
№
30

-3
1,

 2
02

0 
р.

НОВИЙ РІВЕНЬ ЯКОСТІ:ДЕРЖКІНО-2020:
ГОЛОВНІ ЦИФРИ, ПОДІЇ ТА ПЛАНИ

 УКРАЇНА В EURIMAGES –
ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРШІ ВИСНОВКИ



Дорогі  наші читачі та партнери!

Ось і добігає кінця 2020-й, який загалом видався дуже 
непростим, а для кіногалузі особливо. Навіть якщо він 
був не найактивнішим у діловому плані, не найкращим у 
фінансовому, головне, що цей рік подарував нам пошук 
нових можливостей, спонукав відкрити в собі приховані  
таланти, а також вивільнив час для спілкування з 
найріднішими людьми. 

Ми разом з усією кіноспільнотою пишаємося тим, 
що саме цього року багато українських фільмів 
отримали визнання на міжнародних фестивалях, 
нарешті розпочалася реалізація законодавчих ініціатив. 
Упевнені, що це обов’язково приверне увагу зарубіжних 
кіномайстрів до наших локацій. А особливо приємно, що 
фестивалі швидко переформатувалися й усе-таки знайшли  
можливість вручити головні кінонагороди країни! 

Сподіваємося, «на паузі» всі встигли привести до ладу свої 
справи, впорядкувати думки. Тож скоро час стартувати: 
налаштовуємо камери на 2021-й і з новими надіями 
прямуємо до нових творчих звершень!

З найтеплiшими побажаннями
      ваш VGL cinema
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ГоЛоВі держаВноГо аГентстВа україни з питань кіно марині кудерчук.
народному депутату іХ скЛикання, заступнику ГоЛоВи депутатської фракції поЛітичної партії «сЛуГа народу», ГоЛоВі підкомітету у сфері 

кінематоГрафу та рекЛами, заступнику ГоЛоВи комітету ВерХоВної ради україни з питань Гуманітарної та інформаційної поЛітики, чЛену єВропейської 
кіноакадемії, чЛену української кіноакадемії, кінопродюсеру, чЛену Громадської ради українськоГо оскаріВськоГо комітету паВЛу суШку.

орГанізаторам одеськоГо кінофестиВаЛю й осоБисто Вікторії тіГіпко, анні мачуХ, юЛії Шарко.
медіаконсаЛтинГоВій компанії Media ResouRces ManageMent і осоБисто катерині удут та артему ВакаЛюку.

за підтримки українськоГо куЛьтурноГо фонду.
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Павло Сушко: « Ми працюємо 
разом з індустрією і досягнемо 
спільного результату, який 
важливий як для галузі,  
так і для держави»

Держкіно-2020: головні 
цифри, події та плани

Даша Трегубова:
«Непередбачуваність 
року не стала для  
мене проблемою»

Ірина Цілик:
«Хочу, щоб мої фільми 
балансували між фестивалями 
та широкою аудиторією»

Реджина Кінг: 
Королева любить свій колір  Діма Ярошенко:  

«Після кожної ролі  
є потреба в очищенні» 



Назва нових парфумів від Liquides Imaginaires – Lacrima, з латині 
перекладається як сльоза. Це дорогоцінна вода, яка наповнена 
найрізноманітнішими почуттями та інтимними емоціями. Чуттєва 
композиція відкривається нотами рожевого перцю та доповнюється 
ароматами елемі та нагармоти. 

Сльози – це те, що супроводжує нас протягом усього життя від самого 
початку. Нове прочитання класичного роману «Маленькі жінки» від 
режисерки Ґрети Ґервіг світ прийняв із захопленням. Адже ця тонка 
та ніжна історія дорослішання чотирьох сестер, яку розповідає на 
екрані Ґервіг, просякнута найрізнобарвнішими почуттями: натхненням, 
відчаєм, любов’ю, сумом та, звичайно ж, сльозами радощів.

Основні ноти: рожевий перець, елемі, нагармота.

L A C R I M A 
В І Д  L I Q U I D E S  I M A G I N A I R E S

Випуск нових лімітованих парфумів від Creed присвячено 10-річчю 
культового аромату Aventus. Новинка втілює всі якості впевненого 
чоловіка, який любить грати за своїми правилами та всього в житті 
досягає самостійно. Aventus Anniversary 10th – це своєрідна присвята 
Наполеону Бонапарту. Легендарного полководця боялись, ненавиділи, 
ним захоплювалися та обожнювали. Сила особистості, яка змінила 
обличчя Європи, донині викликає захват і повагу. Новий аромат Aventus 
Anniversary 10th – це не просто ароматична композиція; кожна складова 
парфумів – це частина біографії знаменитого імператора Франції.
Натхнення, яке життя Наполеона подарувало світу, – важко переоцінити. 

Відомий канадський режисер Ів Симоно також віддав кінематографічну 
дань поваги Наполеону. У своєму 4-серійному телесеріалі «Наполеон» 
він торкається майже всіх сторін долі великого полководця — від воєнних 
перемог та поразок до особистого життя. Наполеон змінив історію та 
надихнув мільйони людей. Пропонуємо вам здійснити надзвичайно цікаву 
кінематографічну подорож разом з ним та ароматом Aventus Anniversary 
10th від Creed.

Основні ноти: ананас, бергамот, жасмин, пачулі, ваніль, дубовий мох.

AV E N T U S  A N N I V E R S A R Y  1 0 T H 
В І Д  C R E E D

БУРЕМНИЙ 2020 РІК ВІДХОДИТЬ У МИНУЛЕ. ПОПЕРЕДУ НА НАС ЧЕКАЮТЬ НОВІ НАДІЇ ТА ВИКЛИКИ, 
ЩАСЛИВІ МОМЕНТИ ТА СПОДІВАННЯ, ПЕРЕЖИВАННЯ ТА РАДОЩІ. КОЖНА ЕМОЦІЯ МАЄ СВІЙ АРОМАТ: МИ 

ОДЯГАЄМО ШИПРОВІ НОТИ, КОЛИ ХОЧЕМО МАТИ ДІЛОВИЙ ВИГЛЯД, ВИКОРИСТОВУЄМО НОТУ ТРОЯНДИ 
В РОМАНТИЧНІ МОМЕНТИ, ДОДАЄМО СВІЖІСТЬ ОГІРКА ВЛІТКУ ТА ТРОХИ КОРИЦІ – ВЗИМКУ. ЯК І 

ПАРФУМИ, КОЖНА КІНОІСТОРІЯ МАЄ СВОЮ ЕМОЦІЮ. МИ ЗІБРАЛИ ДЛЯ ЧИТАЧІВ VGL СINEMA КОЛЕКЦІЮ 
НАЙКРАЩИХ ФІЛЬМІВ ТА АРОМАТІВ, У ЯКІЙ КОЖЕН ЗНАЙДЕ ЩОСЬ ДЛЯ СЕБЕ.

  АРОМАТИ 
НАТХНЕННЯ:

ЗНАЙТИ ЩОСЬ ДЛЯ СЕБЕ

Створіть святкову та затишну атмосферу для всієї родини напередодні довгих зимових 
свят. Чарівним акцентом, що посилить відчуття казковості, стане набір різдвяних свічок 
від Diptyque. Адже разом із митцем Уго Ґаттоні вони відтворили справжню зимову 
пригоду, у якій три дивних звіра вирушають до нічного міста. Під час фантастичної 
подорожі вони пробуджують навколо себе нові аромати й створюють незвичайні букети. 
Аромат тріумфу й радості огортає місто. Яскравий апельсин, кориця та імбир іскряться 
теплими нотками амбри. 

У дивному світі Міс Ліри – головної героїні фільму «Золотий компас» – у кожної людини 
також є найкращий друг – магічна тваринка, яка супроводжує її впродовж усього життя. 
Магія реальна, а героїню оберігає броньований білий ведмідь! З фантастичними свічками  
від Diptyque та магією наступний рік буде більш чарівним, ніж коли-небудь!

Р І З Д В Я Н И Й  Н А Б І Р  С В І Ч О К 
В І Д  D I P T Y Q U E
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БУТИК AROMATEQUE ОДЕСА, ГАЛЕРЕЯ «САДИ ПЕРЕМОГИ», (067) 562 54 61 | БУТИК AROMATEQUE ХАРКIВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 118, (067) 560 16 65  |  БУТИК AROMATEQUE КИЇВ, ТРЦ RIVER MALL, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 10, (067) 502 30 55   
AROMATEQUE CONCEPT STORE КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 7А, (098) 980 77 77  |  КОРНЕР БРЕНДІВ AROMATEQUE КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 38, ЦУМ | БУТИК KILIAN, БУТИК JO MALONE LONDON КИЇВ, ТРЦ GULLIVER, СПОРТИВНА ПЛОЩА, 1A 
БУТИК AROMATEQUE КИЇВ, ТРЦ BLOCKBUSTER MAILL, ПРОСП. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 36, (067) 626 59 05  | БУТИК AROMATEQUE ЛЬВІВ, VICTORIA GARDENS, ВУЛ. КУЛЬПАРКІВСЬКА, 226А, (098) 948 38 38
БУТИК AROMATEQUE ЛЬВІВ, ВУЛ. ПІД ДУБОМ, 7Б, ТРЦ FORUM LVIV, (067) 653 55 60 | AROMATEQUE CONCEPT STORE ДНІПРО, CASCADE PLAZA, (067) 567 55 55 

Аромат, гідний справжніх янголів. Саме так характеризує свої нові парфуми Angels’ 
Share Liquors парфумерний дім Kilian Paris. У серці аромату – коньячна есенція, яка 
отримана із самого напою й надає йому натурального карамельного кольору. Далі за цією 
верхньою нотою починає звучати дубовий абсолю, есенція кориці й абсолю бобів тонка. 
Стійкі акценти сандалу, праліне й ванілі утворюють неповторний вишуканий шлейф, який 
дозволить кожному відчути себе справжнім янголом.

Саме такою постає перед нами головна героїня фільму «Янгол» Франсуа Озона 
Енджел Дервелл – молода, красива, чарівна та грайлива. Дівчина бідна, але літературно 
обдарована. А ще вона мріє про славу, визнання, успіх та кохання. Її перший твір 
дозволяє молодій письменниці вибратися з провінції у вищі кола, але зовсім скоро вона 
зіштовхнеться з жорстокою реальністю. Фільм Франсуа Озона ставить перед нами 
непросте питання: вдасться героїні залишиться янголом чи на кожного янгола чекає 
падіння?

Основні ноти: коньяк, фундук, дубове дерево.

Зустріти літо, наповнене безтурботністю та найкращими спогадами, – легко. У цьому 
допоможе новий аромат Bohemian Lime від Goldfield & Banks. Ці парфуми є одою 
Австралії та Байрон Бей, що розташований у найсхіднішій точці країни. У країну, де 
зараз панує літня спека, вас перенесуть ноти австралійського пальчикового лайма та 
мандарина. Доповнять композицію аромати ветиверу, амбри та сандалу.

У бухту в далекій австралійській глибинці вирушають і головні герої фільму «Грудневі 
хлопчики» режисера Рода Гарді. Це чотири хлопчики, яких об’єднує те, що вони 
народилися в грудні та не мають батьків. Вони ростуть у притулку й несподівано 
отримують рідкісний шанс – знайти прийомну сім’ю. Кожен з хлопців мріє знайти там 
дім і кожен у підсумку отримає щось своє: перше кохання та найкращих друзів.

Основні ноти: лайм, мандарин, ветивер, амбра, сандал.

Східний та незвичний, новий аромат Iris Shot від Olfactive Studio розкриває сучасний характер 
знакової квітки в парфумерії. Зберігаючи традиційний східний колорит за допомогою нот ірису, 
кардамону та амброксану, додається шлейф зі шкіри, ветиверу та навіть моркви. 

Ліванська режисерка Надін Лабакі у своєму фільмі «Карамель» у легкій та іронічній манері   
відкриває завісу загадковості Сходу та розповідає про життя чотирьох жінок у Бейруті. Одна з них –  
Нісрін готується до весілля, Риму – відкрита лесбіянка, Ямал – мати-одиначка, а Лаяль закохана 
в одруженого чоловіка. Вони працюють у салоні краси та діляться одна з одною радощами та 
негараздами. Через їхні історії Лабакі малює збірний портрет життя сучасної жінки в столиці Лівану.

Основні ноти: шкіра, ірис, кардамон, морква, ветивер, амброксан.

A N G E L S ’  S H A R E  L I Q U O R S  C O L L E C T I O N 
В І Д  K I L I A N  PA R I S

B O H E M I A N  L I M E 
В І Д  G O L D F I E L D  &  B A N K S

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

Яскрава атмосфера 60-х років у сучасному прочитанні – з нотками джину, класичної 
троянди та сучасної свіжості. Це новий аромат Roses on Ice, який відкривається водною 
нотою огірка й надихаючою гостротою ялівцевих ягід. Їх крижане звучання зливається 
в єдиному акорді з чуттєвими нотами столистої троянди. На тлі шлейфу із сандалу 
й мускусу проявляється гострий і водночас насичений аромат джину, доведений до 
досконалості. 

Ефектна та стильна атмосфера в сучасному переосмисленні наповнює й фільм Гая Річі 
«Агенти А.Н.К.Л.». Захоплюйтеся яскравими образами головних героїв – агента ЦРУ 
Наполеона Соло та агента КДБ Іллі Курякіна, чиє протистояння переростає у справжню 
битву. Стильна атмосфера фільму та відмінний гумор додадуть у ваше життя відчуття 
справжнього свята.

Основні ноти: огірок, ялівець, троянда, мускус, сандал.

Новий аромат від MEMO Paris перенесе ваші думки до чарівного тропічного острова 
Ваадуу, загубленого посеред безмежних океанських вод.  Vaadhoo від MEMO Paris –  
це гімн молодості, кохання та свободи, коли всі можливості відкрито, а літо – нескінченне. 
Просто заплющіть очі та вдихніть аромат, у якому гармонійно поєднуються шкіряні акорди 
та основні ноти олії імбиру та пачулі.

А коли навкруги безмежний океан, білий пісок казкових пляжів, дикі тропіки – як не 
закохатися? Валентина та її колега Жером опиняються посеред острова Бора-Бора, куди 
їх відправили у відрядження. Саме тут Валентина вирішує зробити доленосний крок – 
відкрити свої почуття колезі, у якого давно закохана. Але не все так просто, адже Жером 
запросив до подорожі свою нову дівчину. Легка та романтична комедійна стрічка «Кохання 
з першого погляду на Бора-Бора» подарує вам відчуття тепла з присмаком тропіків та 
безмежної свободи. 

Основні ноти: олія імбиру, олія пачулі.

Зазирнути за обрії темряви та розкрити свої почуття вас запрошує аромат Tobacco Mandarin від Byredo. «Я знаю, що 
з настанням темряви мій спосіб мислення повністю змінюється: це дуже особливий емоційний стан», – говорить 
креативний директор і засновник бренду Бен Горхем, описуючи новий аромат Tobacco Mandarin Extrait de Parfum. 
Зазирніть у найпотаємніші куточки своєї душі, надихнувшись насиченим ароматом тютюну та шкіри, що перетинається 
з яскравими нотами мандарина та коріандру, доповнюється багатогранним шлейфом сандалу та уда.

Темні емоції поглинають героїню Наталі Портман у фільмі «Чорний лебідь»  – молоду балерину престижної трупи. 
Здається, її кар’єра складається успішно: вона тільки-но отримала роль у касовому спектаклі. Але артистка настільки 
прагне досконалості, слави та успіху, що починає втрачати відчуття реальності. Як знайти ту межу між пристрастю 
і талантом та темрявою?

Основні ноти: тютюн, шкіра, мандарин, коріандр, сандал, уд.

R O S E S  O N  I C E  L I Q U O R S  C O L L E C T I O N 
В І Д  K I L I A N  PA R I S

VA A D H O O  В І Д  M E M O  PA R I S

T O B A C C O  M A N D A R I N  О Т  B Y R E D O
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ПРОКАТ ПЕРШОГО ПОВНОМЕТРАЖНОГО МУЛЬТФІЛЬМУ «ГУЛЛІВЕР ПОВЕРТАЄТЬСЯ» МАВ ВІДБУТИСЯ 
НАПРИКІНЦІ ГРУДНЯ, АЛЕ З НИЗКИ ПРИЧИН, ЗУМОВЛЕНИХ СИТУАЦІЄЮ З КАРАНТИНОМ, СТРІЧКА 
ЗМІНИЛА ДАТИ РЕЛІЗУ. ПРОЄКТ, ВИРОБНИЦТВОМ ЯКОГО ЗАЙМАЮТЬСЯ 95 ANIMATION STUDIO ТА 
GULLIVER FILMS, А ТАКОЖ НАЙКРАЩІ АНІМАТОРИ УКРАЇНИ, ЗАКОРДОННІ СПЕЦІАЛІСТИ ТА КОМАНДА 
СЦЕНАРИСТІВ СТУДІЇ  «КВАРТАЛ 95», ВИЙДЕ НА ВЕЛИКІ ЕКРАНИ 29 КВІТНЯ 2021 РОКУ.

НОВІ ДАТИ АНІМАЦІЇ 
«ГУЛЛІВЕР ПОВЕРТАЄТЬСЯ» 
ТА ЗІРКОВИЙ КАСТ

7 ПРИЧИН ПОДИВИТИСЯ «ГУЛЛІВЕР ПОВЕРТАЄТЬСЯ»:

1. «Гуллівер повертається» – це перший український мультфільм, процес виробництва якого відповідає 
стандартам компанії Disney.
2. Контролював процес американський спеціаліст Тоні Бонілла, який займався такими відомими 
проєктами, як «Льодовиковий період 3: Ера динозаврів», «Ріо 2», «Зоотрополіс», «Моана».
3. У роботі над сценарієм брав участь американський спеціаліст, переможець міжнародної премії «Еммі» 
Майкл Раян, який працював над такими проєктами, як «Скубі-ду», «Кунг-фу панда», «Черепашки ніндзя».
4. Над мультфільмом працювали 35 аніматорів з України та майже 30 закордонних спеціалістів (Німеччина, 
Бразилія, США, Канада, Австралія).
5. Українські аніматори півтора року вчилися малювати кіно світового рівня, щоб якість відповідала 
міжнародним стандартам. І ще два роки створювали анімацію.
6. Пісні в мультфільмі виконали найкращі українські артисти.
7. Анімацію озвучує зірковий каст. Кожен з артистів в деталях передав характер свого персонажа. 

Про сюжет:

Глядач побачить на екрані не твір Джо-
натана Свіфта, а абсолютно нові пригоди 
авантюриста та мандрівника. Історія по-
чинається з того, що Гуллівер отримує 
листа, у якому жителі Ліліпутії просять 
його про допомогу. Їхня країна в жахливо-
му занепаді, тому без гарного та мудрого 
велетня їм не обійтися. Виявляється, що 
трон правителя зайняв неймовірний бовдур 
і кожен відчуває на собі тяжкі наслід-
ки його дурості. Проте чи вирішуватиме 
Гуллівер проблеми своїх друзів, коли в 
самого все не надто добре?

Головного героя Гуллівера озвучив співак та телеведу-
чий Володимир Дантес:
«Коли мені запропонували озвучити го-
ловного персонажа Гуллівера, я був у 
захваті, адже моя дитяча мрія – озву-
чувати мультики, – зізнався співак. –   
Здавалось, що це дуже легка робота, але 
на практиці виявилося зовсім не так. 
Особливо коли намагаєшся потрапляти в 
міміку персонажа. Усі його емоції – ра-
дість, сум, захват – потрібно передава-
ти голосом та інтонацією. Це дуже склад-
но, але неймовірно цікаво».

Генеральний продюсер Олег Ходачук:
«Наша анімація для всієї родини. Цей 
мультфільм не просто для того, щоб від-
вести дитину в кіно, а самому поспа-
ти поруч. Він про добрі справжні речі: 
про дружбу, сміливість, кохання. Про 
те, як важливо бути чесним із собою, 
– наголосив Олег Ходачук. – В анімації 
«Гуллівер повертається» є філософські 
моменти, жарти й такі веселі персона-
жі, поглянувши на яких посміхнеться не 
тільки 5-річна дитина, 14-річний підлі-
ток, а також їхні батьки».
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«КРЕМІНЬ»
ВИРОБНИК:  «Пронто Фільм»
РЕЖИСЕР:   Вінсент Ворд ((Vincent Ward)
ПРОДЮСЕР:  Максим Асадчий
СЦЕНАРИСТИ:  Вінсент Ворд, Луїс Новра
У РОЛЯХ:   Олексій Зубак, Кирило Якубенко,  Артур Алієв, 
  Олег Шульга, Анастасія Шевченко

Стрічка базується на реальних подіях у світі вітрильного спорту. Одна з центральних 
сюжетних ліній – непересічний життєвий і професійний шлях українського тренера 
Віктора Коваленка, чиє ім’я вже увійшло в історію. Саме його вихованці принесли 
перші золоті та бронзові олімпійські медалі незалежній Україні на Олімпіаді в 
Атланті, а пізніше – численні найвищі спортивні нагороди збірній Австралії, яку він 
тренує дотепер.

«ПОДВІЙНИЙ ІМЕЛЬМАН» 
ВИРОБНИК: «Ейдетік Пікчерз»
РЕЖИСЕРКА: Віра Яковенко
ПРОДЮСЕР: Роман Негрієнко
СЦЕНАРИСТКА: Ірен Роздобудько

Після падіння транспортного літака члени екіпажу українського походження 
опиняються розкиданими по різних кутках окупованої території. Кожен із них має 
прокрутити «подвійний імельман», фігуру найвищого пілотажу, зі своїм життям, аби 
вибратися живими й неушкодженими із зони військового конфлікту. У вир парадок-
сального піруету затягуються родичі героїв, місцеві жителі, кожен зі своєю правдою 
та особистим ставленням до хаотичної ситуації довкола.

«ВІДБЛИСК»
ВИРОБНИК:    Арсенал Філмз
РЕЖИСЕР І СЦЕНАРИСТ:  Валентин Васянович
ПРОДЮСЕРИ:   Валентин Васянович, Ія Мислицька, Володимир Яценко

Фільм про відповідальність дорослих за майбутнє своєї країни і своїх дітей. Про перше зіткнення 
дитини зі смертю близької людини. Про усвідомлення того, що життя скінченне.

«Я І ФЕЛІКС» 
ВИРОБНИК:    ForeFilms, Limelite
РЕЖИСЕРКА І СЦЕНАРИСТКА:  Ірина Цілик
ПРОДЮСЕРИ:   Анна Соболевська, Володимир Яценко
У РОЛЯХ:    Юрій Іздрик, Андрій Чех

Це екранізація роману українського письменника Артема Чеха «Хто ти такий?». 
Розповідає про дорослішання хлопця Тимофія, його сім’ю, друзів, перше кохання й 
відносини з колишнім контррозвідником Феліксом, який став частиною його сім’ї. 
Історія розвивається на тлі буремних 90-х та розказана через призму дитячого 
сприйняття.

КАМЕРА, МОТОР!
VGL CINEMA РОЗПОВІДАЄ ПРО 
ВЖЕ ЗАВЕРШЕНІ ТА ЩОЙНО 
РОЗПОЧАТІ ЗЙОМКИ

Що знiмали в Украiнi 2020-го
«САМОРОДКИ»
ВИРОБНИК:  «BAZA FILMS» 
РЕЖИСЕРКА:  Ольга Золотарьова
ПРОДЮСЕРИ:  Артем Колюбаєв, Ольга Золотарьова, 
  Наталія Головата, Юрій Правілов 
СЦЕНАРИСТ:  Сергій Алімов

Прагнучи розбагатіти, двоє друзів у скруті – тракторист Петро Бампер і безробітний 
Сєрьога Сус – вирушають в український клондайк копати бурштин. У пошуках 
звичайного бурштинового каменю вони випадково знаходять інший – рідкісний 
і надзвичайно коштовний інклюз з двома мухами, що спарюються всередині. У 
хлопців починаються справжні пригоди, оскільки виявляється, що за цим інклюзом 
полюють боси бурштинової мафії, у лапи якої вони потрапили. Чи вдасться друзям 
вибратися живими та зберегти камінь, якщо на кону стоятиме не менш цінний 
скарб – кохання? 

«ПАМФІР»
ВИРОБНИК:   BOSONFILM, MADANTS (Польща) та 
   Les Films D’Ici (Франція)
ПРОДЮСЕРКА:    Олександра Костіна
РЕЖИСЕР І СЦЕНАРИСТ:   Дмитро Сухолиткий-Собчук 

Історія чоловіка, що намагається бути хорошим сім’янином, однак доля дає йому 
випробування, де він звертає із чесного шляху заради своєї сім’ї.

«НОСОРІГ» 
ВИРОБНИК:    «КрайКінема»
РЕЖИСЕР І СЦЕНАРИСТ:  Олег Сенцов
ПРОДЮСЕРИ:   Денис Іванов, Даріуш Яблонський

Колишній бандит згадує історію свого життя. З дитинства він добре знає, що треба 
бути сильним та безжальним – тільки так можна здобути авторитет і вижити у 1990-
ті. Бійки, розбірки, вбивства, катування – сила, жорстокість та безкарність перетво-
рюють його на безжального носорога. Бажаний злет виявляється падінням, у якому 
він втрачає себе і свою сім’ю. Утім, зустріч з незнайомцем дарує шанс усе змінити.
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«СПАС»
ВИРОБНИК:  TABOR Production
РЕЖИСЕР:   Максим Наконечний
ПРОДЮСЕРКИ:  Дар’я Бассель, Єлизавета Сміт
СЦЕНАРИСТИ:  Ірина Цілик, Максим Наконечний

Аеророзвідницю добровольчого батальйону із позивним «Метелик» 
обмінюють після двох місяців полону. Повернувшись додому, вона оклигує 
від отриманих травм, але дізнається, що вагітна від зґвалтування своїм 
наглядачем. Ця дитина видається приреченою на смерть із самого початку 
свого існування насамперед для самої Метелика, але чи вдасться їй 
врятувати себе й дитину, живучи в суспільстві, неспроможному приймати 
їх обох, і яку ціну доведеться їй заплатити за цей рятунок?   

«Я, “ПОБЄДА” І БЕРЛІН»
ВИРОБНИК:  Star Media
РЕЖИСЕРКА:  Ольга Ряшина
ПРОДЮСЕРИ:  Влад Ряшин, Олексій Терентьєв, Артем Доллежаль
СЦЕНАРИСТИ:  Анатолій Крим, Олексій Комаровський, Ніна Шуліка
У РОЛЯХ:   Іван Бліндар, Володимир Гева, Михайло Понзель, 
  Марія Стопник

Комедія за мотивами повісті Андрія Кузьменка розповість історію хлопця Кузьми, 
який придбав перше у своєму житті авто під маркою «Побєда». Готовий разом із 
нею підкорювати цілий світ, герой вирушає зі своїм товаришем Бардом до Берліна. 
Проте ані сам Кузьма, ані Бард не підозрюють, які шалені пригоди чекають на них,  
а також того, що повернуться вони із цієї подорожі вже зовсім іншими людьми.  

«ТЕПЕР Я ТУРОК, НЕ КОЗАК»
ВИРОБНИК:  Одеська кіностудія
РЕЖИСЕР:   Віллен Новак
ПРОДЮСЕР:  Андрій Осипов
СЦЕНАРИСТ:  Євген Мітько

Місто Маріуполь. Дві родини: українська та єврейська. Так сталося, що в їхніх 
взаєминах намішано все: радощі і печалі, любов і ненависть, непорозуміння і не-
злагода. Взагалі, все те, що буває між людьми. А тут ще війна – Друга світова війна.  

«БІЛИЙ ВОРОН»
ВИРОБНИК:  анімаційна студія «УМ-Груп»
РЕЖИСЕР:   Мар’ян Бушан
ПРОДЮСЕР:  Артем Денисов
СЦЕНАРИСТИ:  Мар’ян Бушан та Микола Воронін

Це історія про пацифіста-екопоселенця з Горлівки, який хоче жити в мирі та гармонії 
з природою, але на Донбас приходить війна і його з дружиною ледь не вбивають 
проросійські бойовики. Пацифіст із гострим відчуттям справедливості, він не хоче 
миритись із беззаконням і стає українським снайпером-добровольцем.  
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Кіноіндустрія – одна із галузей креативного сектора, що має дуже дина-
мічний розвиток і є важливою складовою державної інформаційної полі-
тики, культурної самоідентифікації громадян і економіки країни. Уже за 
рік існування підкомітету у сфері кінематографу та реклами Комітету з пи-
тань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України було 
ухвалено багато важливих законів: впроваджено систему кеш-рибейтів, 
збільшено їх ставку до 25 % (плюс додатково 5 % за певними критеріями 
українських складових), врегульовано створення та діяльність кінокомі-
сій, Україна приєдналася до системи Єврімаж, що дає реальну можливість 
нашій країні стати повноправним суб’єктом кінематографічної карти  
Європи, впроваджено заходи підтримки креативних індустрій, які осо-
бливо постраждали від обмежень, пов’язаних з COVID-19, та їх наслідків, 
звільнено від ПДВ експорт послуг з виробництва аудіовізуального кон-
тенту для іноземних кіновиробників, які знімають свої фільми в Україні, 
прийнято в другому читанні законопроєкт про внесення змін до Податко-
вого кодексу України, яким запроваджується знижена ставка ПДВ (7 %) на 
культурний продукт, серед якого також є і кіно, яке користується такою 
пільговою ставкою, якщо воно супроводжується спеціальними засобами 
для перегляду глядачами з порушеннями зору та слуху. Також за нашою 
участю набула чинності низка підзаконних актів, які реалізовують держав-
ну підтримку кінематографії. 

Такого ефективного результату було досягнуто завдяки спільним іні-
ціативам державних органів і індустрії, які об’єдналися заради того, щоб 
реформувати галузь.

Попереду ще дуже багато планів щодо осучаснення законодавства, 
яке необхідне для системного розвитку індустрії.

Ухвалений у 2017 році Закон України «Про державну підтримку кі-
нематографії в Україні», який розроблявся ще у 2015 році, – це осново-
положний спеціальний закон, який регулює систему підтримки галузі. 
Однак швидкий і динамічний розвиток галузі, сучасних технологій і 
партнерства з іноземними колегами потребує осучаснення наших нор-
мативних актів. 

В Україну вже зайшли перші іноземні великі студії, які скориста-
ються системою підтримки у формі кеш-рибейтів. Нашою метою зараз 
є: зробити систему легкою, гарантованою і найзручнішою для іноземних 
партнерів, щоб витримати шалену конкуренцію серед інших кінемато-
графічних країн, у яких ця система працює давно і надає великі пільги 
для іноземних виробників. Ми полегшимо процедури, залишивши го-
ловним принципом прозорість механізму, зменшимо зарегульованість, 
дещо спростимо функції Ради з державної підтримки кінематографії, 
змістивши центр прийняття рішення безпосередньо на Держкіно, залу-
чаючи Раду кінематографії лише для оцінки культурних критеріїв для 
отримання додаткової ставки 5 %. Потрібно спростити процедуру під-
готовки документів для іноземного виробника, надавши змогу місцевим 
виробникам, які приймають іноземного клієнта, готувати документи й 
представляти інтереси іноземного виробника. 

Кіновиробництво – це дуже складний процес. Він залучає безліч ком-
петенцій, товарів, послуг і фрилансерів, які часто є предстаниками малого 
й мікробізнесу: від незалежних творців і організаторів, послуг пошиття 
одягу й кейтерингу до купівлі цвяхів для декорацій, реквізиту на базарі. 
Ця частина витрат є досить суттєвою, але одночасно саме вони є суто ква-
ліфікованими. І їх обмеження в участі розрахунку розміру кеш-рибейту 
стає невигідним для іноземного виробника в частині економіки проєктів, 
що є одним з перших факторів вибору країни для зйомок.

Ще однією важливою роботою, яка зараз уже ведеться, є розробка 
автоматизованої системи подачі документів на отримання кеш-рибейтів. 
Ми диджиталізуємо ці процедури, впроваджуючи їх в державну систему 
«Дія», співпрацюючи в цьому питанні з представниками кіноіндустрії, 
Держкіно і Міністерством цифрової трансформації України. Це дозволить 
максимально зменшити паперовий документообіг, зробить процес авто-
матизованим і дуже прозорим.

Розуміючи важливість залучення іноземних інвестицій, ми одночас-
но маємо на меті дуже багато уваги приділити розвитку національного 
виробництва, оскільки сильна місцева індустрія з якісними та сучасними 
проєктами є запорукою розвитку української культури, інформаційної 
безпеки, інтеграції культурного продукту у світовий аудіовізуальний про-
стір і професійного зростання індустрії, без чого неможливе й нарощуван-
ня міжнародного партнерства.

Наразі на базі підкомітету створені робочі групи, у рамках яких на-
працьовуються концептуальні рішення, законопроєкти та підзаконні нор-
мативні акти. 

Система місцевих кеш-рибейтів, яку ми плануємо запровадити в ре-
гіонах як для іноземних проєктів, так і для локальних, у співпраці з міс-
цевими кінокомісіями буде стимулювати фільмування не тільки у звич-
них для кінематографістів Києві, Львові, Одесі, але й дозволить залучити 
зйомки в кожен куточок країни. Це важливо і для виробників, оскільки 
проєкти потребують різноманітних локацій, і особливо для регіонів, які 
вирізняються в нас найрізноматнішою багатою природою і архітекту-
рою, що дає змогу знімати в будь-яких ландшафтах і навіть епохах. Кіно 
– це досить вартісне виробництво, а отже, витрачаючи кошти в певному 
регіоні, проєкт робить великий внесок у місцеву економіку, створює ро-
бочі місця в регіоні, дає змогу розвивати місцеві суміжні бізнеси, інфра-
структуру й туризм. 

Однією з найцікавіших і прогресивних ініціатив, яку ми плануємо 
ввести і яка є новою для України, є уведення спільного стимулу для націо-
нальних фільмів і кінотеатрів. Передбачається запровадити систему своє-
рідного «рибейту» для кінотеатрів у вигляді виплати державою кінотеатру 
певного відсотка з продажу квитків на національний фільм у так званий 
прайм-час. Це дає змогу національному фільму отримати добрий розпис, а 
кінотеатру – державну фінансову підтримку з таких продажів.

Одним із найважливіших завдань наразі є запуск системи Єдиного 
електронного квитка. Це важливо як для місцевої галузі в цілому, так і для 
іноземних релізів. Така система працює в усьому цивілізованому світі й 
забезпечує прозорість ринку, дозволяє здійснювати аналіз ефективності 
розподілу державної підтримки, отримувати статистику, аналізувати тен-
денції і прогнозувати наступні релізи.

Продовжуючи комплексну роботу над змінами до Законів України 
«Про кінематографію» і «Про державну підтримку кінематографії в Укра-
їні», ми і вдосконалюємо їх, і одночасно намагаємося зробити систему су-
часною і адаптованою під стрімкий розвиток аудіовізуального простору й 
технологій, що змінюються й розширюються з геометричною прогресією. 

Існуюча зараз система обмежує поширення державної підтримки 
фільмів і серіалів тільки для кінотеатрального й телевізійного показу.  
В умовах появи безлічі інших способів доступу до культурного продукту 
та його монетизації, нових потужних інвестицій, наприклад у VOD, ми та-
кож будемо розширювати державну підтримку фільмів і серіалів на VOD.

Для стимулювання виробництва суто комерційного кіно плануємо 
додати таку форму державної підтримки, як поворотна фінансова під-
тримка, скільки коштів отримав кіновиробник від держави – стільки й 
має повернути.

Одночасно вже внесена ініціатива передбачити наступного року під-
тримку аудіовізуального продукту й на базі Українського культурного 
фонду. Особливу увагу в цьому питанні потрібно приділити державному 
фінансуванню девелопменту проєктів, оскільки вкрай важливо підвищу-
вати їх якість і допомагати готувати проєкти для міжнародного ринку.

Однією з найважливіших зараз є робота над створенням оновлених 
правил проведення конкурсів (пітчингів) для державної підтримки кі-
нематографії. Працюємо над системами оцінювання, правилами роботи 
експертів, модернізуємо повноваження та функціонування Ради з держав-
ної підтримки кінематографії, що допоможе створити систему з чіткими, 
прозорими та зрозумілими правилами і одночасно дозволить залучати до 
складу експертів і Ради кінематографії більше професіоналів. Це є запору-
кою для розвитку кіноіндустрії та ефективності використання державних 
коштів. Одночасно ми хочемо зробити законодавство прогресивним, яке 
буде дозволяти легко і швидко адаптовуватися під будь-які термінові ви-
клики і зміни, наприклад, перенісши регулювання правил і вимог до про-
дюсерів і проєктів на рівень підзаконних актів.

Оскільки українська кіноіндустрія вже потужно інтегрувалася в між-
народний професійний світ, приймаючи в Україні великих мейджорів для 
зйомок та реалізовуючи потужні копродукційні проєкти, багато уваги нам 
потрібно приділити й освітнім професійним ініціативам, і осучаснити 
наші кінематографічні термінологічні визначення та професії. 

Ми впевнені в тому, що ці реформи нам вдасться запровадити в най-
коротші терміни й зробити їх ефективними та якісними, оскільки в нас 
є найголовніше – ми працюємо разом з індустрією і досягнемо спільного 
результату, який важливий як для галузі, так і для держави.

В УКРАЇНІ РОЗВИВАЄТЬСЯ КІНОІНДУСТРІЯ ТА РОЗШИРЮЄТЬСЯ РИНОК, А РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
ЙДЕ В НОГУ ІЗ СУЧАСНИМИ ВИКЛИКАМИ. НАЙВАЖЛИВІШИМ УСПІХОМ УКРАЇНИ ЗАРАЗ СТАЛО ОБ’ЄДНАННЯ 
ДЕРЖАВИ ТА КІНОГАЛУЗІ В ІНІЦІАТИВАХ І СПІЛЬНІЙ РОБОТІ. 

ПАВЛО СУШКО – народний 
депутат України IX скликання, 
заступник голови депутатської 
фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«СЛУГА НАРОДУ», голова 
підкомітету у сфері кінематографу 
та реклами, заступник голови 
Комітету Верховної Ради 
України з питань гуманітарної 
та інформаційної політики, член 
Європейської кіноакадемії, 
член Української кіноакадемії, 
кінопродюсер, член Громадської 
ради Українського Оскарівського 
комітету.

ПАВЛО СУШКО: 
«МИ ПРАЦЮЄМО РАЗОМ З 
ІНДУСТРІЄЮ І ДОСЯГНЕМО СПІЛЬНОГО 
РЕЗУЛЬТАТУ, ЯКИЙ ВАЖЛИВИЙ ЯК ДЛЯ 
ГАЛУЗІ, ТАК І ДЛЯ ДЕРЖАВИ»
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ДЕРЖКІНО-2020: 
БОРОТЬБА ЗА ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ ТА ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ, ПІТЧИНГИ, КЕШРИБЕЙТИ, ЕЛЕКТРОННІ ПРОКАТНІ 
ПОСВІДЧЕННЯ, НОВИЙ САЙТ, ОСВІТНІ ЛЕКЦІЇ В ІНТЕРНЕТІ ТА  ЮТУБ-КАНАЛ З ВІЛЬНИМ ДОСТУПОМ ДО УКРАЇНСЬКИХ ФІЛЬМІВ – ДЕРЖАВНЕ 
АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО ЗВІТУЄ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ У 2020 РОЦІ НЕ БЕЗ ОПТИМІЗМУ. БУЛО СКЛАДНО, АЛЕ БАГАТО ЧОГО ВДАЛОСЯ.
VGL CINEMA ОЗНАЙОМИЛИСЯ ЗІ ЗВІТОМ ДЕРЖКІНО, РОЗПИТАЛИ ГОЛОВУ АГЕНТСТВА ТА ЇЇ ЗАСТУПНИКІВ ПРО ГОЛОВНІ ДОСЯГНЕННЯ РОКУ,  
ЩО МИНАЄ, ТА ПРІОРИТЕТИ В РОБОТІ НА 2021-Й.

КІНО В ЦИФРАХ
Секвестр бюджету й пов’язані із цим акції на підтримку кіновироб-
ництва, публічні обговорення професіоналів і громадськості та побо-
ювання, що пітчингів у 2020-му не буде, а митці залишаться без дер-
жавної підтримки: саме із цим стикнулася кіногалузь на початку року. 
Втім, завдяки спільним зусиллям, підтримку кіноіндустрії вдалося від-
стояти. Протягом року Держкіно провело два пітчинги та вже встигло 
укласти договори з низкою переможців.

Тринадцятий конкурсний відбір відбувся в травні: серед допущених 
було 176 кінопроєктів, а переможцями стали 23. 

«Конкурс відкрив багато нових імен серед дебютантів: молоді режи-
сери вперше подалися на пітчинг і отримали стовідсоткове фінансування. 
Багато хто з них взагалі не вірив, що можливо виграти в конкурсі без попе-
редніх домовленостей або корупційних схем, маючи лише талант, сценарій 
та шалене бажання зняти крутий фільм. Але ми з командою робимо все, 
щоб усі конкурси в Держкіно були максимально прозорими та справед-
ливими», – розповідає Марина Кудерчук, голова Державного агентства 
України з питань кіно. 

У вересні з 447 кінопроєктів Чотирнадцятого конкурсного відбору 
обрали 72. 

«Тільки уявіть: до переліку учасників 2-го етапу конкурсу було вклю-
чено 337 кінопроєктів, і всі вони були представлені за десять днів пітчин-
гу! Це були рекордні десять днів, коли кава була популярнішою за воду», 
– пригадує Марина Кудерчук.

За сухими цифрами кількості переможців – нові можливості та пер-
спективи як для визнаних майстрів, так і для дебютантів у повному та ко-
роткому метрі. 

В Агентстві наголошують: робили акцент не на кількість, а на якість 
обраних  проєктів. 

Саме у 2020-му на пітчингах вперше були представлені телесеріали. 
Серед ігрових телесеріалів переможцями стали «Кава з кардамоном» – лі-
рична історія кохання 19-го століття, «Переслідуючи вогонь» – про від-
важних пожежників, та «Серце Лева».  

на сьогодні не передбачена, але на час виходу з кризи Агентство допомагає 
їм шляхом проведення промоакцій фільмів, що йдуть у прокат, презента-
цій, творчих зустрічей.

«Взагалі, найкраще промо – це якісно знятий фільм і відгуки гля-
дачів, які вже подивилися стрічку в кінотеатрі. Цього року так було із 
фільмом Антоніо Лукіча «Мої думки тихі», який устиг вийти на широ-
кі екрани ще до початку карантину та отримав у прокаті 10 млн грн і 
щире захоплення аудиторії (загальний бюджет стрічки — 9,4 млн грн, 
частка Держкіно становила 8,7 млн грн. – Ред.). Карантин дуже змінив 
нашу реальність: зараз складно як кінотеатрам, які дуже обмежені у 
своїх можливостях, так і глядачам, тому очікувати від ринку збільшен-
ня уваги до українського кіно в цей період нам не доводиться. Звісно, 
поступово, із усіма необхідними вимогами до захисту себе та оточую-
чих, значно більше глядачів зможуть повернутися до кінозалів, тому зі 
свого боку ми продовжуємо максимально можливу підтримку галузі», 
– констатує голова Держкіно.

Вона звертає увагу, що існує проблема, коли вітчизняному кіно відда-
ють найменш відвідувані години, що призводить до невисоких касових збо-
рів, і потрібно шукати спосіб її вирішення. Сьогодні на законодавчому рівні 
визначено тільки питання використання національного екранного часу, а 
встановлення додаткових норм для кінотеатрів щодо часу показів україн-
ських фільмів може розцінюватися як втручання держави в безпосереднє 
ведення кінотеатром господарської діяльності. Тому до вирішення цього пи-
тання потрібно залучати кінотеатри, виробників та дистриб’юторів фільмів, 
органи виконавчої влади. «Але абсолютно точно, для того щоб і вівці були 
цілі, і вовки ситі, акцент слід переносити з кількості створюваних стрічок на 
їхню якість. Тоді й не буде проблеми вибору між українською стрічкою чи 
голлівудським блокбастером», – резюмує Марина Кудерчук.

У Держкіно також наголошують, що навіть за умов цьогорічного ско-
рочення бюджету вони не відмовилися від підтримки кінофестивалів та 
проведення кінопрем’єр (звичайно, з урахуванням усіх карантинних ви-
мог). А наступного року планується ще більше прем’єр фільмів та цікавих 
фестивалів. 

«Кіно – це саме той антидепресант і надпотужний двигун культури, 
який просто не можна вимикати в такий складний час», – звертає увагу 
голова агентства.

 
МІЖНАРОДНИЙ НАПРЯМ  
Співпраця з «Єврімаж», угода про спільне виробництво із Канадою, захо-
ди з промоції українського кіно за кордоном, підтримка кінофестивалів та 
інших заходів у сфері кінематографії – у 2020-му активностей Держкіно 
в міжнародному напрямі вистачало. Хоча карантин і вніс свої корективи: 
багато заходів і в Україні, і за кордоном перейшли в онлайн-формат.

«Міжнародний напрямок при щільно закритих кордонах – це пре-
красна нагода оцінити ситуацію, вибрати стратегію та шляхи її інтеграції. 

«Взагалі, цього року серед переможців – дійсно найсильніші роботи 
та найяскравіші ідеї. Я наполегливо рекомендувала учасникам конкурсу 
робити ставку на історію, якість її виконання, круту презентацію, а не шу-
кати способу домовленостей з Радою або експертами. Тому вважаю цього-
річний конкурс найбільш прозорим та чесним. Монополію на фінансуван-
ня рік за роком одних і тих самих проєктів було скасовано», – розповідає 
Марина Кудерчук. 

Загалом, станом на 20 грудня 2020-го у виробництві перебуває  
117 фільмів: у 2020-му було підписано угоди на виробництво 38 ігрових 
фільмів (з яких 23 – повнометражні) і 11 неігрових, 1 анімаційного фільму 
та 1 телесеріалу. До кінця року планується укласти ще 29 угод.

Завершено ж протягом 2020 року 27 фільмів: 12 неігрових, 10 ігрових і 
5 анімаційних, а до кінця року, за планами, до них додасться ще 11 стрічок. 
Прекрасний показник для такого складного року. 

КАРАНТИН, КІНОПРОКАТ І ПРОМО
Пандемія та пов’язані з нею карантинні заходи призвели до пауз у зні-
мальному процесі та відтермінування прем’єр через зачинені кінотеатри: 
із цим зіткнулись у всьому світі, і Україна не виняток. «Але пандемія – це 
тимчасове явище, а кіно – назавжди, і ми маємо пристосуватися до нових 
реалій», – коментує Марина Кудерчук.

У 2020 році в кінопрокат вийшли 20 українських фільмів, створених 
за підтримки Держкіно, та кіноальманах «Українська нова хвиля 2020». 
Глядачі переглянули в кінотеатрах ігрові стрічки «Пекельна хоругва, або 
Різдво Козацьке», «Мої думки тихі»,  «ЕКС»,  «Наші котики», «Черкаси», 
«Спадок брехні», «Толока», «Східняк», «Тарас. Повернення», «Передчуття», 
«Фортеця Хаджибей», «Стасіс», «Атлантида», «Пофарбоване пташеня» та 
«Казка старого мельника», а також документальні фільми «Весільний спа-
док», «Зірка Давида Черкаського», «Шлях самурая», «Земля блакитна, ніби 
апельсин», «ЮКІ». Підтримало в цьогорічному прокаті Агентство й філь-
ми «Віддана», «Забуті», «Номери», «Мати апостолів», створені за підтрим-
ки Міністерства культури та інформаційної політики України.  

Безпосередня фінансова підтримка кінотеатрів бюджетом Держкіно 

Закриті кордони тільки стимулюють до більш продуктивної праці: цьо-
го року відразу два українські фільми, створені за підтримки Держкіно, 
– «Спас» режисера Максима Наконечного та «Носоріг» Олега Сенцова – 
були підтримані фондом Eurimages. Для нашої країни це визначна подія, 
адже «Єврімаж» – це ключ, за допомогою якого Україна зможе відкрити 
двері у Європу, – підкреслює Марина Кудерчук. – Підтримка Фонду – це 
також ознака здоров’я кіногалузі. Перед тим як ухвалити рішення про  

головнi цифри, подii та плани

Марина Кудерчук, голова Державного агентства України з питань кіно
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фінансування, представники фонду ретельно оцінюють стан кіноіндустрії, 
систему кінопоказу й використання цифрових технологій: приємно усві-
домлювати той факт, що зараз кіногалузь перебуває на гідному рівні та 
відповідає всім міжнародним стандартам». 

Крім того, у вересні 2020 року Верховна Рада України ратифікувала 
Угоду про спільне виробництво аудіовізуальних творів між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Канади, а зараз розпочато також внутріш-
ньодержавну процедуру ратифікації оновленого тексту Європейської кон-
венції про спільне кінематографічне виробництво.

 «Ратифікація Угоди про спільне виробництво аудіовізуальних 
творів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Канади не лише 
відкриває можливість українським і канадським продюсерам спіль-
но створювати фільми у офіційній копродукції, що значно полегшить 
процес такої співпраці, але й сприятиме розвитку кіноосвіти, обміну 
кадрами, проведенню спільних кінематографічних заходів», – зазначає 
Сергій Стороженко, заступник голови Державного агентства України 
з питань кіно.

У  січні 2020 року відбулися Дні українського кіно в Брюсселі, у бе-
резні в Італії, у листопаді – в Гельсінкі. Українську кіноіндустрію було 
представлено на 70-му Міжнародному Берлінському кінофестивалі, ор-
ганізовано та проведено презентації українських кінопроєктів у рамках 
кіноринку Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Українське кіно 
презентували під час проведення фестивалю «Bridges. East of west film 
Days» у Брюсселі, на 32-му Міжнародному фестивалі документального 
кіно IDFA в Амстердамі, лондонській виставці FOCUS Digital та багатьох 
інших майданчиках.

Незважаючи на цьогорічне скорочення бюджету, кінофестивалі, які 
проходили в Україні, теж не залишилися поза увагою. За фінансової та 
інформаційної підтримки Держкіно відбулися Київський міжнародний 
кінофестиваль «Молодість», Фестиваль мистецтва кіно для дітей та під-
літків «Чілдрен кінофест», кінопремія «Дзиґа», Львівський міжнародний 
фестиваль короткометражних фільмів  Wiz-Art, Міжнародний фестиваль 
документального кіно про права людини Docudays UA, Запорізький кі-
нофестиваль ZIFF, Міжнародний кінофестиваль Kharkiv MeetDocs, Між-
народний фестиваль анімаційних фільмів «КРОК-2020: у рідній гавані», 
«Кіновернісаж просто неба» у парку ім. Шевченка та інші. 

Серед досягнень міжнародного напряму – визнання українського 
кіно, створеного за підтримки Держкіно, на найвищому світовому рівні. 
Саме у 2020-му «Атлантида», «Земля блакитна, ніби апельсин», «Мої думки 
тихі» та інші кінострічки здобули найвищі призи міжнародних кінофести-
валів у Венеції, Нью-Йорку, Празі та найкращі відгуки іноземних крити-
ків. (Більше про фестивальні успіхи читайте в матеріалі VGL «Підсумки 
кінороку: головні перемоги та втрати 2020-го». – Ред.)

сучасності: команда Держкіно проаналізувала ринок праці у сфері кіно та 
подала до Міністерства культури та інформаційної політики України свої 
пропозиції. Після опрацювання в Міністерстві вони будуть винесені на 
громадське обговорення з представниками кіноіндустрії.

 «З Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької 
освіти ми співпрацюємо також стосовно аналізу освітніх програм за спеці-
альністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» та їх узгоджен-
ня з існуючими на сьогодні освітніми потребами у сфері кінематографії. 
Уже створено відповідну робочу групу, до складу якої увійшли представ-
ники Міністерства, Держкіно, навчальних закладів та сфери кінематогра-
фії», – розповідає про ініціативи Юлія Шевчук, перша заступниця голови 
Державного агентства України з питань кіно.

Саме зараз за підтримки Агентства реалізується проєкт «База кінема-
тографістів України». «Ми прагнемо зібрати разом усіх, хто залучений до 
сфери кінематографу в Україні. Фактично це може стати новою платфор-
мою для обміну досвідом між представниками галузі – від гримера до сце-
нариста, продюсера або режисера. А це точно найкращий спосіб отримати 
нехай не освіту, але знання», – розповідає Марина Кудерчук.

Цифровізація торкнеться й документообігу. За словами очільниці 
Агентства, зараз розробляється механізм, який дозволить подавати до 
Держкіно документи на отримання державної підтримки та участь у 
конкурсному відборі кінопроєктів у електронному форматі через осо-
бистий кабінет на офіційному сайті Держкіно. «Я дуже хочу, щоб папе-
ровий архаїзм якомога швидше залишився в минулому», – наголошує 
голова Держкіно. 

ПЛАНИ–2021: КЕШРИБЕЙТИ, УКРАЇНСЬКІ ЛОКАЦІЇ ТА КІНО ДЛЯ ГЛЯДАЧА
Незважаючи на кризу, викликану пандемією, українському кіно – бути, 
запевняють у Держкіно. 

У Державному бюджеті на 2021 рік, прийнятому Верховною Радою 
України, кошти на бюджетну програму «Державна підтримка кінематогра-
фії» передбачаються в сумі 600 млн грн, на програму «Гранти Президен-
та України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих 
проєктів у сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі 
кінематографії» – у сумі 4,1 млн грн. 

Вдосконалення нормативної бази проведення конкурсів та на-
дання кешрибейтів, розробка програми розвитку національної інду-
стрії на наступні роки, співпраця з місцевою владою та відстоювання 

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТА ОСВІТНІ ПРОЄКТИ
Якнайширша цифровізація Держкіно – саме таку мету поставило Агент-
ство на цей рік. У відповідь з’явились онлайн-лекції, новий сайт, електро-
нні прокатні посвідчення,  фільми у вільному доступі та кроки зі зменшен-
ня паперового документообігу.

Ще на початку карантину команда Держкіно започаткувала прове-
дення відкритих онлайн-лекцій «Від митців для дебютантів» на сторінці 
Агентства у фейсбук: з радістю відгукнулися вітчизняні режисери, сцена-
ристи, актори, продюсери, записав свій майстер-клас навіть відомий гол-
лівудський скрипт-доктор Пітер Рассел. 

Це абсолютно волонтерський проєкт, до якого з легкістю долучаються 
кіномитці. У ефір вийшли випуски зі сценаристом Володимиром Нагор-
ним, актрисою Ірмою Вітовською, режисерський майстер-клас від Лю-
бомира Левицького, акторський – від Наталки Денисенко, майстер-клас 
голлівудського скрипт-доктора Пітера Рассела, лекція продюсера, члена 
Української та Європейської кіноакадемій, представника України в Євро-
пейському фонді підтримки кіно Eurimages Володимира Яценка, продюсе-
ра, члена Української кіноакадемії, співзасновника Асоціації кіноіндустрії 
України Дмитра Суханова, майстер-клас аніматора, режисера, арт-дирек-
тора, ілюстратора та дизайнера Олега Маламужа. У перспективі проєкт 
буде продовжено, і не лише онлайн.

У 2020-му в Агентства з’явився новий сайт із вдосконаленими тема-
тичними розділами та зручною навігацією. Команда Агентства реанімува-
ла й  розвиває ютуб-канал, де тепер щоп’ятниці ввечері та у свята є мож-
ливість переглянути фільми, створені за підтримки Держкіно. Усі вони – у 
вільному доступі. «Зараз я  раджу викладати на каналі комедії та мультики, 
щоб підняти настрій всім, хто захворів, а значить, одужує», – підкреслює 
голова Держкіно.

Ще однією ініціативою, пов’язаною з освітнім напрямком, стали змі-
ни до «Класифікатора професій» з урахуванням потреб галузі та вимог 

інтересів індустрії – ці кроки Держкіно з 2020-го будуть продовжені 
наступного року.  

До Міністерства культури та інформаційної політики України були 
подані проєкти змін до Порядку конкурсного відбору кінопроєктів, які 
винесли на громадське обговорення. Після нього планується ще прове-
дення низки круглих столів із представниками галузі.

Готується проєкт Концепції загальнодержавної програми розвитку 
національної індустрії, який також буде винесено на громадське обгово-
рення: «Таким чином ми матимемо можливість почути всіх представників 
сфери та врахувати всі виклики, які постають у розвитку всіх напрямів 
кіноіндустрії», – коментує Юлія Шевчук.

Ще одним напрямом роботи Агентства з 2020-го, який триватиме у 
2021-му, стануть ознайомчі поїздки регіонами України, щоб продемон-
струвати представникам української кіноіндустрії природні локації для 
створення фільмів. Голова Держкіно разом із продюсерами та кіновироб-
никами вже відвідали Херсонщину. У планах на майбутнє – показати кіне-
матографістам привабливість України, її унікальні локації та можливості 
для зйомок фільмів, а також створення каталогу локацій України, який у 
перспективі можна презентувати зарубіжним кіновиробникам, що плану-
ють фільмувати в нашій країні. 

Уже наступного року повноцінно зможе запрацювати підтримка у ви-
гляді кешрибейтів: нормативна база для їх надання повністю сформована 
саме у 2020-му.

Найголовніше як для 2021-го, так і наступних років – українське кіно, 
яке фінансово підтримала держава, має дійти до глядача. 

«Ми продовжимо підтримувати промокампанії стрічок, які планують 
вихід у прокат, надавати підтримку фестивалям та заходам, що сприяють 
розвитку українського кіно, та максимально інформувати про всі події кі-
ногалузі на наших сторінках у мережі та в ЗМІ. Незмінним залишається 
головне: стрічки, які створюються за державні кошти, мають бути цікаві 
глядачам. Буде це широка аудиторія з відповідним бокс-офісом чи успіш-
на фестивальна історія фільму: чітке маркетингове розуміння цієї «сво-
єї» аудиторії та шляху стрічки до неї – це завдання продюсерів фільмів, 
які йдуть до нас на конкурсні відбори. Ми готові максимально сприяти 
їм та допомагати у просуванні їхніх фільмів. Держава надає фінансову та 
інформаційну підтримку для створення та успішного виходу кінофільмів, 
кіновиробники зі свого боку повинні бачити, якою є аудиторія стрічки ще 
на етапі формування її ідеї», – резюмує Марина Кудерчук. 

Колектив Державного агентства України з питань кіно

Юлія Шевчук, перша заступниця голови Державного агентства України з питань кіно

Сергій Стороженко, заступник голови Державного агентства України з питань кіно

КІНО – ЦЕ САМЕ ТОЙ АНТИДЕПРЕСАНТ 
І НАДПОТУЖНИЙ ДВИГУН КУЛЬТУРИ, 
ЯКИЙ ПРОСТО НЕ МОЖНА ВИМИКАТИ 
В ТАКИЙ СКЛАДНИЙ ЧАС
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ПІДСУМКИ КІНОРОКУ: ПЕРЕМОГИ ТА ВТРАТИ

ПЕРЕМОГИ РОКУ

РІК КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ, ПРИЗУПИНЕНИХ ЗЙОМОК ТА ВІДТЕРМІНОВАНИХ ПРЕМ’ЄР: 2020-Й МОЖНА ОХАРАКТЕРИЗУВАТИ САМЕ ТАК. 
А МОЖНА ВВАЖАТИ ЙОГО РОКОМ НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ, ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ, РОБОТИ НАД ПОМИЛКАМИ, СТИМУЛУ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ 
ТА ЕКСПЕРИМЕНТІВ. ЦЬОГО РОКУ УКРАЇНСЬКІ КІНЕМАТОГРАФІСТИ НЕ ЛИШЕ «КАРАНТИНИЛИ», АЛЕ Й БРАЛИ УЧАСТЬ У ПІТЧИНГАХ, ПРЕЗЕНТУВАЛИ СВОЇ 
ПРОЄКТИ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ, УКЛАДАЛИ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ, ШУКАЛИ КОПРОДУКЦІЙНИХ ПАРТНЕРІВ ТА АКТИВНО ВІДСТОЮВАЛИ ВЛАСНІ 
ІНДУСТРІАЛЬНІ ПОЗИЦІЇ. САМЕ НЕПРОСТИЙ 2020-Й СТАВ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОГО КІНО РОКОМ МІЖНАРОДНОГО ВИЗНАННЯ ТА ЯСКРАВИХ ФЕСТИВАЛЬНИХ 
ПЕРЕМОГ – НАЙБІЛЬШИХ ЗА ЧАСИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. А ЩЕ – НЕ ОБІЙШЛОСЯ БЕЗ ВТРАТ: ЦЬОГО РОКУ УКРАЇНА ПРОЩАЛАСЯ З ВИЗНАНИМИ 
КІНОМИТЦЯМИ. ПЕРЕМОГИ І ВТРАТИ В ПРЯМОМУ СЕНСІ ЙШЛИ ПОРУЧ. VGL CINEMA ЗІБРАВ ГОЛОВНІ РАДІСНІ ТА СУМНІ ПОДІЇ РОКУ, ЩО МИНАЄ.

ЖАНР:  документальний фільм
РЕЖИСЕРКА: Ірина Цілик
ПРОДЮСЕРИ: Анна Капустіна, Гєдре Жицкіте
СЦЕНАРИСТКА: Ірина Цілик
КІНОКОМПАНІЇ: «Альбатрос Комунікос» (Україна), «Мунмейкерс» (Литва)

На початку року на американському фестивалі незалежного кіно «Санденс» (Sundance Film Festival) 
режисерка Ірина Цілик здобула приз за найкращу режисуру. «Для фільммейкера, що практикує 
елегантне відчуття стриманості», – так прокоментував нагороду член журі кінокритик Ерік Хайнс.
Документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин», прем’єра якого відбулася на «Санденсі», 
розповідає про багатодітну сім’ю Анни, яка живе в «червоній зоні» Донбасу, де бойові дії тривають 
уже шостий рік. 
Фільм знімався протягом 2017-2019 років за підтримки Держкіно і є одним із переможців Десятого 
конкурсного відбору кінопроєктів. 
«Санденс» – найвища, але не єдина нагорода для стрічки. 
Серед перемог: головні призи в національному та міжнародному конкурсах Міжнародного фести-
валю документального кіно про права людини Docudays UA, Гран-прі кінофестивалю Millenium 
Docs Against Gravity (Польща), приз за найкращу операторську роботу на кінофестивалі Millenium 
Docs Against Gravity (Польща), приз «Найкращий дебют» кінофестивалю Biografilm (Італія), приз 
«Найкращий документальний фільм про права людини» на Dokufest  (Косово), спеціальна відзнака 
в міжнародному конкурсі кінофестивалю Underhill (Чорногорія), «Найкраща документальна стрічка» 
кінофестивалю Five Lakes Film Festival  (Німеччина). 
Стрічка потрапила до короткого списку фільмів, рекомендованих для номінації Премії Європейської 
кіноакадемії.

ЖАНР:  драма
РЕЖИСЕР:  Валентин Васянович
ПРОДЮСЕРИ: Володимир Яценко, Валентин Васянович,   
  Ія Мислицька
СЦЕНАРИСТ: Валентин Васянович
КІНОКОМПАНІЇ:  «Студія Гармата фільм», Limelite

Фільм режисера Валентина Васяновича здобув перемогу за результатами го-
лосування журі 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю в офіційній 
конкурсній програмі «Горизонти» (Нorizonti). 
Це друга за значущістю програма Венеційського кінофестивалю. До неї 
відбирають фільми, які представляють нові тенденції в розвитку світового 
кінематографу. 
У Венеції відбулася світова прем’єра фільму. «Атлантида» розповідає про 
життя Донбасу після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Події 
розгортаються в 2025-му році: територія вже визнана непридатною для прожи-
вання, а навколишнє середовище настільки спустошене, що зміни здаються 
неможливими.
Окрім Венеційської перемоги, «Атлантиду» відзначили й на інших міжнародних 
кінофестивалях.
Серед нагород:  Головний приз Les Arcs Film Festival (Франція), Гран-прі Tromsø 
International Film Festival (Норвегія), Гран-прі фестивалю «Лістапад» (Білорусь),  
«Найкращий фільм міжнародного конкурсу» Одеського міжнародного 
кінофестивалю, головний приз кінофестивалю FICUNAM (Мексика), 
спеціальний приз журі міжнародного кінофестивалю у Токіо та показ у рамках 
офіційної програми кінофестивалю в Торонто. 
«Атлантида» – кандидат від України на здобуття нагороди «Оскар» як «Найкра-
щий міжнародний фільм». 

«ЗЕМЛЯ БЛАКИТНА, НІБИ АПЕЛЬСИН»

«АТЛАНТИДА»

у -му
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ЖАНР:  документальний фільм
РЕЖИСЕРКА:  Аліна Горлова
ПРОДЮСЕР:  Максим Наконечний
СЦЕНАРИСТИ:  Аліна Горлова, Максим Наконечний
КІНОКОМПАНІЯ:   TABOR Production

Документальий фільм режисерки Аліни Горлової «Цей дощ ніколи не 
скінчиться» отримав головну нагороду «Найкращий повнометраж-
ний фільм» на Festival dei Popoli у Флоренції, одному із найстаріших 
світових фестивалів, та перемогу на Міжнародному фестивалі 
документального кіно IDFA в Амстердамі в рамках секції First 
Appearance. В основі сюжету – подорож 20-річного Андрія Сулей-
мана та його родини в нескінченному циклі війна-мир між Сирією і 
Україною.Фільм є копродукцією України, Латвії, Німеччини й Катару, 
був профінансований Держкіно України, Латвійським кіноцентром, 
фондами IDFA Bertha Fund та Doha Film Institute.

ЖАНР:   драма
РЕЖИСЕРИ:  Тарас Дронь
СЦЕНАРИСТИ:  Тарас Дронь, Якуб Присак
КІНОКОМПАНІЯ:  Сучасне Українське Кіно

Драма Тараса Дроня перемогла в конкурсі дебютних фільмів Competition 1-2  
на Варшавському кінофестивалі (Warsaw Film Festival), у рамках якого 
відбулася її світова прем‘єра.
Події психологічної спортивної драми розгортаються в сучасній Україні 
після закінчення війни. Головна героїня – молода спортсменка боїв без 
правил, яка втратила свого нареченого на війні. Дівчина залишає спорт і 
починає нові стосунки, щоб звільнити себе від ролі вдови героя війни, яку 
нав’язує їй суспільство.
Стрічка вироблена за підтримки Міністерства культури України.

ЖАНР:  трагікомедія
РЕЖИСЕР:   Антоніо Лукіч
ПРОДЮСЕРИ:  Алла Біла, Дмитро Суханов
СЦЕНАРИСТИ:  Антоніо Лукіч, Валерія Кальченко
КІНОКОМПАНІЯ:   Toy Cinema

Українську ліричну комедію Антоніо Лукіча відзначили 
спеціальним призом журі програми Discovery Award британсь-
кого кінофестивалю Raindance у Лондоні. Стрічка перемогла в 
конкурсі дебютів. 
Raindance Film Festival — це найбільший незалежний 
кінофестиваль у Великій Британії. Він входить до 50 найкращих 
міжнародних кінофестивалів за версією журналу Variety. 

ЖАНР:   трилер
ПРОДЮСЕР:   Олена Дем’яненко
РЕЖИСЕР І СЦЕНАРИСТ:   Дмитро Томашпольський
КІНОКОМПАНІЯ:   «Кінокомпанія Гагарін Медіа»

Містичний трилер Дмитра Томашпольського «Сторонній»/Stranger визнано найкращим повноме-
тражним фільмом на Міжнародному кінофестивалі Bloodstained Indie Film Festival у Токіо в секції 
SCI-FI (фантастика), він переміг у номінації «Найкращий оригінальний сценарій» на кінофестивалі 
фільмів жахів Hollywood Blood Horror Festival у Лос-Анджелесі та отримав нагороду як «Найкра-
щий іноземний повнометражний фільм» на Monsters of Horror International Film Festival в США.
За сюжетом, команда із синхронного плавання зникає під водою в басейні під час виступу, 
а пацієнтка водолікарні пропадає під час прийому хвойно-перлинної ванни. Це доведеться 
розслідувати інспекторці, у кар’єрі якої немає жодної нерозкритої справи.
Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Продюсер
 
10 років працював у кінокомпанії Star Media, у 2016 році 
створив власний продакшн Kristi Films.
Підтримував молодих режисерів, вірив в успіх жанрового 
кіно та не боявся експериментувати.
Продюсував стрічки Павла Острікова «Випуск 97» та «Mia 
Donna», «Бузок» Катерини Горностай, «Припутні» Аркадія 
Непиталюка та інші роботи. Серед останніх проєктів – 
«Порядна львівська пані», «Безславні кріпаки», «Погані 
дороги».
Був членом Української та Європейської кіноакадемій. 
На честь продюсера Юрія Мінзянова, який пішов із життя  
7 листопада 2020 року, названа номінація кінопремії  
«Золота Дзиґа» за найкращий короткометражний фільм.

Звукорежисер та режисер монтажу

У його доробку 26 фільмів, серед яких: «Мій батько Євген», 
«В.Сильвестров», «Тато – мамин брат», «Головна роль», «Українські 
шерифи», «Стрімголов», «Знебарвена», «Вулкан» та інші. 
Володар премії Української кіноакадемії «Золота Дзиґа» за най-
кращий звук у фільмі «Вулкан».

Кінорежисер та документаліст

Заслужений діяч мистецтв УРСР, лауреат Державної премії 
України імені О. Довженка, член-кореспондент Академії 
мистецтв України та член Спілки кінематографістів України.
У його режисерському доробку фільми «Дев’ять років з 
екстрасенсами», «Екстрасенси очима очевидців», «Виг-
нання бісів», «Війна чорної і білої магії», «Фелікс Соболев. 
Увірвана місія», «Пасажири з минулого століття», «На не-
знайомому вокзалі», «На прицілі ваш мозок», «Костянтин 
Степанков. Спомини після життя» тощо. Режисер-аніматор

Ляльковий майстер, сценарист, режисер анімаційних стрічок 
«Будиночок для равлика», «Нікого немає вдома», «Ключ»,  
«Світла особистість» та інших. 
Автор дизайну призів Міжнародного кінофестивалю анімаційних 
фільмів «Крок». 

«ЦЕЙ ДОЩ НІКОЛИ НЕ СКІНЧИТЬСЯ»

«ІЗ ЗАВ’ЯЗАНИМИ ОЧИМА»

«МОЇ ДУМКИ ТИХІ»

«СТОРОННІЙ»

ЮРІЙ МІНЗЯНОВ

БОРИС ПЕТЕР

ВІКТОР ОЛЕНДЕР

ОЛЕГ ПЕДАН

ВТРАТИ РОКУ

ЖАНР:  драма
РЕЖИСЕРКА: Наталія Ворожбит
ПРОДЮСЕРИ: Юрій Мінзянов, Дмитро Мінзянов
СЦЕНАРИСТКА: Наталія Ворожбит
КІНОКОМПАНІЯ: Kristi Films

Дебютний ігровий фільм української режисерки Наталії Ворожбит «Погані дороги» здобув приз  
Веронського кіноклубу (Verona Film Club Award) на 35-му Міжнародному тижні кінокритиків 
у Венеції – паралельній програмі Венеційського міжнародного кінофестивалю. Ця нагорода 
присуджується «найбільш інноваційному фільму конкурсу». 
Стрічка складається з п’яти окремих новел про мешканців Донбасу та українських військових,  
чиє життя проходить по обидві сторони від лінії розмежування. Усі історії об’єднані темою доріг.  
У їх основі – документальні історії, занотовані на Сході України. 
За словами Наталії Ворожбит,  «Погані дороги» — це жіночий погляд на війну.
Фільм створено за підтримки Українського культурного фонду.

«ПОГАНІ ДОРОГИ»
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2020 РІК ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КІНОВИРОБНИЦТВА СТАВ НЕ ТІЛЬКИ 
ПЕРЕВІРКОЮ НА ВИТРИВАЛІСТЬ, КРЕАТИВНІСТЬ ТА ГОТОВНІСТЬ 
ПРИЙМАТИ ШВИДКІ РІШЕННЯ, А Й ПЕРІОДОМ ДОСЯГНЕНЬ. У СІЧНІ 
2020 РОКУ УКРАЇНА СТАЛА ПОВНОПРАВНИМ ЧЛЕНОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ФОНДУ ПІДТРИМКИ СПІЛЬНОГО КІНОВИРОБНИЦТВА І ПРОКАТУ 
КІНЕМАТОГРАФІЧНИХ ТА АУДІОВІЗУАЛЬНИХ РОБІТ EURIMAGES, І ВЖЕ 
ВОСЕНИ ДВА ВІТЧИЗНЯНІ КОПРОДУКЦІЙНІ ПРОЄКТИ ОТРИМАЛИ ПЕРШУ 
ФІНАНСОВУ ДОПОМОГУ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ.

НОВИЙ РІВЕНЬ ЯКОСТІ: 
УКРАЇНА В EURIMAGES – 
ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРШІ ВИСНОВКИ

ФІНАЛЬНІ СТАДІЇ ВІДБОРУ ПРОЄКТІВ
Усі країни діляться на робочі групи. На кожній сесії паралельно працюють 
дві робочих групи над різними проєктами, у кожну з яких входить 6-7 кра-
їн. Саме вони вичитують документи, уважно вивчаючи проєкт. 

«Власне, з представників робочих груп і складається аудиторія пітчин-
гу, який загалом триває 20-25 хвилин. На вступ від представника секрета-
ріату Eurimages відводиться 2 хвилини. Він оголошує основні параметри 
фільму. Після цього слово надається представнику країни головного про-
дюсера – це основний пітч, що триває 5-6 хвилин. Виступ здійснюється 
без використання наочних матеріалів. Потім робочі групи дають свої ко-
ментарі та роблять зауваження щодо проєкту, а також висловлюють своє 
ставлення. Кожен відкрито говорить, чи підтримує проєкт. Після цього 
національні представники країн продюсерів можуть надати відповідь на 
почуті зауваження. У цій самій секції надається можливість виступити 
представникам міноритарних продюсерів. Заключна частина складаєть-
ся з голосування робочих груп, а через один-два дні представники всіх з  
41 країни отримують оцінки. На їхній основі затверджується фінальний 
список переможців. Робочі групи рекомендують проєкти до фінансуван-
ня, виходячи з наявних коштів», – розповів Сергій Зленко.

НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФОНДУ
Оскільки самі країни-члени європейського фонду наповнюють його бю-
джет, тож представники так ретельно вивчають кожен проєкт, уважно 
ставляться до кожної деталі та дають оцінку щодо актуальності майбут-
ньої роботи.

«Україна цього року внесла трохи менше ніж 150 тисяч євро (річний 
внесок). За результатами сесії отримала більшу суму на фінансування 
проєктів, аніж становить сума внеску. Наступного року ця цифра може 
бути меншою, оскільки економіка значно впала. Однак слід розуміти, що 
сплата внеску – не гарантія отримання фінансування. Загальний бюджет 
європейського фонду становить 26 мільйонів євро на рік, оскільки є різ-
ні формати й напрямки підтримки. Зокрема, на копродукційний конкурс 
виділяється майже 5-6 мільйонів євро на кожну з чотирьох сесій», – заува-
жив Володимир Яценко.

Наостанок наголосимо, що отримані проєктом гроші від європей-
ського фонду обов’язково треба повернути, але за новими правилами, які 
почнуть діяти у 2021 році, є приємний для продюсерів нюанс. Якщо твор-
цям майбутнього фільму необхідно менше ніж 150 тисяч євро, то отрима-
ну суму в межах цієї цифри можна не повертати. Якщо наступного року ви 
плануєте подавати свій проєкт на розгляд європейської комісії, варто вже 
поквапитися, адже перший дедлайн для подачі документів у 2021 році –  
14 січня, наступний шанс з’явиться навесні, коли всі необхідні папери тре-
ба буде надіслати до 20 квітня 2021 року, а далі слідкуйте за датами, що 
оновлюються на офіційному сайті Eurimages.

ПЕРЕВАГИ ЧЛЕНСТВА ТА ПЕРШІ ЗДОБУТКИ
Уперше в Україні про намір вступити до Eurimages заговорили ще чо-
тири роки тому, потім знадобилося ще два роки, аби дізнатися нови-
ну про те, що Фонд підтримав нашу заявку, і стільки ж часу минуло, 
аби наша країна стала повноправним членом Європейського фонду 
підтримки спільного кіновиробництва і прокату кінематографічних та 
аудіовізуальних робіт. Потім події почали розгортатися швидше, адже 
не минуло й року, як усі почали обговорювати новину про те, що стріч-
ка «Спас» Максима Наконечного та фільм «Носоріг» Олега Сенцова 
отримали 395 тисяч євро фінансової підтримки від фонду Eurimages. 
За два тижні до Нового року ще 180 тисяч євро надали міноритарній 
копродукції України з Італією режисера Андре Маньяні «Тривала вте-
ча»/ Long Run.  З виділе них цьому проєкту коштів понад 50 тисяч євро 
спрямують на рахунок українського співпродюсера.

«Є щонайменше три аспекти, чому Україні важливо було долу-
читися до фонду Eurimages. По-перше, допомога українським продю-
серам, які працюють з копродукційними проєктами. Загалом можна 
отримати з фонду приблизно 15 % фінансової підтримки від загаль-
ного бюджету майбутнього фільму. По-друге, можливість навчитися 
європейським стандартам оформлення заявок і їхньої подачі – це осо-
бливо важливо для наших фахівців. По-третє, отримання фінансу-
вання від Eurimages є певним знаком якості, що дозволяє розширити 
географію показів кіно, адже наша мета, зокрема, полягає в тому, щоб 
нове українське кіно побачило якомога більше глядачів у Європі», – 
прокоментував важливість цьогорічного досягнення для вітчизняної 
кіноіндустрії національний представник України в Раді правління 
фонду Eurimages Володимир Яценко.

Окрім збільшення можливостей для продюсерів, які займаються 
створенням міжнародних кіноробіт, вступ до європейського фонду від-
криває й нові горизонти для кінотеатрів. Адже вони можуть також брати 
участь у його програмах, отримуючи фінансову підтримку та розширюю-
чи кругозір своєї аудиторії.

«Eurimages допомагає не лише копродукційним проєктам. У фонді 
існує програма Europa Cinemas, яка спрямована на допомогу кінотеа-

трам. У 2020-му кілька українських кінотеатрів уже подали заявки, які 
наразі перебувають на фінальному розгляді. Зазначу, що фонд заохочує 
показувати профінансовані з його бюджету стрічки, адже одним з крите-
ріїв відбору є показники демонстрації кінотеатром європейського кіно», 
– зазначив заступник національного представника України в Раді 
правління фонду Eurimages Сергій Зленко.

СТРУКТУРА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ПРОДЮСЕРІВ
Як розповіли національні представники, конкурс складається з кількох 
етапів, найскладніший з яких – підготовка документів. За регламентом 
фонду, пітчингувати проєкт має право представник тієї країни, яка ро-
бить найбільший грошовий внесок, тобто діє правило головного продю-
сера. Однак презентуватиме майбутню стрічку не він, а представник його 
країни у фонді. Українські представники долучаються до підготовки пре-
зентації на перших етапах підготовки документів.

«Ми з Володимиром підключаємось уже на першій стадії, адже чим 
раніше до нас звернуться продюсери, тим швидше ми зможемо відреагу-
вати та допомогти, у разі такої потреби. Слід враховувати, що це копро-
дукційні проєкти, тому необхідно закладати час на можливі запити до 
співпродюсерів. Після подачі документів відбувається технічний відбір, за 
результатами якого не всі проєкти проходять далі. До того ж після подан-
ня заявки можуть надіслати листа з уточненням, на який продюсери ма-
ють відреагувати в короткий термін, в іншому разі через подання неповно-
го пакету документів проєкт можуть просто дискваліфікувати. Також хочу 
звернути увагу, що Eurimages – це конкурс однієї спроби: якщо проєкт не 
обрано переможцем – відсутня можливість подати документи ще раз», – 
зауважує Сергій Зленко.

Цього року, коли оголосили прийом заявок на третю сесію конкурсу, 
від України готували свої пакети документів 13 проєктів, але в результаті 
з цієї кількості подалися лише 4, один з них було відкликано ще до оголо-
шення результатів технічного відобру, і, як ми вже зазначили вище, фінан-
сову підтримку отримали два. Проаналізувавши перший досвід України, 
ми разом з Володимиром Яценком та Сергієм Зленком склали список ре-
комендацій для продюсерів. 

ОТЖЕ, НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ, 
ГОТУЮЧИСЬ ДО НАСТУПНИХ ПІТЧИНГІВ EURIMAGES:

1. Уважно ознайомитися з вимогами Eurimages до учасників пітчингу. 
Правила відносно часто змінюються, тому важливо вивчити останню 
редакцію.
2. Іноземного копродюсера необхідно шукати ще до участі  
в конкурсі Eurimages.
3. Перекласти сценарій та інші папери на англійську. Додатковим 
бонусом для проєкту стане пакет документів французькою.  
В обох випадках переклад має бути якісним, тож по допомогу варто 
звернутися до носіїв необхідної мови.
4. Додати до сценарію біографії ключових героїв.
5. Обов’язково надати посилання на попередні роботи режисера.  
У записах фільмів не забути додати англійські субтитри (наголосимо, 
французька й у цьому випадку є перевагою для проєкта).
6. Обов’язково приділити час якісній підготовці «Продюсерських 
нотаток», адже в цьому пітчингу важливий кожен документ  
і всі папери ретельно вивчаються членами робочої групи.
7. На момент подачі документів мати на реалізацію кінопроєкту якісні 
підтвердження наявності половини від потрібної суми.

ВОЛОДИМИР ЯЦЕНКО СЕРГІЙ ЗЛЕНКО
національний представник 

України в Eurimages
заступник національного 

представника України в Eurimage
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Попри це, онлайн-формат дав можливість для розвитку інших форм 
комунікації, навчання та роботи. Зі свого боку ми активно розвивали 
онлайн-базу українського кіно Dzyga MDB та влаштовували вебінари з 
провідними фахівцями кіноіндустрії. Уже після перших прямих ефірів ми 
побачили дійсно великий запит на освітні заходи такого формату, тож і 
досі запрошуємо професіоналів до участі.

Завдяки новим формам спілкування, зокрема ZOOM, фахівці отри-
мали можливість обмінюватися досвідом із більшою кількістю колег. Це 
повпливало на появу різноманітних онлайн-заходів у кіноіндустрії. Зокре-
ма, відбувся «Сценарний пітчинг» – проєкт, започаткований Українською 
кіноакадемією та онлайн-платформою DzygaMDB за ініціативи сценарис-
та Сергія Касторних. Загалом у ньому взяли участь понад 50 продюсерів та 
250 сценаристів, які обмінялися ідеями майбутніх фільмів.

Реалії сьогодення змушують шукати нові шляхи для розвитку, а по-
декуди й існування. Зараз ми бачимо, як стрімко видозмінюється галузь. 
Те, про що говорили кілька років поспіль, стало реальністю швидше, ніж 
передбачалося. Стримінг-сервіси повністю захоплюють ринок, з’являють-
ся нові платформи (наприклад, Takflix в Україні), масштабуються старі. 
Фільми, оминаючи кінотеатральний прокат з очевидних причин, опиня-

ються в мережі. І поки розвиваються одні, інші – на межі існування. Кіно-
театри важко відновлювали діяльність після весняного локдауну в Укра-
їні. Репертуар і досі невеликий, глядачів обмаль навіть з 50-відсотковим 
обмеженням  зайнятості місць у залі. Люди не готові знову повертатися 
в кінотеатри з різних причин: острах за своє здоров’я, недостатній вибір 
контенту тощо, наявність фільмів у інтернеті (що й досі не регулюється 
законодавством належним чином). 

Але хочеться вірити, що онлайн-перегляд ніколи не зможе замінити 
досвіду, який глядач отримує в темній кінозалі перед великим екраном. 
Тим паче, що кіно вже не вперше переживає кризу. Розквіт Голлівуду, 
об’єднання кінотеатрів у мережі, поява великих кіностудій – усе це від-
булося після серйозних викликів: Перша світова та геополітичні зміни, 
до яких вона призвела, пандемія грипу 1918-1920. Таким чином, за кож-
ною кризою йде розквіт. Головне зрозуміти, як ми можемо адаптуватися 
в нових умовах і не дати зруйнувати те, що було напрацьовано роками. 
2020-й рік став поштовхом для змін і продемонстрував, що не всі готові їх 
прийняти. Нам потрібно врахувати недоліки та помилки, допущені рані-
ше, аби у випадку можливого наступного локдауну кіногалузь та загалом 
культурна індустрія мали надійну державну підтримку.

Коли в березні в Україні ввели карантинні обмеження, Міністерство фінан-
сів планувало урізати фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства 
культури, молоді та спорту. Зокрема, планувалося зменшити бюджет Держ-
кіно на 750 млн грн, а бюджет Українського культурного фонду на 500 млн. 
Такий розподіл фінансування, власне, його відсутність, могла призвести до 
краху всіх інституцій і цілих галузей. Ситуація стала резонансною. Пред-
ставники культурної галузі влаштували за ініціативою Української кіноа-
кадемії онлайн-мітинг «Ні – знищенню культури!» проти припинення фі-
нансування культурних проєктів. Аби звернути увагу влади на наслідки, до 
яких може призвести такий секвестр бюджету, креативні індустрії зверта-
лися із заявами до уряду та президента. Таке об’єднання професіоналів мало 
великий вплив, адже, врешті-решт, Рада ухвалила новий бюджет, згідно з 
яким Держкіно отримало 455 млн грн, а УКФ – 400 млн грн. Згуртованість 
індустрії допомогла не в одному питанні. Коли виникла ситуація із фінансу-
ванням Довженко-Центру, спільнота знову підтримала колег по цеху.

Культурній індустрії було важко адаптуватися до нових умов навіть з 
частково збереженим фінансуванням. Кінотеатри не працювали кілька мі-
сяців поспіль, що призвело до шалених збитків та скорочень. Кінофести-
валям потрібно було швидко підлаштовуватися та змінювати формати. Не 
всі були готові до цього, і декілька міжнародних кінофестивалів, зокрема 

Канни, Карлові Вари, скасували своє проведення. Деякі змогли пристосу-
ватис. Так, відбулися Венеціанський кінофестиваль, IDFA та кінофести-
валь у Сан-Себастьяні зі зміною формату на комбінований. 

Власне, українським кінофестивалям теж довелося зазнати змін. У 
квітні онлайн відбувся Міжнародний фестиваль документального кіно 
про права людини Docudays UA. Одеський міжнародний кінофестиваль 
теж змінив формат на онлайн та переніс дати проведення з липня на кінець 
вересня. Харківський кінофестиваль Kharkiv MeetDocs теж змушений був 
у короткі строки піти онлайн через потрапляння міста в «червону зону». 
І не лише кінофестивалі змінювали форми проведення. Оскільки весною 
тривав карантин і ще було невідомо, коли він закінчиться, було прийнято 
рішення проводити церемонію нагородження IV Національної кінопре-
мії «Золота Дзиґа» онлайн. Ми ретельно готувалися до цього, проводили 
репетиції, прописували детальні інструкції. Хотілося створити справжнє 
шоу, аби в непростий час влаштувати свято кіно як для кінопрофесіоналів, 
так і для глядачів, які вперше мали змогу подивитися церемонію.

Звісно, такі зміни, що відбуваються зараз в індустрії, не минають без-
слідно. Так чи інакше заходи змінять свої формати, будуть практикувати 
гібридні форми.

РІК ДІЙСНО ВИДАВСЯ НЕПРОСТИМ ДЛЯ БАГАТЬОХ КРАЇН СВІТУ. ПАНДЕМІЯ ПРИЗВЕЛА ДО СПАДУ ЕКОНОМІКИ, А ПОДЕКУДИ  – 
БЕЗРОБІТТЯ. ОДНІЄЮ З ГАЛУЗЕЙ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ НАЙБІЛЬШЕ, Є КУЛЬТУРА, А ЗОКРЕМА – ГАЛУЗЬ КІНО. ПО ВСЬОМУ СВІТОВІ 
ЗАКРИВАЛИСЯ КІНОТЕАТРИ, ПЕРЕНОСИЛИСЯ ПРЕМ’ЄРИ, СКАСОВУВАЛИСЯ ЧИ РЕФОРМУВАЛИСЯ ФЕСТИВАЛІ. ВОЧЕВИДЬ, 2020-Й СТАВ 
КРИЗОВИМ ДЛЯ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ, ЗОКРЕМА Й ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО КІНЕМАТОГРАФУ. 
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Даша
Трегубова

НЕПЕРЕДБАЧУВАНІСТЬ 
РОКУ НЕ СТАЛА ДЛЯ 
МЕНЕ ПРОБЛЕМОЮ

КАРАНТИН ЯК НАГОДА, ЩОБ СІСТИ Й НАРЕШТІ НАПИСАТИ СЦЕНАРІЙ, – САМЕ ТАК ВИКОРИСТАЛА ВИМУШЕНУ САМОІЗОЛЯЦІЮ ДАША ТРЕГУБОВА. ТРИЛЕР 
З РОБОЧОЮ НАЗВОЮ «ЇЇ ЗВАЛИ МАРТА» СТАНЕ ЇЇ РЕЖИСЕРСЬКИМ ДЕБЮТОМ: У ВЕРЕСНІ КІНОПРОЄКТ ПІДТРИМАЛИ НА КОНКУРСІ ДЕРЖКІНО, І ВЖЕ 
НАСТУПНОГО РОКУ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ФІЛЬМУВАННЯ. 
АКТРИСА, ТЕЛЕВЕДУЧА, ПРОДЮСЕРКА, А ТЕПЕР І РЕЖИСЕРКА РОЗПОВІЛА VGL CINEMA ПРО ШЛЯХ ДО ВЛАСНОГО ФІЛЬМУ, СИЛУ НОВОРІЧНИХ БАЖАНЬ, 
КАЙФ ВІД РОБОТИ ЯК ЗАПОРУКУ УСПІХУ, АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД І ПЛАНИ НА 2021-Й.

– Яким був для вас 2020-й? Став він роком втрачених шансів чи нових 
можливостей? 
– Для мене він був дуже незвичним. Останніми роками в мене було дуже, 
дуже багато роботи, ані на хвилину я не зупинялась, навіть із друзями 
нечасто спілкувалась, бо не було на це часу. І раптом трапилася зупинка. 
Знаєте, у мене дуже часто здійснюється те, що я собі бажаю на Новий рік. 
От минулого року я побажала собі зйомки в американському фільмі, так 
воно і склалося. А цього року я захотіла, щоб нарешті з’явився час на спіл-
кування з рідними, близькими і друзями. Так все і є (сміється). Як зараз 
пам’ятаю: рівно опівночі я подивилась у мальдівське небо й забажала! 
Це зараз я вже розумію, що треба було уточнювати, у яких саме умовах 
ми спілкуватимемося (сміється). І от я приїхала до Києва, почала потро-
ху зануюватися в проєкти і – оголосили карантин. Довелося багато чого 
перенести, відклалися подорожі, ми збиралися на європейську прем’єру 
фільму «Сторонній», але вона не відбулась у запланованому форматі…

Але я не схильна до сильних переживань з приводу того, що щось 
склалося не так, як я планувала. Та і взагалі не люблю планувати. Тому для 
мене непередбачуваність року не стала величезною проблемою. Навпаки, 
було прикольно пристосовуватися до обставин, які він приніс.  Але, звісно,  
з фінансової позиції рік був не найуспішнішим.

З іншого боку, саме карантин став нагодою, щоб сісти й нарешті напи-
сати сценарій, який згодом переміг на конкурсі Держкіно. Ми працювали 
над ним удвох зі сценаристом Симором Гласенком, перебуваючи на самоізо-
ляції, обговорювали деталі в зумі та вайбері. Таким чином на карантині сце-
нарій і народився. Тож цей рік, хоч і був дуже неочікуваним, але не марним.

 
– Мова йде про «Її звали Марта»?
– Так. До речі, «Її звали Марта» – це робоча назва, вона змінюється. Я ро-
зумію, що питання неймінгу дуже важливе, але ми так багато працювали 
над сценарієм, що до назви звернулися лише напередодні подачі на конкурс.   

Це жанрове кіно, трилер. Я фанат фільмів, які мають енергію, вну-
трішню силу, і сподіваюсь, що наш фільм буде саме таким. Недаремно ж 
ми вже рік пишемо сценарій! (сміється)

– Я знаю, що ви дипломована режисерка, але глядач усе ж звик сприй-
мати Дашу Трегубову як актрису та телеведучу. А в «Її звали Марта» ви 

режисерка, і авторка ідеї, і співсценаристка. Як відбулось «дозрівання» 
до цього кроку?
 – Насправді, у мене безліч ідей для фільмів – коротких і повних метрів, 
кліпів, реклами, сюжети в моїй голові виникають регулярно. Я з величез-
ною симпатією ставлюся до професії сценариста, режисера. Мені завжди 
подобалося займатися докторингом: брати сценарій, у якому щось не їде 
або є зайве колесо, розбирати його і збирати по-новому. Я досить ча-
сто це робила, працюючи на продакшні (креативним продюсером Sisters 
Production. – Ред.), часто знайомі продюсери показували мені сценарії або 
вже змонтовані фільми й питали, що б я там змінила… Тому момент при-
ходу до власного фільму був логічним. Я чудово розумію, як усе працює, і 
нарешті можу не лише вдосконалювати чиюсь «машину», а зробити  влас-
ну! І сподіваюсь, що вона непогано поїде.

«Її звали Марта» буде моїм першим повним метром, але я не вважаю 
себе дебютанткою: я надто багато років у кіно і на телебаченні, і окрім ак-
торства, вже засвоїла і суміжні професії з цього бізнесу. І готова робити 
щось цікаве, за що не буде соромно.  Не заради грошей, не клепати на кон-
веєрі, а заради появи гідного вітчизняного продукту. Сподіваюсь, я буду 
пишатися тим, що в нас вийде.

– Ще під час подачі на конкурс Держкіно було заявлено про міжнарод-
них партнерів з Польщі. Як вони з’явились?
 – Міжнародні партнери  з’явилися з боку продюсерів фільму – Артема Ко-
любаєва (Mainstream Pictures) та Олександра Омелянова (Joyfilms). Я обох 
давно знаю, ми в хороших стосунках, на багатьох проєктах перетиналися. 
Вони знали про «Її звали Марта» від початку: їм сподобалась ідея і ми ві-
дразу домовилися, що будемо працювати разом. І тому співпраця зі сце-
наристом проходила під загальним наглядом продюсерів, які були в курсі 
всього. Я дуже рада, що вони повірили в проєкт і  в мене. На сьогодні в нас 
абсолютна гармонія у прийнятті рішень, немає сильних суперечок через 
те, що відбувається в сценарії, або через якесь моє суб’єктивне бачення.

Це класно, оскільки я людина не лише результату, але й процесу, для 
мене дуже важливо, щоб процес усім приносив задоволення. Коли всі кай-
фують від того, що роблять, виходять достойні продукти. Я в це вірю.

Щодо міжнародних партнерів перемовини тривають, зараз у нас 5-й 
драфт сценарію, і відразу кілька продюсерів чекають на фінальний. Цілком 
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можливо, що наша історія, замість Італії, відбуватиметься в якійсь іншій 
країні. Принаймні такий потенціал є.

– Чи є у вас у планах нові режисерські проєкти?
–  Те, що сценарій «Її звали Марта» сподобався спочатку продюсерам, лю-
дям, які його читали, експертам на пітчингу Держкіно, а після перемоги 
мені ще й телефонували колеги  з кіноспільноти, щоб висловити підтрим-
ку,  – неймовірно надихає.  Тому відразу після перемоги на конкурсі в мене 
вже з’явилися три ідеї, які я зараз із захватом розповідаю продюсерам.

І якщо перший камінець піде під воду правильно, дасть потрібну кіль-
кість кілець по воді, то невдовзі будуть і нові проєкти. Запевняю: вони бу-
дуть несподіваними! Але про них трохи згодом.

– Тож, чи мрієте ви про «Золоту Дзиґу», і якщо так – то за акторство чи 
за режисуру?
– Звісно, мрію. По-перше, я обожнюю «Дзиґу». Мені приємно і вважаю за 
честь бути її ведучою. Упевнена, що ця премія необхідна українській кі-
носпільноті: творчі люди потребують уваги, поваги й визнання. І «Золота 
Дзиґа» із цим справляється на всі 100%. 

Для мене кожна нагорода була  б цінна: і за акторство, і за режисуру, 
і за головну пісню, яку я б хотіла виконати сама…  Я була б щасливою від 
такого визнання будь-якої моєї праці!

 – Ви брали участь у американському фільмі While We Sleep. Як у вашо-
му житті з’явився цей проєкт? 
– Це американський проєкт, який я замовила собі на минулий Новий рік. 
У новорічну ніч я була в Америці, дивилася на океан з 54 поверху і, перебу-
ваючи максимально близько до всесвіту (посміхається), сказала, що дуже 
хочу знятися в американському проєкті. І буквально за три  місяці мені 
зателефонувала кастинг-директорка і сказала, що зі мною хоче познайо-
митися продюсер і мене запрошують на проби.

Я готувалася до цих проб так, як не готувалася до жодних інших! 
Можливо, ще й тому, що там було багато англомовного тексту від аме-
риканських сценаристів (тобто ніхто не думав про те, щоб зробити його 
легшим для іноземної актриси). У мене хороша англійська, але щоб зні-
матися в кіно – навіть у ролі не американки, але дівчини, яка прожила у 
США багато років, – треба серйозно налаштуватися. Тож я зустрічалася 
з людьми з англійського клубу, у мене з’явився знайомий з Ірландії, який 
трошки підтягував мову і акцент (думаю, що зрештою він у мене став злег-
ка ірландським) (сміється). 

– Як відбувалися зйомки і чим відрізняється робочий процес за океа-
ном і в нас? Який найважливіший досвід здобули?
– Зйомки були прекрасними. Крім мене всі головні ролі грали американ-
ські актори, з Голлівуду, з Акторської гільдії, було дуже цікаво з ними по-
спілкуватися й дізнатися про величезну різницю в знімальних процесах. 

На захист українського акторства скажу, що в Америці з цим набага-

то важче. У актора страховка, соціальний захист, але  є жорстка ієрархія 
(ти не можеш ось так просто сьогодні зніматися в епізоді, а завтра раз – і 
головна роль) і дуже багато всіляких застережень з боку Гільдії. Вона ви-
ставляє стільки вимог до потенційних працедавців, що іноді їм легше від-
мовити, щоб не мати клопотів. 

У них на знімальному майданчику не буває:  «Давайте ще кілька годин 
попрацюємо», «Холодно, але я ще побігаю», «Закопуйте мене живцем, не 
чекатимемо дублера». Але мені це здається обмеженням можливостей міс-
цевих акторів. Так що вони нам десь навіть заздрять! (сміється)

До того ж у США просто неймовірна кількість акторів і на кожну роль 
претендують сотні кандидатів. І після спілкування з американськими ак-
торами я зраділа, що в нас цей процес набагато простіший.

А найважливіший досвід із цього проєкту – це, мабуть, співпраця з 
прекрасним Анжеєм Секулою (американський кінооператор, який зняв 
«Скажені пси» і «Кримінальне чтиво».  – Ред.): він робив таку картинку, що 
її хотілося з’їсти! Незважаючи на вік, він неймовірно працездатний, я ще 
такого не бачила! Навіть коли я вже валилася з ніг (а всі колеги знають, що 
я двожильна), він був невгамовний! (сміється)

– З While We Sleep ви вийшли на американський ринок. Чи плануєте 
просуватися там далі? 
– У мене немає географічних амбіцій, але є амбіції щодо проєктів. Я дуже 
хочу чогось нового, яскравого. Щоб сьогодні це було історичне кіно, зав-
тра мюзикл, післязавтра – екшен, містика тощо, і чекаю цього від кінема-
тографу. Я люблю свої ролі в серіалах, але ви розумієте, що повноцінної 
зміни картинки там не буде. Тому я охоче погоджуюся на цікаві або хоча 
б оригінальні пропозиції від іноземних продакшнів. Не можу сказати, що 
часто, але періодично вони звертаються, я проходжу кастинги, і тут рятує 
моя хороша англійська. 

Наступного року планується один проєкт, правда, не з американ-
ським, а з європейським режисером. Там невелика роль, але для мене це 
дуже важливий досвід. Я взагалі люблю акторську професію за те, що 
можу отримувати кайф на майданчику: якщо ти його не отримуєш, то, як 
на мене, не варто в цій професії взагалі лишатися. 

– Загалом, на які екранні втілення ще чекаєте? Які ролі та жанри серед 
найбільш бажаних?
– Дуже хочеться чогось цікавого. Я готова грати і негарних, і чудовиськ, і 
красунь, і королев, і монстрів, і маніяків. Мені б хотілося якусь дуже нео-
днозначну історію. І звісно, мрію  знятися в якомусь культовому проєкті, 
який надовго залишиться в серцях. Такому, як, наприклад, «Бійцівський 
клуб» або останній Mad Max з Шарліз Терон. Я готова на будь-які випро-
бування, аби це дійсно був крутий проєкт.

– Чого ви чекаєте від 2021-го? Що переважатиме для вас – кіно чи ТБ? 
– Однозначно кіно. Я ж зніматиму свій перший повний метр, і сподіва-
юсь, він надихне мене на нові проєкти. Якщо моя енергія, бажання та ідеї 
викличуть позитивну реакцію в колег і глядачів, то, повірте, я розквітну й 
почну бити фонтаном (сміється). 

Тож 2021-й я оголошую для себе кіношним роком. Але від ТБ не 
відходжу. Мені подобається брати участь у телепроєктах, вести шоу. На-
приклад, минулорічний «Х-фактор» став відкриттям – я не подавалася на 
кастинг, не проходила проби, але мене туди покликали.

– У розмовах з акторами все частіше лунає ідея про необхідність створен-
ня акторської гільдії, профспілки тощо. Як ви ставитеся до таких профе-
сійних об’єднань, чи готові брати в них участь або навіть очолити?
– Це питання ми періодично обговорюємо з Анною Мачух, головою Укра-
їнської кіноакадемії. 

Для того щоб в Україні створювався кінобізнес, а не просто існувала 
кіноспільнота, мають існувати: а) правила, б) регуляція, захист для акто-
рів. Щоб наші агенти не лише укладали угоди, а могли знаходити нові ролі, 
читати сценарії! До речі, я зараз дивлюся французький серіал «Десять від-
сотків». Він саме про акторських агентів. Це комедія, але там багато сер-
йозних моментів, які можна було б перейняти у французьких колег. 

Моє переконання – кінематограф буде розвиватись, коли з’являти-
муться правила гри. І вони мають полегшувати, а не ускладнювати життя 
акторів і всіх інших пов’язаних з кіно  професій. Тож я за акторську гільдію 
і, як мінімум, готова брати в ній активну участь. 

ДАША ТРЕГУБОВА 

Акторка, телеведуча, сценаристка, 
продюсерка і режисерка.  
Народилась в Києві.
На телебаченні з 1998 року.  
В кіно з 2006-го. Як ведуча 
співпрацювала з Новим 
каналом, «Інтером», «Першим 
національним» , СТБ.
Знялась в більше ніж 70 серіалах.
Працювала з великими 
(мережевими) рекламними 
агенціями на позиціях 
копірайтера, сценариста заходів  
і корпоративних фільмів.
Працювала креативним 
продюсером кінопідрозділу  
Sisters Production. 
Створила відеопроєкт 
#ДашаЧитає.
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ДiмаЯрошенко:
ПІСЛЯ КОЖНОЇ РОЛІ Є 
ПОТРЕБА В ОЧИЩЕННІ

«
»

АКТОР ТЕАТРУ «ДАХ» ДІМА ЯРОШЕНКО УВІРВАВСЯ В УКРАЇНСЬКИЙ КІНОПРОСТІР З РОЛЛЮ ВАСИЛЯ СТУСА. УТІМ, ВІН НЕ ХОТІВ БИ СТАТИ ЗАРУЧНИКОМ 
ОДНОГО КІНООБРАЗУ: ПРОПОЗИЦІЙ ЗІГРАТИ У ВЕЛИКОМУ КІНО СТАЄ ВСЕ БІЛЬШЕ, І ВОНИ НЕ ЛИШЕ З УКРАЇНИ. 
«НЕЗВАЖАЮЧИ НА КАРАНТИН, РОЗВИТОК ВСЕ ОДНО ВІДБУВАЄТЬСЯ, ВНУТРІШНЄ ЖИТТЯ НІКОЛИ НЕ СТОЇТЬ НА МІСЦІ», – ОПИСУЄ АКТОР ЦЕЙ РІК. 
СЕРЕД ПЕРЕВАГ ВИМУШЕНОГО ПЕРЕПОЧИНКУ ВІН НАЗИВАЄ МОЖЛИВІСТЬ НАВЕСТИ ЛАД ВСЕРЕДИНІ Й ЗОВНІ, ВІДШУКАТИ НОВІ ШЛЯХИ. А ЩЕ – 
ОВОЛОДІННЯ ВІДЕОМОНТАЖЕМ, ЯКЕ ДОПОМОЖЕ ВТІЛЕННЮ АВТОРСЬКОГО ПОЕТИЧНОГО ВІДЕОПРОЄКТУ. ПРО ПРИРОДУ КІНО Й ТЕАТРУ, РЕЖИСЕРСЬКІ 
ПЕРСПЕКТИВИ, ЩИРЕ СЛУЖІННЯ МИСТЕЦТВУ, ЦІННІСТЬ СВЯЩЕННИХ ТЕКСТІВ, ВПЛИВ РОЛЕЙ НА ДОЛЮ АКТОРА Й ВАГУ ХЕПІЕНДУ ДІМА ЯРОШЕНКО 
РОЗПОВІВ У ІНТЕРВ’Ю VGL CINEMA.

– Минулого року на екрани вийшов фільм «Заборонений». Як зміни-
лося ваше життя після  знакової ролі Василя Стуса? Чи стало більше 
пропозицій, впізнаваності, медійної уваги?
– Для мене це був великий стрес, але в позитивному сенсі. Коли випадає 
така цікава робота, усім своїм єством напружуєшся, щоб виконати її яко-
мога краще, адже по-іншому не можна. 

До того ж після такої ролі й сам трохи змінюєшся. Наприклад, після 
зйомок «Забороненого» я кинув палити:  довгий час мені це не вдавалося, 
а тут зміг… Впізнаваність, дійсно, зросла, навіть у досить неочікуваних 
місцях (посміхається). Хоча зараз соціальне дистанціювання прибрало 
можливість часто бувати на публіці та перевіряти це. 

З іншого боку, я не знаю, через роль Стуса чи завдяки рокам профе-
сійної праці я бачу все більше серйозних проєктів навколо. Через каран-
тин деякі пропозиції відтермінувалися, але, сподіваюсь, уже незабаром 
вони будуть реалізовані.

– Чи будете продовжувати звертатися до теми Василя Стуса у своїй 
творчості? Маю на увазі театральні проєкти, можливо, авторський мо-
носпектакль, або, зважаючи на пандемію, проєкт в інтернеті. Напри-
клад, щось на кшталт «Даша читає» від Даші Трегубової…
– Я спочатку міркував над моновиставою, але потім у театрі «ДАХ»  з’явив-
ся спектакль «Стус: Перехожий», де задіяні молоді актори, і я припинив 
думати в цьому напрямку. 

У світі є багато різних тем, до яких можна звертатись, і мені б не хоті-
лося асоціюватися лише з Василем Стусом. Можливо, я чимось схожий на 
нього зовні, але у  фільмі багато додав грим, зачіска… Тож я прагну й інші 
ролі отримувати.

До речі, команда фільму «Заборонений» збирається дозняти важливі 
сцени із життя Василя Стуса, додати ті, які не увійшли у фільм, і розшири-

ти кіноверсію до формату мінісеріалу. У планах таке є, але як життя відпо-
вість на них – побачимо. 

А щодо віршів, то я думаю над відеопроєктом, який поєднуватиме  
поезію і візуальні прояви. Зараз це те, що мене справді надихає. 

– Ще один фільм за вашої участі, який було презентовано на різних 
платформах цього року, – «Джулія Блу», знятий американською режи-
серкою українського походження Роксі Топорович. Чи є у вас акторські 
амбіції виходу за межі України? Чи з’являлися пропозиції грати поза 
Україною?
– Це цікаво, і я буду реагувати на такі пропозиції. Останні роки в мене 
була нагода часто їздити до Парижу з театральними проєктами. Я позна-
йомився з французьким агентом, він запрошував мене на кастинги й до-
тепер надсилає пропозиції вже дистанційних проб. Думаю, у майбутньому 
щось у нас таки складеться. Ну і ми тримаємо зв’язок із Роксі, вона хоче 
продовжувати співпрацю, залучати мене й до наступних проєктів, навіть 
спеціально під мене прописує в сценарії героїв. 

Щодо закордонних зйомок, звичайно, актуальне питання мови. Я 
намагаюся рухатись і розвиватись у цьому напрямку, вдосконалюючи 
англійську. Французьку теж вивчаю, може, не так швидко, як хотілося б, 
але на певному рівні вона в мене присутня. До того ж я її дуже багато на-
слухався, тож можу вивчити текст і грати.

– Герой «Джулія Блу» – ветеран АТО: усе частіше ми зустрічаємо їх на 
екранах як уособлення нашого сьогодення. Чи є у вас уявлення, який 
він «сучасний український герой»?
– У кожного періоду є власний герой, який найбільше віддзеркалює час. 
Але якщо дивитися  ширше, я приходжу до відчуття, що герой не один. 
Для України часу війни це, звичайно, герой АТО, ветеран, воїн. А от пе-Ф
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ріоду війни та пандемії – це ще й лікарі. Є також тонкий план культури і 
творчості, і тут теж багато своїх героїв.  Є вони й серед вчителів, бізнесме-
нів чи політиків. Кінематограф розвивається, фільмів стає більше, і когось 
одного виділити важко. Героїв багато, геройські вчинки можуть бути на 
будь-якому місці, і в цьому є сила і радість. Час від часу та чи інша фігура 
виходить на перший план, але герої все одно різні. 

– Я знаю, що, готуючись до ролі в «Джулія Блу», ви спілкувалися з реаль- 
ними ветеранами, вивчали особливості посттравматичного синдро-
му… Наскільки вам близький такий образ?
– В інших фільмах мені теж доводилося звертатися до воєнної теми, тож 
я її досліджував з різних сторін, багато спілкувався. Образ мені близький. 
Взагалі, війна – це не лише частина нашої реальності, це знання є всереди-
ні, воно  передається крізь покоління:  у нас присутні згадки і про козацькі 
часи, і про існування в роду воїнів.

– У програмі ОМКФ було відразу дві короткометражки за вашої участі. 
Чи є якась специфіка гри в короткометражному кіно? Адже там менше 
екранного часу на розкриття образу.
– Один з моїх театральних вчителів – Клім (Володимир Кліменко) – зазна-
чав, що за одну роль, якою б вона не була за часом, має відбутися 16 змін. 
Якщо актору випадає головна роль, він ці 16 змін має розтягнути в часі. 
Якщо коротенька – зробити ці 16 змін хоч за хвилину. І не так, що вийшов, 
помер і швиденько втік,  – за цим має бути цікаво спостерігати. І тому в 
коротких історіях я намагаюся побачити  і втілити всю історію життя, на-
скільки це можливо. Наповнити кілька хвилин 16 змінами.  

Короткометражне кіно не робиться швиденько, це ретельна робота.  
У ньому ще більше відповідальності, бо коротке кіно дуже сильно відби-
ває зміст. До того ж часто саме короткометражка дає розуміння, чи є в 
групи потенціал працювати далі вже над великим проєктом.

– Яке місце займає кіно для Дмитра Ярошенка як актора? Чи є для вас 
чіткий розподіл між ним та театром? Чула фразу, що  театр є необхід-
ним «тренажером» для актора, але справжню популярність приносить 
усе ж кіно. Розкажіть, чи знаєте ви рецепт гармонійного співвідношен-
ня кіно і театру в акторському житті?
 – Про «тренажер», мабуть, правильно. На кожну людину впливають об-
ставини  життя й розвитку, і в мене склалося так, що я більше часу грав у 
театрі, а потім кіно стало переважати. 

Театр не потребує так багато організаційної енергії, як кіно. Можна 
грати частіше, можна глибше досліджувати, експериментувати, робити 
більше творчих кроків за короткий час. 

Але є й інший бік. За 10 років роботи в театрі «ДАХ» вдалося зігра-
ти багато різних характерів і персонажів, звернутися до історій зі світо-
вої драматургії, і я прийшов до відчуття та усвідомлення, що те, що ти 
граєш, – впливає на твоє життя. Після ролей є потреба в очищенні. Так 
я прийшов до медитації та дослідження – ще більшого і глибшого – сві-
тової драматургії, а саме – священних текстів різних культур. І відкрив 
для себе тексти не лише в межах 100 чи 500 років, але й ті, які налічують 
2000, 5000  або взагалі поза часовими кордонами. Мені навіть вдалося 
зіграти в кількох виставах, що базуються на священних писаннях… І 
знаєте, там, як у кіно, завжди є хепіенд! І він переходить на життя ви-
конавця. А це вже про збереження тіла як інструменту, про відносини 
зі світом навколо.

 Якщо герой помирає, актор не повинен чинити так само, а протягом 
життя може відтворити більше оптимістичних історій.  Тобто для мене це 
пошук позитиву, способу виходу з драм і трагедій, що є навколо.

Скажімо так: я став підходити до театру більш усвідомлено. Профе-
сійного театру в моєму житті стало трохи менше, і це допомагає зберігати 
себе й частіше грати в кіно. А з боку кіно стало більше серйозних пропози-
цій, з якими хочеться мати справу.

- Яку професійну планку ви ставите для себе? Чи є якась роль, нагорода, 
межа визнання, до якої ви прагнете? 
– Звичайно,  важливо, як на твою роботу реагує світ, професійне коло, 
яким є твій професійний стан, які нагороди або ролі він веде за собою.  
Але на першому місці для мене все ж – щире служіння мистецтву і його 
проявам. А також служіння любові, дружбі, світлим,  добрим, позитивним 
енергіям і почуттям і тому, що з ними пов’язане.

Усе це не суперечить нагородам, адже вони є частиною професійного 
шляху, як і впізнаваність, перебування в центрі уваги. Але це не першочерго-
ве. Головне – чистота внутрішнього настрою. І саме над цим треба працювати.

– На останньому пітчингу Держкіно серед переможців проєкт «В зеніті» 
Ігоря Стеколенка, за сюжетом він нагадує стрічку «Від цього моменту й 
назавжди» з вами у головній ролі. Чи є це її розширеною версією і буде 
теж за вашої участі?
– Коли мені ще пропонували зніматися в тизері, Ігор Стеколенко та Ольга 
Рєка розповідали історію повного метра. Потім ми зняли короткометраж-
ку. Яка ситуація зараз – це питання до продюсерів і режисера, це не зовсім 
моя компетенція як актора. Але та розгорнута історія мені дійсно дуже 
сподобалась, і зіграти там було б цікаво. Але подивимось, як воно буде.

– Ми не бачимо вас у серіалах  та телепроєктах. Вас не задовольняють 
пропозиції, нецікавий матеріал чи це свідомий вибір уникати актив-
ності на ТБ?
– Мені надходили пропозиції участі в серіалах. Але від декількох великих 
проєктів довелося відмовитися через зайнятість – театральні подорожі до 
Франції або роботи в кіно. Водночас я внутрішньо в очікуванні історії, яка 
збігатиметься з моєю природою, можливостями й часовим графіком.

– Які корективи вніс карантин у робочий ритм? Від чого довелося від-
мовитися? Як взагалі переживаєте соціальне дистанціювання, з яким 
ми всі стикнулися?
– За цей час мені пощастило побачитись і побути з родичами, друзями, з 
тими, з ким довгий час не вдавалося зібратися разом. Ще – з’явився час біль-
ше бувати на природі. І ця чистота й душевна теплота дуже надихає. Якщо 
казати про сам карантин – деякі проєкти віднеслись на майбутнє, але розви-
ток все одно відбувається, і навіть йде новими неочікуваними шляхами. Це 
момент переосмислення, можливість зробити те, до чого не доходили руки 
довгий час, підтягнути «хвости», навести лад всередині й зовні, відшукати 
нові можливості та шляхи. Так що не все так погано, як може здаватися.

– Якісь нові знання чи навички здобули за карантинний час? Може, 
сценарій чи книгу написали… І чи є у вас взагалі сценарні або режи-
серські амбіції?
– Скориставшись перервою, я навчився монтувати відео й навіть трохи 
попрактикував. 

Щодо сценарної і режисерської теми теж є певні зрушення. Я не маю 
професійної освіти в цьому напрямку, але постійно щось пишу, щось зні-
маю на телефон, трошки монтую... А далі буде видно. Можливо, колись це 
набуде ясної, чіткої форми, і я зможу сказати: «Так, я готовий називатися 
режисером і відповідати цьому імені».

– Розкажіть про ваші очікування від 2021 року в професійній сфері. Ви 
вже розпланували рік?
– Попозиції є, і слава Богу. На зиму-весну 2021 Семен Мозговий планує 
зйомки фільму «Сад хризантем». Ми вже зняли короткий метр, а тепер 
мова йде про повний (фільм «Сад хризантем» серед переможців пітчингу 
Держкіно.– Ред.). 

Деякі професійні речі, заплановані на 2021-й,  я ще не можу озвучува-
ти, бо їх втілення залежатиме від змін у карантинних умовах.

 Але насправді з нами постійно щось відбувається, навіть попри ка-
рантин, внутрішнє життя ніколи не стоїть на місці. 

А оскільки ми розмовляємо напередодні свят, хочу передати всім по-
бажання натхнення, сил і здоров’я на весь 2021 рік.

ДМИТРО ЯРОШЕНКО 

Народився в місті Жовті Води. Навчався на курсі Леся Танюка 
в Національному університеті театру, кіно і телебачення імені 
Івана Карпенка-Карого, який закінчив за спеціальністю «актор 
театру і кіно». Більше ніж 10 років був задіяний як провідний 
актор у виставах центру сучасного мистецтва «Дах». Виступав у 
різних проєктах та співпрацював з французьким театром.
У кіно зіграв Василя Стуса у фільмі «Заборонений» та одну з 
головних ролей у «Джулія Блу». Грав у фільмах «Зелена кофта», 
«Брама» та «Наші Котики».
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«ХОЧУ, ЩОБ МОЇ ФІЛЬМИ 
БАЛАНСУВАЛИ МІЖ ФЕСТИВАЛЯМИ 

ТА ШИРОКОЮ АУДИТОРІЄЮ»

– Яким був для вас 2020 рік? Чи справдилися мрії та очікування?
– Рік був хороший.  Озираючись навколо, бачу купу поламаних шансів, 
але для мене він почався з великої перемоги «Земля блакитна, ніба апель-
син», а потім хвилею фільм понесло фестивалями. Гріх скаржитись, доля 
фільму щаслива: у нього понад 70 фестивалів, 19 відзнак.  І решту року 
я працюю над новим фільмом з робочою назвою «Я і Фелікс», завдяки 
13-му пітчингу Держкіно здобувши шанс створити свій перший повно-
метражний ігровий фільм.

Хоча цього року й не встигаю продихнути, але це щасливе існування в 
професії: я усвідомила, наскільки мені, як режисерці, важливо працювати. 
Коли починаються паузи в роботі, є загроза провалитися в зайві рефлексії, 
а так  – перебуваєш у постійному тонусі.

– Але якби не пандемія, що було б по-іншому? 
– Історія не знає умовного способу. Якби не карантин, я б мусила розрива-
тися (сміється): тоді б усі фестивалі були офлайн, мене б запрошували все 
нові й нові країни й довелось би від чогось відмовлятись. Було б більше по-
дорожей, але й більше виснаження. Важко все встигати, адже, окрім кіно, є 
ще сім’я, дитина... Водночас деякі можливості були перекриті: наприклад, 
на початку року були перемовини з потенційними американськими ди-
стриб ’юторами, але пандемія завадила їх завершити. Я розумію, що рік 
складався для всіх по-різному, але все ж згадую його із вдячністю, тому що 
він був найпліднішим у всій моїй режисерський кар’єрі.

– Які відгуки та реакції на «Земля блакитна, ніби апельсин» були для вас 
неочікуваними? 
– Мушу зізнатися, під час зйомок ми мало думали, як відбуватимуться зу-
стрічі з глядачами. 

Першим шоком було сприйняття американською аудиторією на «Сан-
денс», а потім – на фестивалі в Нью-Йорку. Чесно, не очікувала, що наша 
локальна історія вийде на такий рівень розуміння! Було багато сміху, сліз 
і розмов після показу. Згодом ми отримали багато рецензій від критиків, 
фідбек від глядачів, низку нагород. 

Негативні  відгуки, звісно, теж були. Наприклад, мене несподівано на-
здоганяли претензії, що у фільмі недостатньо освітлено політичний кон-
текст, не акцентовано дуже виразно, що триває війна. Але я хотіла обійти-
ся більш тонкими рішеннями. Тим паче, фільм насправді не про війну, він 
переважно говорить про зовсім інші речі. 

Час від часу постає мовне питання, і доводиться шукати відповіді. Я 
особисто за найширше використання української мови, але це  докумен-
тальний фільм, ми йшли від наших героїв. 

Зрештою, я думаю, що кожний автор після виходу фільму отримує 
широку палітру відгуків, і я не виняток. 

– Український кінопрокат у такий складний час, особливо для докумен-
талістики, – проблемне питання. Чи задоволені ви результатом?
– Я переконана, якби ми вийшли в інший момент, прокат пройшов би 
яскравіше. Шанси зібрати більше глядачів були, але наш вихід збігався з 
карантином вихідного дня. Утім, я усвідомлюю й те, що прем’єра фільму 

відбулася на DocuDays, стрічка була доступна онлайн і за один день її по-
дивилося 4 тис. глядачів – таким чином, наша потенційна аудиторія вже 
була задіяна. А хтось із них ще й пішов дивитися на  великому екрані… 

Ми розмірковували, чи переносити ще далі дату виходу в кіно, але хто 
знає, що з нами буде взимку чи навесні... І зрештою, рік цього фільму 2020-й,  
і таким чином цикл був логічно завершений.

– Ми побачимо фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» на телебаченні? 
Є якісь домовленості?
– Я ще не готова напевно говорити про ці майбутні плани. Щось точно 
буде. Хоча в Україні телебачення не дуже охоче дружить з документаліста-
ми. Знаю, що в інших країнах  більш розумно побудовані ці зв’язки. У нас 
ТБ рідко виявляє зацікавлення, і документальне кіно залишається жити у  
вузькій бульбашці. Ті проєкти, які нам відомі й здаються хітами, широка 
аудиторія не бачить.

Зараз на арену виходять VOD-платформи: такі нові форми існування 
фільму та діалогу між глядачем і автором багато чого змінять. Може, у цьо-
му й позитив нашого часу, карантин пришвидшив ці зрушення. Але, як на 
мене, великий екран усе ж дає інший рівень сприйняття.

Сподіваюсь, що, незважаючи на всі складнощі, кінотеатри виживуть і 
великий екран залишиться. 

– Чи маєте підказку, як залучити більше глядачів на українські фільми, 
і на документалістику зокрема?
– Важко сказати. Усе одно є відчуття, що ми варимось у своєму маленько-
му світі, а виходиш за межі – і бачиш аудиторію, яка гадки не має про іс-
нування різних авторських фільмів, таких фестивалів, як «Санденс» тощо. 

Але все одно вода камінь точить. Особливо, коли у фільму є  інформа-
ційна підтримка. Кожного дня ми пірнаємо у купу інформприводів і треба 
вміти переключити увагу на себе. 

– Як вважаєте, які складові успіху вашого фільму на міжнародній арені? 
Чому на нього звернули увагу і що саме зіграло на «струнах» західного 
критика?
– Мені важко об’єктивно на це подивитися. Нам зіграло на руку те, що він 
трохи виділявся з низки фільмів на військову тематику. «Земля блакитна, 
ніби апельсин», може, і про війну, але розглядає її з новою оптикою – роз-
повідає про людей, а не про військові дії, і про те, як ці люди люблять та 
знімають кіно про себе самих у часи війни. 

 У центрі – людська історія, про базові речі – сім’ю, дружбу, мисте-
цтво, любов. Ці теми завжди мають відгук у людей з різних світів. Це щось 
універсальне. Історія ніби дуже локальна, але зрозуміла всім.

 – Точно як на сценарному майстер-класі: працюй локально, мисли уні-
версально.
– Так! (сміється) Якщо ти влучаєш, то спрацьовує сукупність різних фак-
торів, яка робить одні фільми успішнішими, ніж інші. І зірки мають склас-
тися, і історія чіпляти, і те, як ця історія знята (до речі, нам дуже пощасти-
ло з оператором), і правильна робота продюсерів... Усе має значення.

ПРИЗ ЗА НАЙКРАЩУ РЕЖИСУРУ В КАТЕГОРІЇ СВІТОВОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО НА ФЕСТИВАЛІ НЕЗАЛЕЖНОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО SUNDANCE НА 
ПОЧАТКУ РОКУ, НАЙВИЩИЙ БАЛ НА КОНКУРСІ КІНОПРОЄКТІВ ДЕРЖКІНО НАВЕСНІ ТА ЗАВЕРШЕННЯ ФІЛЬМУВАННЯ «Я І ФЕЛІКС» У ГРУДНІ – ТАКИМ БУВ 
РІК ДЛЯ РЕЖИСЕРКИ ТА СЦЕНАРИСТКИ ІРИНИ ЦІЛИК. 
ПРО НАСИЧЕНИЙ 2020-Й, СПРИЙНЯТТЯ «ЗЕМЛЯ БЛАКИТНА, НІБИ АПЕЛЬСИН» ЗАКОРДОННИМ ГЛЯДАЧЕМ, ПОВНОМЕТРАЖНИЙ ІГРОВИЙ ДЕБЮТ, 
ШКІДЛИВІСТЬ ПАУЗ У РОБОТІ, ЯК ПОЕТ ІЗДРИК СТАВ АКТОРОМ ТА ЯКЕ КІНО ХОЧЕТЬСЯ ДИВИТИСЬ І ФІЛЬМУВАТИ – ВОНА РОЗПОВІЛА VGL CINEMA.
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ІРИНА ЦІЛИК   

Народилася в Києві. 2004 року закінчила Київський 
національний університет театру, кіно і телебачення  
ім. Карпенка-Карого з відзнакою. 
Авторка кількох збірок поезії, прози та дитячих видань. 
Режисерка короткометражних фільмів «Вдосвіта», 
«Помин» («Приз екуменічного журі» на МКФ 
«Молодість»), «Дім» (Нагорода від FIPRESCI на 
Одеському міжнародному кінофестивалі).
У 2020-му отримала найвищу нагороду за найкращу 
режисеру на Sundance Film Festival за документальний 
фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

– «Я і Фелікс» посів перше місце на 13-му пітчингу в категорії ігрових 
дебютів. Розкажіть, на якому він етапі, про локації, каст та інші подро-
биці зйомок.
– Ми щойно завершили зйомки й готові переходити до продакшну. Пе-
ремога на пітчингу відбулась у травні, можливо, я б хотіла довше готува-
тися до зйомок і розкачуватися, але було правильне рішення продюсерів 
– Володимира Яценка і Анни Соболевської – швидко заскакувати в потяг 
і вже їхати.

Знімали переважно в Києві, трошки в Житомирі. По дрібочці обира-
ли натуру, схожу на 90-ті.

За сюжетом – у нас безіменне українське місто. У книжці, за якою зні-
мається фільм, дія відбувається в Черкасах. Я б залюбки там знімала, але 
експедиції – це складно для бюджету дебютного кіно. 

Я вважаю, що один з основних плюсів ще ненародженого фільму – ак-
торський склад. Уперше я працювала з кастинг-директоркою Танею Сімон: 
її робота дуже мені імпонує, у нас збігалися смаки, погляди. Але ми ще не 
оголошуємо імена всіх виконавців, зробимо це трошки згодом.

– Втім поет Юрій Іздрик у тизері вже заявлений.
– Так, щодо Іздрика ні на мить не пошкодувала про цей вибір. Досвід дуже 
цікавий, і навіть приблизно не очікувала на такий результат. Я більше діз-
налась про нього, відкривала його заново як творчу людину. Це дуже важ-
ка праця – витягнути роль у фільмі! Погоджуючись зніматися, люди іноді 
не уявляють, на що будуть схожі їхні знімальні графіки. А він був дуже 
дисциплінованим. Тож тепер люблю Іздрика ще більше.

Особливо мені подобаються епізоди, де він залишається самим со-
бою. У стосунках з головним героєм, юним хлопцем Тимофієм, у них вини-
кають цікаві розмови: у сценарії репліки прописані пунктирно, і я давала 
свободу Іздрику говорити так, як йому лягало на душу. В імпровізаціях він 
як риба у воді. І ми виходили на цікаві рішення, які народжувалися саме 
на майданчику.

– Якраз хотіла запитати про те, які документальні прийоми ви перенес-
ли в ігрове кіно?
– Імпровізації були не лише з Іздриком, а і з найменшим героєм, яко-
го грав мій син. Я зрозуміла, що він органічно поводиться в кадрі, коли 
імпровізує, а не говорить прописаними репліками. Він зрозумів прави-
ла гри, коли є заплановані обставини, а далі я його відпускала у вільне 
плавання – це були найживіші моменти. Перебуваючи на майданчику з 
дітьми, мені знадобилися навички документального кіно, які дійсно мо-
жуть бути корисними при зйомках ігрового. Не все можна передбачити, 
запланувати, є живі моменти, і саме вони створюють магію кіно. Але для 
цього потрібно добре все організувати, щоб імпровізація не перетвори-
лася на хаос.

– Ваш повнометражний ігровий дебют відбувся відразу після докумен-
тального. Легко чи складно було наважитися на наступний крок?
– Раніше в мене було кілька ігрових короткометражок, і я чимало чула 
від інших людей, що варто спробувати себе й у повному метрі. Насправ-
ді, тепер я усвідомлюю, що тоді була не готова, і тільки досвід «Земля 
блакитна, ніби апельсин» дав мені впевненість у собі як у режисері. Маю-
чи позаду «Землю…», наважитися вже не було так страшно, і я рада, що  
швидко «застрибнула» з одного проєкту в інший. Якби між ними було 

більше часу – рефлексувала б і сумнівалась. Хочеться, щоб і в мене, і в 
моїх колег була можливість постійно знімати й без довгих пауз перехо-
дити з проєкту на проєкт.  

Страх великих проєктів відомий багатьом моїм ровесникам. Знаю лю-
дей, які так і не наважилися спробувати: коли ми закінчували інститути, 
нічого не відбувалося, не було практики, бракувало вчителів, а після довгої 
паузи починати з нуля важко. Хотілося б, щоб не було простоїв і ми вчи-
лися в процесі роботи.

– «Я і Фелікс» – фільм фестивальної долі чи ви все ж бачите в ньому 
глядацький потенціал?
– Згідно з промостратегією, прем’єра відбудеться на одному з фестивалів. 
Я хочу, щоб мої фільми балансували між фестивальним життям і широ-
кою аудиторією. 

Часто ловлю себе на тому, що не хочу і, мабуть, не вмію знімати ав-
торські стрічки для вузького кола професіоналів, а мрію робити глядацьке 
кіно, за яке не буде соромно.

 Який фільм ми зняли зараз – ще не знаю (посміхається). Але мені 
чомусь здається, що «Я і Фелікс» має добре піти в кінотеатрах. Є таке пе-
редчуття.

– На останніх пітчингах відразу декілька проєктів присвячені 90-м ро-
кам. Схоже, цей час стає модним для кінематографістів.
– Не було мети зняти фільм про 90-ті. Він базується на романі,  90-ті – 
лише тло для історії.  А те, що відразу декілька проєктів присвячені цьому 
часу й багато режисерів за нього взялися – це  цікавий збіг. Я впевнена, що 
фільми будуть різні, але зі спільними рисами.

Хвиля проєктів, де фігурують 90-ті, мені здається невипадковою. Ми 
повиростали й почали згадувати. Ті часи були різними. У нас у фільмі буде 
багато світлого, але впереміш з драматизмом.

– Якого українського кіно вам не вистачає як глядачеві?
– Не вистачає міцних, стильних драм про стосунки людей, про моє поко-
ління. Хотілося б якісну love story, більше фільмів про сучасників, моїх ро-
весників, про мене, про проблеми, які я спостерігаю навколо себе. Вважаю, 
що є прогалина в тематиці сучасного часу. Це те, що мені самій хочеться і 
знімати, і дивитися…

Ще ловлю себе на думці, що хочу фільмів, які дадуть мені шанс про-
дихнути, повірити, що все не так страшно, що є на що спертися. Я стоми-
лася від травмуючих історій. Я кажу не про суцільну легкість і «ваніль» 
– просто хочеться розумних фільмів і про світлі речі також. 

– Цього року у вашому житті багато кіно. Чи є час на поезію?
– Справа не в часі, а в енергетичних ресурсах. Зараз кіно вийшло на пе-
редній план, і все, що стосується літератури, примовкло. Щоб все роби-
ти на хорошому якісному рівні, краще зосередитися на чомусь одному.  
І зараз це кіно.

– Які у вас плани на 2021-й?
– Трошки відпочити і побути із сім’єю, адже цей 2020-й був дуже насиченим. 
Хоча… У мене вже є ідея ігрового фільму, тож писатиму сценарій. Хочу про-
довжувати знімати й документальне кіно: чіткої ідеї ще не маю, але я швидко 
реагую на спонтанні імпульси, тож вірю, що незабаром вона з’явиться.
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тому ставиться на поле відповідно до своєї масті. Звичайно, за свою 
35-річну кар’єру Реджині довелося брати участь у створенні найрізно-
манітніших проєктів, як у головних ролях, так і в ролях другого плану, 
розповідаючи при цьому не тільки історії темношкірих героїв. Досить 
згадати такі фільми, як «Блондинка в законі 2» або «Історія Попелюш-
ки», у яких по-новому проявився її комедійний талант. Але яскрава 
та незабутня Реджина завжди прагнула скористатися наявними мож-
ливостями, щоб знову й знову розповісти світу про потреби та споді-
вання чорношкірого населення, яке, крім інших життєвих негараздів, 
постійно стикається з проблемами, викликаними расизмом. Досить 
згадати її участь у створенні телесеріалу «Американський злочин», кі-
нофільму «Сім секунд» і мультиплікаційного серіалу «Гетто», у якому 
вона озвучувала відразу двох персонажів. Справжнім подарунком для 
Реджини стало запрошення в 2018 році Баррі Дженкінса для участі в 
екранізації роману «Якби Біл-стріт могла заговорити», написаного ві-
домим американським борцем за права людини Джеймсом Болдвіном. 
Вона виконала у фільмі роль жінки, чия юна донька вагітна від хлопця, 
якого помилково звинуватили в зґвалтуванні незнайомки. Незважаю-
чи на всю драматичність сюжету, цей фільм насамперед про кохання. 
Коли дівчина приходить з визнанням до своєї матері, то героїня Реджи-
ни заспокоює її словами: «Пам’ятай, що тебе сюди привело кохання. І 
якщо ти йому довірялася досі, то без паніки! Довірся йому до кінця». 
За створення образу матері Реджину Кінг було нагороджено такими 
престижними нагородами, як «Золотий Глобус» і «Оскар».

Загальне визнання дозволило актрисі здійснити свою давню мрію: 
минулоріч вона зняла як режисер фільм «Одна ніч у Маямі». І хоча до 
цього їй уже доводилося бути режисером декількох епізодів  на зйом-
ках таких телесеріалів, як «Бути Мері Джейн» і «Скандал», можливість 
стати творцем повнометражного фільму  – надзвичайно важлива по-
дія для Реджини. В однойменній п’єсі Кемпа Поуерса, за якою вона і 
зняла фільм, з’єдналися відразу чотири історичні особистості, близькі 
її серцю. Сюжет стрічки розвивається під час зустрічі борця за права 

чорношкірих Малькольма Ікс, боксера Мухаммеда Алі, легендарного 
гравця американського футболу Джима Брауна й соул-музиканта Сема 
Кука, яка цілком могла б статися в лютому 1964 року в Маямі. Саме 
тоді відбувся поєдинок з боксу, у якому Мухаммед Алі здобув перемо-
гу над іншим чорношкірим боксером Сонні Лістоном. Усіх їх зіграли 
молоді актори-початківці. За словами Реджини, на створення цього 
фільму її надихнула можливість зробити цих чотирьох легендарних 
особисто стей представниками всіх чорношкірих людей. Не тільки тих, 
з ким особисто знайомі творці фільму, а і їхніх друзів, членів сімей.  
Їй було важливо показати це насамперед самим чорношкірим, щоб 
вони побачили себе з боку, як вони говорять і що відчувають. Фільм 
«Одна ніч у Маямі» був показаний на Венеціанському кінофестивалі 
у вересні цього року. І хоча він увійшов до позаконкурсної програми, 
це перший фільм, знятий афроамериканським режисером, який було 
представлено на найстарішому міжнародному кінофестивалі. У це 
важко повірити, але це дійсно так.

Наша ж аудієнція з Реджиною відбулася ще до того, як світ натиснув на 
«паузу», і до фестивалю у Венеції. У кінці серпня минулого року гля-
дачі тільки починали з непідробним подивом стежити за пригодами її 
героїні Анджели в телесеріалі «Вартові». І хоча дія цього супергерой-
ського телесеріалу розгортається в альтернативній реальності, вона 
тісно пов’язана з історичною різаниною в Талсі, що сталася в 1921 році.  
Анджела, як і інші герої, змушена приховувати своє обличчя під 
маскою. Коли ми зібралися в лос-анджелеському готелі London, ще ні-
хто не знав, що за рік майже такі самі маски стануть для всіх невід’єм-
ним повсякденним атрибутом. І тим цікавіше згадувати, як актриса 
розповідала нам про те, як вона відчувала себе в ролі супергероїні. Кра-
сива, яскрава, Реджина миттєво привертає до себе увагу. Навіть у тих, 
хто не знайомий з її екранними роботами, часто виникає відчуття, що 
вони вже її десь бачили. Можливо, це пов’язано з тим, що в її зовнішно-
сті є певна схожість з Мішель Обамою. Недарма актрисі не раз говорили, 
що вона точно ще зіграє її роль у майбутньому.

Стати королевою їй було накреслено з народження. Хоча її батько й був 
простим електриком, але, безперечно, мав, якщо не здатність передба-
чати майбутнє, то почуття гумору напевно. Лише королівського пріз-
вища йому здалося недостатньо для первістки, і він вирішив посилити 
його ім’ям Реджина, що латиною означає «Королева». Утім, коли через  
чотири роки в Реджини народилася сестра, її теж нарекли «Короле-
вою», але вже по-іспанськи – Рейна. Подорослішавши, сестри продов-
жили батьківське починання, зареєструвавши свою продюсерську ком-
панію під назвою Royal Ties («Королівські зв’язки»), не забувши при 
цьому в логотипі й про корону. 

Як відомо, у шахах королева – найсильніша фігура, яка може перемі-
щатися на будь-яку кількість полів у будь-якому напрямку по прямій. 
Перш ніж набути такої свободи, Реджині довелося пройти чималий 
шлях на шахівниці. Акторську кар’єру вона розпочала в підлітково-

му віці, отримавши роль дочки головної героїні в комедійному серіалі 
«227». З одного боку, дівчині пощастило, що завдяки інтересу глядачів 
серіал про історії мешканців будинку під номером 227 проіснував цілих 
5 сезонів. Але саме через це образ зухвалого підлітка прикріпився до 
юної актриси настільки міцно, що, незважаючи на багатий досвід, їй 
далеко не відразу вдалося переконати продюсерів у тому, що її актор-
ське амплуа не обмежується лише ситкомом. Зйомки в драматичному 
фільмі «Хлопці Південного централу» разом з такими акторами, як 
К’юба Гудінг мол., Лоренс Фішберн і Анжела Бассет стали для молодої 
дівчини тим самим кінодебютом, після якого почалося її сходження до 
всесвітнього визнання. Справжнім проривом при цьому була її участь 
у 1996 році у фільмі «Джеррі Магуайер», де вона настільки переконливо 
зіграла героїню, яка підтримує чоловіка, що на довгі роки стала взірцем 
екранної дружини.

У реальному ж житті роль дружини для Реджини Кінг була  не настіль-
ки успішною. Їх шлюб з актором Іеном Олександром розпався після  
10 років спільного життя. Тривалий час після цього колишнє подруж-
жя було не здатне навіть на звичайну розмову, не кажучи вже про нор-
мальні відносини між двома людьми, у яких підростає спільна дитина. 
Допоміг їм налагодити стосунки, як не дивно, саме їхній син, який був 
названий на честь свого батька. Пізніше Реджина зізналася в одному 
з інтерв’ю: «Мої батьки розлучилися, коли мені було 8 років, тому я 
добре знаю, як відчував себе наш син. Нічого хорошого, якщо чесно». 
Що й казати, час біжить, і Іен Олександр молодший 19 січня вже від-
значить 25-річчя. Таким чином, січень у королівському будинку обіцяє 
бути насиченим на ювілейні святкування. Ось тільки відбудуться вони, 
найімовірніше, без численних гостей. Це ще раз доводить, що королям 
і королевам далеко не все під силу. Хоча вплив на своє оточення вони 
все ж мають великий.

Продовжуючи аналогію з шаховою грою, не можна не згадати просте 
правило розставляння фігур на дошці: королева любить свій колір і 

КОРОЛЕВА ЛЮБИТЬ 
СВІЙ КОЛІР

15 CІЧНЯ ВІДОМА АМЕРИКАНСЬКА АКТРИСА, РЕЖИСЕРКА ТА ПРОДЮСЕРКА 
ВІДСВЯТКУЄ 50-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ. 
БУДУЧИ ВОЛОДАРКОЮ ДОРОГОЦІННИХ СТАТУЕТОК, СЕРЕД ЯКИХ І 
«ЗОЛОТИЙ ГЛОБУС», І ЗОЛОТИЙ ЛИЦАР ПО ІМЕНІ «ОСКАР», ВОНА 
ДІЙСНО ПО ПРАВУ НОСИТЬ КОРОЛІВСЬКИЙ СТАТУС У ГОЛЛІВУДІ. 
РЕДЖИНА, ЯК СПРАВЖНЯ КОРОЛЕВА, НЕ ТІЛЬКИ ЛЮБИТЬ СВІЙ КОЛІР 
(НЕПИСАНЕ ПРАВИЛО В ШАХАХ), АЛЕ Й СЛУЖИТЬ ЙОМУ НА ПОВНУ СИЛУ 
СВОГО ТАЛАНТУ Й НЕВИЧЕРПНОЇ ЕНЕРГІЇ. ЦЕ ДОВІВ ФІЛЬМ, ЯКИЙ ВОНА 
ЗНЯЛА ЦЬОГО РОКУ ЯК РЕЖИСЕРКА. «ОДНА НІЧ У МАЯМІ» СТАВ, ЗА 
ЇЇ Ж СЛОВАМИ, «ЛЮБОВНИМ ПОСЛАННЯМ ЧОРНОШКІРИМ ЛЮДЯМ». 
А ЙОГО ПРЕМ’ЄРА ВІДБУЛАСЯ НА ВЕНЕЦІАНСЬКОМУ КІНОФЕСТИВАЛІ. 
НЕЙМОВІРНО, АЛЕ ЦЕ БУВ ПЕРШИЙ ФІЛЬМ, ПОКАЗАНИЙ ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ 
НАЙСТАРІШОГО У СВІТІ МІЖНАРОДНОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ, РЕЖИСЕРОМ 
ЯКОГО Є ПРЕДСТАВНИЦЯ АФРОАМЕРИКАНЦІВ.
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– Як ви опинилися у «Вартових»? Ви мріяли коли-небудь зіграти су-
пергероїню чи ця пропозиція стала для вас швидше несподіванкою?
– І те, й інше. З одного боку, ця пропозиція застала мене зненацька, а з 
іншого –  у мене вже давно визрівали думки з цього приводу, і я про них 
навіть відкрито заявляла. Пам’ятаю, як кілька років тому, відразу після 
закінчення зйомок телесеріалу «Американський злочин», ми з його твор-
цем Джоном Рідлі й актрисою Фрідою Пінто, яка знімалася в мінісеріалі 
«Партизанська війна», брали участь в інтерв’ю, організованому журна-
лом Variety. Тоді я була одягнена в чорний лаковий комбінезон і дійсно 
була схожа в ньому на супергероїню. Я навіть розмістила в соцмережі 
свою фотографію й підписала її: «Marvel, DC, чекаю на ваші пропозиції!» 
(Сміється) Тоді я ще не могла навіть уявити, що вже через пару років  
отримаю запрошення від DC Comic.

– Чим вас найбільше зацікавила ваша героїня Анджела?
– Мені неймовірно пощастило. Незважаючи на те що серіал базується на 
серії коміксів, що побачили світ ще в 1987 році, моя героїня була приду-
мана Деймоном Лінделофом спеціально для цього серіалу. Будучи пер-
шою й поки єдиною виконавицею цієї ролі, мені не потрібно було про-
довжувати певну супергеройську лінію, я могла бути вільною у своєму 
артистичному виборі. Описуючи свою героїню, перше, що мені спадає 
на думку, це визначення дуалізму. Звичайно, вона носить маску, але на-
справді масок у неї набагато більше. І це здорово вписується в концепцію 
опису людської природи. Адже всі ми тією чи іншою мірою носимо різні 
маски залежно від обставин. Коли глядачі вперше знайомляться з Ан-
желою, вони навіть гадки не мають, що вона постає перед ними в одній 
з них. І мені, як актрисі, дуже цікаво поступово, одну за одною знімати 
маски, що допомагають моїй героїні захистити саму себе, своїх рідних і 
друзів. На мій погляд, це прекрасна метафора, яку я можу застосувати і 
до самої себе. Іноді це добре, а іноді – погано.

– Крім захисної маски, Анджела, як і належить супергероїні, готова 
кинутися в бій і в разі потреби дати гідну відсіч. Напевно, не обійш-
лося без спеціальної фізичної підготовки?
– Мені хотілося б сказати, що я завжди готова до таких зйомок! (Смі-
ється) І дійсно, я в досить хорошій фізичній формі. Я щодня займаюся 
фізичними вправами, ходжу в походи. Правда, моєму собаці нещодавно 
виповнилося 14 років, а для такої великої породи це досить солідний вік. 

Тому тепер наші прогулянки з ним уже зовсім не ті, що були раніше. Але 
мій головний козир – це взаємодія з дублеркою і координаторкою бій-
цівських сцен. Мені пощастило, Садіква дуже схожа на мене у фізично-
му плані, а її підготовка набагато краща за мою. Завдяки відпрацьованій 
хореографії, наша техніка «дзеркального відбиття» спрацьовує чудово. 
Насправді, мені набагато важче справлятися з емоційною складовою бо-
йових сцен, ніж із фізичною. Часом це настільки тяжко, що не обходить-
ся без подальшої емоційної розрядки.

– Чи не могли б ви пригадати про роботу у фільмі «Якби Біл-стріт могла 
заговорити», яка кардинально відрізнялася від роботи у «Вартових»?
– Будучи шанувальником творчості Джеймса Болдвіна, я була неймовір-
но схвильована можливістю взяти участь в екранізації його роману. До 
того ж для Баррі Дженкінса цей фільм був мрією його життя. Адже він 
зняв «Місячне сяйво» тільки для того, щоб йому довірили зйомки «Якби 
Біл-стріт могла заговорити». Але навіть після того як «Місячне сяйво» 
був нагороджений «Оскаром», я не відразу дала згоду на зйомки. Мені, 
як акторці, надзвичайно важливо взаєморозуміння з режисером. І тому 
я хотіла якомога більше дізнатися про цю молоду талановиту людину. Я 
захотіла побачити його більш ранню стрічку «Ліки від меланхолії». Ціка-
во, що поки мої помічники шукали копію для перегляду, я сама випадко-
во натрапила в телевізійній програмі на фільм, у якому мене зачарували 
чорно-білі кадри з обличчями на весь екран. Я й гадки не мала, що див-
люся той самий фільм Баррі Дженкінса, який я шукала. Це була просто 
містика якась. Розумієте, я з тих, хто вірить, що не артист обирає роль, а 
роль обирає артиста.

– Ця роль принесла вам такі престижні нагороди, як «Золотий Глобус» 
і «Оскар». Цікаво, де ви їх зберігаєте?
– Вони зберігаються в моєму кабінеті. У ньому дві протилежні стіни об-
лаштовані полицями. На одній це полиці з книгами, а на інший – мої 
світлини й нагороди. А робочий стіл стоїть посередині між ними таким 
чином, що трофеї розташовуються за моєю спиною, а книги – попереду 
мене. Саме книги нагадують мені про те, скільки всього ще попереду по-
трібно пройти.

Спеціально для VGL cinema Лєна Бассе, Лос-Анджелес, 2020

CI
NE

M
A 

 У
КР

АЇ
НА

  №
30

-3
1.

20
20

   
 

44

І Н Т Е Р В ' Ю



БОКС-ОФІС УКРАЇНИ:
ПІДСУМКИ ТРЬОХ КВАРТАЛІВ 2020 РОКУ

Якщо перший кінопрокатний квартал 2020 року в Україні проти попе-
редніх років був антирекордним, а другого не було взагалі, то в третьому 
окреслився бодай якийсь рух.

Із січня по вересень у прокат вийшли 170 стрічок, якщо не рахува-
ти 12 добірок і фестивалів, але дані надано лише за 125 фільмами. При 
цьому частина з них була ре-релізами, тобто виходили у прокат повтор-
но – як з офіційним промо й рекламою, так і негласно (наприклад, «Ко-
роль Лев» і «Аквамен»). Зокрема, за поточний рік у прокат двічі вийшов 
проєкт «Уперед»: 5 березня, до карантину, зібравши понад 19 млн грн, а 
потім 9 липня, поповнивши скарбничку ще на 1,17 млн грн. Прокат сім-
надцяти стрічок тривав від 2019 року, і з них три увійшли до двадцятки 

Проти першого кварталу року до списку додалася одна стрічка, 
кількість квитків на яку перевищила позначку 200 тис. Але кількість 
фільмів зі зборами понад $1 млн не змінилась. Зокрема, через валют-
ний курс, про що ми вже згадували. Адже тоді в релізу «Поклик пра-
щурів» був би шанс.

найкасовіших за підзвітний період, сумарно заробивши 71,5 млн грн, або 
майже $2,83 млн.

Загалом виручка за три квартали становить $32,62 млн, або 823,7 млн грн. 
Кінотеатри продали 8,38 млн квитків, притому середня вартість одного сяг-
нула позначки 98,24 грн. Проте різниця між зборами у гривні й доларах лише 
збільшилась, до чого призвело зміцнення національної валюти наприкінці 
2019-го – початку 2020-го, а потім її просідання. Якщо в січні курс становив 
23,68 грн за один «зелений», то за перший квартал для розрахунків ми послу-
говувалися середнім курсом долара 24,71 грн, а за три (читай два) квартали 
– уже приблизно 25,25 грн. Через це проти 2019 року середня ціна квитка в 
доларах, навпаки, впала, а не збільшилась, як у разі з гривневим показником.

Лідер прокату – і надалі американська комедія «Джентльмени», і 
вкрай малоймовірно, що до кінця року навіть такий очікуваний «Тенет» 
зможе її обійти. Із топа вибули три проєкти національного виробництва, 
втім, один  – комедія «Скажене весілля 2» копродукції FILM.UA та «Про-
тотип продакшн» – так і лишився в першій десятці.

Показник
Звітний період

Різниця
03.01.2019 - 29.09.2019 02.01.2020 – 27.09.2020

Кількість релізів* 251 170* -81

Кількість релізів,  
за якими надано дані 175 125 -50

Бокс-офіс, $ млн 79,48 32,62 -46,86

Бокс-офіс, млн грн 2052,27 823,7 -1228,57

Загальна відвідуваність за період, 
млн 21,94 8,38 -13,56

Кількість фільмів, касові збори яких 
перевищили $1 млн 22 8 -14

Кількість фільмів, на які продано 
понад 200 тис. квитків 30 12 -18

Середня ціна квитка, $ 3,94 3,89** -0,05

Середня ціна квитка, грн 94,63 98,24 +3,61

Лідер за кількістю проданих квитків
Месники: Завершення  

(Avengers: Endgame)
1,408 млн

Джентльмени  
(The Gentlemen)

714 745
–

Лідер за касовими зборами за період, 
$ млн

Месники: Завершення 
(Avengers: Endgame)

5,82

Джентльмени  
(The Gentlemen)

3,07**
–

№ пор. Фільм Прокатник Дата Каса прем’єрного 
вікенду, $ Загальна каса*, $

1 Джентльмени / The Gentlemen Вольга Україна 30.01.2020 570 571 3 071 326

2 Дулітл / Dolittle B&H 09.01.2020 1 153 792 2 598 941

3 Погані хлопці назавжди / Bad Boys for 
Life B&H 23.01.2020 1 047 247 2 269 225

4 Їжак Сонік /Sonic the Hedgehog B&H 13.02.2020 969 449 2 126 687

5 Тенет / Tenet Кіноманія 26.08.2020 525 885 1 823 332

6 Джуманджі: Наступний рівень / 
Jumanji: The Next Level B&H 12.12.2019 1 521 275 1 256 083

7 Щасливого Різдва / Last Christmas B&H 01.01.2020 643 304 1 202 481

8

Хижі пташки (та фантастична 
Харлі Квін) / Birds of Prey: And the 

Fantabulous Emancipation of One Harley 
Quinn

Кіноманія 06.02.2020 555 910 1 080 497

9 Поклик пращурів / The Call of the Wild UFD 20.02.2020 440 699 990 123

10 Скажене весілля 2 MMD UA 25.12.2019 561 523 832 684

11 Уперед / Onward Кіноманія 05.03.2020 540 424 801 509

12 Людина-невидимка / The Invisible Man B&H 27.02.2020 369 062 784 027

13 Шпигуни під прикриттям / Spies In 
Disguise UFD 25.12.2019 328 911 744 197

14 1917 B&H 30.01.2020 160 724 712 297

15 Острів фантазій / Fantasy Island B&H 13.02.2020 379 652 687 384

16 Після сварки / After We Collided Вольга Україна 03.09.2020 254 323 662 426

17 Гренландія / Greenland Кіноманія 17.09.2020 237 767 612 617

18 Мулан / Mulan Кіноманія 10.09.2020 213 304 510 688

19 Під водою / Underwater UFD 09.01.2020 208 321 413 781

20 Маленькі жінки / Little Women B&H 30.01.2020 101 164 395 899

РАЗОМ  ПЕРША ДЕСЯТКА: 17 251 380

РАЗОМ  ПЕРША ДВАДЦЯТКА: 23 576 205

* Без урахування тематичних добірок і фестивалів; з урахуванням ре-релізів після карантинного простою.
** Показник менший від зазначеного у звіті за перший квартал з огляду на коливання курсу та просідання гривні щодо долара США; середній курс за 
підзвітний період – 25,252 грн за 1 долар, а не 24,71, як у першому кварталі.

* Сума відрізняється від зазначеної у звіті для стрічок першого кварталу через валютні коливання.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КІНОПРОКАТУ В УКРАЇНІ  ЗА ПІДСУМКАМИ ТРЬОХ КВАРТАЛІВ 2019-2020 РР.

20-КА НАЙКАСОВІШИХ ФІЛЬМІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРОКАТІ ЗА ТРИ КВАРТАЛИ 2020 РОКУ (2 СІЧНЯ - 27 ВЕРЕСНЯ)
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Частка дистриб’юторів від загальної кількості релізів, % Частка дистриб’юторів від загального обсягу бокс-офісу, % 

Текст: Борис Сидоренко, Артем Вакалюк  |  MRB.COM.UA  

Двадцять найкасовіших фільмів зібрали майже 72,3 % від загального 
бокс-офісу та 71,6 % усіх проданих квитків. Більша частина припадає на 

Протягом трьох кварталів відбулися прем’єри 16 стрічок виробництва 
України або ж у копродакшені з іншими країнами. Але найуспішнішою з 
позиції бокс-офісу однаково є згадана вище комедія «Скажене весілля 2», 

Окремо варто відзначити документальний фільм «Де ти, Адаме?» режи-
сера Олександра Запорощенка та продюсера Олександра Пліски. Побутує 
думка, що документальні проєкти мають слабкі збори в прокаті, тому їх 
украй рідко ставлять у розпис. Проте станом на 21 жовтня «Де ти, Адаме?» 

Ситуація, яку ми змальовували за підсумками першого кварталу, не змі-
нилася. До трійки традиційних лідерів-дистриб’юторів вклинилася ком-
панія «Вольга Україна» – їй на допомогу прийшов реліз «Джентльменів».  

B&H

B&H

Кіноманія

КіноманіяUkrainian Film
Distribution

Ukrainian Film
Distribution

частку B&H – 9 релізів із сумарною виручкою $12,03 млн.
Переходимо до зборів українських прокатників.

реліз 2019 року. Із проєктів 2020-го найкасовішим стало драмеді «Мої дум-
ки тихі» – збори з урахуванням прокату в третьому кварталі становили 
майже $398 тис.

вдалося заробити 806 тис. грн за 9672 продані квитки. На жаль, на момент 
написання статті неможливо виділити суму на кінець підзвітного періоду, 
29 вересня. Хай там як, це серйозний результат – стрічка знята власними 
силами, без підтримки Держкіно, і її прокат триває.

У результаті «Вольга» в першому кварталі вийшла на друге місце після 
B&H, а за підсумками трьох кварталів його зберегла.

УКРАЇНСЬКІ КІНОПРОКАТНИКИ 2020 РОКУ (2 СІЧНЯ – 27 ВЕРЕСНЯ)
УКРАЇНСЬКІ ФІЛЬМИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРОКАТІ ЗА ТРИ КВАРТАЛИ 2020 РОКУ (2 СІЧНЯ – 27 ВЕРЕСНЯ)

Прокатник Кількість релізів за період Кількість релізів, за якими 
надано дані

Загальні касові збори за 
період, $ млн

Загальна відвідуваність за 
період

B&H Film Distribution 33 (+5*) 33 (+5*) 13,8 3,69 млн

Вольга Україна 19 (+1*) 19 (+1*) 4,01 1,29 млн

Ukrainian Film Distribution 25 (+3*) 25 (+3*) 3,84 1,21 млн

Кіноманія 30 (+7*) 29 (+7*) 3 1,66 млн

MMD UA 5 (+1*) 5 (+1*) 1,22 334 тис.

Артхаус Трафік 15 7 0,41 114 тис.

ParakeeT Film 6 6 0,27 66,1 тис.

* З урахуванням стрічок, чий прокат стартував 2019-го, але за виключенням тематичних добірок і фестивалів.

№ пор. Дата прем'єри Фільм Прокатник Загальна каса*, $ Загальна каса, грн

1 01.01.2020 Пекельна Хоругва, або 
Різдво Козацьке UFD 381 858 9 642 675

2 16.01.2020 Віддана Вольга Україна 251 341 6 346 852

3 16.01.2020 Мої думки тихі Arthouse Traffic 397 960 10 049 297

4 23.01.2020 ЕКС Кіноманія 18 331 462 905

5 30.01.2020 Наші котики B&H 346 749 8 756 097

6 13.02.2020 Гола правда Кіноманія 171 985 4 342 955

7 27.02.2020 Черкаси MMD UA 257 038 6 490 729

8 05.03.2020 Побачення у Вегасі Вольга Україна 263 752 6 660 264

9 06.08.2020 Спадок брехні / Legacy 
of Lies Кіноманія 26 184 661 194

10 20.08.2020 Толока UFD 25 910 654 286

11 20.08.2020 Східняк / Eastman Svoe Kino 16 127 407 239

12 27.08.2020 Іловайськ 2014. Батальйон 
«Донбас» B&H 820 20 695

13 03.09.2020 Забуті / The Forgotten Arthouse Traffic 2308 58 283

14 03.09.2020 Де ти, Адаме? / Gde ti, 
Adam? Must See Movie н/д н/д

15 24.09.2020 Тарас. Повернення / Taras. 
Return Svoe Kino 5410 136 602

16 24.09.2020 Уламки Без дистриб’ютора н/д н/д

* Сума відрізняється від зазначеної у звіті для стрічок першого кварталу через валютні коливання.
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Svoe Kino

Svoe Kino
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Festivals cinema
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ОДНА З НАЙБІЛЬШИХ КІНОКОМПАНІЙ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ПІДБИВАЄ ПІДСУМКИ 2020 РОКУ. STAR MEDIA РОЗПОВІЛА ПРО СПІВПРАЦЮ З NETFLIX, РЕЙТИНГИ 
НАЙКРАЩИХ СЕРІАЛІВ, ЗРОСТАННЯ МОНЕТИЗАЦІЇ КОНТЕНТУ НА ЮТУБІ, ПЕРЕМОГИ НА ПІТЧИНГАХ, ВПЛИВ КАРАНТИНУ ТА ПЛАНИ НА 2021 РІК.

повідає про життя студентів морської академії з різних куточків України: 
Києва, Чернігова, Закарпаття, окупованої Горлівки та Криму. У героїв цієї 
історії активна громадянська позиція, вони багато чого пережили й готові 
змінювати світ на краще. Керує авторським колективом Леонора Пащенко, 
а продюсером є Лариса Журавська. У серіалі зіграють Катерина Варченко 
та Сергій Стрельников.

Ще одним переможцем PITCH UA 2 став авторський проєкт Анни 
Жижі «Розбір гри». Він розповість про легендарних українських спортс-
менів, життя яких змінила війна на Сході України. Продюсує проєкт  
Вікторія Бурдукова. 

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2020-му компанія продовжила співпрацю з Одеським міжнародним кі-
нофестивалем, а також cтала партнером Запорізького міжнародного фес-
тивалю фільмів (ZIFF) та міжнародного кінофестивалю Kharkiv MeetDocs. 
У рамках заходів Star Media провела низку майстер-класів і презентувала 
декілька повнометражних проєктів власного виробництва. 

Незважаючи на карантин, рік був доволі активним для Star Media. 
Компанія разом з Apple Tree Vision запустила власний пітчинг ідей, освіт-
ній проєкт Star Media School розширив перелік професійних курсів і став 
більш популярним у період карантину.

ЯК ВПЛИНУВ КАРАНТИН НА РОБОТУ STAR MEDIA
Під час карантину всі зйомки поставили на паузу. Проте в цей час з’яви-
лася можливість зайнятися девелопментом та генерацією нових ідей для 
серіалів і фільмів. Тому із карантину компанія вийшла підготовленою й ві-
дразу приступила до зйомок нового контенту. Також через карантин були 
значно оптимізовані виробничі процеси.

ПЛАНИ НА 2021 РІК
Хоча 2020-й рік майже закінчився, наприкінці грудня компанія готує дов-
гоочікувану прем’єру – на великі екрани виходить пригодницький екшн 
«Безславні кріпаки» від режисера Романа Перфільєва. Продюсером філь-
му став талановитий Юрій Мінзянов, який раптово пішов з життя в ли-
стопаді 2020 року. Він зробив величезний професійний внесок як у цей 
проєкт, так і в усі інші, над якими працював. Саме тому Українська кі- 
ноакадемія, за ініціативи члена правління Української кіноакадемії Влада 
Ряшина, заснувала премію імені Юрія Мінзянова, що буде вручатися в ме-
жах Національної кінопремії «Золота Дзиґа».

Виробництвом фільму займалася кінокомпанія Kristi Films за під-
тримки Уряду України, Міністерства культури та інформаційної політики 
України та кінокомпанії Star Media.

Про що кіно? Правила самурая прості: битися на двох мечах, тренува-
тися по пів доби й не нариватися на неприємності заради почуттів. Але як 
виконати бодай одне, коли твоє ім’я Тарас Шевченко, твою дівчину мордує 
поганець, а твій наставник лупцює тебе, аби натренувати залізну волю? 
Доведеться стати самураєм за два дні: стріляти «по-македонські», швидко 
бігати й нарешті перестати витріщатися на гейш.

 Проєкт фільму «Безславні кріпаки» посів перше місце серед повноме-
тражних ігрових стрічок на конкурсі патріотичного кіно у 2018 році. 

Триває робота над повнометражним фільмом «Я, “Побєда” і Берлін» 
за мотивами однойменної повісті народного улюбленця, легендарного му-
зичного виконавця Кузьми Скрябіна. У жовтні завершився український 
блок зйомок стрічки, а наступного року знімальна група вирушить до Бер-
ліна. Режисером стрічки стала Ольга Ряшина, відома за фільмом «Секс і 
нічого особистого». 

У центрі історії — український музикант-початківець Кузьма разом 
із другом Бардом їде до Берліна на іржавій «Побєді», де хоче обміняти її 
в німецького колекціонера на шестисотий «Мерседес», щоб вразити цим 
свою кохану дівчину Барбару. Але бурхливе нічне життя німецької столиці 
приносить герою карколомні пригоди, що змінюють його мету, гартують 
характер та допомагають віднайти своє справжнє «я». 

Глядачів здивують відтворенням атмосфери 90-х, великим різнома-
ніттям локацій, постійною зміною персонажів, нескінченними пригодами 
та фірмовим гумором.

У фільмі пролунають оригінальні кавер-версії найвідоміших хітів 
Кузьми Скрябіна у виконанні популярних українських артистів.

Реліз стрічки в кінотеатрах України запланований на 2021 рік. Проєкт 
став одним із переможців 11-го конкурсного відбору Держкіно. Виробни-
цтво фільму відбувається за підтримки Міністерства культури та інфор-
маційної політики та Держкіно України.

Компанія продовжує активно розвивати копродукційний напрямок. 
На 2021 рік у планах Star Media – низка проєктів, які розробляються із провід-
ними кінокомпаніями Німеччини, Хорватії, Туреччини, Франції та Польщі.

Один з них – масштабна телеадаптація трьох романів хорватського пись-
менника і журналіста Драго Хедля (Drago Hedl) «Election Silence», «Confessional 
Secret» і «Chicken Kiev», яка отримала загальну назву «Слов’янська трилогія». 
Стрічка стане першим у світі проєктом, створеним у співпраці України, Хор-
ватії та Німеччини, а разом зі Star Media над нею працюють компанії Drugi 
plan (Хорватія) і Warner Bros. International Television Production Germany. 

В основу романів і майбутнього серіалу покладено реальні події  
2009 року, за допомогою яких досліджуються непрості теми дитячої про-
ституції, міжнародної сексторгівлі та зловживання політичною та фінан-
совою владою щодо найбільш вразливих соціальних груп – дітей та під-
літків. Початок виробництва заплановано на лютий 2021 року, зйомки 
відбудуться в місті Осієк (Хорватія) та Києві.

Ще одна копродукція, над якою працює Star Media, – спільний серіал 
із провідною ізраїльською медіакорпорацією Hot, яка охоплює понад 60 % 
абонентів кабельного телебачення у своїй країні.

Цей рік, безумовно, став справжнім викликом як для кінокомпанії 
Star Media, так і для всієї медіаіндустрії. Довелося оптимізувати вироб-
ничі процеси, пристосуватися до дистанційної роботи, зупинити зйомки 
на деякий час та перенести нові. Однак, поряд із цим, 2020-й виявився 
досить насиченим на різноманітні події – запуски нових міжнародних 
проєктів, активний розвиток копродукції, участь та перемоги в пітчин-
гах та багато іншого. 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Кінокомпанія Apple Tree Vision, творцями якої є Star Media (засновник Влад 
Ряшин) та британський продакшн OLLEV (засновники Жан-Шарль Леві та 
Оліас Барко), розпочала співпрацю з міжнародними кінокомпаніями. Так, 
влітку в Україні відбувалися зйомки повнометражного фільму The Last 
Mercenary спільно з Netflix, головну роль у якому виконав Жан-Клод Ван 
Дам. Світова прем’єра комедійного бойовика запланована на 2021 рік. Ос-
новний блок фільмування проходив в Україні, також знімали в Парижі. Для 
нашої країни цей проєкт став новим досвідом, адже раніше вітчизняний ри-
нок ще не працював з найпопулярнішим стримінговим сервісом світу.

У найближчих планах Apple Tree Vision – запустити наступний між-
народний проєкт – детектив Infinity – спільно з французькою кіноком-
панією Federation Entertainment на замовлення французького телеканалу 
Canal+. Серіал буде орієнтований на міжнародний ринок, мова проєк-
ту – англійська. Старт фільмування заплановано на березень 2021 року.  
Основна частина зйомок має бути в Україні, також серед локацій – Казах-
стан (полігон Байконур) і Париж. Головні ролі виконають відомі актори 
світового масштабу. Також у проєкті будуть задіяні українські актори та 
члени знімальної групи.

ПРЕМ’ЄРИ РОКУ
Впродовж 2020-го на українських телеканалах показали майже 70 серіалів 
та фільмів від Star Media. З них 13 проєктів були прем’єрними. 

Однією з найбільш гучних прем’єр року став 16-тисерійний детектив 
«Консультант», який посів перше місце серед прем’єрних серіалів телека-
налу «Україна» у 2020 році. 

Успішно пройшла прем’єра детективної мелодрами «Шуша» з Анаста-
сією Паніною в головній ролі. Серіал має вертикальний сюжет, зі спільною 
головною лінією. Варто зауважити, що за аудиторією 18+/50+ частка серіа-
лу перевищила середню частку аудиторії телеканалу у 2020 році.

Гарні результати продемонструвала мелодрама «Довга дорога до ща-
стя». За підсумками показу на телеканалі «Україна» цей серіал мав середню 
частку 18,9 % при частці телеканалу 15,8 %.

У серпні 2020-го також вийшла перша масштабна серіальна копродук-
ція країн Східної та Центральної Європи – серіал під назвою «Принцип 
насолоди». Над виробництвом стрічки працювала українська кінокомпа-
нія Star Media за підтримки Міністерства культури України разом з Apple 
Film Production (Польща), Canal+ (Польща) і чеським телебаченням. До 
релізу в Україні серіал уже показували у ефірі таких телеканалів, як Canal+ 
у Польщі, Rai в Італії та на суспільному телебаченні в Чехії (Česká televize).

Головні ролі в стрічці виконали український актор Сергій Стрельни-
ков, польська актриса Малгожата Бучковська та чеський актор Карел Ро-
ден. Також у проєкті зіграли українські актори Наталія Васько, Станіслав 
Боклан та Дар’я Плахтій.

Серіал отримав нагороду PLATINUM REMI AWARD в номінації 
«TV Mini – Series» міжнародного кінофестивалю WorldFest-Houston 
2020. За світову дистриб’юцію проєкту відповідає відома німецька ком-
панія Beta Film.

БАГАТОКАНАЛЬНА МЕРЕЖА STAR MEDIA НА ЮТУБ
Кінокомпанія має багатоканальну мережу (MCN) на платформі «Ютуб», 
і цього року в скарбничку Star Media додалося 4 золотих кнопки. Загалом 
компанія має вже 5 золотих та 25 срібних кнопок сервісу. 

Окрім кількості передплатників, стрімко зростають і перегляди кана-
лів. За перше півріччя 2020 року кількість переглядів на ютуб-каналі ком-
панії перевищила кількість переглядів за весь 2019 рік. 

До MCN компанії входить більше ніж 40 каналів із загальною кіль-
кістю понад 17 млн передплатників. Серед них – окремі канали великих 
правовласників, ресурси англійською, іспанською, в’єтнамською мовами. 

Бібліотека мережі Star Media на ютуб містить понад 11 000 одиниць 
контенту найрізноманітніших жанрів – мелодрами, детективи, комедії, до-
кудрами, драми та інші. Щомісяця перегляди контенту сягають 310 млн, у 
листопаді 2020 року показник становив 510 млн переглядів. Загальна циф-
ра переглядів усіх проєктів на платформі перевищує 7,7 млрд. 

Варто наголосити, що за останні два роки українські глядачі посіда-
ють друге місце за переглядами ютуб-каналів Star Media, а прибуток від 
переглядів з України піднявся із сьомого місця на друге. Найбільшою по-
пулярністю в українських глядачів користуються історичні докудрами, ко-
медії та мелодрами. Згідно зі статистикою, за останній рік на ютуб-каналі 
Star Media понад 12,5 млн переглядів від української аудиторії.

Серед партнерів Star Media – більше ніж 40 компаній, які оцінюють її 
як надійного партнера: окрім забезпечення великої кількості переглядів, 
Star Media захищає партнерський контент від нелегального використання, 
видаляючи навіть посилання на піратські сайти із пошуку в Google.

ПЕРЕМОГИ В ПІТЧИНГАХ
Кінокомпанія брала участь у цьогорічному пітчингу Держкіно, де відра-
зу декілька проєктів здобули перемогу: повнометражна драма «ШТТЛ» 
(спільне виробництво із Францією, фільмування розпочнеться навесні 
2021 року в Україні) та телесеріал «Серце Лева». 

Що стосується пітчингу патріотичних серіалів від Міністерства куль-
тури – усі заявлені проєкти Star Media отримали підтримку. Серед них: 
«Одіссея Доктора Хавкіна», «Олена Теліга. Неймовірна», «Тут і тепер», 
«Спиртовоз» та «Битва шкіл».

Компанія також брала участь у конкурсі соціально значущого контен-
ту PITCH UA 2, де одним із переможців став  серіал «Морська академія».  
Він отримав фінансування від проєкту «Зміцнення громадської довіри» 
UCBI II і Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Серіал роз-

STAR MEDIA – 2020: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРЕМОГИ
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Усі, хто бачив розширену версію рекламного відео коньячного бренду «Довбуш 
Карпатський», відразу помічають, наскільки відтворено дух двох часів.
«Наша історія про те, як троє друзів слухають оповідь бармена. Чоловік, дуже 
схожий на Довбуша, розповідає їм про те, що відбувалося декілька сторіч тому 
на цій землі. Ми кидаємо флешбек і занурюємо глядача в атмосферу тих часів», – 
розкрив сюжет рекламного ролика режисер Любомир Левицький.

У рекламному відео «Довбуш Карпатський» над головами героїв літають вогняні 
кулі, та й взагалі в кадрі палає майже весь час. Підсилюючи історичну частину та 
справжність моменту, режисер разом з департаментом, що відповідав за спецефекти, 
провів багато тестувань, аби все зняти одним дублем, не застосовуючи при цьому 
комп’ютерної графіки.
«У відео ми використовуємо вогняні кулі з хмизу. Такі насправді робили опришки, 
щоб заблокувати свого супротивника. Я люблю знімати реальні речі, а на постпро-
дакшні їх тільки підсилювати. На мою думку, жоден спецефект не здатен замінити 
те, що можна зафільмувати в реальному часі», – зауважив Любомир Левицький.

Спостережливий глядач відмічає не тільки історич-
ні костюми, а й трьох товаришів, що зібралися в 
корчмі. «Над кожним образом у кадрі ми працювали 
доволі ретельно. Якщо говорити про сучасність, то 
всіх друзів ми наділяли певними рисами та історією, 
аби кожному з них підібрати костюми, що відтворюють 
рід їхніх занять. За легендою три успішних підпри-
ємці збираються в барі, щоб відпочити. Кожен з них 
є представником креативної індустрії – це глядач 
має зчитати за зовнішнім виглядом чоловіків. Щодо 
костюмів історичної епохи, частину з них глядачі 
ще побачать у майбутньому фільмі Олеся Саніна «Дов-
буш», – розповіла в перерві між дублями художниця по 
костюмах Анна Образцова.

Загартовані у вог-
ні  цінності продукту 
ТМ «Довбуш» безперечні. 
Можна сто разів почу ти 
про це, але краще один 
раз  скуштувати й, звіс-
но, переглянути вогняне 
відео, у якому втілено 
дух часів. 

КОНЬЯК ЗІ СПРАВЖНЬОЮ ЛЕГЕНДОЮ
ВЛІТКУ РЕЖИСЕР ЛЮБОМИР ЛЕВИЦЬКИЙ РАЗОМ З ТВОРЧОЮ ГРУПОЮ СТВОРЮВАВ 
РЕКЛАМНЕ ВІДЕО ДЛЯ ТМ «ДОВБУШ КАРПАТСЬКИЙ», ЯКЕ ВІДРАЗУ ОТРИМАЛО ВИЗНАННЯ 
ЯК «НАЙКРАЩИЙ РЕКЛАМНИЙ РОЛИК» НА INTERNATIONAL INTERNET FILM FESTIVAL STAR 
INDEPENDENT. НАРАЗІ РЕКЛАМА СТРІМКО НАБИРАЄ ШАЛЕНОЇ ПОПУЛЯРНОСТІ В ІНТЕРНЕТІ 
ТА МАЄ ШИРОКУ РОТАЦІЮ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ. У ПОПЕРЕДНЬОМУ НОМЕРІ VGL CINEMA МИ 
РОЗПОВІДАЛИ ПРО ТЕ, ЯК СТВОРЮВАЛАСЯ ЕКШН-РЕКЛАМА, У ПЕРЕДНОВОРІЧНОМУ ВИПУСКУ 
ПРОДОВЖУЄМО ДІЛИТИСЯ СЕКРЕТАМИ ЗІ ЗНІМАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА.



ТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ НА ФОРМАТ ЗНОВУ НА ПЕРШОМУ МІСЦІ В ПОРЯДКУ ДЕННОМУ МІЖНАРОДНОЇ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ІНДУСТРІЇ ПІСЛЯ НЕЩОДАВНЬОЇ 
СУПЕРЕЧКИ В УКРАЇНІ МІЖ МЕДІАХОЛДИНГАМИ «МЕДІА ГРУПА УКРАЇНА» («МГУ») ТА «1+1 МЕДІА» ЩОДО ВІДОМОГО В УСЬОМУ СВІТІ ХІТА THE MASKED 
SINGER. ПЕРШИЙ ЗВИНУВАЧУЄ ОСТАННЬОГО В КОПІЮВАННІ ЕЛЕМЕНТІВ КОРЕЙСЬКОГО ФОРМАТУ В ПРОГРАМІ ПІД НАЗВОЮ «МАСКАРАД». «1+1» 
СТВЕРДЖУЄ, ЩО ПРОЄКТ БАЗУЄТЬСЯ НА РУМУНСЬКОМУ ШОУ «ТАЄМНИЦІ В ЦЕНТРІ УВАГИ». КОЛИШНЬОМУ ФІНАЛІСТІ КОНКУРСУ PITCH & PLAY LIVE!, 
СПІВОРГАНІЗАТОРАМИ ЯКОГО Є CEETV ТА NATPE (НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ РЕЖИСЕРІВ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ). ОДНАК «МГУ», ДИСТРИБ’ЮТОР КОМПАНІЇ 
FREMANTLE ТА ВЛАСНИК ФОРМАТУ MBC ВИЯВИЛИ ЗАНАДТО БАГАТО СХОЖОСТЕЙ ІЗ КОРЕЙСЬКИМ ФОРМАТОМ, ЯКИХ НЕМАЄ В РУМУНСЬКОМУ ОРИГІНАЛІ. 
МІЖНАРОДНЕ ГАЛУЗЕВЕ ВИДАННЯ CEETV ДІЗНАЛОСЯ ДУМКУ ПРЕДСТАВНИКІВ МЕДІЙНОЇ СПІЛЬНОТИ ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПЛАГІАТУ В ТЕЛЕВІЗІЙНІЙ ІНДУСТРІЇ 
ТА СИТУАЦІЇ, ЩО СКЛАЛАСЯ НАВКОЛО ШОУ «МАСКАРАД».

архіві інформацію щодо всіх, кому ви надсилаєте ідеї шоу, з відповід-
ними датами».

Пані Россі Спенсер погоджується: «Найкращий спосіб захистити фор-
мат – це зареєструвати його в місцевих організаціях, які захищають автор-
ські права (якщо такі є). Також доцільно реєструвати формати у FRAPA».

Юлія Сумачова, генеральна продюсерка «ВайТ Медіа», додає: «У Ро-
сії можна захистити окремі елементи формату: сценарій, музику, графіку, 
персонажів та дизайн, але не сам формат. Захист товарних знаків охоплює 
назву, а патентне законодавство — ноу-хау.

Як показує практика, проблема полягає в тому, що не існує точного 
визначення поняття «телевізійного формату». Ані національне, ані міжна-
родне законодавство не розглядають телевізійний формат як самостійний 
об’єкт інтелектуальної власності. Щоразу судді у відповідних інстанціях 
мають розглядати всю різноманітність суб’єктивних позицій та виявля-
ти, що саме означає формат у конкретному позові. Таким чином, судова 
практика потребує індивідуального підходу до кожної справи щодо теле-
візійних форматів, тоді як творці форматів та власники авторських прав, 
зі свого боку, розробляють позасудові методи захисту: вони укладають 
угоди про нерозголошення та ліцензування, використовують норми, що 
регулюють передачу ноу-хау (технічна сторона виробництва форматів), а 
також реєструють назви, логотипи, слогани як товарні знаки».

Саме тому ви можете транслювати програми в одній  місцевості. За сло-
вами Россі Спенсер, «за структурою формату вони доволі різні, щоб задоволь-
нити різноманітні потреби». Вона також вважає, що «обов’язково вийти в ефір 
першими, або, навіть якщо другими, то охопити ефір на ключовій території. 
Це призведе до того, що індустрія отримає відповідне повідомлення: ви перші, 
ваше шоу найвищого рівня, а кожен, хто прийде опісля, лише ... другий».

Окрім того, вона вказує на ще один важливий аспект: «Питання щодо 
того, де саме транслюється програма, як вона транслюється, також є делі-
катним. Деякі прем’єри ефектніші лише тому, що вони з’являються в ефірі 
в одній країні, а не в іншій. Вони обов’язково привернуть більше уваги, 
будуть визнані «першими шоу» в ефірі, таким чином перетворюючи всі 
інші програми в тому самому ефірному просторі на копії. До того ж після 
всього сказаного завжди є місце для творчості. Можна вигадати шоу, які 
фактично співіснують у ефірному просторі, але є достатньо різними, щоб 
не вважатися однією й тією самою програмою».

«ВайТ Медіа» відчула цей феномен на власному досвіді, каже пані Су-
мачова: «У 2015 році Арбітражний суд Москви та 9-й ААС відмовили нам, 
як власникам авторських прав та творцям російської адаптації Your Face 
Sounds Familiar, у вимозі заборонити каналу-конкуренту випускати подіб-
ний проєкт із назвою «Точь-в-точь» через порушення авторських прав. 
Суди визнали сам факт використання концепції відповідачем, але потім 
зауважили, що, згідно з Цивільним кодексом, ідеї та концепції не захище-
но авторським правом».

Пан Туовінен погоджується, що складно відстежити відмінності 
між форматами, коли йдеться про юридичні аспекти: «Це, звичайно, 

більше питання інтерпретації, ніж факт, але копіювання назви шоу, 
логотипа чи будь-яких впізнаваних візуальних елементів досить легко 
визначити як порушення. А от створення подібного формату довести 
складно. На мою думку, якщо конкретна телерадіомовна або продюсер-
ська компанія транслює існуючий формат після рішення не купувати 
його, а зробити власний дуже схожий аналог, це теж можна було б вва-
жати порушенням».

На думку Россі Спенсер, досі не існує чіткого підходу до таких ситуа-
цій: «Гадаю, це насправді залежить від обставин – єдине правило не засто-
совується до всіх. Буває, що єдиний спосіб рухатися вперед – це судовий 
розгляд. Якщо одна програма є очевидною копією іншої, та «правопоруш-
ник» не визнає цього, продовжує вести бізнес і оприлюднює неправдиві 
заяви, тоді юридичні процедури надають єдину можливість іти далі. 

Загалом, наша індустрія базується на діловій етиці. Хоча багато 
програм є схожими, судових розглядів мало. Найкращі практики ра-
зом із повагою – ключові в будь-якому бізнесі, а в нашому мають ще 
більше значення, бо наші продукти, себто програми, з’являються на 
національному телебаченні, платформах OTT, кабельних каналах і при-
вертають увагу».

Сумачова, яка, за її словами, уважно стежить за справою в Україні, на-
голошує: «Ділова етика, безумовно, існує і працює. Я вважаю за краще ді-
яти відкрито – правильно структуровані перемовини часто допомагають 
вирішити конфлікт поза судом. Ми всі чудово розуміємо: не існує зако-
нодавчих чи міжнародних важелів, які б стримували іноземних і навіть 
вітчизняних виробників від плагіату. У зв’язку із цим судова практика та-
кож досить неоднорідна. Можна навести багато прикладів, позитивних і 
негативних, коли в захисті формату було відмовлено».

У компанії Rabbit не стикалися з такими труднощами, каже Туові-
нен: «Нам пощастило – поки що жодних судових розглядів не було. 
Але всі шоу в каталозі форматів Rabbit до запуску на міжнародному 
рівні вже виходили в ефір принаймні в одній країні, тож у нас немає 
так званих паперових проблем. На мій погляд, індустрія форматів є 
здебільшого саморегульованою. Багато компаній, коли помічають, що 
шоу хтось копіює, зрештою відмовляться працювати з плагіаторами. 
А ще я вважаю, що плата за формат — невелика ціна за доступ до кон-
сультантів, експертів та посібника з виробництва. Тож завжди краще 
купувати оригінал!»

Юлія Сумачова додає: «Багато заходів можна вжити під час розроб-
ки, зйомок та впровадження формату. Експерти FRAPA надають досить 
повний перелік рекомендацій. Наприклад, кожен матеріал, пов’язаний із 
форматом, має містити дату створення та ім’я автора чи назву компанії. 
Також важливо під час перемовин із потенційними покупцями укласти 
угоду про нерозголошення інформації. А ще гарна ідея – впровадження 
режиму комерційної таємниці всередині компанії. Створення посібника 
формату, зйомки пілотного епізоду програми, укладення ліцензійної уго-
ди – головні кроки на шляху максимального захисту продукту».

Ще більш підозрілою є фактична участь «1+1» в аукціоні за права на шоу 
The Masked Singer в Україні: канал програв «МГУ», що запропонував най-
вищу ціну. Пізніше «1+1» вирішив адаптувати «Таємниці в центрі уваги».  
І ось нещодавно завершився перший сезон «Маскараду».

Асоціації визнання та захисту форматів FRAPA (Format Recognition 
and Protection Association) також було запропоновано вивчити потенційне 
порушення авторських прав. У результаті вона визначила схожість шоу 
«1+1» із The Masked Singer на 73 %. Згодом український канал ще раз запе-
речив усі звинувачення, спираючись на те, що, згідно з правилами FRAPA, 
шоу має бути принаймні на 80 % ідентичним, щоб вважатися плагіатом. 

Урешті-решт, як у всіх інших подібних справах у світі, конфлікт вирі-
шуватиме місцевий суд. Наразі триває судовий розгляд.

Тим часом ми поговорили з кількома провідними міжнародними 
топменеджерами про проблему плагіату, яка поки що існує в телевізійній 
індустрії, а також про найкращі практики захисту прав на формат, виходя-
чи з їхнього власного досвіду.

Карлотта Россі Спенсер, керівниця відділу придбання форматів ком-
панії Banijay, зазначає: «Формати захистити непросто. Одна з ключових 

причин — це те, що телевізійна індустрія орієнтується на тренди. До того 
ж унікальної трансляції в будь-якому місці не завжди достатньо, щоб за-
хистити формат від копіювання. Елементи можуть модифікувати, щоб 
ідею фактично не можна було вважати скопійованою.

Спробуємо надати розгорнуте пояснення. Індустрія моди вико-
ристовує бази даних, місцевих шукачів, аналітиків для вивчення пер-
спективних тенденцій. Телевізійна вчиняє так само. Ось чому май-
же одночасно на модних подіумах, як правило, з’являються однакові 
обов’язкові аксесуари або предмети одягу, а подібні формати  – у різних 
частинах світу. Отже, правило номер один — мати найміцнішу структу-
ру формату. Не має бути жодної незрозумілості, не має бути простору 
для інтерпретації. Формат має будуватися на чітких правилах, його фун-
даментальна структура має бути стійкою, непорушною».

Джонатан Туовінен, керівник міжнародного відділу компанії 
Rabbit Films, додає, що вони завжди спочатку реєструють формати у 
FRAPA перед запуском на міжнародному рівні: «Це один зі способів 
формалізувати програму як формат, а також непоганий запасний ва-
ріант у разі виникнення проблем пізніше. Також доцільно зберігати в 

ПЛАГІАТ ТА ЗАХИСТ
ПРАВА НА ФОРМАТ: 

КАРЛОТТА РОССІ СПЕНСЕР ДЖОНАТАН ТУОВІНЕН ЮЛІЯ СУМАЧОВА
керівниця відділу придбання
 форматів у компанії Banijay

керівник міжнародного відділу
 компанії Rabbit Films

генеральна продюсерка 
«ВайТ Медіа»
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РІЗНОМАНІТТЯ – ОСНОВНИЙ ТРЕНД ОСТАННЬОГО ДЕСЯТИРІЧЧЯ, І КІНЕМАТОГРАФ – НАЙКРАЩИЙ ВІДБИТОК ЦІЄЇ ТЕНДЕНЦІЇ. ОДНОТИПНІ ПЕРСОНАЖІ 
БІЛЬШЕ НЕ В МОДІ – МИ БАЧИМО НА ЕКРАНАХ ДУЖЕ РІЗНИХ ЛЮДЕЙ. СТАНДАРТИ КРАСИ ЗМІНЮЮТЬСЯ ВСЛІД ЗА НАШИМ СВІТОГЛЯДОМ, ЖОРСТКІ 
ДІЄТИ ВІДХОДЯТЬ У МИНУЛЕ – У ТРЕНДІ ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ. ГОЛЛІВУДСЬКІ ЗІРКИ ЗНАЮТЬ ПРО ЦЕ З ВЛАСНОГО ДОСВІДУ: МІЦНЕ ЗДОРОВ’Я 
ДОЗВОЛЯЄ НЕ ТІЛЬКИ ЗБЕРЕГТИ ГАРНИЙ ВИГЛЯД, АЛЕ Й ВИТРИМУВАТИ НАВАНТАЖЕННЯ ПІД ЧАС СКЛАДНОГО ЗНІМАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. СЕРЕД НИХ 
БАГАТО ПРИХИЛЬНИКІВ ДЕТОКС-ПРОГРАМ – МЕТОДИКИ, ЩО ВИВОДИТЬ З ОРГАНІЗМУ ШКІДЛИВІ ТОКСИНИ. ЇЇ ДОТРИМУЮТЬСЯ ГОЛЛІВУДСЬКІ КРАСУНІ 
БЛЕЙК ЛАВЛІ, САЛЬМА ГАЄК, ГВІНЕТ ПЕЛТРОУ, ЕНН ГЕТУЕЙ. ПРО ТЕ, ЩО ТАКЕ ДЕТОКС ТА ЯКІ ПРОДУКТИ КОРИСНО ВЖИВАТИ, ЩОБ ОЧИСТИТИ ОРГАНІЗМ 
ВІД ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН, VGL СINEMA ПОГОВОРИВ З ОЛЕКСІЄМ БАШКІРЦЕВИМ, ГОЛОВНИМ ЛІКАРЕМ EDEM RESORT MEDICAL & SPA, КАНДИДАТОМ 
МЕДИЧНИХ НАУК, АКАДЕМІКОМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ПРИРОДНИЧИХ НАУК, МІЖНАРОДНИМ ЕКСПЕРТОМ З ПИТАНЬ ANTI-AGE МЕДИЦИНИ ТА ЧЛЕНОМ 
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРЕДСТАВНИЦТВА УНІВЕРСИТЕТУ SINGULARITYU KYIV У СФЕРІ ЕКСПОНЕНЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ.

ТРЕНДИ ЗДОРОВ’Я 
ЗІРКОВИЙ ДЕТОКС:

EDEMRESORT.COM

– Олексію, розкажіть, що таке детокс і чому він став таким популярним 
останніх декілька років?
– Про детокс говорять усі, і часто здається, що це тема для спекуляцій. Це 
не так, адже реальна тема для спекуляцій – це еко-, біопродукти та харчові 
добавки. На наш погляд, добре, що тема детоксу стає популярною, – зна-
чить, її почали глибоко вивчати.

В організмі людини є потужні системи детоксикації, що представлені 
різними ферментами, так званими розчинниками – вони розщеплюють усі 
речовини, які потрапляють в організм. Ферменти залишають те, що по-
трібно, і викидають те, що не потрібно. Основні органи, які беруть участь 
у системі детоксикації, – печінка, нирки, кишківник, легені, шкіра. Впли-
ваючи на  кожен із цих органів, людина, по суті, викликає удосконалення 
їх функцій, а відповідно поліпшення процесу детоксикації.

Класично в детоксі існує дві фази очищення, проте дехто описує три. 
Перша стадія відбувається в печінці, за допомогою ферментів – цитохро-
мів. Друга – між печінкою і кишківником. А остання, третя – це виведення 
зайвих речовин через нирки, кишківник, легені та шкіру. Ось у цьому й  
сутність детоксу: впливаючи на фази детоксикації, важливо розуміти, яку 
треба посилити, а яку пригальмувати. Це приведе до поліпшення процесів 
детоксикації в організмі.

– Як працює детокс?
– У кожної людини активність фаз детоксу різна. Тому цей дисбаланс 
між детоксикаційною системою першої та другої фаз  призводить до 
захворювань.

Завдання лікаря, який займається детоксикацією професійно:
1. Визначити, яка з фаз детоксу перебуває в дисбалансі.
2. Визначити стан органів (печінки, нирок, кишківника, легень, 

шкіри), які беруть участь у системі детоксикації.
3. Досвідчені фахівці спочатку визначають усі можливі продукти 

інтоксикації, а потім доводять це лабораторно або ж клінічно.
4. Після цього можна обрати методи лікування. Розпочати мож-

на  з найпростіших: дотримуватися здорового способу життя чи обме-
жити калорії. Найскладнішими є: хелатна терапія (виведення важких 
металів), гемосорбція (метод детоксикації крові), плазмаферез (обмін 
плазми крові та її компонентів), ультрафільтрація крові (процес розді-
лення речовин у крові).

5. На завершальному етапі спеціаліст з детоксу повинен дати реко-
мендації з «технічного обслуговування» вашої системи детоксикації.

Я завжди попереджую пацієнтів – не займайтеся самолікуванням! 
Адже за допомогою «порад» в інтернеті можна активувати 1-шу фазу в пе-
чінці й пригальмувати 2-гу. Тим самим погіршити стан здоров’я в рази — 
може з’явитись алергія, хронічна слабкість, виснаження тощо.

– Чи можливо забезпечити детокс з допомогою харчування? Які про-
дукти очищують організм, а які – навпаки?
– Насправді, харчування – один із найважливіших інструментів у детоксі. 
Воно забезпечує організм мікроелементами-нутрієнтами, які потрібні 
в системі детоксикації. У людини є чіткий еволюційний механізм, який 
зумовлений культурою харчування наших предків. Система працює для 
посилення або послаблення процесів детоксикації за допомогою продук-
тів. Якщо ви раптом почали детокс-харчування за «східним» підходом, то 
можете лише погіршити свій стан, адже ваша детокс-система звикла до 
певних продуктів, які мають вироблений генетичний механізм засвоєння. 
Наприклад, є відповідний перелік продуктів, який використовується для 
посилення «слов’янських» систем детоксикації. Це продукти, що мають 
багато клітковини та належать до родини хрестоцвітних: броколі, білока-
чанна капуста, буряк, шпинат, який містить бетаїн (стимулює травлення і 
виведення токсинів, що не притаманне азійській людині) та інші хресто-
цвітні, які містять сульфарафан (підвищує ефективність детоксикації).

Для того щоб розібратися в продуктах харчування, доречно приїж-
джати на програму детокс у спеціалізовані заклади. Тільки так ви зможете 
побачити всі продукти, які подають у страві. Куратор вашої програми де-
тально розкаже про кількість продуктів, їх склад, користь, час подачі та 
бажаний період доби для споживання кожної страви. 

Що корисно споживати для очищення: броколі та всі інші види ка-
пусти, крес-салат, артишок, куркуму, буряк, зелений чай та різні фермен-
товані продукти, серед яких актуальною та сезонною є квашена капуста. 
Не бажано споживати під час детоксу: цукор, продукти, що містять тран-
сжири, перероблені та рафіновані продукти, молоко та глютен.

Важливо пам’ятати, що детоксикація організму – це клінічний процес, 
який потребує ретельної консультації лікаря. Лише детальне вивчення ва-
шого організму, визначення всіх результатів аналізів і правильно розро-
блена програма виведення токсинів може удосконалити фізичне здоров’я 
та емоційне самопочуття. 

ОЛЕКСІЙ БАШКІРЦЕВ
 головний лікар Edem Resort Medical & SPA, 

кандидат медичних наук, академік Європейської 
академії природничих наук, міжнародний експерт
з питань anti-age медицини, член наглядової ради 

представництва університету SingularityU Kyiv у 
сфері експоненційної медицини
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Мине ще кілька років боротьби, перш ніж у Ле-Мані–1968 екіпажі на 
2.2-літровому Porsche 907 LH і 3-літровому 908 LH вперше доберуться до 
подіуму, посівши друге і третє місце в абсолюті. 

У цих умовах Фердинанд Пієх вирішив, що настав час зробити ри-
вок, заради якого компанія стільки років накопичувала досвід участі у Ле-
Мані. Пієх прийшов у Porsche в 1963 році й на той момент завдяки своїй 
репутації талановитого інженера обіймав посаду голови відділу розробок. 
До того ж він був племінником Феррі Порше. 

Слід наголосити, ризик був просто божевільний, і це при тому, що 
правила омологації для четвертої групи передбачали необхідність ви-
пуску всього 25 прототипів, а не 50, як спочатку хотіли організатори. 
Але навіть з урахуванням зниження планки до 25 автомобілів Феррі 
Порше прямо ставив запитання: а чи може взагалі компанія дозволити 
собі цей проєкт? 

Втім, модель 908 уже вийшла на пік своїх можливостей, а прави-
ла CSI 1968 року (обмеження 3 літрами робочого об’єму двигуна для 
спортпрототипів і 5 літрами для авто четвертої групи) дозволять вийти 
на старт новій техніці, яка точно буде перевершувати Porsche 908. Так що, 
тільки створивши нове авто, можна було виграти Чемпіонат світу серед 
виробників. Фердинанд Пієх зумів переконати свого дядька в доцільності 
створення нового прототипу. Він особисто очолив проєкт Porsche 917, 
що стартував у липні 1968 року, і пізніше він скаже про нього: «Це був 
найризикованіший проєкт у моєму житті». 

На момент дебюту в березні 1969 року на Женевському автосалоні 
вартість 917-го становила 140 тисяч дойчмарок – за ці гроші можна було 
заповнити свій гараж десятьма новенькими Porsche 911. Але і така сума 
не відбивала собівартість кожного з побудованих авто. При цьому випуск 
917-ї моделі був фірмовим почерком Porsche: відомо, що Феррі Порше не 
був прихильником реклами, він вважав за краще вкладати в техніку, авто-
спорт, щоб потенційні клієнти мали можливість побачити, на що здатні 
автомобілі Porsche у своїй стихії.

Як з’ясувалося, у Porsche 917 була серйозна проблема: швидкість. 
Так, створивши 12-циліндровий автомобіль, здатний досягати 320 км/год,  
інженери Porsche зіткнулися зі стихією, майже невідомою їм на той мо-
мент, а саме: з повітряними потоками, які на таких швидкостях мали кри-
тичний вплив на керованість прототипу. Два заводських 917-х, які вийш-

ли на старт тих перегонів, вибули зі змагання: у першому авто не витримав 
двигун, а у другому – зчеплення.

Але майже 20 років боротьби в Ле-Мані зробили свою справу: Пієх 
і його команда не здалися і знайшли рішення проблем. У цьому допоміг 
Джон Ваєр: його знання й дослідження аеродинаміки 917-го, які були 
виконані спільно Porsche і John Wyer Automotive Engineering, дозволи-
ли переробити задню частину кузова і змінити формування повітряного 
потоку. Доопрацьований автомобіль назвали 917 K (від нім. Kurzheck – 
«короткий хвіст»). І в 1970 році на Чемпіонаті світу серед виробників 
7 із 10 перегонів були виграні саме на Porsche 917. А наступного сезо-
ну був встановлений рекорд, який тримається до цього часу: 33 із 49 
учасників Ле-Ману–1971 керували Porsche 917. Чемпіонат світу серед 
виробників 1971 року теж виграли хлопці на Porsche. Таким чином, 
найризикованіший проєкт у житті Фердинанда Пієха й дана ним особи-
ста гарантія повністю себе виправдали.

На сьогодні Porsche має 19 перемог у Ле-Мані – це найбільша 
кількість серед усіх автовиробників, а також рекорд з безперервної серії 
перемог, вирваний у Ferrari у 80-ті (сім перемог поспіль у Ле-Мані, з 1981 
по 1987 рік). 

Тож кожного разу, впевнено сідаючи у свій Porsche, слід згадати, що 
це незабутнє відчуття балансу спортивності й комфорту – багато в чому 
результат тієї щорічної колосальної праці, яку здійснюють інженери 
компанії для перемоги на треку Сарте. Тому в компанії й кажуть: Porsche 
немислимий без Ле-Ману! 

(1) Porsche 356 SL в Ле-Мані, 1951 рік
(2) Історичний момент: 14 червня 1970 року, Ле-Ман. Фініш Porsche 917 KH No23 
команди Porsche Salzburg з Гансом Геррманном за кермом

1
2

19 років. Саме цю цифру потрібно тримати в голові, щоб повністю уяви-
ти, яка робота була виконана інженерами й керівництвом компанії заради 
першої абсолютної перемоги Porsche в Ле-Мані, якій 14 червня цього року 
виповнилося 50 років.

«24 години Ле-Ману» 1970 року стали епохальними перегонами, і на 
це є декілька причин відразу.

 Уперше в історії цього марафону пілоти стартували вже сидячи 
пристебнутими пасками безпеки у своїх автомобілях. Нагадаємо: раніше 
Ле-Ман починався з традиційного старту, коли гонщики за сигналом ки-
далися до своїх авто, що стояли навпроти них, біля стіни піт-лейн. Після 
трагедії 1969 року, коли недосвідчений Джон Вулф загинув на першому ж 
колі перегонів, класичний «ле-манський старт» скасували.

Уперше в історії прямо під час перегонів, починаючи зі старту, ве-
лися зйомки для майбутнього фільму Стіва Макквіна. Він мріяв про 
матеріал, який би максимально занурював глядача в атмосферу перегонів. 
У підсумку вийшло 300 тисяч метрів кіноплівки, які дійсно дозволяли мак-
симально наблизитися до реальної боротьби на трасі. І багато в чому саме 
відзняті кадри забезпечили кінострічці «Ле-Ман», яка вийшла на екрани в 
1971 році, статус культової. 

Нарешті, саме в перегонах 1970 року, які знімала команда Макквіна, 
Porsche здобув першу абсолютну перемогу.

Але успіху в Ле-Мані 1970 року передували 19 років праці й 
терпіння, починаючи з першої перемоги Porsche в Ле-Мані, яку команда 
виборола в 1951 році (тобто всього через 3 роки після початку вироб-
ництва автомобілів Porsche). Втім, тоді перше місце було завойовано на 
1.1-літровому 46-сильному Porsche 356 SL. А така перемога і звання аб-
солютного переможця «24 годин Ле-Ману» – це різні речі. Але щоб стати 
найсильнішими в абсолютному заліку Ле-Ману–1970, потрібно було ро-
ками продовжувати боротися із суперниками виключно у своєму класі. 
До 1958 року ця боротьба дозволила пілотам на Porsche 718 RSK посісти 
третє і четверте місце в абсолюті. 

Звичайно, за кілька років баталій у Ле-Мані траплялося всяке. 
Після потужного виступу в 1958 році Ле-Ман 1959-го став для Porsche 
справжнім кошмаром: на 14-й годині марафону зійшли з дистанції обид-
ва заводських 718 RSK. Цей епізод в історії компанії можна вважати 
класичним прикладом прояву цілеспрямованості: уже наступного року, 
змінивши тактику, Porsche стали найсильнішими відразу у двох класах 
– авто класу GT та серед спортивних моделей із двигунами до 1,6 літра. 

«24 ГОДИНИ ЛЕ-МАНУ» 1970 РОКУ – ПЕРЕГОНИ, ДУЖЕ НАСИЧЕНІ НА ЯСКРАВІ ПОДІЇ АВТОСПОРТУ, І ОСОБЛИВО ДЛЯ PORSCHE: ПЕРЕМОГА, ДО ЯКОЇ ВСЯ 
КОМАНДА ЙШЛА ПОНАД 19 РОКІВ, А ТАКОЖ ДИНАМІЧНА КІНОСТРІЧКА ЗА УЧАСТЮ АМЕРИКАНСЬКОГО АКТОРА СТІВА МАККВІНА, ЗНЯТА В «ПОЛЬОВИХ 
УМОВАХ», У САМОМУ СЕРЦІ БОРОТЬБИ, З ГУЧНИМ РЕВОМ ДВИГУНІВ НА ТРАСАХ.
VGL РОЗПОВІСТЬ ВАМ, ЯК РОЗВИВАЛИСЯ ЦІ ЗНАКОВІ ПОДІЇ.

50-РІЧЧЮ 
ПЕРШОЇ ПЕРЕМОГИ PORSCHE В ЛЕ-МАНІ 
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ: НАЙРИЗИКОВАНІШИЙ ПРОЄКТ
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ADJARI – СМАК МИТІ З ОСОБЛИВИМ 
ГРУЗИНСЬКИМ КОЛОРИТОМ
НАСОЛОДЖУВАТИСЯ МОМЕНТОМ – МИСТЕЦТВО, ЙОГО НАЙБІЛЬШИЙ ВИТВІР – ВМІТИ ПОМІЧАТИ ДЕТАЛІ. САМЕ З ЇХНЬОЇ МОЗАЇКИ 
СКЛАДАЄТЬСЯ НАСТРІЙ. СУКУПНІСТЬ ДРІБНИЧОК І Є ЖИТТЯ: ЧИМ БІЛЬШЕ МИ ПОМІЧАЄМО, ТИМ НАСИЧЕНІШЕ ТА ЯСКРАВІШЕ 
ПРОЖИВАЄМО ЕПІЗОД ЗА ЕПІЗОДОМ.
Часом, аби запам’ятати найтепліші хвилини зустрічі, люди обирають 
їхній смак, колір події, витримку та регіон, де зароджувався купаж, 
який тієї самої миті потрібно буде розпізнати. Однак придивіться 
уважніше до деталей, про що ще може розповісти етикетка на пляшці 
з вином? А що як за нею ховаються Іраклі, Лаша та дідусь Нугзар. 
Тільки-но уявіть, вони спустилися з високих гір, відклали всі 
справи, аби зустрітися в цей неперевершений момент із вашою 
сім’єю, друзями, колегами та іншими дорогими вашому серцю людьми. 
Як справжні сини Грузії, кожен з них має що сказати, ну-бо як 
смакувати Adjari без влучного тосту?!

Отже, не поспішайте куштувати напій, дайте 
йому розправити плечі після стількох років 
у пляшці, хай ваші очі насолодяться кольором 
у келиху, а наші герої тим часом візьмуть 
слово, а можливо, і затягнуть пісню про вічне 
кохання Шота і Суліко або ж станцюють лезгинку 
так, що і вам стане до снаги повторити.
Запросіть гостей з Грузії на своє свято, 
скориставшись можливостями доповненої 
реальності, яка є на кожній пляшці.  Іраклі, 
Лаша та дідусь Нугзар уже готові сказати саме 
вам: «Гамарджоба, генацвалє!» 

Смакуй Adjari  
з найкращим тостом від 

наших гостей з Грузії.






