Cyborgs” by Akhtem Seitablaiev, which firmly held
its position against “Star Wars. Episode VIII: The Last Jedi”, or “The Tribe” by Myroslav Slaboshpytskyi, which impressed at the Cannes International Film Festival. And only
sometimes does anyone mention the film “The Stolen Princess” by Oleg Malomuzh, which this year pulled off a true miracle at the box office.
Usually, the youngest viewers and the films and animated films catered to them are met with an attitude of arrogance, and do not attract much attention of experts at film
project competitions. Even those who acknowledge the undisputed leadership of such releases on all distribution platforms sometimes consider the product targeted to an
audience of 18 and younger as “barely cinema”.
Despite this, children’s content in Ukraine does not just exist — since 2014 it has been actively developing and forming its fanbase. This segment of the film market deserves
both the analysis of its dynamics, and on its own classification.

WHAT IS CHILDREN’S CONTENT?
It is difficult to define this concept. The category of children’s content includes films of
different genres and even target audiences, can be created using many techniques, their
main characters can be adults as well as children and sometimes both, and the roles can
be performed by actors of any age.
In Ukraine, children’s cinema at the legislative level is determined in accordance with
the Provision on the state license for the right to distribute and display films. Films are
divided into: “CA” (children’s audience) — an index that is set for the films that are specifically created for children with a plot easily understandable to a child audience; “GA”
(general audience) — an index set for films that are intended for family viewing and
touch on topics that are equally interesting and understandable to most viewers, regardless of age; “12” is an index set for films that can be viewed by children of age 12 and
older only in the presence of parents, since they may contain scenes that parents might
consider to be inappropriate for children to watch on their own. But these criteria assess
audiovisual works only if they contain violence, sexual scenes, and so on.
In truth, there are many ways to systematize content by different characteristics, and using such a toolkit to examine Ukrainian cinema of recent years will significantly help in
shaping an understanding of the state of Ukrainian children’s content and the prospects
for its development.
BY DISTRIBUTION PLATFORM
A traditionally popular in film circles saying that “content is king” is being increasingly
challenged by new platforms for content distribution. In addition to the familiar to film-

makers movie theatres and television, online cinemas, media services, social networks
and various content platforms created by users are rapidly developing on the market.
Thus, in the environment of content created for children and adolescents, king is no
longer content, but the algorithm of ranging and the possibility of self-realization and
the implementation of one’s own vision through available means.
However, let’s focus on cinema. In Ukraine, film products for children can be divided
into conventional categories of theatrical releases (feature films) and limited-release
short films.
In 2013, one children’s film came out in the theatres. In 2014, there were already four of
them. In 2015 there was one again, in 2016 — one, in 2017, two films came out in theatres, but all these numbers cannot be compared to the current 2018, when more stable
growth has begun: in the first nine months of the year, the youngest viewers were able
to see four Ukrainian children’s feature films and one collection, and by the end of the
year four more will come out.
The dynamics may seem positive, but it is important to maintain a realistic view of the
situation: in 2017, 183 films came out in Ukrainian cinemas, of which Ukrainian children’s content comprised less than 2%.
The situation seems even sadder when you look at television. In Ukraine there are
specialized, niche TV channels targeted to a child audience — “PLUS PLUS”, “Pixel”,
“Malyatko TV”, etc., and some of them produce their own content. However, Ukrainian
children’s films were broadcast on television only a few times and were almost never rerun. And in terms of creating documentary, educational and popular science content for
children, television does nothing at all.
With regard to digital platforms, Ukrainian children’s cinema, since it is particularly
vulnerable to piracy, is almost never distributed through online cinemas. However, its

presence in the digital environment, and especially on Torrent websites, is hard to miss.
In the end, the small proposition of films explains to a large extent why the most common and most popular children’s audiovisual product in Ukraine is created by children
themselves and their idols on social networks and platforms created by content users.
However, the film industry is not accepting defeat just yet.
“CHILDREN KINOFEST”
A special platform for distributing children’s content in Ukraine is the Children’s Film
Festival “Children Kinofest”, which has been held in Ukraine for five consecutive years
since May 2014: not only in Kyiv, but also in other cities simultaneously. The first “Children Kinofest” was held in Kyiv, Lviv and Odesa, and the fifth has already encompassed
22 Ukrainian cities.
The “Children Kinofest” project exists not only as a festival, but also as a tool for cultivating taste in the art of cinema, as well as a way of encouraging the new generation to
develop the habit of watching high-quality films in cinemas, on big screens.
The founder of the festival, the head of “Arthouse Traffic” Denis Ivanov, says that at the
start of the festival the film industry expressed not only surprise, but also doubts about
the organizers’ sanity, but the idea of securing the future of Ukrainian cinema and joining the effort to increase the popularity of cinema among its potential audience also
found support. In the end, it’s impossible to make high-quality films in a country where
children are accustomed to only seeing comic book characters on the screen.
The concept of the festival is to show a young audience the best European children’s
films and cinema classics on the big screen. Since last year, “Children Kinofest” also
holds a competition for children’s short films, made by 7 to 14-year-old participants of
the festival. In 2018, the second year of the competition, “Children Kinofest” has already
received more than 200 submissions, indicating the existence of a truly vacant niche in
the film industry.
In this, the mission of “Children Kinofest” of creating a community, a union of people
interested in cinema and all forms of creating content for children around festivals, film
clubs and film schools crosses over with the projects of the Odesa Film Studio, which
holds an annual children’s film competition, and the Cinema Kids School, which operates in Kyiv at the film studio FILM.UA.
However, “Children Kinofest” in the first five years of its existence has formed a completely new audience: according to Denis Ivanov, the first festival, which attracted
10 000 viewers, was already quite big. But in less than five years, the number of visitors
to “Children Kinofest” has already reached over 40 000.
Originally, Denis recalls, a portion of the tickets to the festival was sold, and another
portion was transferred to charitable organizations, but now the festival has rejected
the idea of creating a barrier between the viewers and the festival, and all tickets for
“Children Kinofest” are now free with mandatory pre-registration. In addition, half of

the seats at screenings are reserved for children from socially vulnerable segments of the
population, orphans, children with special needs and forced IDPs who have suffered as
a result of the armed conflict in eastern Ukraine. Children are invited to the festival, as
the organizers explained, with the help of state authorities on social protections.
A significant number of visitors to “Children Kinofest” return next year, and most also
bring friends. In addition, teachers and educators often register their students for the
festival.
The child audience is mostly interested in creating their own content, not just watching
beautiful films. They are interested in all aspects and the behind-the-scenes of content
creation, assured us Denis Ivanov. He also noted that the quality of the works participating in the festival competition is impressive, not only at the level of ideas, but also from
the point of view of the professionalism of performances and the level of production
skills.
Each year, “Children Kinofest” also becomes a platform for the promotion of Ukrainian
cinema: the festival selectors include at least one Ukrainian film in the program. In particular, “Children Kinofest” organized the screenings of “The Trumpeter” by Anatoliy
Mateshko, “Mykyta Kozhumyaka” by Manuk Depoyan, and the animated series “My
Country — Ukraine”. In 2018, for the first time, the Grand Prix, based on the results of
the audience vote, went to a Ukrainian film — the fantasy fairy tale “The Stronghold”
by Yuri Kovalyov.
BY AUDIENCE AND MEDIA
Oddly enough, in contemporary Ukrainian cinema (starting from 2014), all categories
of children’s films targeted at a particular audience are represented. Among them are
children’s and family films (middle school age), as well as films for teenagers. Both liveaction and animation projects are being actively developed. Let us consider each of these
groups.
CHILDREN’S CINEMA
Among the films that can be categorized as children’s film is the first release of the new
era of Ukrainian cinema — if we may violate the aforementioned timeline with a release
from 2013. That is “Ivan Syla”, a film by Viktor Andriyenko based on the book by Oleksandr Gavrosh. The definition “the first children’s film” was insisted upon by producers Volodymyr Filippov and Andriy Suyarko, as well as the former chairwoman of the
Ukrainian State Film Agency and now a film producer herself Kateryna Kopylova. There
are no other firsts in the film’s track record: it earned 700 000 UAH at the box office and
did not catch the audience’s attention.
Only a year and a half later, on January 15, 2015, theatrical releases started including
children’s films again — “Magic Stories: Elixir of Kindness” came out on the big screens,
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a project by Liliya Soldatenko, the producer, director and writer of the film. This was the
first of a series of films produced by Carrot Cake Studio studio, an Odesa-based production company oriented exclusively to children’s content production. The film, however,
had a limited release, mainly in Odesa, and did not find full-fledged success. The same
thing happened with the second film from this series — “The Magic Lesson”, which appeared on the screens in October 2017.
In January 2018, Ukrainian cinemas featured a film by Olesya Morgunets-Isayenko
“The Tale About Money”, based on the story “Yom Kippur, or Judgment Day”. The film
had a limited release and did not receive much attention — only terrible reviews. The
chances of seeing this film on television are very low.
In April and August of 2018, the film “Black Cossack” directed by Vladyslav Chabanyuk,
based on the fairy tale by Sasha Lirnyk “About the Widow Hanna Shulyachka, the Black
Cossack, and the Terrible Spell”, had its pre-release screenings. The film’s release is
scheduled for the autumn of 2018. This film has been in production for more than
a decade — the producers have been looking for funding to launch the project since
2008, but did not receive support from either the State Agency or crowdfunding platforms, so the film ended up being funded by investors-enthusiasts.
FAMILY CINEMA
In 2014, “The Trumpeter” was released in cinemas — a feature family comedy musical
by Anatoliy Mateshko. The film earned 358 000 UAH at the box office, which means
it was watched by only 12 500 viewers. Despite this, the film garnered recognition and
even respect from film critics, and is considered one of the best Ukrainian films of that
year.
Only three years later, on October 12, 2017, the Ukrainian viewer was able to see new
family cinema. This time it was represented by Yuri Kovalyov’s “The Stronghold”. The
film became the feature debut, as well as a gateway to earning the status of an idol and a
sex symbol for the Ukrainian actor Roman Lutsky, as well as the model of international
distribution: the rights to display “The Stronghold” were sold to more than 20 countries
of the world, mainly for distribution in online cinemas, including Amazon Prime. As
a result, the film collected 19.05 million UAH in the Ukrainian box office, and it also
earned internationally. Among the Ukrainian children’s live-action films, “The Stronghold” is still the only one that was able to withstand the test of dubbing and subtitles.
Animation projects have achieved much greater success in this area.
On August 30, the film “Bobot and the Energy of the Universe” directed by Maksim
Ksyonda appeared on the Ukrainian screens, which is a story about a 12-year-old
dreamer who finds himself at the center of the conflict between two extraterrestrial
forces: garbage trucks and transformers. The film with a budget of 20 million UAH has
more than half of it shots containing VFX.
TEENAGE CINEMA
2014 also became the beginning of the teenage genre in Ukrainian cinema, one of the
most difficult in the industry. Unfortunately, most teen romantic comedies do not show
the best results. Such was the fate of the project “Single by Contract” by director Yevhen
Matvienko. The film came out in a limited release in Ukraine on September 4, 2014, and
did not receive wide renown.
ANIMATION
One of the greatest achievements of modern Ukrainian animation stands beside one of
its worst failures. 2014 saw the release of “Babay” by Marina Medvid, made at the studio
“Ukranimafilm”, which has the ability to terrify even adults with a fully developed and
stable psyche. The film has been in production since 2007, and the story of its long and
complex process of negotiations, bankruptcies and treason deserves its own detective
series. Besides Ukraine, the film was released in Russia, Belarus and Kazakhstan, and
eventually earned a box office of almost 2 million UAH, 1.3 million RUB, and the title
of the worst movie of the year, or possibly five years.
However, in the same year of 2014, the studio NOVATORFILM, supported by the Ukrainian State Film Agency, presented “My Country — Ukraine”, a series of animated films
created by young artists under the direction of Stepan Koval, at the Berlin International
Film Festival. This unique series remains one of the most prominent achievements in
the technique of plasticine animation.
On October 13, 2016, the catalogue of Ukrainian animation welcomed the addition of
another feature film “Mykyta Kozhumyaka”, which is internationally known as “The

Dragon Spell”. This 3D-animated film by Manuk Depoyan became the example of stability and endurance to the audience and the industry. The producers of the film repeatedly sought an additional budget for it, staying in production for 8 years. But as a result,
the film not only came out with the first truly wide release in Ukraine (more than 150
screens), but also won contracts for theatrical release in 15 countries. At the moment,
the film’s box office is $1.98 million — less than half of the production budget of the
film, which was $4 million. It is, though, important to note that more than 3/4 of the
box office came from abroad.
Finally, on March 7, 2018, Ukraine saw not a Disney princess, but our very own animated princess in — the animated film “The Stolen Princess” directed by Oleg Malomuzh. Just over one weekend the film was viewed by over 250 thousand viewers, and in
general, the Ukrainian box office brought the film nearly 36 million UAH. “The Stolen
Princess” has become the most successful film in the history of exclusively Ukrainian
production.
“The Stolen Princess” went on an entire tour around the world. Immediately after the
Ukrainian release, the film was released in Romania, then in Turkey, Croatia, Bosnia
and Herzegovina, Bulgaria, Lithuania, Egypt, UAE, Kuwait, Lebanon, Jordan, Qatar,
Oman, Bahrain, Vietnam, Mongolia, Georgia, Slovakia, Czech Republic , Poland, Slovenia, Hungary, Estonia and India. According to preliminary data, the film collected
nearly $4 million in international box office, and the “Princess” is set to visit the screens
of a few more large territories.
Also, in 2018, the distribution company “MMD Ukraine” released the collection
“MULTStories” — short animated films for children of preschool age by Animagrad
studio. This collection had a limited release.
Thus, we have the following picture: in total, 5 children’s films, 3 family, 1 teenage and
4 feature animated films and 2 collections of short films were released in the contemporary period. At the box office, these segments fare as follows: children’s cinema —
0.7 million UAH, family — 19.5 million UAH, teenage — 0.2 million UAH, and animation — more than 55 million UAH in Ukraine and more than 100 million UAH internationally.
It’s obvious that animation is the driving force behind children’s content in Ukraine,
and understanding why is easy — the experience of two animated films that were able
to get international release shows that success is possible only given the availability of
other markets.
A KNOT FOR THE FUTURE
By the end of 2018, several more children’s films will be released in Ukraine: a family
live-action fantasy “Foxter and Max”, a fantasy film “The December Tale, or the Adventures of St. Nicholas” directed by Semen Horov, an adventure comedy “11 Kids from
Morshyn” by Arkadiy Nepytaliuk.
2019 will bring us a new portion of children’s film projects: the fairy tale “Only a Miracle” by Olena Karetnyk, a feature animated film “Klara” by the studio Image, which, by
the way, will make its debut this year in the US at the AFM film market, the film adaptation of the school program classic — Ivan Franko’s “Zakhar Berkut”, directed by Akhtem
Seitablayev and John Wynn. And that is just within the first three months of 2019.
However, if you look a bit further — for example, at the documentation of project presentations at State Agency pitchings — you can understand that the direction of feature
animation moves faster than any other.
At the moment, there are few people left in Ukraine, even those who have nothing to
do with cinema, who have not heard of the feature animated film based on the fairytale
poem “Mavka. A Forest Song”. This project by director Oleksandra Ruban is being developed by the studio Animagrad, who created “The Stolen Princess”. “Mavka” became
so well-known a year and a half before its release that some of the potential viewers are
already convinced that they saw the film; but no — the release of the picture is scheduled
for 2020.
However, few have heard that the same studio has already begun the development of
its next feature project — “Roksolana”. Even fewer people know that “Studio KAPI” is
working on the feature adventure film “23 Times Petryk Pyatokchin Was Offended”
based on the book by Natalia Guzeyeva.
Also, we should not forget that probably this year, at “Children Kinofest” or any other of
Ukrainian film clubs, those who comprise the target audience have already made their
first films, and are on their way to becoming content creators. Simply watching films for
these children is no longer interesting — they are trying to interact with them. But this
is probably a separate topic for another time.
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Lyubov Krohmalna:
‘If you have an idea, the high
time to bring it to life is now’
Head of international co-production of MRM, part of FILM.UA Group, tells about why one needs consulting in the field of film and television, digital-projects and VR. And also how
to bring the project to the international market, find partners and get financial support.
— Co-production development is rather fuzzy thing. What are the services your department provides? Coproduction is quite a blurred notion. What kind of services
does your department provide exactly?
— Our work started two years ago with market research. During the process we have
found a major request for state support and soft money — financial support from the
state or specialized funds that need not be returned. And, on this background, we’ve
built a clear step-by-step scheme. The first step is to bring the project to the international market. The second one is to find partners. Next one — funding: either soft money
or private funds. And all this way depends on the producer themselves, on their desires.
We always work with producers individually.
— How is this work done?
— We get the idea and assemble it together with the producers. At the same time, we
collect information, which is now relevant to each market, and discover who might
be interested in this idea. Then we submit it to the appropriate pitchings and business
platforms. We develop a strategy for six months or a year, but it can vary depending on
the market feedback. On average, this process takes a year. This ‘test’ period is enough
to find out, let’s say, whether the project is interesting to Europe, or what needs to be
changed.
And during the process it becomes clear whether producers are willing to take risks.
After all, when it comes to international co-production, budgets are bigger, the risks are
higher, and the process is much longer. And if we decide not to risk, we help you find
other ways.

Lyubov Krohmalna — Head of international co-production of Media Resources
Management (MRM)
Almost her entire professional life she has been working in the field of legal and
media consulting, she used to be an adviser to a member of The National Council
of Television and Radio Broadcasting of Ukraine. She joined MRM two years ago
to develop the direction of international co-production. Participant of the working
group on the development of the Export Strategy of Ukraine in the field of creative
industries — the project of the Ministry of Economic Development and Trade of
Ukraine. She is also a member of the expert council on support of audiovisual art of
the Ukrainian Cultural Foundation. Member of the Bridging the Dragon association.

— Which ones exactly?
— For example, this year, much of our efforts were aimed at finding local support. We
received a regular package of projects and understood: in order to find international
partners for them, we have to solidify in Ukraine in the first place. And we applied for
state support: The Ministry of Culture, Ukrainian Cultural Foundation, and hopefully
Ukrainian State Film Agency — if the pitching will take place in autumn. And next year
we will start our expansion.
— What projects types and formats do you work with?
— Absolutely different. We started only with animation and feature films, then added
series, and now – digital projects, events, stands and TV shows.
— A vivid digital example is ‘Mavka's Universe’...
— Exactly. Talking aboutBy the way, Mavka. The Forest Song became the first Ukrainian
project in the history of animation markets. In particular —
 on the largest European coproduction forum Cartoon Movie in Bordeaux. And there, after receiving the experts’
feedback, we realized that we can expand the IP even further — to series, games and
mobile applications: to create a real ‘Mavka’s Universe’ eventually. It demonstrates what
I earlier said This sums up what I’ve told earlier: the ‘test’ at international pitchings can
change the strategy and the entire project.
— What projects are you currently working on?
— They can be divided into two parts. the first ones are those that we have been working on already for a long time and the have shown resultsThe first is the ones we have
been working on for a long time and we already have solid results. Among them are
Mavka. The Forest Song, Mom Hurries Home, Brave Bunnies and Koza Nostra. The first
three are animations, the fourth is a television series that was transformed into a feature
film along the way. And another project is Hrafn’s Academy — a non-typical story for
Ukraine, with sarcasm and dark humour. The project was selected for the business platform of the Animation Production Day in Germany.
The second part — the projects on the active phase this year. One of them is Pulse by
producer Yegor Olesov — based on real events, the story of the Ukrainian Paralympic
champion Oksana Boturchuk, who won the Games in Beijing. The project has a great
potential for co-production with China. Another one is Felix Austria based on the book
by Ukrainian writer Sofia Andrukhovych: a beautiful art story about the inextricable
sister bond between two women from absolutely different worlds. Also Hide and Seek
thriller series. We are working on it with a new scheme, when it's not a concept, not a
project, but a proper format. Another one is Whizz Kids educational animated series.
We have been with it on Warsaw Kids Film Forum and, hopefully, will receive state
support in Ukraine. Also we presented the series There will be Humans – epic saga, the
story of Ukrainian village and people, the drama of the generation, which was almost
entirely lost in the thirties. I can say that this is another direction of our work: the search
for partners who are interested in the image-building project. But first of all here we are
counting on local support.
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— You named a lot of animation projects. Is this a trendy genre?
— Kind of. When we started, we came out with animation based on the unique ideas
that were needed by the European market at that moment, backed up by high quality
as well. Accordingly, the animation has become a flagship for us. And if we talk about
feature films, the competition is higher: direction, art house element, an idea — all of
them are important.

— Someone may think: I can go to pitchings myself, why should I contact someone?
— Of course. There are many pitfalls: what should not be mentioned, what what to start with
it is better to start with, what to put emphasis on on what to emphasize, who to involve which
people to involve in the project, how to negotiate. All these small things are vital.
And one more thing: during our work we clearly understood that Ukraine is competitive. The value for money is our advantage, which must be actively used.

— Is it art house, not commercial cinema?
— There is a thing. FILM.UA as a big studio working mainly with commercial films, but
European funds and markets are primarily interested in indie films.

— Can a bad packaging kill even a great idea?
— Of course. There are many pitfalls: what should not be mentioned, what it is better to
start with, on what to emphasize, which people to involve in the project, how to negotiate.
All these small things are vital. And one more thing: during our work we clearly understood that Ukraine is competitive. The value for money is our advantage, which must be
actively used.

— And if a producer of documentary or art house movie comes to you, will you
take it?
— Sure. We can work with any project. The authors of VR and digital projects, television social projects, documentaries are approaching us. I consider the last two things to
be trendy for the coming years: the projects that are now exciting people — inclusiveness, otherness. These are in demand in Europe from funds, soft money and a certain
category of partners.

— So, if someone has an idea,is it a high time to bring it to life it’s time to bring it to life?
— Yes, the perfect moment Is now as there is a solid state support it’s the perfect moment
for this. Because there is a solid state support. You can go to the local competition, get
the basics, — and move forward!
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EQUIPMENT MAINTENANCE,
or How to Have a Sound Sleep!
In the previous issues of the VGL magazine we’ve briefed our readers on some particulars of the raw materials for the popcorn production, as well as revealed secrets of
success with a ready produce for the concession zones. But one can not avoid such an important element of a cinema bar’s uninterrupted operation, as equipment for popcorn
manufacture, along with its storage, presentation and distribution to customers.
Messr. Tehnika Dnepr is an authorized dealer of the Gold Medal Products (GM) — being one of the world’s leaders in manufacture of various equipment for the fun-food
industry. Most popular in Ukraine is the GM’s frying and caramelization equipment,
represented by a wide array ranging from a household machine to big industrial equipment and frying lines. Cheese coaters for popcorn coating with a cheese mix are becoming more popular, along with the candy floss machines.
One can’t imagine a concession zone without show cases and warmers of all sorts for
popcorn, chips and mementos. Such a produce of GM is characterized by reliability,
ergonomic and laconic design, quality ventilation and lighting. They say the devil’s
in the details, and they namely assist in creating a general impression of the presentation equipment’s performance. All components, ranging from brackets and handles,
shelves edges’ machining, logical layout of inner elements, thoroughly thought over by
engineers, and ending with a correct arrangement of air and light flows, guarantee to a
customer the best produce’s storage and representation.
Gold Medal’s produce catalogs are vast, and, although Tehnika Dnepr has selected for
its clientele a list of the most popular items in terms of price and efficiency, we’re ready
to expand the assortment, supplying custom-made equipment to satisfy most individual needs and peculiarities of a movie bar.
There’s a wide range of the equipment for movie bars’ arrangement, but in this particular magazine issue we’d like to detail namely popcorn frying machines, as “must-have”
for each theater. It namely represents a base of the popcorn branch, this equipment is
being prioritized when investment is made, and it’s the main asset of each popcorn
making enterprise. This is the kind of equipment, stop or breaking down of which
might make a bar to be subject to substantial losses, especially in peak operation periods (like a popular premiere), as one can’t imagine a concession bar without a popcorn,
even for a day.
That’s why we suggest that our customers evaluate not merely machines’ manufacturer,
brand and complete, but also their efficiency and reputation on the market, as well as
their start-up and running.
When choosing a supplier of the equipment, one has to heed an assortment available
in stock. Also important is for a supplier to have a stock of spare parts to guarantee an
infallible maintenance both during a warranty term and upon its expiry. Maintenance
here is key.
Tehnika Dnepr not only offers its customers deliveries of original machines, but also
guarantees comfortable after-sales maintenance. We provide a service center that has
been delivering to our customers for over 15 years with a technical support. In the most
complicated cases of some serious damages or malfunctions of machines, or in cases of
machines requiring a prolonged repair after their extensive maintenance, we are able to
offer a substitute machine for a period of repair, thus sparing your movie bar a downtime and subsequent losses. However, not all problems bear addressing the service
center. Sometimes what seems to be a break-down may be cured on site by yourself,
quickly and for free. For this purpose we have a consulting support feature for our customers. Our technical consultant in a telephone or on-line mode investigates a nature
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at the same time suggesting to assign responsibility for its maintenance to a bar’s employees. Our technical person is always available for communication with our customers, this option being a pleasant bonus for a whole period of operation of a purchased
equipment. As during communication with an experienced technician one can not only
be informed on particulars of work of any model of a popcorn machine, but also refresh
in a memory rules as to feeding raw materials, which every now and then may be causes
of many malfunctions, which may be removed by changing salt or oil.
2. The 2nd approach is a regular equipment’s maintenance in the service center. This is
especially crucial for the heavy-duty popcorn machines, used for manufacture of both
salt and sweet popcorn, or in shifts. There are also various expendibles (gaskets, seals)
that require to be changed periodically to avoid machines’ malfunction.
Specially for the VGL our technicians have singled out the most frequent and probable
causes of machines’ malfunctions and possible trouble-shooting.

MOST FREQUENT CAUSES OF POPCORN MACHINES’ MALFUNCTION
1. While motor drive active, a mixer doesn’t rotate in a kettle, or does so fitfully.
Such kind of break down is a result of operator’s negligence or oversight who may
have failed to timely unload from a kettle a ready popcorn (kernels stopped popping),
and caused its burning and sticking to an inner surface, which in turn has resulted
in mixer’s blocking, with a working drive torque causing damage to teeth on cogs of
mixer’s shaft or drive.
To prevent this, it is recommended while popcorn unloading, to turn a motor off, and
provide a smooth (without push) cogs’ engagement when a kettle returns to original
position, then turn a motor on and do a next loading.
Due to operator’s oversight, some foreign hard items might get inside a kettle which
causes mixer’s jamming and subsequent damage to cogwheels. Shaft’s wheels in such
instances act as a protection, preventing more expensive damages to a motor and its
reducer. To minimize risk of cogs’ damage due to jamming one may urgently switch
a motor off and warm a kettle, with subsequent removal of cause of this -cleaning a
kettle from burned kernels, or extraction of a foreign item.

bearing fails to function, load is being increased onto a motor and reducer, which leads
to the machine’s shortened maintenance. Ever thickening layer affects heat-exchange,
extends kernels frying time, which affects their quality and popping up.
One should consider that usage of various types of oil instead of the coconut that possesses high temperature parameters, causes early burning and creation of persistent
hard-to-remove sediments in a kettle, thus worsening popcorn’s taste.

HOW TO AVOID MALFUNCTIONS WHILE EQUIPMENT MAINTENANCE
First of all, personnel operating an equipment should study operational manuals and
follow them strictly. Only qualified personnel should be allowed to operate machinery.
Each machine should be assigned to a responsible employee, liable for its maintenance.
In case of any out of commission situation occurring, personnel should contact a technician of the service center for advice and decision making as to further operation.
There should be records of maintenance and replacement of expendibles. Strict following all the stipulations in the manuals and recommendations is mandatory for a longterm and reliable operation of the equipment.

DIAGNOSTICS AND ITS NECESSITY
As experience shows, to provide a long-term and problem-free work of the equipment,
one has to execute regular check-ups and diagnostics of the equipment, to prevent precipitous breaking down of a number of parts and aggregates. Periods between checkups depend upon equipment’s maintenance level and conditions. If not specified in a
manual, it’s normally executed each six months, however, not as seldom as once a year.
The equipment for popcorn making offered by Tehnika Dnepr company has well renowned itself as a high-quality, reliable and having any design drawbacks. However,
despite being executed in metal it bears love and care. And we’re always ready to assist
you in a careful maintenance and efficient operation of the movie bar’s main “laborer”.

2. Damage resulting in melted contacts, or of a total plug and outlet of a kettle
In a higher machine’s case (over a kettle) occurs due to an incorrect or insufficient
plug’s fixation in outlet, which happens when a kettle is removed for cleaning, and
then re-installed. Having aligned a plug with an outlet, one has to turn a plug to fix it
securely in an outlet.

of a customer’s grievances, suggests likely approaches of remedy that often boil down
to a correct daily maintenance routine and here we are… a problem may be solved.
However, it’s easier to prevent than remedy a problem. That’s why our service-managers heed so much maintenance, which is mainly a two-prong approach:
1. To teach a correct operation of a machine. This is the cheapest and most effective approach. When original equipment installation, our technicians teach a bar personnel,

3. Malfunction: kettle is not warming, or it’s excessively warming, sparkling
Of electric cord of a kettle, emergency power shut-off when turning on a kettle due to a
short-cut. Normally such malfunction may be caused by an incorrect kettle’s cleaning,
with a moisture invading the electric parts inside a kettle. Cause: usage of large quantity of water with detergents when kettle’s cleaning, even more its full submersion into
water. To avoid this, follow the instruction manual regarding cleaning and washing. Do
not use alkali, acid-based, or abrasive detergents, to avoid damage to a kettle’s surface.
Use steam bath method to clean the surface inside a kettle: water is poured inside a
kettle, closed with a lid, turn on heating until boiling, then pour out into a separate
vessel. Switch a machine off the power, let a kettle cool, and sweep ketttle’s surface
with a flannel tissue. If necessary, repeat 2-3 times. Note! Water level inside a kettle
shouldn’t exceed 1-2 cm from bottom! Otherwise, if this requirement is not heeded,
electric parts may be damaged, as seals on shafts are designed to hold oil, not water, being more pervasive. Invading via seals, water drips down a shaft to a reducer, eventually
washing grease off wheels, bearings, causing corrosion. Indication of water’s presence
in a reducer is a higher noise level, possible creaking when working, impeded rotation
leading to excessive load onto a motor and reduction of its maintenance.
4. Damages that are preceded by some indications, like impeded rotation
Of mixer, fits, pushes or screeching when operation, along with extended popping time
that affects popcorn quality. Untimely, not regular, or poor kettle’s cleaning, as a.m.,
causes building of an oily layer with subsequent petrification of it. This layer is positioned not only on a kettle’s inner surfaces, but also on its elements, inclusive rotating
parts, like mixer’s shaft, bushing guides, needle bearing. Eventually, this increasing
hardened layer causes impeded rotation and blockages in guiding bushings, a needle
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СЕРВІС ОБЛАДНАННЯ,
АБО ЯК СПАТИ
СПОКІЙНО!

CINEMA УКРАЇНА №20.2018

У попередніх випусках журналу ми знайомили читачів VGL cinema
з особливостями сировини для виробництва попкорну, розкривали
секрети успіху готової продукції для concession-зон. Але не можна
обійти увагою таку важливу складову безперебійної роботи кінобару,
як устаткування для приготування попкорну, а також його зберігання,
презентації й видачі клієнтам.
«Техніка Дніпро» є авторизованим дистриб'ютором Gold Medal Products — світового
лідера з виробництва устаткування для funfood-індустрії. Найбільш популярним в
Україні є обладнання для розкриття й карамелізації Gold Medal, представлене широкою лінійкою — від невеликого побутового апарата до величезних промислових
машин і ліній. Користуються попитом також коутери для покриття попкорну сирною
сумішшю. Не менш затребувані й апарати для цукрової вати.
Неможливо уявити собі concession-зону без різноманітних вітрин і вормерів для попкорну й чіпсів. Цю продукцію Gold Medal відрізняє надійність, ергономічний лаконічний дизайн, якісна вентиляція й підсвічування. Говорять, що диявол прихований
у дрібницях, і саме вони формують загальне враження від роботи презентаційного
устаткування.
Усі складові, починаючи від кріплень і ручок, оздоблення торців поличок, логічного
розташування внутрішніх деталей, ретельно продуманого інженерами, і закінчуючи
правильною організацією потоків повітря і світла, забезпечують найкраще зберігання й подання продуктів клієнтові.
Каталоги продукції Gold Medal досить об’ємні й, хоча «Техніка Дніпро» підібрала для
своїх клієнтів перелік найбільш популярних позицій за ціною та продуктивністю, ми
готові розширювати асортимент, поставляючи устаткування під замовлення, щоб задовольнити індивідуальні потреби й особливості кінобару.
Існує дуже багато устаткування для організації кінобарів, але в цьому випуску журналу хочемо зупинитися саме на апаратах для розкриття попкорну як must have кожного
кінотеатру. Саме воно складає основу попкорн-індустрії, саме в нього вкладаються
кошти в першу чергу і воно є основними фондами будь-якого підприємства, що виробляє попкорн.
Це те устаткування, зупинка або поломка якого може завдати кінобару серйозних
збитків, особливо в періоди пікового навантаження (наприклад, гучної прем'єри),
адже уявити собі concession-бар без попкорну навіть на один день неможливо. Саме
тому ми пропонуємо читачам оцінювати не лише виробника машин, їх марку, комплектацію, але й надійність і репутацію на ринку компанії, яка здійснює постачання,
налагодження, запуск і обслуговування такого важливого для кінобару устаткування.
Вибираючи постачальника, слід звернути увагу на асортимент, який наявний на складі. Дуже важливо, щоб компанія мала також склад запасних частин до устаткування, що дозволяє оперативно налагодити роботу машин як в гарантійний період, так
і після його закінчення. Адже яким би надійним не було устаткування, поломка може
статися з різних причин, які не завжди залежать від виробника, і ключову роль тут
відіграє обслуговування техніки.
Компанія «Техніка Дніпро» не лише пропонує своїм клієнтам постачання оригінальних апаратів, але й гарантує комфорт у їх подальшому використанні. Понад 15 років
у нас функціонує сервісний центр, який здійснює технічну підтримку клієнтів. Наявність власних транспортних потужностей дає можливість самостійно виконувати
доставку устаткування в сервісний центр, у разі потреби допомогти з демонтажем.
Наші фахівці уважно стежать за асортиментом найбільш затребуваних запасних частин на складі, щоб профілактика й ремонт здійснювалися в максимально короткі
терміни й вам не довелося чекати деталі місяцями. У найбільш складних випадках,
коли апарат потрапляє в сервіс із серйозними ушкодженнями або вимагає тривалого

ремонту після довгих років експлуатації, ми маємо можливість на період сервісного
обслуговування надати вам апарат із замінного фонду, що дозволить уникнути простою й фінансових втрат.
Але не всі проблеми вимагають звернення в сервісний центр. Іноді те, що здається
поломкою, можна усунути на місці самостійно, швидко й абсолютно безкоштовно.
Для цього в нас передбачена послуга консультативної підтримки клієнтів. Інженер-консультант у телефонному або онлайн режимі з'ясує характер скарг «пацієнта»,
запропонує ймовірні шляхи усунення неполадок, які часто зводяться до правильного
щоденного обслуговування апаратів і якісного чищення після використання. І ось...
проблема вже розв'язана!
Необхідно пам’ятати, що будь-яку проблему легше не допустити, ніж усувати. Ось
чому наші сервіс-менеджери приділяють величезну увагу профілактиці, яка складається з двох основних напрямів:
1. Навчити правильній роботі й догляду за апаратом. Саме цей спосіб найдієвіший
і найдешевший. Під час установки устаткування наші фахівці проводять навчання
персоналу кінобару, пропонуючи закріплювати відповідального за конкретні агрегати й обов'язково якісно навчати роботі нових співробітників. Також наш інженер-консультант завжди на зв'язку з нашими клієнтами. І ця опція — приємний бонус
для клієнта на увесь термін роботи з придбаним устаткуванням.
Адже в процесі спілкування з досвідченим інженером можна не лише отримати інформацію про особливості роботи тієї чи іншої моделі попкорн-апарата, але й освіжити в пам'яті правила завантаження сировини або навіть зрозуміти, що причиною
некоректної роботи техніки може бути неякісна сировина, і всі «поломки», «скрипи й
сторонні шуми» зникають після заміни, наприклад, олії або солі.
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2. Другий тип профілактики — це регулярне обслуговування устаткування в сервісному центрі. Це особливо актуально для тих попкорн-апаратів, які працюють в
інтенсивному режимі, використовуються для виробництва як солоного, так і солодкого попкорну, а також обслуговуються декількома змінами операторів. Навіть при
найретельнішому догляді й очищенні є витратні деталі (наприклад, ущільнювачі), які
потребують профілактичної заміни, щоб не допустити потрапляння олії й солодких
сумішей всередину апарата.
Спеціально для читачів VGL cinema наші фахівці підібрали найбільш часті причини
можливих поломок апаратів і поради з їх недопущення.

НАЙБІЛЬШ ЧАСТІ ПОЛОМКИ ПОПКОРН-АПАРАТІВ

1. При працюючому електромоторі приводу мішалка в котлі не обертається або
обертається ривками з проковзуванням.
Такі поломки — це результат недогляду або неуважності оператора, який вчасно не
вивантажив готовий попкорн з котла (коли зерно припинило вибухати) і допустив
його пригорання до внутрішньої поверхні котла, що спричинило стопоріння або заклинювання мішалки, а зусилля працюючого приводного електромотора призвело до
ушкодження (зрізування) зуба або декількох зубів шестерень вала мішалки або його
приводу. Щоб уникнути цього, рекомендується в момент вивантаження попкорну
вимикати електромотор, а, повертаючи котел у початкове положення, забезпечувати
плавне, без удару, зачеплення шестерень. Тільки після цього знову увімкнути електромотор і зробити наступне завантаження.
Деякі оператори, особливо без досвіду, часто роблять однакову помилку — різко
повертають котел у початкове положення, докладаючи велике зусилля з ударом, яке
зовсім непотрібне, і до того ж при працюючому моторі приводу мішалки (обертання
однієї шестерні утрудняє зачеплення з іншою шестернею), що також може призвести
до руйнування зубів шестерень.
З необережності або неуважності оператора в котел потрапляють сторонні жорсткі
предмети, що призводить до заклинювання мішалки, внаслідок чого ушкоджуються
шестерні. У цих випадках вони виконують функцію захисту, запобігаючи серйознішим і дорожчим поломкам електромотора та його редуктора.
Зменшити ризик ушкодження шестерень через заклинювання дозволяє екстрене відключення вимикачами працюючого електромотора й нагрівання котла попкорн-апарата з подальшим усуненням причини виникнення цієї ситуації — очищення котла
від зерна, що пригоріло, або діставання стороннього предмета.
2. Поломка у вигляді оплавлених контактів або повністю вилки електро- джгута котла й розетки, розташованої у верхній частині корпусу апарата (над котлом). Відбувається через неправильну або недостатню фіксацію вилки в розетці при
установці котла в апарат псля його демонтажу, наприклад, для очищення й миття
поза апаратом. Правильно зістикувавши вилку в розетці до упору, необхідно провернути вилку, що забезпечить надійну її фіксацію в розетці. На деяких моделях апаратів
вилка має поворотне кільце з нарізкою, яке достатньо закрутити на нарізку розетки,
тим самим забезпечивши надійне з'єднання.
Для запобігання поломкам такого типу досить уважного ставлення й акуратності при
під'єднанні вилки з розеткою, необхідна їх обов'язкова фіксація.
3. Поломка у вигляді відсутності нагріву котла або його надмірний нагрів, іскріння електричного джгута котла, спрацьовування захисту електромережі
при увімкненні нагріву котла через коротке замикання.
Зазвичай ці поломки викликані неправильно виконаним очищенням і миттям котла,
що призвело до потрапляння вологи на електричні частини, розташовані усередині
котла, — сполучна контактна колодка з проводами, термостати, нагрівальний елемент (ТЕН).
Причина поломки: використання великої кількості води й мийних засобів під час
миття котла, а особливо його повне занурення у воду, призводять до проникнення
вологи в порожнину котла й всередину захисного рукава джгута проводів.
Для уникнення цього виду поломок слід виконувати вимоги інструкції з очищення
й миття. Не застосовувати мийні засоби на основі лугу, кислот і абразиву через можливості ушкодження покриття котла і його елементів, що призводить до подальшого
пригорання продукту і/або ускладнення очищення.
Для очищення від шару відкладів усередині котла слід застосовувати метод парової ванни: у котел заливаємо воду; закривши кришку котла, включаємо нагрів
і доводимо воду до кипіння, потім зливаємо в окрему посудину. Вимкнувши апарат
з електромережі, даємо котлу трохи охолонути й проводимо очищення порожнини котла тканинною серветкою. У разі потреби парову ванну повторюємо 2-3 рази.
УВАГА! Рівень води в котлі не повинен перевищувати 1-2 см від дна котла!!!
Порушення цієї умови є грубим недотриманням правил очищення й миття котла, яке
призводить до ушкодження його електричної частини, оскільки ущільнювачі й сальники з термо- і маслостійкого матеріалу валів розраховані на утримання масла, а не
води, що має підвищену проникність. Проникаючи через ущільнювачі, вода стікає
по валу або валах у редуктор, з часом вимиваючи мастило з шестерень редуктора,
підшипників й утворюючи на них нальоти корозії. Ознака наявності води в редукторі — це підвищений рівень шуму, можливий скрип при його роботі, ускладнене
обертання, що призводить до підвищеного навантаження на електромотор і різкого
скорочення його ресурсу.
Нерегулярне очищення котла призводить до утворення й наростання з подальшим
твердінням шару маслянистих відкладів у котлі та його елементах.
У результаті маємо не лише неохайний зовнішній вигляд апарата, але й наступний
вид поломок.

4. Поломки, яким передує низка ознак, зокрема ускладнене обертання мішалки, ривки, підвищений шум або скрип під час роботи, а також збільшений час
циклу розкриття зерна, що впливає на якість попкорну.
Несвоєчасне, нерегулярне або неякісне очищення котла, як згадувалося вище, призводить до утворення маслянистого нальоту, наростання його шару і твердіння до
стану скам'янілості. Цей наліт відкладається не лише на внутрішній поверхні котла,
але й на його елементах, зокрема на частинах, що обертаються, таких як вал мішалки,
напрямні втулки, голчастий підшипник.
Твердий шар нальоту, що з часом збільшується, призводить до ускладненого обертання й підклинювання вала в напрямних втулках, голчастий підшипник перестає
виконувати свою функцію, підвищується навантаження на електромотор і його редуктор. Усе це призводить до скорочення ресурсу безвідмовної роботи деталей і вузлів попкорн-апарата.
Шар затверділого нальоту, що збільшується по товщині, погіршує тепловіддачу від
нагрівального елемента котла, тривалість циклу жаріння зерна збільшується, позначаючись на його якості й розкриваності.
Слід враховувати, що застосування різних видів рослинних олій замість кокосової,
яка має високі температурні характеристики й властивості, зокрема й смакові, призводить до раннього підгоряння й інтенсивного утворення важкоусувних твердих
відкладів у котлі й на його частинах, звичайно, погіршуючи смакову привабливість
попкорну.

ЯК УНИКНУТИ ПОЛОМОК У ХОДІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ

Передусім, персонал, що працює з цими апаратами, обов'язково повинен вивчити
інструкцію з експлуатації, відповідні рекомендації, пам'ятки й неухильно їх виконувати. Працівники, які не мають досвіду роботи на такому устаткуванні, повинні
стажуватися під наглядом досвідченого наставника, а час стажування залежати від
складності роботи на апараті.
За кожним апаратом рекомендується закріпити осіб, що відповідатимуть за його стан
і виконуватимуть перевірки персоналу на предмет правильного виконання операцій,
а також навчання й інструктаж постійних і нових операторів.
З появою ознак нештатної роботи устаткування або нехарактерних звуків слід зв'язатися з фахівцем сервісного центру для консультації і ухвалення рішення з подальшої
експлуатації устаткування.
Необхідно вести журнал, де фіксуються дати проведення профілактики, а також заміни витратних елементів.
Виконання й дотримання вимог, викладених в інструкції з експлуатації, у рекомендаціях, що додаються, пам'ятках щодо роботи й своєчасного обслуговування устаткування, його очищення, миття — обов'язкова умова тривалої й безпроблемної експлуатації.

ДІАГНОСТИКА ТА ЇЇ НЕОБХІДНІСТЬ

Як показує практика, для забезпечення тривалої й безпроблемної роботи устаткування необхідно проводити профілактичний огляд і діагностику устаткування, щоб
запобігти передчасному виходу з ладу багатьох деталей і вузлів.
Часовий період між оглядами залежить від інтенсивності й умов експлуатації устаткування. Якщо періодичність окремо не обумовлена в інструкції, то зазвичай їх проводять кожні шість місяців, але не рідше ніж один раз на рік.
Проведення періодичного огляду й діагностики в багатьох випадках не допускає виникнення нештатних ситуацій з роботою устаткування, адже гарантується своєчасна заміна витратних елементів або зношених деталей (вузлів), а це запобігає виходу
з ладу або зносу інших деталей або вузлів.
Устаткування для приготування попкорну, яке пропонує компанія «Техніка Дніпро»,
зарекомендувало себе як високоякісне, надійне й таке, що не має конструктивних недоліків. Але попри те, що виконано з металу, воно потребує любові й турботи. І ми
завжди готові допомогти вам у дбайливому ставленні, догляді й ефективній експлуатації головного «трудівника» кінобару.

Україна, м. Дніпро
+38 056 788 38 81
+38 056 794 31 63
www.pop-corn.com.ua
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Україну на «Оскарі» представить «Донбас»

Цього року представляти нашу країну на «Оскарі» буде ігрова стрічка Сергія Лозниці «Донбас», яка раніше отримала в
Каннах приз за режисуру в паралельній конкурсній програмі
«Особливий погляд».
Про те, що представляти вітчизняний кінематограф на американській премії буде саме «Донбас», Український Оскарівський
комітет оголосив 29 серпня. Члени комітету вибирали між картиною Лозниці, «Кіборгами» Ахтема Сеітаблаєва, «Брамою»
Володимира Тихого, «Вулканом» Романа Бондарчука, «Коли
падають дерева» Марисі Нікітюк і «Міфом» Леоніда Кантера.
«Донбас» є копродукцією України, Німеччини, Нідерландів,
Франції і Румунії й розповідає про нинішній військовий конфлікт на Сході України. Проте фільм Лозниці – кіно не стільки
про війну, скільки про сам регіон Донбас і його жителів; ілюстрація ментальності людей, що мешкають на тій території. Тут
немає центрального героя, стрічка складається з декількох окремих замальовок, що демонструють абсурд і беззаконня, які
відбуваються на Донбасі.
Враховуючи нагородну історію фільму, немає сумнівів, що він
опиниться в шорт-листі. І хочеться вірити, що обов’язково потрапить в номінацію.

Чутка тижня: продюсери «Бонда 25» хотіли
вбити агента 007

Як повідомляє британське видання The Sun, продюсер Барбара
Брокколі й виконавець головної ролі Деніел Крейг планували
вбити Джеймса Бонда у фіналі 25-го фільму про супершпигуна.
Денні Бойла це не влаштовувало, що в результаті й призвело
до його відмови знімати картину.
«Бонд 25» – п'ятий і останній фільм з Крейгом у ролі Бонда.
Інсайдер видання повідомляє, що продюсери планували вбити
персонажа й завершити таким чином серію з Крейгом. Після
цього франшизу можна буде перезавантажити й узяти на роль
Бонда нового актора.
Плани продюсерів не влаштовували ні Бойла (він навіть називав ідею «ідіотською»), ні знімальну групу. Видання також
наголошує, що виробництво гальмували конфлікти навколо
бюджету.
21 серпня з'явилася інформація, що Бойл залишив проект через розбіжності з Крейгом. У сценарії режисера був присутнім
російський антагоніст, і постановник планував запросити на
цю роль польського актора, що не влаштовувало Крейга, а всі
важливі кастингові рішення мають з ним узгоджуватися. Йому
сподобалася ідея зробити головною темою картини «сучасну
холодну війну», але, коли Бойл почав підбирати актора на роль
лиходія, між постановником і Крейгом стався розкол.

Квентін Тарантіно знайшов актора на роль
Чарльза Менсона

В акторському складі «Одного разу в Голлівуді» чергове поповнення. Деймон Герріман, що знімався в серіалах «Плоть і
кістки» і «Найманець Куоррі», виконає роль Чарльза Менсона в
дев'ятому фільмі Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді».
Також стало відомо, хто зіграє режисера Романа Поланського.
На цю роль запрошений польський актор Рафаль Заверуха.
До акторського складу картини також приєдналися Румер Вілліс, Дріма Уокер, Денні Стронг і Сідні Свіні.
Спочатку вважалося, що Тарантіно знімає фільм про Менсона,
але згодом з'ясувалося, що культ і його проводир стануть лише
задником, на тлі якого розвивається історія людей, що живуть і
працюють у Голлівуді кінця 1960-х.

CINEMA УКРАЇНА №20.2018

Алік Болдвін відмовився від ролі
Томаса Уейна в «Джокері»

Алік Болдвін розповів у інтерв'ю USAToday, що не зніматиметься у фільмі Тодда Філліпса «Джокер». Актор повинен був
виконати роль Томаса Уейна, батька майбутнього Бетмена, але
відмовився від проекту, пояснивши це проблемами з графіком.
«Упевнений, є 25 інших хлопців, які зможуть зіграти цю роль», –
підсумував Болдвін.
Фільм Філліпса, сценарій якого він написав спільно зі Скоттом
Сілвером, повинен стати середньобюджетним кримінальним
трилером. Творці планують розповісти про те, що привело до
появи на світ Клоуна – принца злочинного світу.
1980-ті. Тихий і непомітний Артур Флек (Хоакін Фенікс) повертається в Готем після тривалої відсутності. Він має намір доглядати за старенькою матір'ю (Френсіс Конрой) і зайвий раз
не замислюється, що відбувається з містом. Але в минулому

Артура прихований секрет: історія Флеків пов'язана з Уейнами,
найбагатшою сім'єю Готема.
Згідно з джерелами, Томас Уейн в сценарії Філліпса і Сілвера
відрізнявся від звичного доктора і філантропа. Автори картини
хотіли показати батька Бетмена слизьким бізнесменом у дусі
Дональда Трампа. Болдвін, що грає 45-го президента США в
передачі «Суботнього вечора в прямому ефірі» міг відмовитися від ролі саме через цю схожість.
У фільмі знімаються Зазі Бітц, Роберт де Ніро і Марк Мерон.

Вуді Аллен вирішив відпочити від кіно

Скандал з прийомною дочкою і проблеми з фінансуванням
змусили режисера узяти перерву в роботі.
Як повідомляє видання Page Six, уперше за декілька десятиліть 82-річний Вуді Аллен вирішив передихнути й зараз не
працює над новою кінкартиною.
Точні причини перерви не називаються, але експерти вважають, що це пов'язано зі звинуваченнями Ділан Ферроу. Прийомна дочка режисера стверджує, що колишній вітчим домагався її 26 років тому, коли дівчинці було сім років. Ферроу
заявила, що він уклав її на живіт, після чого вона піддалася
сексуальному насильству. «Він торкнувся пальцями моїх статевих губ і моєї вагіни», – розповіла дівчина. Скандал знову
дав про себе знати після початку руху #MeToo, хоча сам Аллен
нападки спростовує.
Після звинувачень одні зірки публічно заявили, що більше не
працюватимуть з Алленом, і пожертвували свої гонорари на
добродійність. Інші виступили на підтримку режисера.
Як відмічає Page Six, на скандал наклалися й проблеми з пошуками фінансування – фільми Аллена складно назвати хітами
прокату. Останні стрічки «Колесо чудес» і «Світське життя» не
змогли окупити витрати на виробництво й рекламу.
Скандал також вплинув на стосунки Аллена з Amazon.
У 2016 році він уклав угоду із студією, за умовами якої та зобов'язувалася спродюсувати й випустити п'ять наступних картин режисера. Коли на поверхню знову спливли звинувачення
в неналежній поведінці, Amazon вирішив відкласти на невизначений термін випуск нової картини Аллена – комедії «Дощовий
день в Нью-Йорку» з Тімоті Шаламе і Селеною Гомес.
Згідно з джерелами, Amazon готується викласти велику суму й
розірвати контракт з постановником.

Hulu випустить мультсеріал від автора
«Ріка і Морті»

Проект розповість про біженців з іншої планети.
Стрим-сервіс Hulu замовив виробництво двох сезонів комедійного мультсеріалу «Сонячні протилежності»(Solar Opposites)
від авторів і сценаристів «Ріка і Морті» Джастіна Ройланда та
Майка МакМехана.
Фантастичний серіал розповість про групу прибульців з далекої планети, чия цивілізація на багато років обігнала людську.
Але через непередбачувані обставини вони вимушені бігти й
шукати притулок на Землі, в американській глибинці.
У кожному сезоні буде вісім епізодів. Прем'єру серіалу заплановано на 2020 рік.
Ройланд і МакМехан візьмуть на себе функції сценаристів і
виконавчих продюсерів проекту. Ройланд також озвучить двох
персонажів серіалу – Тері й Коріо.

Стали відомі всі автори сценарію фільму
«Бунтар-один»

Серед них є і режисер двох фільмів франшизи «Місія нездійсненна».
Режисер Кріс Вайц розповів у інтерв'ю, що сценарій фільму
«Бунтар-один: Зоряні війни. Історії» переписували різні сценаристи, серед яких був і Крістофер МакКуоррі, постановник
блокбастера «Місія нездійсненна: Наслідки».
«Не рахуючи мене, над сценарієм працювала ціла плеяда іменитих авторів, – говорить Вайц. – Гері Вітта написав чорновий
варіант, потім декілька версій зробив я, після чого прийшли
Тоні Гилрой, Крістофер МакКуоррі, Скотт Бернс, і навіть Майкл
Арндт у якийсь момент вносив виправлення в текст, поки в результаті не повернувся Тоні Гилрой. І як на мене, маємо просто
приголомшливий результат, враховуючи, скільки авторів працювало над картиною».
«Усе добре закінчилося завдяки Гарету Едвардсу, – продовжує
режисер. – Мені здається, що фільм народився з його ідей, які
він заклав на самому початку».
Вайц також зізнався, що фінал, де помирають усі головні герої, –
його ідея. За його словами, студія Disney і її голава Алан Горн

були не в захваті від такої кінцівки, але зрештою всі зійшлися
в єдиній думці, що саме таким буде найкраще завершення історії викрадення планів «Зірки смерті».
«Я був на нараді з Аланом Горном, Гаретом, Кетлін Кеннеді та
Кейрі Гарт із сюжетної групи, – говорить Вайц. – І Алан говорить: «Ну-у-у, я розумію, чому вони повинні померти, адже в
інших «Зоряних війнах» їх немає». Я трохи не підскочив від
радості. Звучить сумно, я розумію, але я був радий, що ми
можемо так зробити. Було важливо передати всю серйозність
галактичної громадянської війни».
Про проблеми зі стрічкою «Бунтар-один» було відомо давно. За
вісім місяців до релізу картину відправили на масштабні дозйомки, у результаті яких кардинально змінився увесь третій
акт, з'явилася сцена з Дартом Вейдером у коридорі. У цей час
місце Едвардса в режисерському кріслі зайняв Гилрой, який
згодом зізнався, що виробництво спін-оффа нагадувало «жахливий, лякаючий бедлам».
Незважаючи на проблемне виробництво, «Бунтар-один» добре
показав себе в прокаті: стрічка зібрала 1,05 млрд доларів при
офіційному бюджеті 200 млн доларів.

Восьмий сезон «Гри престолів» вийде не
раніше травня 2019-го

Дата релізу останнього сезону зараз залежить від роботи майстрів зі спецефектів.
Перший епізод восьмого сезону «Гри престолів» може з'явитися на телеекранах лише у квітні 2019 року. Про це стало відомо
із слів Джо Бауера, фахівця із спецефектів. У інтерв'ю The
Huffington Post він розповів, що робота над останнім сезоном
триватиме аж до травня 2019-го.
Як відмічає Бауер, творці «Гри престолів» планують висунути серіал на премію «Еммі» у 2020 році, а не в 2019-му.
Щоб отримати номінацію в 2019 році, канал зобов'язаний
випустити основну частину епізодів до 31 травня, тоді як до
цього часу тільки закінчиться робота над спецефектами.
Розумно припустити, що перший епізод фінального сезону
з'явиться лише у квітні, якщо не пізніше. Канал може притримати прем'єру й випустити восьмий сезон влітку або восени.
Хоча раніше президент з програмування каналу HBO Кейсі
Блойс розповіла, що проект повернеться на телеекрани в першій половині 2019-го.
Дату релізу сьомого сезону HBO розкрив у ході спеціальної
онлайн-трансляції, зробивши з оголошення подію, за якою стежили по всьому світу. Так що є вірогідність, що для останнього
сезону канал влаштує щось схоже.
Також канал опублікував ролик з майбутніми проектами, серед
яких нові сезони серіалів «Баррі» і «Велика маленька брехня».
У ролику є й кадри з «Гри престолів».
На сьогодні немає точної інформації, як саме закінчиться серіал. Відомо лише, що фінал «Гри престолів» стане масштабним, і творці планують обмежити місце дії Вестеросом. Тільки
для зйомок однієї бойової сцени пішло 11 тижнів. У одному з
інтерв'ю Софі Тернер розповіла, що за кількістю смертей восьмий сезон значно перевершує всі минулі сезони разом узяті.

Роботу над фільмом «Вартові Галактики 3»
тимчасово зупинено

Знімальну групу третьої частини франшизи Marvel розпущено.
Студії Disney і Marvel поки що зупинили роботу над кінокартиною «Вартові Галактики. Частина 3». Про це повідомляє The
Hollywood Reporter. Джерела видання розповіли, що набрану в
Атланті знімальну групу, яка готувалася до зйомок, розпущено.
Усі співробітники можуть шукати нову роботу.
Зйомки фільму повинні були початися в січні або лютому
2019 року. Проте через звільнення Джеймса Ганна з поста режисера проект опинився в непростому становищі. Відомо, що
боси Marvel намагалися умовити Disney повернути Ганна, але
марно.
З моменту звільнення постановника пройшло вже два місяці,
але відтоді жодного кандидата на режисерське крісло проекту
студія не назвала. До того ж були відсутні навіть звичні для
Голлівуда чутки з можливими іменами претендентів. Джерела
THR повідомляють, що Тайка Вайтіті («Тор: Раґнарок») зустрічався з представниками Marvel, але не уточнюють, який саме
проект обговорювався.
Тимчасове заморожування проекту джерела THR називають
«перегрупуванням» – студія шукає відповідного режисера.
Враховуючи, що Disney не називала дату релізу третіх «Вартових», жодного дедлайну не існувало. Тому перенесення початку
зйомок не буде криміналом для графіка релізів студії Marvel.

40

41

ІНТЕРВ'Ю

ЛЮБОВ КРОХМАЛЬНА:
«ЯКЩО ВИ МАЄТЕ ІДЕЮ, НАЙКРАЩИЙ
МОМЕНТ ДЛЯ ЇЇ ВТІЛЕННЯ – ЗАРАЗ»
КЕРІВНИК НАПРЯМКУ З РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО КО-ПРОДАКШНА КОМПАНІЇ MRM У СТРУКТУРІ FILM.UA GROUP РОЗПОВІЛА VGL CINEMA ПРО ТЕ, НАВІЩО ПОТРІБЕН КОНСАЛТИНГ
У ГАЛУЗІ КІНО- ТА ТЕЛЕВИРОБНИЦТВА, DIGITAL-ПРОЕКТІВ І VR-РОЗРОБОК. А ТАКОЖ – ЯК ВИВЕСТИ ПРОЕКТ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК, ЗНАЙТИ ПАРТНЕРІВ ТА ОТРИМАТИ
ФІНАНСОВУ ПІДТРИМКУ.
— «Розвиток ко-продакшна» — поняття досить розмите. Які конкретно послуги
надає ваш відділ?
— Два роки тому наша робота почалася з дослідження ринку. У процесі ми виявили великий запит стосовно питань державної допомоги та soft money — фінансової
підтримки з боку держави або спеціалізованих фондів, яку не потрібно повертати.
І, виходячи з цього, побудували чітку покрокову схему. Перший крок — це виведення проекту на міжнародній ринок. Другий — пошук партнерів. Далі — фінансування: чи то soft money, чи приватні кошти. І весь цей шлях залежить від самого
продюсера, від його бажань. Ми завжди працюємо з продюсерами індивідуально.
— Як відбувається ця робота?
— Ми отримуємо ідею й пакетуємо її разом з продюсерами. Паралельно збираємо інформацію — що зараз актуально для кожного ринку — і дивимося, кому ця
ідея потенційно може бути цікава. Далі подаємо її на відповідні пітчинги та бізнес-платформи. Розробляємо стратегію на півроку-рік, але вона може змінюватися
залежно від фідбеку на ринках. У середньому, виведення триває рік. Цього «тестового» періоду достатньо, аби з’ясувати, наскільки, наприклад, проект буде цікавий
Європі, що в ньому треба змінювати.

CINEMA УКРАЇНА №20.2018

ЛЮБОВ КРОХМАЛЬНА — керівник напрямку з розвитку міжнародного
ко-продакшна компанії Media Resources Management (MRM).
Майже все професійне життя працює у сфері юридичного та медіаконсалтингу,
була радником члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. У компанію MRM прийшла два роки тому, аби розвивати напрямок
міжнародного співробітництва. Учасниця робочої групи з розробки Експортної
стратегії України в галузі креативних індустрій — проекту Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, а також — член експертної ради з підтримки аудіовізуального мистецтва Українського культурного фонду. Член Асоціації
Bridging the Dragon.

А ще в процесі стає зрозумілим, наскільки продюсери готові ризикувати. Адже,
коли йдеться про міжнародну співпрацю, бюджети більші, ризики вищі, а процес —
набагато триваліший. І якщо вирішується не йти на ризик, ми допомагаємо шукати
інші варіанти.
— Які саме?
— Наприклад, цього року велика частина наших зусиль була спрямована на пошук
локальної підтримки. Ми отримали черговий пакет проектів і зрозуміли: аби знайти для них міжнародних партнерів, спочатку треба закріпитися в Україні. І ми подали їх на державну підтримку: Міністерства культури, Українського культурного
фонду, а також, сподіваюсь, Держкіно — якщо восени відбудеться пітчинг. І вже
потім, з наступного року, будемо стартувати за кордоном.
— З якими типами, форматами проектів ви працюєте?
— З абсолютно різними. Ми починали лише з анімацією та повнометражними
фільмами, потім до цього додалися серіали, а тепер ще й digital-проекти, заходи,
стенди й телевізійні програми.
— Яскравий digital-приклад — це «Всесвіт Мавки»…
— Так. До речі, «Мавка. Лісова пісня» стала першим в історії українським проектом на анімаційних ринках. Зокрема, на найбільшому європейському ко-продакшн
форумі Cartoon Movie у Бордо. І там ми, отримавши фідбек експертів, зрозуміли,
що можемо максимально розширити IP — до серіалу, ігор, мобільних додатків:
створити справжній «Всесвіт Мавки». Це є ілюстрацією того, про що я казала раніше: «тест» на міжнародних пітчингах може змінити і стратегію, і проект у цілому.
— Над якими проектами ви працюєте зараз?
— Їх можна поділити на дві частини. Перша — ті, якими займаємося давно й ужемаємо конкретні результати. Це — «Мавка. Лісова пісня», «Мама поспішає додому», «Хоробрі зайці» та «Коза Nostra». Перші три — анімація, а четвертий — телесеріал, який згодом трансформувався у фільм. І ще один проект — «Академія
Храбна»: нетипова для України історія — із сарказмом і чорним гумором, яка була
відібрана на бізнес-платформу Animation Production Day в Німеччині.
Друга частина — проекти, які в нас в активній роботі цього року. Це — «Пульс»
продюсера Єгора Олесова: заснована на реальних подіях історія про українську
паралімпійську чемпіонку-легкоатлетку Оксану Ботурчук, яка перемогла на Іграх
у Пекіні. Проект має великий потенціал до ко-продукції з Китаєм. Ще — «Фелікс-Австрія» за книгою Софії Андрухович: красива артова історія про нерозривний
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сестринський зв'язок двох жінок з абсолютно різних світів. Також «Схованки» —
серіал у жанрі трилера. З ним ми працюємо за новою для нас схемою виведення: коли це не концепція, не проект, а формат для адаптації. Ще — анімаційний
освітній проект «Клуб Всезнайків»: він пройшов на Warsaw Kids Film Forum та,
сподіваюся, отримає держпідтримку в Україні. А також на пітчингу Мінкультури
ми презентували серіал «І будуть люди» — епічну сагу, історію українського села
і народу, драму покоління, яке в тридцятих роках заледве не було цілковито втрачено. Можна сказати, що це — ще один напрямок роботи: пошук партнерів, які
зацікавлені в іміджевому проекті. Але передусім тут ми розраховуємо на локальну
підтримку.
— Ви назвали багато анімаційних проектів. Цей жанр у тренді?
— Певною мірою. Коли ми починали, то вийшли з анімацією на базі унікальних
ідей, які були потрібні ринку Європи в той момент, плюс — підкріплені високою
якістю. Тобто анімація стала для нас локомотивом. А якщо казати про художні
фільми, то тут конкуренція вища: важлива режисура, арт-хаусність, ідея.

ментальних проектів. Останні два напрямки я вважаю трендовими на найближчі
роки: проекти про те, що зараз хвилює людей, — про інклюзивність, інакшість. На
це в Європі є запит від фондів, від soft money та певної категорії партнерів.
— Дехто думає: можна самостійно податися на пітчинги — навіщо до когось
звертатися?
— Звісно, усе можливо. Проте головний плюс консалтингу — незаангажованість.
Ми здатні об’єктивно вказати плюси та мінуси проекту, які його автори можуть
просто не побачити. Для продюсерів, які живуть своєю ідеєю, дуже травматично
щось у ній змінювати. Але нічого ідеального не буває, і тому потрібен погляд когось, хто не занурений у проект. Базуючись на нашій експертизі, ми можемо допомогти в пакетуванні проекту для виведення його на міжнародний рівень.

— Саме арт-хаусність, а не комерційність?
— Тут цікавий момент. FILM.UA як велика студія більше працює з комерційним
кіно, але європейські фонди та ринки насамперед зацікавлені в кіно авторському.

— Неякісне пакетування може вбити навіть потужну ідею?
— Звичайно. Є багато підводних каменів: про що не варто згадувати, з чого краще
починати, на чому акцентувати, яких людей залучати в проект, як вести переговори. Усі ці нюанси дуже важливі.
І ще за час нашої роботи ми чітко зрозуміли: Україна — конкурентоспроможна.
Співвідношення ціна-якість — це наша перевага, якою треба активно користуватися, поки вона є.

— І якщо до вас прийде продюсер документальної або арт-хаусної кінокартини,
візьмете її в роботу?
— Так, звичайно. Ми можемо працювати з будь-яким проектом. Зараз до нас звертаються автори VR– та digital-проектів, телевізійних соціальних проектів, доку-

— Тобто якщо хтось виношує якусь ідею, то зараз — саме час втілювати її в життя?
— Так, зараз для цього найкращий момент. Тому що є хороша державна підтримка. Можна піти на локальний конкурс, отримати стартову базу — і впевнено
рухатися далі!
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ПРЕМ’ЄРИ СЕРІАЛІВ ОСІННЬОГО СЕ ЗОНУ НА ТЕЛЕКАНАЛІ «УКРАЇНА»

У МИНУЛОГО В БОРГУ!

ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ 2014 РОКУ
І ВВЕДЕНІ ОБМЕЖЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАЛИ
КАНАЛИ АДАПТУВАТИ ПРОГРАМНІ
СІТКИ ПІД НОВІ НОРМИ. МИНУЛО
КІЛЬКА РОКІВ, І МИ СМІЛИВО
МОЖЕМО КОНСТАТУВАТИ – «МЕДІА
ГРУПІ УКРАЇНА»*, НЕЗВАЖАЮЧИ НА
ВЕЛИКУ Й ДИВЕРСИФІКОВАНУ
СТРУКТУРУ АКТИВІВ, ВДАЛОСЯ
АДАПТУВАТИСЯ ДОСИТЬ ШВИДКО Й
ЕФЕКТИВНО. ГРУПА СКОНЦЕНТРУВАЛА
ЗУСИЛЛЯ НА ВЛАСНОМУ
ВИРОБНИЦТВІ – ЗНІМАЛИ СВОЇМИ
СИЛАМИ ТА В ТІСНІЙ
СПІВПРАЦІ З ПРОВІДНИМИ

У кінці першого сезону в складних відносинах трійці головних
дійових осіб кінокартини «Лікар Ковальчук» — Оксани Ковальчук, Максима Закревського і Бориса Зуєва — стався радикальний злам. Оксана та Максим дізналися, що Борис плів інтриги в
приймальному відділенні й будь-що намагався підставити Максима. Зуєв зник. Тепер, здавалося б, ніщо не повинно перешкодити
особистому щастю Оксани і Максима. Вони готуються до весілля,
проте певні обставини вносять свої корективи в їхні плани.
У другому сезоні зміни стануться не лише в особистому житті головних героїв, а й спіткають безпосередньо приймальне відділення. Так, у лікарні з'являться чотири нових співробітники: новий
головний лікар Вадим Бондар, його заступник з економічних питань Вікторія Кравець, лікар швидкої допомоги Ігор Коломоєць і
травматолог Олександр Дудник. Як саме складуться відносини в
колективі після приходу нового керівництва?
У ролях: Анастасія Карпенко, Сергій Дерев'янко, Дар’я Трегубова,
Євген Сенчуков, Макар Тихомиров, Артем Возняк, Єлизавета Зайцева, Стас Мельник, Ніна Набока, Слава Красовська, Дмитро
Вівчарюк, Петро Бойко, Сергій Сафрончик і багато інших.
Автор сценарію — Олександра Смілянська. Режисери — Віра Яковенко, Антон Гойда. Оператори-постановники — Дмитро Баженов і Сергій Головащук. Продюсери — Наталія Стрибук, Роман Ткаченко, Сергій Баранов, Ігор Волков.

ЧЕРГОВИЙ ЛІКАР-5
У новому сезоні глядачі ближче познайомляться з новими персонажами — новим фахівцем Олегом Добривечором, якого скерували з міністерства на заміну Мазуру. Олег — новачок, щойно з передової, тому вливатися в колектив лікарні швидкої допомоги йому
важко. Окрім того, глядачі спостерігатимуть за витівками амбітної заступниці головного лікаря Іродіади Ференц, яка робитиме
все, щоби підсидіти свого керівника. З появою підступної Іродіади конфлікти всередині колективу поглиблюватимуться. До того
ж серії нового сезону «Чергового лікаря» стануть більш динамічними та насиченими загадковими медичними розслідуваннями.
У ролях: Ірина Ткаленко, Руслан Сокольник, Надія Левченко, Олександр Норчук, Олександра Польгуй, Світлана Князєва, Софі
Пашкуал, Валентина Барановська, Леонід Попадько, Галина Бортновська, Вікторія Левченко та інші.
Режисери-постановники — Павло Мащенко, Андрій Осмоловський. Оператор-постановник — Дмитро Оксамитний.
Головний автор сценарію — Юлія Міщенко. Продюсери — Олена Канішевська, Ірина Костюк, Анна Єлісєєва. Кількість серій — 40.

УКРАЇНСЬКИМИ ПРОДАКШЕНАМИ. АНГЕЛІНА
успадкувала від бабці-знахарки секрети народної медицини. Дівчині до душі сімейне заняття, та наречений ПавУ РЕЗУЛЬТАТІ СЬОГОДНІ ЦЕ МАЙЖЕ Ангеліна
ло Коростилєв вмовляє її кинути знахарство заради їх спільного майбутнього. Упертість Ангеліни й інтриги її суперниці
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CINEMA УКРАЇНА №20.2018

РІК, З ЯКИХ 750 – ІНФОРМАЦІЙНЕ
ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ
МОВЛЕННЯ, ТОДІ ЯК В 2014 РОЦІ
ЗАГАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК
БУВ 630 ГОДИН.

Інги Думанової, закоханої в Павла, роблять свою справу. Ангеліна й Павло розлучаються. Той одружується з Інгою,
і у молодої пари народжуються хлопчики-близнюки.
Через три роки біда приходить у будинок подружжя Коростилєвих. Обидві дитини захворіли на дифтерит, а добратися
до лікарні можливості немає. Згнітивши серце, Коростилєві благають Ангеліну врятувати дітей. Однак один з малюків
задихається. Збожеволівши від горя, Інга звинувачує Ангеліну в навмисному вбивстві через ревнощі, а розгнівані
односельці вершать над «відьмою Ангеліною» самосуд.
Через двадцять років зустрічаються юні Софія Кольцова та Ігор Коростилєв. Вони молоді, успішні й щасливо закохані —
однак тінню між ними постає злочин минулого і смертельна ворожнеча двох сімей — Коростилєвих і Кольцових.
У ролях: Анна Сагайдачна, Марія Кулікова, Сергій Козлов, Віталій Кудрявцев, Вікторія Левченко, Дарія Легейда,
Микита Бичков-Андрієвський, Тетяна Колганова, Сергій Радченко, Олександр Арсентьев, Анастасія Цимбалару, Леонід
Громов, Владислав Нікітюк, Олександр Яцко, Галина Корнєєва.
Режисер-постановник — Роман Барабаш. Оператор-постановник — Антон Вербин. Кількість серій — 16.

ЗАВДЯКИ ВЛАСНОМУ ВИРОБНИЦТВУ
ТЕЛЕКАНАЛ «УКРАЇНА» ПРОТЯГОМ
ДВОХ РОКІВ СТАБІЛЬНО УТРИМУЄ
ЛІДЕРСТВО В ТОП-6 КАНАЛІВ КРАЇНИ.
ОДНА З ГОЛОВНИХ СКЛАДОВИХ ЦЬОГО
УСПІХУ – СЕРІАЛИ: КОРОТКІ
4-СЕРІЙНІ Й ДОВГІ ТЕЛЕНОВЕЛИ.
ГЛЯДАЧ ЛЮБИТЬ ЇХ ЗА ЗРОЗУМІЛІ Й
БЛИЗЬКІ ДО ЖИТТЯ ІСТОРІЇ, НАДІЮ
НА КРАЩЕ ТА ВІРУ В МАЙБУТНЄ.
ВОНИ ДОБРЕ ПРОДАЮТЬСЯ НА РІЗНІ
ТЕРИТОРІЇ, ЛЕГКО
АДАПТУЮТЬСЯ Й ПРИНОСЯТЬ ВИСОКІ
ПОКАЗНИКИ ТРАНСЛЯТОРАМ.
У НОВОМУ ОСІННЬОМУ СЕЗОНІ
ТЕЛЕКАНАЛ «УКРАЇНА» ПРИГОТУВАВ
ЯСКРАВІ ПРЕМ'ЄРИ, ПРО ЯКІ
ДОКЛАДНО РОЗПОВІВ
ЧИТАЧАМ VGL CINEMA.

18-річна Вероніка мріє стати співачкою. Вона приїжджає до
столиці вступати до музичного училища. У рідному місті
залишається її мати, найкраща подруга Лариса й закоханий
в неї ще зі школи Костя. У дорозі дівчина знайомиться з
Вадимом, і хлопець незабаром освідчується їй. Тільки після
весілля з’ясовується, що Вадим використав її. Вероніка йде
від нього, а пізніше дізнається про свою вагітність.
Дівчина повертається до рідного міста й народжує дівчинку, але через два роки знову їде в столицю, щоб продовжити
навчання й оформити розлучення. Однак там на Вероніку
чекає нове потрясіння: вона стає свідком вбивства, на місці
якого застає місцевого авторитета Князя. Крім того, у себе
в кишені дівчина знаходить плівку з фотографіями, які
компроментують Князя. Вероніці залишається лише тікати, та з цього моменту не тільки вона сама, але і її близькі
перебувають під прицілом бандитів.
У ролях: Ольга Гришина, Олена Шилова, Дмитро Сова, Олександр Кобзар, Ксенія Ніколаєва, Кирило Дицевіч, Лариса Руснак, Михайло Гаврилов, Тамара Морозова, Ілля Алексєєв, Наталія Кленіна, Ірина Мельник, Анастасія Цимбалару,
Оксана Жданова, Поліна Носихіна.
Режисер-постановник — Мирослав Малич.
Оператор-постановник — Василь Сікачинський.
Кількість серій — 16.

ХТО ТИ?
У центрі історії — психотерапевт Інга Штефан. Після низки загадкових смертей кількох пацієнтів та зникнення нареченого вона
починає співпрацю з відділом розслідування особливо тяжких злочинів. Начальник відділу — майор Олег Міщенко — «слідчий
від Бога» із прекрасною інтуїцією. Разом з Інгою вони проходять шлях від антипатії і конфліктів до партнерства, дружби, симпатії
і кохання.
Робота над черговою заплутаною справою змушує героїню по-новому подивитися на психологію злочинця. Інга
намагається поставити себе на місце вбивці й знайти відповіді на запитання: «Хто ти? Що тобою рухає?». Паралельно
з правоохоронцями вона веде власне розслідування, щоб дізнатися, хто винен у смерті її пацієнтів і нареченого.
У ролях: Катерина Кузнєцова, Антон Батирєв, Олег Примогенов, Ігор Пазич, Ярослав Гуревич, Мирослав Павліченко, Анастасія
Матешко, Ренат Сеттаров.
Режисер-постановник — Анатолій Матешко.
Оператор-постановник — Артем Васильєв.
Кількість серій — 16 (8 заплутаних детективних історій).

*Медіа-холдинг «Медіа Група Україна» об'єднує національний телеканал загального інтересу «Україна», молодіжний
телеканал НЛО TV, телеканал Індиго TV, тематичні канали «Футбол 1»/«Футбол 2», канали «Донбас», «34 канал», «Сигма»,
сейлз-хаус «Медіапартнерство», компанію «Діджитал Скрінз» (OLL.TV, Xtra TV, Ukraine.TV), продакшн-компанії «Теле Про»
і «Допоможемо ТБ», журнал Vogue.UA, мультимедійну платформу СЬОГОДНІ (теленовини, сайт segodnya.ua, газета
«Сегодня»).
Департамент продажів телевізійного контенту: директор Ірина Черняк – I.Chernyak@trkua.tv, керівник відділу
Олена Мілорадова – O.Miloradova@trkua.tv.
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— Прокат фільму «Брама» уже завершується. У цілому Ви задоволені його
результатами?
— З деяких міст мені пишуть, вимагають, щоб я вплинула на прокат, але
я нічого не можу зробити. Люди пишуть, що по три дні не можуть відійти від
враження! Я активна в цій темі, знаю, у яких містах пізні сеанси, у мене фани
по всій країні. Раджу, щоб зверталися до власників кінотеатрів. Але це подвійна
така штука: для двох людей, звичайно ж, немає сенсу показувати, а в нас середнє і старше покоління пішло з кінотеатрів. І я не знаю, як повертати народ
у кінотеатри, аби такі фільми, як «Брама», а не тільки жанрові, які переважно
«в касі», були успішними. Мабуть, якась державна програма має бути з популяризації такого відпочинку, щоб повернути традицію, коли тато маму запрошував у кіно. Але для цього передусім потрібно закрити всі піратські сайти.
З позиції бізнесу (я ж бачу цифри й розумію ситуацію), мені здається, що ми
дуже пролетіли. Але ж це фільм авторський, і все складається не так уже й погано, як буває в інших авторських фільмів. Хоча насправді хотілося більшого.
Вважаю, не дуже вдало, що прокат припав на літній період, тоді, коли більшість
у відпустках. А ще мені здається, що із самого початку було якесь скептичне
ставлення до цієї стрічки, і це теж посприяло тому, що не все так добре вийшло.
Але, я впевнена, у «Брами» величезний потенціал: цінністна вартість кінокартини з часом буде тільки рости, адже це можливість у майбутньому побачити
епоху та три покоління в ній, яким важко долати постколоніальну, постапокаліптичну свою «зону» до вільного світу.
— Ви граєте роль баби Прісі і в театральній постановці, і в кінофільмі. Вистава «Сталкери» з‘явилась раніше, ніж «Брама». Як вдається знайти той
баланс і вправно тримати рівновагу між театром і кіно?
— Я думаю, що варто дивитись і те, і те. Гарантую, ви побачите дві різні баби
Прісі. І я абсолютно щаслива, що ми зробили інший варіант. Зрозуміло, матеріал той самий, надзавдання те саме, але якість інша. Я скажу, що «виставна»
Пріся для мене найдорожча, такою зараз стала і «Брама». Я б не порівнювала
досвід існування в кіно і в театрі, це зовсім інший спосіб існування, інша подача. Театр — це така більш метафорична історія, у театрі можна уникнути
такої деталізації, без якої в кіно не обійтися. І, власне, через це так виходить,
що вони будуються діаметрально по-різному. Для мене дивно, коли люди
порівнюють ці два види мистецтва. Це як порівнювати гірські лижі й бігові.
Ніби лижі, але ж різна техніка й спосіб виконання.

— Окрім наявності гриму та відсутності театральних декорацій, які ще є суттєві
відмінності між виставою та фільмом?
—Мені здається, у якості й сутності. Два актори на стільцях роблять виставу, і тут
геніальна своєю простотою режисура Стаса Жиркова виходить, яка вистрілила. Коли
ми робили першу дію, ми навіть загравали, ми дещо гротесково робили, десь пародіювали. Потім ми збирали це все і в другій дії видавали мінімалізм символічний такий:
коли глядач уже сприйняв форму гри, а ми йому так перевертали, що він не очікував,
але вилізти з цього гачка, як риба, він уже не міг. І далі можна робити з ним усе, що
хочеш, — він уже повністю загіпнотизований.

— Що саме зацікавило в п‘єсі Павла Ар‘є настільки, що Ви погодилися зіграти персонажа, вдвічі старшого, ніж Ви є насправді? Усе ж таки, це й подвійна відповідальність, і, можливо, відсутність певного життєвого досвіду?
—Матеріал дуже серйозний. Не з будь-яким матеріалом так зробиш. До того ж ми
втрапили в ансамблеву історію, адже ні вистава, ні фільм без Віталіни Біблів, без
моїх партнерів у театрі, у кіно були б неможливі. Це коли ви як пазли з партнерами
сходитесь, і це спрацьовує. Мені здається, це відчуття на артистів у Стаса Жиркова
і відчуття на виконавців у Володимира Тихого — воно зійшлось. Володя міг взяти
всіх виконавців вистави, але він розумів, що мова кіно дещо інша. Ми дуже хотіли,
щоб наші хлопці з вистави перекочували з нами, але ми погодилися, що ми робимо
іншу історію і тут важливі зовнішні якісь речі. Мабуть, такий беземоційний мольфар, перевертень, мент, який уже як абсолютний зомбі з його пластикою, Параджанівською зовнішністю (пам‘ятаєте мольфара у «Тінях забутих предків»), якого
зіграв Діма Ярошенко, він більше підходив. Незважаючи на те що Влад Писаренко
шикарний для мене онук у виставі, все-таки у Ярослава Федорчука є зовнішня така
історія. Якби я грала така, як я є, то, повірте, мене б не було в цьому фільмі. Чесно
скажу, коли перший раз я розмовляла з Володею, я злякалась і відмовилась, сказала, що це буде провал і що я не хочу підставляти успіх вистави тим, щоб зробити
якийсь «ляп», і навіщо ти тоді поперлась? Бабусі все-таки не знайшли, а можливо, розуміли, що це велике навантаження фізичне, не кожен витримає таке життя
в цій, можна сказати, експедиції. Навіть думали брати чоловіка. Але я розуміла, що
з чоловіком це б була зовсім інша історія. І тут не зовсім бабусю ти граєш. Тут без
знань, без певної фахової освіти не обійдешся. І те, що я колись дуже мріяла бути
істориком, воно мені дуже знадобилося, тому що я дуже добре знаю природу людей,
які пройшли той чи інший час, мені зрозумілі психологічні особливості, яких вони
набули: моральні, душевні. Десь сховатися, вбити, з‘їсти, якщо треба, — як спосіб
пристосування. Голод і канібалізм — ми ж теж не можемо уникнути цієї теми, що
це було не з доброї волі. І баба Пріся — це Україна не у віночку, як ми любимо, щоб
красиво було показано, а от така Баба Пріся: стара, древня, мудра, яка бачила на
своїй землі все, що можна в цьому житті, кого завгодно. Просто потрібно точно
знати ці змісти й уловлювати ці тексти й підтексти. Мені інколи пишуть зауваження
не дуже конструктивні, як на мене, що дуже жвава Пріся. Знаєте, моя бабуся жваво
у 80 роки брала 4 кавуни й несла їх додому, скидала мішок, і після того її щось «хапало». Якби вона думала, що її щось «хапне», вона б ті 4 кавуни не доперла б додому.
Так само ця людина живе одна, без людей. Ніхто їй ковбасу, рибу й м‘ясо не принесе,
вона йде в ліс і полює. І це робить систематично з 1986 року. Лікується чим попало, бо лікарі туди не їздять. Тому, якби я грала старість, то це не про бабу Прісю.
Я думаю, що ми грали трішки іншу історію. Це вічна така Амазонка, яка буде до кінця змагатися й виживати, тому її немочі відступають на другий план, бо її стержень
значно сильніший. Немочі — це лише в момент відпочинку стержня, а такі моменти
є і в ході, і коли я ніж кинула в кінці, і коли показано, як я встаю і поправляю свої
ключиці. І тому, хто не уважний, то він пропускає такі моменти, а уважний розуміє,
що тут не про бабусю кіно. Вважаю, що моя робота тут зроблена на сто відсотків.

Я розумію, що з боку критиків буде більш суб‘єктивне до Ірми Вітовської ставлення, а не до баби Прісі, виконаної Ірмою Вітовською.

— У соцмережах досі активно набирає обертів флешмоб з колами, який Ви запустили. Як виникла ідея створити такий хід, який ще й додатково привертає увагу до фільму?
— Це потрібно подякувати Міші Бондаренку з Харкова, це мій партнер, з яким ми
робимо «Афродизіак». Коли ми відпочивали в Карпатах, він нам надіслав фото з колесом огляду. Ми з чоловіком подумали, що це класна штука для флешмобу. Коли
наш кум Андрій Ярмоленко намалював цей чудовий плакат, ми вирішили, що можна
запускати. Тоді мій чоловік сфотографувався з банкою грибів на фоні якогось млина.
Потім моя рідна сестра в Буковелі теж на якомусь атракціоні зробила фото. І спершу
ось так штучно ми почали це робити, родинно підтримувати. Потім друзі, а далі вже
люди почали надсилати — і було стільки фото з усіх міст України! А я, як бабуся,
пообіцяла писати кожному якесь побажання, тож повинна була кожному особисто
відповідати. І коли там три світлини за день, то ще даси відповідь, а от коли їх 8-12, ти
розумієш, що ти не відпочиваєш, а весь час сидиш у телефоні й щось пишеш людям.
Але ми пройшли цей шлях. Потім з‘явився флешмоб з рибами.
— З боку критики було багато й різного – від дуже жорстких негативних відгуків
до не менш потужних позитивних похвал. Як Ви думаєте, чому цю кінострічку так
неоднозначно оцінюють?
— Коли це критики професійні, то там були зауваження, які слід враховувати. Здебільшого вони стосувалися речей, які залежали від бюджету фільму. Наприклад, погоджуюся, на майданчику було мало спільної роботи, репетиційного процесу. Не все
ми можемо. Але я чесно вам скажу, що були такі зауваження, де зрозуміло, що це
критика не до баби Прісі, а до Ірми Вітовської. Це вже упереджене ставлення особисто до мене. І так само, я впевнена, у Володі були такі історії. Або абсолютне особисте
несприйняття Павла й того, що він робить. На таке ми зважати не будемо.
Що ж стосується речей технічних (можливо, затягнуті якісь моменти), це відчуття
художника, його бачення. Я можу говорити лише про те, що я точно бачу. Це все-таки
моя молода рука, знята крупним планом. Я бачила, що в деякі моменти маска сповзає
трохи вперед. Можливо, десь через зміну світла було видно, що це воскова маска.
Але в нас ще немає таких можливостей, щоб робити, як в Америці. І знову-таки, все
упирається в бюджет, який у «Брами» мінімальний. Зрештою, усіх зауважень, мені
здається, було набагато менше, ніж добрих відгуків. І це приємно.
Фільм пройшов, фільм є, фільм не провальний.
— Чи є у Вас якісь табу, що б Ви ніколи не зіграли? Можливо, якісь конкретні образи?
— Напевно, щось таке, що зневажає добро і самостверджується за рахунок цього.
Тобто це не зло, яке потім добро перемагає. Не грала б у фільмі, який несе зневагу до
моралі, життя, добра.

ІРМА ВІТОВСЬКА — актриса Молодого театру, заслужена артистка України.
У 1998 році закінчила Львівський державний музичний інститут за спеціальністю
«Актриса драматичного театру» (курс Богдана Козака). Володарка двох «Телетріумфів» та «Київської Пекторалі», ведуча декількох розважальних шоу. Українському глядачеві найбільше відома за телесеріалом «Леся+Рома». Є організатором
і учасником благодійних проектів зі збору коштів невиліковно хворим дітям.
Активно допомагає українським воякам на Сході країни та пораненим у зоні АТО.
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У КІНЦІ ЛИПНЯ УКРАЇНСЬКИЙ ГЛЯДАЧ ЗМІГ ПОБАЧИТИ ПРЕМ‘ЄРУ
ДРАМАТИЧНОГО ФІЛЬМУ ВОЛОДИМИРА ТИХОГО «БРАМА». ГОЛОВНУ РОЛЬ
У НЬОМУ ЗІГРАЛА ПРЕКРАСНА УКРАЇНСЬКА АКТРИСА ІРМА ВІТОВСЬКА,
ЯКА В КІНОСТРІЧЦІ «ПОСТАРІЛА» МАЙЖЕ НА 40 РОКІВ. А У ВЕРЕСНІ В
ШИРОКИЙ ПРОКАТ ВИХОДИТЬ НОВИЙ ФІЛЬМ ЗА УЧАСТЮ АКТОРКИ «ТАЄМНИЙ
ЩОДЕННИК СИМОНА ПЕТЛЮРИ». VGL CINEMA ЗУСТРІЛИСЯ З ІРМОЮ, АБИ
ПОГОВОРИТИ З НЕЮ ПРО ПОКОЛІННЯ ГЛЯДАЧА, ЯКЕ НЕ ХОДИТЬ У КІНОТЕАТРИ,
ПРО РІЗНИЦЮ МІЖ ГРОЮ В ТЕАТРІ Й КІНО ТА ДІЗНАТИСЯ В АКТОРКИ, ЯК НЕ
СТАТИ ЗАРУЧНИКОМ ОДНІЄЇ РОЛІ.
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ІНТЕРВ'Ю

— У вересні на екрани виходить новий український фільм «Таємний щоденник Симона Петлюри». Ви зіграли там Ольгу Петлюру. Як готувалися до зйомок, звідки
брали інформацію про дружину голови Директорії УНР? Можливо, читали якісь
історичні статті, щоб розуміти, як максимально передати на екрані цей образ?
— Насправді, про неї дуже мало інформації. Ми не знаємо нічого про її долю після
того, як померла донька Леся. Зрозуміло, що це було не дуже добре все, усі ті перші
еміграції. Її сліди десь зникають. Є різні версії: за одними їй там допомагали українці,
за іншими вона взагалі закінчила в злиднях. Чітко нічого не відомо. Але однозначно
це трагічна постать. Постійний стрес, починаючи з моменту, як Симон бере на себе
всю відповідальність. У фільмі це дуже добре виражено сценою, коли приходить військо Муравйова. Це маленька сцена, але вона для мене надважлива. Я так не люблю,
коли роблять, що одразу героєм народився, все-таки є слабинка. І ця слабинка в неї
більша, ніж у нього. Адже є мала дитина. І коли ти бачиш у вікні, як більшість виїжджає тихо вночі, ти теж хочеш тільки одного — сховатися й сховати свою дитинку. До
Києва вже дійшли чутки, що армія Муравйова робила дорогою у містах, які захоплювала. Ясно, що це все в материнському мозку переломлюється, одразу починається
паніка, шок, страх, жахливий тваринний страх за те, що ж буде з цією дитиною. Потім
ти береш себе в руки і розумієш, що якщо ти втечеш, твій чоловік перестане тебе поважати. І в тебе нема іншого виходу. Тому це жахлива історія: з одного боку, розуміти,
що ви повинні це робити, бо ви очолюєте цю історію, ви її тил, а з іншого — ти жива
людина. Я намагалася у фільмі зробити її «героїнею без геройства». Живою, просто
людиною.
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— Як думаєте, чи може бути успішним «Таємний щоденник Симона Петлюри» ще
й тому, що сучасна молодь зараз більш активно цікавиться історією свого народу?
— Я сподіваюсь, що хоча б постать Петлюри буде відкрита. Багато ще навколо цього
спекуляцій. Молодь — це прекрасно, але мені б хотілося привернути середнє і старше
покоління Сходу й Півдня, яке тяжіє над усією передвиборчою історією, щоб з ними
подискутувати про Петлюру, про міфи, які в їхніх головах. Молодь навіть не хоче
з ними говорити, але говорити треба, тому що ці старші люди впливають на нашу
політичну історію, а вони є заручниками своїх давніх поглядів, тож потрібно, щоб
ці міфи руйнувались, щоб вони більше довіряли молоді й робили правильний вибір
щодо напрямку, у якому Україні рухатись. Власне, тут усе взаємопов‘язано.
— Українському глядачеві Ви найбільше відомі за телесеріалом «Леся+Рома».
Як не стати заручником однієї ролі?
— Не погоджуватися потім повторювати. Після «Лесі і Роми» мені пропонували грати подібних персонажів. Мені навіть довелося зробити перерву, щоб відійти від такого
амплуа. Знаєте, телеіндустрія не буде експериментувати. Це кошти і великі темпи. Там
не будуть імпровізувати з вами, не знаючи, що ви стовідсотково зможете це зіграти. Ніхто не буде ризикувати. Тут повинен рейтинг бути, прораховують усе. Тому коли успіх
Лесі, то, звичайно, вам знову пропонують це використовувати. Правда, після таких ролей, як Леся, таких позитивних дівчат, дурненьких трохи, приколісток, я перейшла на
стерв (роль у серіалі «Лист очікування», за яку я, до речі, отримала другий «Телетріумф»), і потім з них не могла злізти. Тож потім і пішли такі ролі відповідно. Ніхто тобі,
наприклад, розвідницю не буде давати, якщо ти робиш інше добре. Телеіндустрія — це
дуже жорстка історія. У кіно, якщо тебе, твої можливості знає режисер, якщо ти вже
з ним працював, то можуть запросити тебе на зйомки. На телебаченні незнайомі режисери ризикувати не будуть, якщо вони точно знають кого шукають. Можеш доводити
їм, що ти саме той, але вони не знають тебе.

— Яку свою роботу — театральну чи в кіно — Ви можете назвати найуспішнішою?
Не в плані популярності чи критики, а ту, якою саме Ви повністю задоволені?
— Баба Пріся. Але, я думаю, що найуспішніша робота і в театрі, і в кіно у мене ще попереду. Я люблю, звичайно, усі свої ролі. У театрі я б ще додала «Гамлета» Ростислава
Держипільського, де я зіграла Гертруду. Опера «Жах» — такий експериментальний
проект у Івано-Франківську, який до Києва ми ніяк не довеземо. І, звичайно, «Оскар
і Рожева Пані» — проект, яким я пишаюся як успішним благодійним соціальним проектом. Це приклад вистави соціального служіння. У 2019 році, я сподіваюсь, ми побачимо ще одну цікаву роботу, яка для мене стала дуже близькою душевно.
— Ви є заслуженою артисткою України. Чи не вважаєте, що звання народних
і заслужених — це залишки радянської системи. І пора б щось змінювати в їх присвоєнні?
—Я впевнена, що ці звання з часом відімруть, але питання: що у відповідь? Я вважаю, що потрібно все-таки гонорарну систему нам зробити плюс впровадити театральну реформу. І що робити з провінціями? Для акторів, які там працюють, це
можливість для підвищення добробуту, бо звання дає якісь додаткові кошти. Для
мене це звання не вирішує нічого, на відміну, наприклад, від людини, яка не знімається, а лише служить у театрі. Вона може бути не менш крутим артистом, ніж я,
але так доля склалася, що вона живе там, звідки складніше доїхати на кастинги, її
складніше знайти. І для неї це звання важливе. Тому тут і хочеться запитати: а що
натомість?
Передусім потрібно зняти першість у столиці. Коли впровадять театральну реформу,
усі театри будуть стояти в конкурентному ряду й гроші будуть йти за проектами,
і тоді не будуть боятися залучати в команди гравців з різних міст. Тож, як я вже говорила, ці звання відійдуть самі, але тільки коли все буде реформоване.
— Чого не вистачає сучасному вітчизняному кіно, аби справді збільшився попит
на «свої» фільми?
— Сценаристів. Їх у нас дуже мало. І хороших сценаріїв у різних жанрах. Ну і, мабуть, не завадило б акторської якості в існуванні. Може, хтось вважає, що в кіно не
проглядається штампування із серіального виробництва, але це видно дуже сильно.
Тому хочеться більше досвіду в акторів великого кіно, щоб вони вміли й розуміли, як
потрібно працювати.
— За останні роки все більше почало з‘являтись патріотично кіно. На Вашу думку,
це все ж таки добре чи, можливо, з такими темпами воно швидко набридне глядачеві? Чи це можна розцінювати, швидше, як пропаганду?
— Я думаю, що патріотичне — це хороше кіно. Це вже говорив хтось до мене. Класне
кіно, яким ви можете завоювати весь світ, це класний патріотичний прорив. Тематичне історичне кіно потребує великих затрат. Вони потрібні, але справа в тому, щоб
зникли фільми-пам‘ятники, щоб у фільмах були «живі» люди, щоб епоха була «жива»
в органіці, мові, відповідності, монтажі, динаміці. Тільки кількісно можна витягнути
якість.
І пропаганда потрібна, особливо в країні, яка втягнута у війну. Я не маю нічого
проти самої пропаганди, я проти моралізаторства в пропаганді, проти повчання,
куди нам іти. Коли є вердикт, коли мистецтво веде й одразу показує дорогу. Мистецтво — це провокатор. Театр і кіно, зокрема, повинні провокувати, але зробити
провокацію таку, щоб вас перетрусило, через художній вплив, емоційно. Ось тоді
це вдала робота.
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г. Днепропетровск, пр. К. Маркса, 22, Fashion Park Artrium, 1 этаж, т.: +38 056 373 83 25 | г. Днепропетровск, пр. К. Маркса, 67д, ТРЦ Grand Plaza, 1 этаж, т.: +3 80562 39 41 23
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НА ПОЧАТКУ БІЗНЕС-РОКУ БУДИНОК МОДИ АЙНИ
ГАССЕ – МІСЦЕ ТВОРЧОСТІ, СИЛИ Й АБСОЛЮТНОЇ
ГАРМОНІЇ, ПОЧАВ ПРАЦЮВАТИ ЗА НОВОЮ АДРЕСОЮ.
ЖУРНАЛ VGL СINEMA ПОБУВАВ У ГОСТЯХ У АЙНИ –
ЗАПАХ ФАРБИ, ДЕРЕВА, ДИВОВИЖНИЙ СПОКІЙ,
ПОЄДНАННЯ ХОЛОДНИХ КОЛЬОРІВ У ОФОРМЛЕННІ,
БАГАТО СВІТЛА Й ПОВІТРЯ ВІДРАЗУ ЗАНУРЮЮТЬ
ВІДВІДУВАЧА В ПЕВНУ АТМОСФЕРУ – ТУТ НЕМАЄ
МЕТУШНІ Й УСЕ МАЙЖЕ ІДЕАЛЬНО, ЯК
У ХОРОШОМУ ВИШУКАНОМУ ФІЛЬМІ.
ТУРБОТА ДИЗАЙНЕРА ПРО СВОЮ КОМАНДУ ТА
КЛІЄНТІВ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ В НАЙМЕНШИХ ДЕТАЛЯХ –
ПРОСТОРІ МАЙСТЕРНІ, ВІДКРИТІ ВЕРАНДИ,
ПРИМІРОЧНІ, СТУДІЯ ДЛЯ ФОТОСЕСІЙ, СТИЛЬНА
ВІТАЛЬНЯ – УСЕ ГОТОВО ДЛЯ ЗУСТРІЧІ Й ЗДАЄТЬСЯ,
ТУТ ЧЕКАЮТЬ ТІЛЬКИ ТЕБЕ. НАПЕВНО, ЦЕ І Є
ЗАДУМКА АЙНИ – ТАКИЙ ТОНКО-ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
ПІДХІД ДО КЛІЄНТА. ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ
ДИЗАЙНЕРКИ – ЗРОБИТИ ЇЇ ТВОРЧУ МАЙСТЕРНЮ,
ЇЇ МОДНИЙ БУДИНОК ГАРМОНІЙНИМ МІСЦЕМ РОБОТИ
КОМАНДИ, АДЖЕ ВСІ ВОНИ,
ЯК І САМА АЙНА, ПРОВОДЯТЬ ТУТ БІЛЬШУ ЧАСТИНУ
СВОГО ЖИТТЯ, А ТАКОЖ СТВОРИТИ ІДЕАЛЬНІ УМОВИ
ДЛЯ ПОШИТТЯ УНІКАЛЬНИХ МОДНИХ ОБРАЗІВ СВОЇМ
ЧИСЛЕННИМ КЛІЄНТАМ. У ЛИПНЕВОМУ НОМЕРІ
ЖУРНАЛУ АЙНА ГАССЕ РОЗПОВІЛА ПРО СВІЙ ДОСВІД
РОБОТИ В КІНО ХУДОЖНИКОМ ПО КОСТЮМАХ
ДИТЯЧОГО ФІЛЬМУ «ТІЛЬКИ ДИВО».
СЬОГОДНІ МИ ПРОДОВЖИМО РОЗМОВУ ПРО НОВІ
ПРОЕКТИ Й НАВІТЬ ОТРИМАЄМО ВІД НЕЇ
ДЕКІЛЬКА ПРАКТИЧНИХ ПОРАД.
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БРЕНД, ЩО ПРИТЯГУЄ ФОРТУНУ,
СИМВОЛ БЕЗДОГАННОЇ ЯКОСТІ
ТА ВИТОНЧЕНОГО СТИЛЮ

— Як Ви вважаєте, чи може стати дизайнер художником по костюмах і навпаки?
— Звичайно, такий шлях можливий. До того ж в історії таких колаборацій було
немало. Наприклад, Жан Поль Гот'є, який створював образи для багатьох кінокартин (зокрема, «П'ятий елемент», реж. Люк Бессон; «Кіка», реж. Педро Альмадовар),
Коко Шанель, яка в ранній період своєї діяльності працювала над костюмами не
лише для кіно, але й для спектаклів (наприклад, «Минулого року в Марієнбаді»,
реж. Алан Рене), Юбер де Живанші (згадайте «Сніданок у Тіффані», реж. Блейк
Едвардс; «Як вкрасти мільйон», реж. Вільям Вайлер) і багато інших.
Та й сучасних дизайнерів, які спробували себе в цій сфері, досить багато. Відомі
випадки, коли головним героям настільки подобався почерк дизайнера, що в наступних фільмах з їх участю вони наполягали на тому, щоб саме цей дизайнер був
художником по костюмах (як підтвердження, Одрі Хепберн і Живанші).
Що ж до трансформації з художника по костюмах в дизайнери — без сумніву,
і такий варіант можливий. Великий досвід роботи в цій сфері може розвинути креативне бачення й пробудити бажання не лише гармонійно підбирати одяг, але
й створювати нові цікаві образи.
— На червоній доріжці Одеського міжнародного кінофестивалю можна побачити багато різноманітного вбрання — красивого й не дуже. Завжди виділяються
жінки, які одягаються в дизайнерів. До Вас звертаються із замовленнями для
червоної доріжки кінофестивалів? Що Ви скажете про індивідуальний стиль для
таких подій?
— Як і в повсякденному житті, так і на червоній доріжці можна побачити
по-справжньому прекрасні образи, де підкреслені переваги фігури, приховані не-

доліки, де все доречно й актуально, де враховані модні тенденції. Ось тоді ти розумієш, що людина ґрунтовно потурбувалася про свій імідж, зовнішній вигляд.
Проте, на жаль, нерідко можна побачити й безглузде вбрання, коли взагалі не розумієш — звідки з'явилася така ідея. Коли не включаються ні знання, ні почуття
смаку, ні почуття міри, ні талант. Часто такий персонаж вважає себе настільки
чарівним, що повністю ігнорує необхідність радитися з професіоналом, і ось результат.
До нас часто звертаються перед такими подіями, і ми допомагаємо створити
ідеальний образ, враховуючи дрес-код заходу, особливості зовнішності й індивідуальність клієнта, його настрій і темперамент.
— Це обов’язково мають бути дуже дорогі речі?
— Абсолютно ні. Тут головне смак, почуття міри й стилю. Навіть дуже простий
силует з правильно підібраним взуттям і аксесуарами може створити вишуканий,
привабливий і неповторний образ і привертати значно більше уваги, ніж вульгарний занадто відкритий наряд, що пістрявить пайєтками й блискітками, особливо
на неідеальній фігурі. Я б на місці організаторів фестивалів для тих, хто одягається без смаку, створила якусь альтернативну доріжку: «Вам туди, а вам ось сюди».
Жарт, звичайно (сміється).
Що стосується питання індивідуальності, на мій погляд, кінофестиваль — це найкраще місце, щоб заявити про себе, розкрити свою неповторну своєрідність. А також найбільш вдалий момент скористатися послугами дизайнера, якщо ти сам не
є обдарованою людиною в цьому плані й не маєш вродженого почуття смаку, як ті
жінки, які, навіть будучи далекими від дизайну одягу, уміють ідеально підбирати

АЙНА ГАССЕ — відома українська дизайнерка, власниця бренда Aina Gasse.
Влітку 2000 року Айна відкрила дизайн-студію і цього ж року створила першу професійну колекцію pret-a-porter, представлену в рамках Сезонів моди.
У 2006 році Айна проводить свій перший монопоказ колекції осінь-зима 2006-2007
під назвою «Оазис».
У квітні 2008-го дизайнерка презентувала нову колекцію сезону зима-весна 20082009 у Мілані та викликала великий інтерес з боку критиків італійської моди.
20 вересня 2008 року вперше українська дизайнер бере участь і представляє свою
колекцію весна-літо 2009 у рамках Тижня Високої моди в Мілані та отримує дуже високу оцінку преси, фахівців і президента Camera della Moda Italiana пана Маріо Бозеллі.
У січні й лютому того ж року торгова марка Айна Гассе представила свою промислову колекцію для баєрів осінь-весна 2009-2010 на PRET A PARTER PARIS у Парижі
й MILANOVENDEMODA в Мілані.
У 2008 році Айна Гассе стає єдиним українським дизайнером, зареєстрованим
у Національній палаті моди Італії.
У 2009 році вона випускає нову лінію одягу для молодих і стильних FREE CHOICE.
Це поєднання нових ідей, тенденцій і високої якості продукту.

У 2011 році Айна Гассе стала лауреатом Всеукраїнської премії «Жінка ІІІ тисячоліття».
У 2012 році Айна Гассе представила нову колекцію вечірніх суконь сезону 2013-2014
на грандіозному шоу «Вінок сонетів», підготовленому спільно з Київським драматичним театром на Подолі.
У 2013-му дизайнер розробила костюми для акторів вистави «Лебедине озеро. Сутінки»
Київського драматичного театру на Подолі.
На початку 2016 року бренд AINA GASSE проводить рестайлінг і постає перед клієнтами й шанувальниками абсолютно новим, часом зухвалим, але, при цьому, послідовним своєму ДНК. У тому ж році Айна презентує яскраву колекцію весна-літо 2017
за участю фіналісток телевізійного шоу «Супермодель по-українськи».
У квітні 2017 року в лофт-просторі студії G13 відбувся показ нової колекції Aina Gasse
FW 2017/18, і вже в липні того ж року нова колекція весна-літо 2018 представлена
в міланських бутиках.
У 2018 році Айна створює костюми для дитячого художнього фільму «Тільки Диво».
У вересні 2018 у Києві відкрився оновлений Будинок моди Aina Gasse.
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— Ви говорите так, ніби йдеться не про одяг, а про архітектуру особистості.
— На ескізі не промальовуються всі деталі. Ми дуже багато коригуємо й удосконалюємо виріб під час примірки, як скульптор з глини, ліпимо перед дзеркалом саме
той силует, який ляже ідеально. Мої клієнти вже знають: перша примірка — для
мене. Я підбираю ті лінії і об'єми, які властиві саме цій фігурі: десь підтягнути,
десь звільнити, десь поглибити. На другій примірці вже видно, як перетворився
силует, і тоді так приємно почути захоплене: «Як красиво! Це моє і весь образ
абсолютно мій!». Тому в жінки, яка один раз замовила індивідуальне пошиття одягу, уже немає бажання бігати по магазинах. Купують хіба що взуття, сумочки або
якісь аксесуари. У іншому вони повністю довіряються мені, і я завжди придумую
для них щось оригінальне.
— Розкажіть про Будинок моди Aina Gasse та його місії.
— Наш Будинок моди — це будинок для великої сім'ї — згуртованого й дружного
колективу, де всі ми проводимо більшу частину свого часу. І щоб результат нашої
творчої роботи радував клієнта, дуже важливо було створити таку особливу ауру,
у якій би колектив почував себе затишно й комфортно, завжди був у хорошому настрої, заряджаючи позитивною енергією все, що створено його золотими руками.
Тут усе продумано до найдрібніших деталей для усіх і кожного: і для відвідувачів
шоурума, які хочуть купити готовий одяг із сезонних колекцій, і для тих, хто віддає
перевагу індивідуальному пошиттю, і для тих, хто просто хоче підігнати вже наявні в гардеробі речі під свою фігуру.
У теплій затишній обстановці за чашкою кави або з келихом шампанського наші
клієнти можуть обговорити останні модні тенденції, посидіти на відкритій терасі,
гріючись на сонечку, або навіть взяти участь у розробці дизайну власного одягу.
Багатьом нашим замовницям дуже подобається помацати тканину, відчути її,
приміряти на себе. Адже багато жінок приходять до нас після завантаженого
й складного дня, проведеного на роботі або удома з дітьми, не лише, щоб красиво
одягнутися, але передусім за позитивними емоціями, щоб ментально розслабитися
й відпочити. Приємно спостерігати, як з жорстких ділових леді, у яких все і завжди під контролем, вони миттєво перетворюються на таких жіночних і креативних.
Іноді процес триває не годину й не дві. Буває так, що клієнтки проводять у нас і по
півдня. Тут є місця для паркування, сховані від сторонніх очей на випадок, якщо
вони не хочуть себе афішувати, тут все пристосовано для кулуарної творчості.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ВІД АЙНИ ГАССЕ
Запрошеним на офіційний захід не обійтися без знань
світського етикету. Подібні евенти, як правило, супроводжуються побажанням або навіть вимогою
одягнутися відповідно до певного дрес-коду, вказаного в запрошенні. Вивчивши основні позначення
й абревіатуру дрес-коду (Google на допомогу!), можна
уникнути багатьох помилок у підборі свого образу.
Залежно від типу евента правила дрес-коду
варіюються від дуже суворих (наприклад, на дипломатичних заходах, де навіть маленька неправильно
підібрана деталь може повністю зруйнувати імідж)
до демократичніших, які дають ширшу свободу вибору. Але навіть у тому випадку, якщо вимоги етикету
досить лояльні, як, наприклад, на кінофестивалях, —
керуючись декількома важливими правилами, можна
виключити можливість безглуздого вигляду:
1. Варто відмовитися від міні. Якою б ідеальною не
була ваша фігура і навіть якщо дрес-код дозволяє коктейльну сукню, її ідеальна довжина має бути не вищою
за коліно.
2. Краще уникати неонової колірної гами й строкатих
принтів.
3. Не варто експериментувати з вульгарним занадто
відкритим, провокаційним, гіперсексуальним вбранням — акцентувати жіночність можна іншими способами.
4. Важливо не перебрати з прикрасами й аксесуарами, щоб не виблискувати, як новорічна ялинка. І якщо
вам не по кишені діаманти, можна вийти з положення, підібравши якісну біжутерію. Важливо це зробити
зі смаком.
5. Дуже велике значення для стильного образу має взуття і хорошим доповненням до нього буде клатч або сумочка з якісної тканини, шкіри або інших матеріалів.
6. Приділіть особливу увагу макіяжу й зачісці, оскільки
без них будь-який ідеально підібраний лук втратить
свою родзинку. Не перестарайтеся з косметикою —
надмірний макіяж ніколи не буває доречним.
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— Чи буде офіційне святкування з нагоди переїзду Будинку моди Айни Гассе?
— Буде декілька невеликих евентів, адже коли запрошуєш велику кількість
людей — бракує часу підійти до кожного і приділити йому належну увагу. Це будуть
невеликі дівич-вечори, на яких ми спілкуватимемося, примірятимемо вбрання
й одночасно будемо святкувати наше новосілля.
— Де Ви черпаєте енергію на нові проекти? Ваше місце сили?
— Моє місце сили — це робота і, звичайно, моя сім'я, моя улюблена донечка.
На вихідних, коли в мене залишається час, я приїжджаю у Будинок моди одна —
тут панує якийсь творчий дух, ніхто не відволікає і є час заглянути всередину себе.
А натхнення черпаю від поставлених завдань і не чекаю, доки мене відвідає муза.
Я налаштовуюся на роботу, і ідеї, неначе притягнуті магнітом, приходять самі
собою.
— Чим унікальна Ваша нова майстерня?
— Кожен дизайнер облаштовує для себе ті умови, у яких йому приємно буде перебувати й творити. Інтер'єр я створювала під свій настрій, під свій стиль. Мені не
подобаються майстерні, де панує жорстка атмосфера виробництва.

Fashion House
FASHION HOUSE & SHOWROOM:
КИЇВ, ВУЛ. МОНТАЖНИКІВ,72
Зрозуміло, що і в нас є приміщення, відведені виключно під виробничі цілі, з усім
необхідним устаткуванням, але навіть там я створила максимальний затишок, щоб
моїй команді було комфортно у них перебувати. Наприклад, у нас в конструкторській є тераса, куди дівчатка можуть вийти, вдихнути свіжого повітря, трохи розслабитися й відпочити.
— Тобто це така територія комфорту, Вашого комфорту?
— Так, хочеться, щоб моя команда почувала себе не як на виробництві, де все підпорядковано жорсткому режиму. Адже тоді в пошиття не вкладатиметься позитивна енергія. Є давня істина: як і з яким настроєм ти шиєш виріб — так він і носитиметься. Ми створюємо максимально приємну й позитивну атмосферу, і наші
клієнти стверджують, що одяг від нашого бренда притягує фортуну.
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поєднання форм, фактур, гаму кольорів відповідно до своїх зовнішніх даних і згідно з форматом заходу.
Якщо ж у вас виникають сумніви щодо правильності вибору вбрання або ви настільки завантажені роботою, що ніколи потурбуватися про себе — найкращим
рішенням буде похід до дизайнера, який завжди в курсі модних тенденцій і врахує
безліч нюансів, щоб створити саме ваш індивідуальний і унікальний образ, який
не залишиться непоміченим вишуканою публікою і дозволить вам почувати себе
на висоті. Адже для жінки найважливіше — побачити захоплення в очах оточення,
яке надасть їй ще більше впевненості. Коли леді впевнена в собі — тоді й виростають крила. Я це знаю із власного досвіду.
Дизайнери світової моди працюють над стилем клієнта, враховуючи безліч
найдрібніших деталей: кольоротип, харизму, лінії і контури силуету фігури й навіть настрій і внутрішній стан клієнтки, щоб жінка почувала себе у вбранні настільки комфортно і зручно, як у своїй другій шкірі.
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ЖАКЛІН
БІССЕТ:
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ВОЛОДАРКА «ЗОЛОТОГО ГЛОБУСА» БРИТАНСЬКА АКТОРКА ЖАКЛІН БІССЕТ СТАЛА СПЕЦІАЛЬНИМ ГОСТЕМ ДЕВ‘ЯТОГО ОДЕСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ.
ПРО ПРИЇЗД АКТРИСИ СТАЛО ВІДОМО ВЖЕ В ОСТАННІ ДНІ ФЕСТИВАЛЮ, І ЦЕ БУВ СПРАВДІ ПРИЄМНИЙ СЮРПРИЗ ДЛЯ ВСІХ ВІДВІДУВАЧІВ.
НАШОМУ ГЛЯДАЧЕВІ ЖАКЛІН ВІДОМА ЗА ДЕТЕКТИВОМ «ВБИВСТВО У СХІДНОМУ ЕКСПРЕСІ», ДЕ ЇЇ ПАРТНЕРОМ БУВ ШОН КОННЕРІ, КОМЕДІЄЮ «ПРЕКРАСНИЙ» З ЖАНОМПОЛЕМ БЕЛЬМОНДО, ФІЛЬМОМ «ДИКА ОРХІДЕЯ».
І ХОЧА ЇЇ РЕЙС В УКРАЇНУ ЗАТРИМАЛИ, А БАГАЖ ЗІРКИ ЗУМІЛИ ЗАГУБИТИ, АКТОРКА НЕ ПЕРЕСТАВАЛА УСМІХАТИСЬ І БУТИ ПРИВІТНОЮ.
НА ОФІЦІЙНІЙ ЦЕРЕМОНІЇ ЗАКРИТТЯ ОМКФ ЖАКЛІН ОТРИМАЛА «ЗОЛОТОГО ДЮКА» ЗА ВНЕСОК У КІНОМИСТЕЦТВО, А ТАКОЖ У РАМКАХ ФЕСТИВАЛЮ ПРОВЕЛА ТВОРЧУ
ЗУСТРІЧ І КРУГЛИЙ СТІЛ У ДУЖЕ ВУЗЬКОМУ КОЛІ ЖУРНАЛІСТІВ. VGL CINEMA ПОЩАСТИЛО ВЗЯТИ В НЬОМУ УЧАСТЬ І ПОСПІЛКУВАТИСЯ З ЖАКЛІН ПРО ЇЇ РОЛІ, ВІДОМИХ
ПАРТНЕРІВ ПО ЗНІМАЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ, А ТАКОЖ ПРО СТАВЛЕННЯ ДО КРИТИКИ.

— Свого часу Ви зіграли Анну Кареніну в однойменному фільмі. У нас, мабуть,
немає людини, яка не знає цього персонажа твору Льва Толстого. Як Ви працювали над роллю, над створенням образу?
— Книга дає нам усе, усе, що стосується опису Анни в певні моменти. Якщо ви
прочитали книгу, ви бачите, якою вона була. Усе, що, як мені здавалося, я повинна
була зробити, це віку трохи втратити, з позиції життєвого досвіду. Я стала думати,
що зі мною сталося в міру старіння? Очі мої вже не так дивляться вперед, вгору, я
вже не так дивлюся на життя. У молодості ви намагаєтеся впевнено дивитися на
життя, а потім погляд злегка опускається. І я подумала, що для мене найголовніше
— це зробити так, щоб очі мої знову дивилися вгору, як це робить молода людина.

І забути про свій досвід. Для мене це було важливо.
До речі, зйомки в цій стрічці стали однозначно одними з найкращих у моєму житті! Таке прекрасне враження в мене залишається далеко не від усіх ролей, які мені
доводилося грати.
— Останні роки в пресі ходять чутки, що Ви не спілкуєтеся зі своєю похресницею Анджеліною Джолі. Ви дійсно не спілкуєтесь?
—Журналісти справді часто запитують у мене про це. Зараз у Анджеліни зйомки
в Англії. Вона прекрасна жінка і актриса, великий трудоголік. Ми з нею не часто
бачимося, але їздимо один до одного в гості. І це завжди дуже теплі зустрічі.
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— Що для Вас важливо в роботі з режисером?
—Найбільше в режисерові я ціную мовчання. Дуже важливо, щоб він поміщав
камеру в потрібне місце. Якщо ти намагаєшся сконцентруватися, а режисер дає
багатослівні вказівки, це збиває. Часто потрібно всього кілька слів: тихіше, голосніше, м'якше, жорсткіше.

— Ви працювали з багатьма зірками світового кіномистецтва, наприклад, були
партнеркою самого Френка Сінатри у фільмі «Детектив». Поділіться спогадами
про роботу з ним.
—У мене залишилися чудові спогади. Він надзвичайно талановита людина, а ще
Сінатру із задоволенням слухав мій батько. Тому голос Френка у мене завжди викликав асоціацію з татом, який, слухаючи цю музику, ставав щасливим. Але період зйомок «Детектива» був непростим для Френка. Він у той час був одружений
з американською актрисою Міє Ферроу, яка відмовилася від зйомок у цьому фільмі й працювала тоді у стрічці Романа Поланскі «Дитина Розмарі» .
Мене попередили, що з Френком потрібно робити все дуже швидко й правильно,
тому що в нас один, максимум два дублі. Через це перебувала в певному стресі.
Сінатра був не дуже щасливий у той час, але завжди залишався привітним, добрим і допомагав. Але для мене він не співав (сміється).
—Ви знімалися в популярному фільмі «Прекрасний» з Жаном-Полем Бельмондо. Які спогади про знаменитого «супермена»?
— Актор неймовірно талановитий! Особливо запам'яталася його чудова координація — між головою і всіма іншими частинами тіла. Більше ніколи й ніде мені не
доводилося бачити людей, настільки скоординованих, але водночас розслаблених
і веселих. Він дуже любив жарти. Питання в тому, що на той момент я не дуже
добре говорила французькою. І зрозуміти його мені було складно. А Жан-Поль
комфортно себе відчував якраз із жінками, які сприймали його почуття гумору,
але моєї французької для цього було явно недостатньо. Тому наше спілкування
іноді складалося не так просто. Проте я ним дуже захоплювалася.
Перелом у відносинах стався, коли в студії мене відвідав американський другбоксер. Він прийшов з іншим знаменитим боксером, який переміг Мухаммеда
Алі. Бельмондо відразу почав ставитися до мене з великим інтересом, тому що
абсолютно не міг повірити, що я знаю цих великих чорних людей (посміхається).
Він увесь час запитував: «Ти дійсно з ними знайома?!». Як з'ясувалося, Жан-Поль
дуже любить бокс, і наші відносини стали трохи простішими.
— Ви зіграли більше 90 ролей, є якась із них — справжня Жаклін Біссет?
—У кожного з нас багато граней... Пам'ятаю гримера на зйомках фільму «Анна
Кареніна». Ця людина мене добре знала і сказала тоді: «Жаклін, ти і є Анна Кареніна». Усе може бути. Не знаю…
— З ким із акторів, режисерів Вам би хотілося попрацювати?
— Завжди була мрія попрацювати зі шведським режисером Інгмаром Бергманом.
Завжди дуже пильно стежила за його творчістю. У 1997-му, коли була головою

журі Міжнародного кінофестивалю в Монреалі, запитала в актриси Лів Ульман,
чи хотів би Бергман зі мною попрацювати. Але вона в категоричній формі відмовила: «Ні, я не хочу, щоб він з Вами працював!». Я так розгубилася! З одного боку,
було приємно почути від неї правду, з іншого — дуже сильно засмутилася.
— Яке Ваше ставлення до критики?
— Чого чекаю від критиків, так це допомоги, якихось цікавих коментарів. Звичайно ж, читаю критику: якщо віриш у хороші відгуки, потрібно вірити й у погані.
Зізнатися, мені дуже шкода критиків, тому що їм доводиться дивитися величезну
кількість моторошно поганого кіно — такої дурості, що це може довести до відчаю.
При цьому до критики загалом у мене склалося своєрідне ставлення. Наприклад,
у дитинстві, коли ходимо до школи, нас вчать порівнювати й зіставляти, зокрема
й письмово. Безсумнівно, це розвиває почуття смаку й критичне мислення. Але це
веде від реальності, ви перестаєте жити справжнім, впадаєте в певний стан, у якому порівнюєте й критикуєте. Як на мене, для реального життя це не дуже добре.
Потрібно жити тут і зараз, а кінематограф втягує нас у події, які більш глибокі,
ніж реальність. Тобто, коли дивитеся кіно, дуже сильно сконцентровані на його
епізодах, а не на своєму житті.
— Чию критику приймаєте?
—Кожен може критикувати, як хоче. Немає якогось стандарту — що правильно,
а що ні. У цілому, з тими, хто робив огляди, критичні публікації, у мене складалося все нормально. Мені пощастило, як і з журналістами...
— У Вас є режисерські амбіції?
—Колись були такі думки, але не зараз. Цікавіше було б працювати з молодими акторами. Допомагати їм, дати можливість зіграти роль, про яку вони мріють. Фільм
міг би бути про що завгодно, але однозначно психологічний, точно не екшен.

ЖАКЛІН БІССЕТ — британська актриса.
Зіграла в кіно понад 90 ролей. Хрещена мати Анджеліни Джолі. Секс-символ
1970-х. Завдяки своїй ролі у фільмі «Безодня» ввела моду на конкурс мокрих
футболок. Дебютом у кіно стала невелика роль у фільмі «Вправність... і як її
придбати» (1965) режисера Річарда Лестера. Здобула премію «Золотий глобус» за найкращу жіночу роль другого плану в телевізійній драмі «Танці на
межі» (2013).
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НОМІНАНТ НА «ОСКАР» ТА «ЗОЛОТИЙ
ГЛОБУС», АМЕРИКАНСЬКИЙ АКТОР
ЩО ЗІГРАВ ПОНАД 500 РОЛЕЙ У КІНО,
ЕРІК РОБЕРТС СТАВ СПЕЦІАЛЬНИМ
ГОСТЕМ 9-ГО ОДЕСЬКОГО
МІЖНАРОДНОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ.
VGL CINEMA ВДАЛОСЬ ОТРИМАТИ
ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ‘Ю В ЗІРКИ,
І МИ ГОТОВІ ПОДІЛИТИСЯ З ВАМИ,
ЩО ДУМАЄ ЛЕГЕНДА ГОЛЛІВУДА
ПРО УКРАЇНСЬКЕ КІНО ТА ЧОМУ
АМЕРИКАНСЬКІ АКТОРИ ПРИЇЗДЯТЬ
НА ЗЙОМКИ В УКРАЇНУ.
ІНТЕРВ‘Ю, ХОЧА Й БУЛО КОРОТКИМ,
АЛЕ ПРОХОДИЛО В ДУЖЕ ЗАТИШНІЙ
АТМОСФЕРІ. МИ ЗУСТРІЛИСЬ У ГОТЕЛІ,
ДЕ ВІДПОЧИВАВ АКТОР. ЕРІК ЗУСТРІВ
ЩИРОЮ ПОСМІШКОЮ Й ОДРАЗУ Ж
ПОЧАВ З КОМПЛІМЕНТІВ. І ЗА ЦІ
10 ХВИЛИН РОЗМОВИ СКЛАЛОСЯ
ВРАЖЕННЯ, НАЧЕ МИ ТОВАРИШУЄМО
З НИМ УСЕ ЖИТТЯ.

ЕРІК РОБЕРТС:

ІНТЕРВ'Ю

— Нещодавно Жан Рено знімався в Україні. Зараз Роберт Патрік задіяний
у стрічці Ахтема Сеітаблаєва «Захар Беркут». Ви також не так давно знялись
у фільмі «Сприйняття» українського режисера Євгенія Ножечкіна, а до того зіграли роль в українському фільмі «Аврора». Що, на Вашу думку, приваблює голлівудських акторів і заохочує до зйомок в українських стрічках?
— Так, Ви все правильно сказали, ці двоє акторів знімаються в Україні. До речі,
Роберт Патрік мій друг, ми добре товаришуємо. А з-поміж інших їх вирізняє доступність. Зокрема, в них немає величезної команди, через кого потрібно зв‘язуватися з
ними та запрошувати на зйомки. Точніше, є лише свій адвокат і менеджер, і жодних
агентів чи ще когось, хто б вирішував, у якому фільмі актор має зніматись, а в якому
ні. Тобто ми доступні. Багатьом режисерам це подобається, адже до нас просто достукатись, просто запросити на зйомку. А для акторів це є справді приємно.
— На Вашу думку, через скільки років український кінематограф досягне світового рівня?
— Я думаю, що ви і так уже є на міжнародній арені, у світовому кінематографі. Ви
трішки недооцінюєте ситуацію. Ви потихеньку завойовуєте ринок, і просто надзвичайні в цьому плані. Те, що ви робите в Україні з кіно, — це фантастично, тому,
я думаю, небагато років знадобиться.
Якщо говорити про місцевих кінематографістів, місцевих режисерів, то треба подивитися на місцевість, на те, яке світло, яка природа оточує, і чим красивіше місто,
тим більше в ньому хороших режисерів і кінематографістів. Це так працює.
— Хто, на Вашу думку, з українських акторів чи режисерів гідний Голлівуда?
— Я ненавиджу називати конкретні імена, тому що, як завжди це стається: три імені
ти називаєш, а три – опускаєш. А я не хочу нікого ображати, адже талантів дійсно
багато. Це як ситуація, коли в дівчини питають, хто її улюблений актор. Вона називає Тома Круза, і всі інші одразу відпадають. Це не є правильно. Таке саме питання
мені задають часто й у Штатах про американських акторів і акторок. Іноді я можу
назвати ім‘я актриси, але акторів – ніколи.
— Чи були у Вашій кар’єрі фільми, у яких Ви готові були зніматися безкоштовно?
— О так, звісно! Це був фільм «Зірка 80». Він взагалі мені не подобався: ні сценарій,
ні сама історія, ні ця роль поганого хлопця, адже до цього я грав лише хороших
хлопців. Але це була біографічна історія, що ґрунтувалася на реальних подіях, і було
дуже цікаво. А Боб Фосс, режисер цього фільму, він дійсно мій герой, і я був готовий зробити будь-що для нього.

CINEMA УКРАЇНА №20.2018
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— Ви приїхали на Одеський кінофестиваль вперше. Чим він Вас зацікавив, чому
Ви погодилися приїхати в Україну?
— Чесно кажучи, на це було дві причини. Перша полягає в тому, що моя дружина
Елайза має коріння в Україні. У неї є родичі звідси, і вона через це дуже прихильно
ставиться до України, а вона мій менеджер, мій бос, тож так це і сталося. А друга:
завжди приємно, коли тебе приязно запрошують на різні заходи як велику зірку.
Мені це дуже лестить, тому чому б не приїхати?!
Варто додати, що Ерік прилетів в Україну лише на три дні й жодної хвилини не сидів
без роботи. Актор встиг провести творчу зустріч у рамках кінофестивалю, круглий
стіл з журналістами, роздав декілька ексклюзивних інтерв‘ю та зробив десятки селфі з українськими шанувальниками. А під час урочистої церемонії відкриття ОМКФ
у нього була особлива місія: він вручив «Золотого Дюка» легенді українського кіно
і театру Аді Роговцевій. Пані Ада у свою чергу зі сцени призналась, що раніше була
закохана в містера Робертса.

ЕРІК ЕНТОНІ РОБЕРТС — американський актор.
Рідний брат Джулії Робертс. Пік його популярності припав на дев’яності роки.
У 1976 році Робертс дебютував на телебаченні, а першу роль у повнометражній стрічці «Циганський барон» (режисер Френк Пірсон) отримав у 1978-му.
Його партнерами на знімальному майданчику «Циганського барона» стали
С’юзан Сарандон, Брук Шилдс, Стерлінг Гейден та Шеллі Вінтерс. За цю акторську роботу Робертс отримав номінацію на «Золотий глобус».
Також у акторському доробку Е. Робертса ролі у фільмах «Темний лицар»
(реж. Крістофер Нолан), «Нестримні» (реж. Сільвестер Сталлоне), «Вроджена
вада» (реж. Пол Томас Андерсон), «Кінцевий аналіз» (реж. Філ Джоану) та ін.
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ОСІННЄ ОЧИЩЕННЯ ОРГАНІЗМУ

ЗЙОМКИ, ІНТЕРВ’Ю, СВІТСЬКІ ЗАХОДИ – МИ ЧАСТО
ПОРІВНЮЄМО ГОЛЛІВУДСЬКИХ ЗІРОК ІЗ НЕБОЖИТЕЛЯМИ,
ЗАБУВАЮЧИ ПРО ТЕ, ЩО БІЛЬШІСТЬ СЕЛЕБРІТІС, ТАК
САМО, ЯК І МИ, ЛЮБЛЯТЬ СМАЧНО ПОПОЇСТИ, ПРОПУСТИТИ
КОКТЕЙЛЬ-ДРУГИЙ ТА ДОБРЕ ПОГОМОНІТИ НА ВЕЧІРЦІ.
ЯК ЖЕ ЇМ ВДАЄТЬСЯ СЯЯТИ, НАЧЕ ДІАМАНТ, НА ЧЕРВОНИХ
ДОРІЖКАХ, АДЖЕ ТАКЕ БУРХЛИВЕ ЖИТТЯ НЕОДМІННО
ДАЄ ПРО СЕБЕ ЗНАТИ? ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, ЩО ОКРІМ ФІТНЕСКЛУБІВ, КОСМЕТОЛОГІВ, ДІЄТОЛОГІВ ТА СТИЛІСТІВ, У ЖИТТІ
ГОЛЛІВУДСЬКИХ ЗІРОК Є ЩЕ ОДИН MUST HAVE, І ЦЕ DETOX –
ДОСИТЬ СЕРЙОЗНА ПРОЦЕДУРА ОЧИЩЕННЯ ОРГАНІЗМУ.
БЕЙОНСІ, КАМЕРОН ДІАЗ, ГВІНЕТ ПЕЛТРОУ – ОСЬ ДАЛЕКО
НЕ ВЕСЬ ПЕРЕЛІК ЗНАМЕНИТОСТЕЙ, ЯКІ РЕГУЛЯРНО
ВДАЮТЬСЯ ДО DETOX-ПРОГРАМ. У ЧОМУ ПЕРЕВАГИ ЦЬОГО
МЕТОДУ ЖУРНАЛ VGL CINEMA ВИРІШИВ ДІЗНАТИСЯ
В МІЖНАРОДНОГО ЕКСПЕРТА У СФЕРІ ANTI-AGE МЕДИЦИНИ,
КАНДИДАТА МЕДИЧНИХ НАУК, ЧЛЕНА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
АКАДЕМІЇ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ТА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ
EDEM RESORT MEDICAL & SPA ОЛЕКСІЯ БАШКІРЦЕВА, ЯКИЙ
НА ОСНОВІ ВЛАСНОГО ЛІКАРСЬКОГО ДОСВІДУ РОЗПОВІВ
НАМ ПРО СЕКРЕТИ ДЕТОКСИКАЦІЇ ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИ.

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

— Чи можна пройти цей комплекс в Україні?
— Детокс є досить поширеним у розвинених країнах світу. Клініки Австрії, Німеччини, Великобританії пропонують очищення від токсинів. На щастя, в Україні також є така можливість. Неподалік Львова розташований один із найкращих центрів
у Європі – Edem Resort Medical & SPA, який пропонує комплексне очищення організму. Detox-програма поєднує традиційну
й нетрадиційну медицину. Причому можна обрати для себе її тривалість — 7, 10 або 14 днів.
— Із чого складається Detox-програма в Edem Resort Medical & SPA?
— У Центрі відновлення здоров’я Edem Resort Medical & SPA ми з лікарями виконуємо діагностику й лабораторні дослідження, для того аби оцінити стан здоров’я гостя. За результатами аналізів підлаштовуємо програму детоксикації та корегуємо її
відповідно до індивідуальних особливостей.

У щоденному розпорядку — апаратний і мануальний масажі, які очищують організм. Також у розкладі гіпокситерапія —
процедура, яка сприяє відновленню серцево-судинної системи, підвищує резерви організму й покращує роботу мітохондрій
у кожній його клітині, відновлює ендотелій судин.
Крім цього, гості відвідують індивідуальні заняття з фітнес-інструктором, гідромасажні ванни з обгортанням і енергетичним душем, дюбаж — очищення печінки й жовчного міхура, мінерало- й водолікування. До програм тривалістю 10 і 14 днів
додається ще й майстер-клас від шеф-кухаря: він навчить готувати здорову їжу.
Харчування під час проходження програми в Edem Resort Medical & SPA п'ятиразове. Така система, як виявилось, допомагає
детоксикації, схудненню без відчуття голоду.
Для тих, хто хоче знайти умиротворення, ми створили Академію Едем. Тут гості можуть реалізувати свій творчий потенціал,
взяти уроки з різних видів мистецтва й просто розслабитися.
— Розкажіть про результати, яких вдалося досягти за цією програмою саме в Edem Resort Medical & SPA?
— У середньому наші гості худнуть на 2–5 кг за 10 днів. Нашим рекордом був показник 8 кг за 7 днів. Також нормалізуються
пропорції тіла, поліпшується співвідношення м'язової і жирової тканин, стан волосся та шкіри.
Але головний результат, звичайно, — очищення організму. І як наслідок — омолодження тіла, поліпшення кровообігу й самопочуття, відчуття легкості та енергетичної наповненості. А ще ви на певний час зупините свій біологічний вік!
До речі, після закінчення програми фахівці Edem Resort Medical & SPA не залишать гостя наодинці: ми даємо спеціальні
інструкції зі здорового харчування, тому кожен зможе легко продовжити Detox-програму вдома.

+38067 314 65 12
УКРАЇНА, 26 КМ ВІД ЛЬВОВА

edemresort.com
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— Олексію Вадимовичу, чи справді так необхідне очищення організму й чому саме детокс?
— Якщо вірити вченим, у середньостатистичної 30-річної людини значно зменшується швидкість обміну речовин. Це призводить до хронічної інтоксикації продуктами, які не метаболізуються. Додайте до цього сидячу роботу, екологію та вчорашній
бургер — і в наявності токсинів у організмі можна навіть не сумніватися. Організм потребує очищення й перезапуску. Цю
проблему ефективно вирішує детокс — програма очищення від екзо- і ендотоксинів, які накопичуються в організмі впродовж
життя. Насправді питання, як відновити свій організм, проблема зовсім не ХХІ століття. Програму очищення від шкідливих
речовин придумали лікарі ще в 19 столітті (зокрема, австрійський терапевт-дієтолог Фелікс Майр, який працював у той час).
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ДОГЛЯД МЕЗОТЕРАПІЯ БІОРЕВІТАЛІЗАЦІЯ
КОНТУРНА ПЛАСТИКА БОТУЛІНОТЕРАПІЯ
ТРЕДЛІФТИНГ ПЛАЗМОТЕРАПІЯ

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «MEDICAL PLAZA»: НАЙВАЖЛИВІШЕ – ЦЕ ДОВІРА ПАЦІЄНТІВ
Цього року в Україні стартувала медична реформа, яка викликала неоднозначну
реакцію як серед професіоналів медичної сфери, так і серед простих громадян. І доки
триває період становлення кардинально нових для нашої країни відносин «лікарпацієнт», багато людей звертаються по якісну медичну допомогу в приватні клініки.
Так, 17 липня цього року дніпровський медичний центр «Medical Plaza» відсвяткував
свою четверту річницю з дня заснування. Усі 4 роки щоденно його відвідувачами є
сотні пацієнтів. Сюди приходять всією сім’єю й довіряють найцінніше – своє здоров’я.
У центрі працює 223 співробітники, 95 з яких лікарі більше ніж 40 спеціальностей.
VGL cinema поспілкувалися з генеральним директором МЦ «Medical Plaza» кандидатом медичних наук, лікарем-хірургом вищої категорії Ігорем Ігоревичем
Малковим про основні напрямки діяльності центру та принципи, на яких базується
успішна робота згуртованої команди професіоналів.
«Medical Plaza» (м. Дніпро) – приватний багатопрофільний медичний центр,
який має Сертифікат Міжнародної системи Менеджменту Якості ISO 9001:2015
(4.01.2017 р.) і найвищу акредитаційну категорію (квітень 2017 р.).
–
Ігоре Ігоревичу, приватні медичні клініки вже не новина для України.
На Вашу думку, чим ваш центр вирізняється з-поміж інших? Чому так багато
пацієнтів обирають саме вас?
–
Тут все просто. Унікальність центру в його багатопрофільності. У наш час
шалених темпів найбільшим дефіцитом є дефіцит часу. У нас пацієнт має можливість
отримати консультації фахівців різного профілю й пройти всі діагностичні тести з
мінімально необхідними витратами часу. Для кожного пацієнта розробляється свій
план діагностики, а після встановлення точного діагнозу обирається оптимальна тактика лікування, при цьому суворо дотримуються протоколи доказової медицини.
–
У центрі можна отримати лише діагностичні та консультативні послуги?
–
Ми єдиний центр в Україні з такою великою кількістю відділень, кожне з
яких спеціалізується на одному з напрямів, але при цьому вони тісно взаємодіють.
Зокрема, у нас функціонують:
діагностичне відділення і клініко-діагностична лабораторія,
поліклініка,
хірургічне відділення,
відділення педіатрії,
відділення допоміжних репродуктивних технологій і ембріології,
онкологічне відділення.
Також працюють денний і цілодобовий стаціонари.
Така структура забезпечує комплексний підхід до діагностики й лікування. А після
лікування пацієнти проходять повноцінний курс реабілітації.

ТВАРДОВСЬКА РОКСАНА

ЛІКАР-КОСМЕТОЛОГ, ЛІКАР ІН’ЄКЦІЙНИХ МЕТОДИК

Зокрема, у відділенні онкології здійснюється практично повний цикл лікування
онкопатології – діагностика й верифікація діагнозу, хірургічне лікування й проведення хіміотерапії препаратами провідних світових виробників, подальше диспансерне
спостереження.
У хірургічному відділенні всі операції проводяться сучасними ендоскопічними методами, але за наявності показань виконуються й відкритим доступом. Усім пацієнтам
забезпечено комплексний післяопераційний супровід.
У МЦ «Medical Plaza» встановлено сучасне устаткування останнього покоління виробництва провідних світових компаній, зокрема такі унікальні для області прилади, як ендовенозний радіочастотний аблятор для лікування варикозної хвороби й
проктологічних проблем, трансназальний гастроскоп, фізіотерапевтичний апарат
BTL - 5818 SLM Combi і новий комп'ютерний томограф марки Siemens 2017 року випуску. Усі апарати УЗД в клініці експертного класу. Розроблено програми для регулярних профілактичних оглядів та диспансерного спостереження.
–
А далеко за межами області МЦ «Medical Plaza» відомий як центр
репродуктивної медицини.
–
Так, це один з провідних напрямів нашої роботи. У відділенні допоміжних
репродуктивних технологій застосовуються всі передові методи лікування безпліддя:
екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ), внутрішньоматкова інсемінація, консервативне лікування. За час існування центру на світ з’явилося вже понад 420 діток. «Наші
немовлята» народжуються в Португалії, США, Росії та Ізраїлі.
Також МЦ став регіональним лідером репродуктивної медицини. Ми допомагаємо
парам Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Миколаївської,
Херсонської та інших областей.
У березні 2017 року Медичний центр «Medical Plaza» став єдиним в Україні партнером Консорціуму з онкофертильності (м. Чикаго, США), що є визнанням високого
рівня репродуктивних технологій у МЦ.
–
Чотири роки на ринку – це вже немалий термін. Які принципи роботи є
базовими для вашої дружної команди?
–
Вони в нас чітко сформульовані з моменту заснування:
Чуйність, увага і дбайливе ставлення до кожного пацієнта, великого й маленького.
Професіоналізм, навіть у дрібницях.
Інноваційні підходи до лікування й постійне навчання.
Профілактика й рання діагностика для ефективного лікування та збереження здоров'я.
Застосування малоінвазивних методик для лікування хірургічної патології
й пухлинних захворювань.
Використання діагностичної апаратури експертного класу й проведення
досліджень за міжнародними протоколами.
Дотримання медичної етики.
Комфортні умови і психологічна підтримка.
Пацієнтоорієнтована модель надання медичних послуг.
Для нас найважливіше – це довіра пацієнтів, тому ми розвиваємося, удосконалюємося
й постійно підвищуємо рівень сервісу для наших пацієнтів.
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